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Forord.
Det sått, hvarpå man bos ett folk under tidernas lopp ocb

olika bildningsgrader bar sörjt för den offentliga undervisnin
gen , år onekligen att räkna bland de föremål, som med rätta
ådraga sig tänkarens uppmärksamhet Länge har det ansetts
önskvärdt att ega en framställning af undervisningsväsendets
historia, hvilken i närvarande tidpunkt torde kunna påräkna
desto större intresse, som man inom fäderneslandet är sys
selsatt med offentliga undervisningens förbättring och känne
dom om våra allmänna läroverks historiska utveckling följakt
ligen ej kan vara obehöflig. — Af det Sällskap för. utarbetande
af Skånes Historia och Beskrifning, hvars stiftande Oskarsdagen
1844 af biskopen och kommendören m. m. herr doktor W.
Faxe föreslogs och hvilket kort derefter bildade sig, har un
dertecknad haft i uppdrag att skildra Skånska Skolväsendets hi
storia och till allmänhetens benägna ompröfning meddelas här
med detta arbete, som utgör frukten af nära 4 års forsk
ningar.
Ehuru de lärda skånska skolornas historia utgör hufvudföremålet för denna skrift, liafva dock folkundervisningens
öden i korthet äfven blifvit tecknade. Utrymmet har ej medgifvit att åt detta sednare intressanta ämne egna någon utför
ligare framställning.
Det är i synnerhet efter otryckta källor, som denna skol
historia blifvit bearbetad. Enär arbetet ända till år 1660 sys
selsätter sig med Danmarks skolväsende, har det enkannerli
gen varit danska arkiver, hvarur materialierna blifvit hämtade.
Om författarens skrift i svenska litteraturen . kan hoppas
något varaktigare värde, har han derföre att tacka det af
Kongliga Danska Regeringen honom nådigst lämnade tillträ-

det till de rika och herrliga historiska skattkammare, som fin
nas i Kongl. Danska Geheime Arkivet samt Kongl. Danska Kans
liets Arkiv, utan hvilkas begagnande det ej skulle hafva varit
möjligt att tillförlitligt skildra skolornas öden eller återupplifva
de gamle skollärarnes minnen. Rådfrågandet af dessa båda
arkiver, Konsistorii-arkivet, samt handskriftsamlingarne på Sto
ra Kongl. och Universitets-Bibliothekerna, alla i Köpenhamn,
har satt författaren i tillfälle att för historiens vänner framläg
ga många och, såsom han tror, ej ovigtiga underrättelser till
upplysning af det äldre danska undervisningsväsendet , samt
danska litterär- och personal-historien.
Från att lämna en utförligare teckning af skolkollegernes
öden har man med afsigt afhållit sig, dels för att ej öfver
höfvan öka arbetets för öfrigt nog dryga omfång, dels eme
dan i ett arbete öfver Skånes Herdaminne, som, af annan
hand bearbetadt, inom ej så lång tid lär utgifvas, ifrågava
rande skollärare, hvaraf de allrafiesta sedermera inom stiftet
vunnit befordran såsom kyrkoherdar, komma att upptagas.
Den sakkunnige läsaren skall utan tvifvel här och der i
detta arbete påträffa luckor. Att fylla dessa har för författaren
ej varit möjligt, oaktadt all använd flit, rådfrågande af alla
bekanta och tillgängliga tryckta och-otryckta skrifter, af hvilka
sednare omkring 230 band, till största delen i folio-format,
blifvit begagnade.
Vid utarbetande af detta verk har författaren mötts med
värderika och vigtiga upplysningar från flera håll, hvarföre
han härmed offentligen betygar sin hjertliga tacksamhet. Sär
skilt må tacksammast nämnas herr biskopen d:r W. Faxe,
kopisten vid kongl. danska Geheime-Arkivet herr Af. N. C. Kall
Rasmussen och akad. docenten herr mag. Sev. Cavallin.

Lund d. 1 Sept. 1848.
Joh. Krust Rietz.

Förteckning på de hufvudsakligaste otryckta källor, som blifvit begagnade vid bearbetandet af Skånska Skolväsendets
historia.
1 Kongl. Danska Geheime Arkivet: 1) ”Register over alle Lan
dene” frän 1513 till 1572, 11 tomer in folio; 2) ”Skaanske Register”
frän 1572 till 1660, 6 tomer in f.o ; 3) ”Tegneiser over alle Landene”
från 1535 till 1572, 11 tomer in f:o; 4) ”Skaanske Tegnelser” frän
1572 till 1660, 9 tomer in f:o; 5) åtskilliga andra gamla« handlingar,
såsom: ”Gamle Svenske Jordeböger,” ”Jordebog offuer Lunde Capilels
och Domkirkens Godz,” ”Regislrum Bonorum Ecclesiæ Lundensis” m. m.
I Kongl. Danska Kansliets Arkiv: 6) ”Sjællandske. Register” och
7) ”Sjællandske Tegneiser.”
I Köpenhamns akademiska Consistorii Arkiv: 8) ”Acta Consistorii,”
8 tomer in 4:o; 9) ”Matricula Universitatis Hafniensis ;” 10) ”Consi
storii Copibog fra 1632—1646;” 11) ”Dokumenter, ang. Universitets
Naadsens Aar af Lunde Kapitel,” n:o 93, m. m.
På Stora Kongl. Bibliotheket i Köpenhamn: 12) ”P. M. östrupii
& Matthiœ Jani liber visitationis scanensis” (Thottske Ms. Saml., 4:o,
n:o 1586); 13) ”Magni Matthiœ Collectanea ad bistoriam Scanensem;”
14) Sivert Grubbes, ”Curriculum vilœ (Uldalske Saml., 4:o, n:o 449);
15) biskop ”P. Hegelunds Kalender.” (Hjelmstjernske Saml.).
På Köpenhamns Universitets Bibliothek: 16) ”Statuta Synodalia”
(Donatio variorum, 4:o, n:o 125); 17) ”Metœ Scholasticœ” (Rostgaardiana, f:o, n:o 182); 18) Thura, ”Valvœ Scholarum Danici Regni aperlœ,” 4:o.
På Lunds Universitets Bibliothek: 19) ”Diplomatarium Capituli
Lundensis,” 2 tomer in f:o ; 20) prof. G. Sommelii Samlingar till skån
ska presterskapets historia, 3 tomer in f:o; m. m.
I Lunds Domkapitels Arkiv: 21) Lunds Domkapitels protokoller
från 1689 till närvarande lid; 92 tomer in f:o. 22) Lunds Eforsarkiv,
11 konvoluter in f:o.
På Geße Lärdoms-Skolas Bibliothek: 23) ”Anliquitates Lundenses.”
«

I biskop W, Faxes Samlingar: 24) Elmgrenska Samlingarne till
Lunds Stifts herdaminne, 2 tomer, 4:o; 25) A. Magnusson, nBiographiska Anteckningar öfver Lunds Stifts v. Presterskap,n 1 tom^ f;oi
För öfrigt hafva alltjemt upplysningar hämtats utur skol-arkiverne
uti de skånska staderne, åtskilliga rådhus- och pastors-arkiver, m. il.,
som på sina särskilda ställen äro namngifna. Dessutom skriftliga upp
gifter från flera bland skolornas förra eller nuvarande lärare.

Innehållsförteckning.
AllmHiina SkoUiintorlen (s. 1—190).
Skolorna under dansk styrelse (s. 1—128).

Första Perioden«
Kap. /.

Bildningsanstalterna i klostren s. 1—4. Skånska klostren
s. 5—13. Kioslerskolorna s. 13—15. Undervisningens beskaffenhet un
der medeltiden s. 15—23.
Kap. II. Om skolböckerna under medeltiden s. 24—33.
Kap. III. Utländska resor 's. 34—38. Collegium Lundense i Paris
s. 38—39. Bibliothekerna under medeltiden s. 39—43.
Kap. IV. Om skoltukten s. 44—47. Om undervisningsväsendet
kort före reformationen s. 47—52. Stiftandet af Köpenhamns univer
sitet s. 52—54.

Andra Perioden.
Kap. V.

Reformationens närmaste inflytande pH skolväsendets för
bättring s. 55—57. Kyrkoordinansen af 1537 s. 57—64. Anslag till
läroverken s. 65—66. Nationalsynodens i Antvorskov stadgande 1546
om likformighet i lärosättet s. 66—69.
Kap. VI. Några drag om skolväsendet något efter reformationen
s. 70—71. Lärjungarnes fordna belägenhet i skolornas. 71—75. Skol
ungdomens fester s. 75—79. Fastlagsupptåg s. 79—80. Skolkomedier
s. 80—83.
Kap. VII. Skolorna under Kristian IY:s regering s. 84—110. Sko
lornas reformation 1604 s. 84—89. Skole-reglementet af år 1632 s.
89—92. ^Skolböckers författande 8. 92—99. Gymnasiernas inrättande
s. 100. Lunds gymnasium s. 101—104. Om tillståndet i de skånska
skolorna åren 1611—1637 s. 105—110.
Kap. VIII. Skolorna under Fredrik III. s. 111. Met® scholastics*
af år 1656 s. 112—114. Rektor Hans Mikkelsen Ravns betänkande om
de lärda skolorna s. 115—118. Om folkundervisningen s. 118—127.

Skolorna under svensk styrelse.

Tredje Perioden»
Kap. IX. Inledning s. 128—130. Öfversigt af svenska skolordningarne s. 130—169. Skolordningen af år 1571 s. 131 —135. Gustaf II
Adolfs förtjensler om svenska läroverket s. 135—143. Drottn. Kristi
nas skolordning af år 1649 s. 144—149. Karl XI:s skolordning s. 149
—152. Fredrik I:s skolordning af år 1724 s. 152—157. (Föreläsning
i skolorna öfver grundlagarne s. 157—158. Påbudet om handaslöjder
i skolorna mellan läslimmarne s. 159. Brytning i fråga om svenska
allmänna läroverket s. 159—162). Gustaf lV:e Adolfs skolordning af
år 1807 s. 162—167. Karl XIV Johans skolordning-af år 1820 s. 167
—169. Om skolornas reform s. 169—171.
Kap. X. Lärjungarnes ställning i skolorna vid medlet af förra år
hundradet s. 172—181.
Kap. XI. Om folkundervisningen s. 182—190.

Speciella Skolhistorlen (s. 191—576).
Kap. XIL Undervisningsanstalterna i Lund s. 193—328. Lunds
kathedralskola och gymnasium s. 193—324. .Skolans välgörare s. 224
—237. Kathedralskolans rektorer s. 238—281. Theologie lektorerne
vid domkapitlet i Lund s. 282—291. Professorerne vid Lunds gymna
sium s. 292—304,, Kathedralskolans konrektorer s. 305—310, adjunk
ter s. 311—313, kolleger s. 314—321, exercitiimästare s. 321, ut
märktare disciplar s. 322—324. Folkskollärareseminarium i Lund s.
325—27. Lankasterskolan s. 327. Fattigskolan, flickskolan, småbarns
skolan s. 328.
Kap. XIII. Undervisningsanstalterna i Malmö s. 329—409. Lärdomsskolan och gymnasiet s. 329—348. Skolans välgörare s. 348—351.
Lärare vid Malmö gymnasium s. 353------ 357. Skolans rektorer s. 358
—390, konrektorer s. 391—96, kolleger s. 397—406, ulmärktare di
sciplar s. 407—408. Ofriga skolor i Malmö s. 408—409.
Kap. XIV. Undervisningsanstalterna i Landskrona s, 410—446. Lärdomsskolan s. 410—446. Skolans välgörare s. 417—419, rektorer s.
421—441, kølleger s. 442—445, utmärktare disciplar s. 446. Gjörloffska skolan s. 446.
Kap. XV. Undervisningsanstalterna i Helsingborg s. 447—489. Lärdomsskolan s. 447—488. Skohns välgörare s. 460—462, rektorer s.
465—482, kolleger s. 483—488, utmärktare disciplar s. 488. Prin
sessan Eugenias flickskola s. .488-—489. Lankasterskolan. a. 489.
Kap. XVI. Undervisningsanstalterna i Kristianstad a. 490-^527.
Lärdomsskolan s. 490. Skolans välgörare s. 500—502. Apologist-

skolan 8. 503. Skolans rektorer 8. 504—521, kolleger s. 522—526.
Apologistskolans lärare 8. 526. Utmärktare disciplar frän Kristianstads
lärdom8skola s. 527. Hert. Karls Barnskola s. 527.
Kap. XVII. Skolorna i städerna Wä och Ahus s. 528—533.
Kap. XVIII. Undervisningsanstalterna i Ystad s. 534—567. Lärdomsskolan s. 534—565. Skolans välgörare s. 540—542, rektorer s.
543—561, kolleger s. 561—565. Utmärktare disciplar s. 565. Lankasterskolan s. 566—567. Söndags- och gesäll-skolorna s. 567.
Kap. XIX. Skolorna i Trelleborg, Skanör, Falsterbo, Engelholm
och Cimbrishamn s. 568—576.
Kap. XX. Skollärarne6 aflöningsstat. Helgonskyldskornet s. 577—
585.
Urkunder till upplysning af sk&nska skolväsendets historia: s. 587
—655.

Första Perioden.
K.dp« I»

Bildningsanstalterna i klostren. Undervisningens
beskaffenhet derstades.
1.

Hvar och en med kännedom af bildningshistorien måste

medgifva att munkarne, oaktadt alla lyten, under medel
tiden dock utgjorde en särdeles vigtig, ja nästan den enda,
bildningslänken mellan vår nord och det södra Europa.
Klosterlugnet framkallade sysselsättningar med litterära äm
nen, hvilka dessutom uti ordensregloma gemenligen sär
skilt voro anbefallte. Klostren utgjorde den tidens nästan
enda bildningsanstalter. Från början voro ock munkarne
förpligtade att hålla skolor, hvadan kloster och skola
fordom hade ett gemensamt namn (Monasterium). De
första kristna skolorna äro att söka i benediktinerklostren,
hvilka Visserligen företrädesvis afsågo de andliges bildning,
men äfven lekmännens.
Kejsar Karl den Store, sjelf i hög grad en varm
vän af ungdomens vetenskapliga bildning, hade på ett
möte i Achen år 789 strängeligen ålaggt munkarne att
sysselsätta sig med ungdomens handledning i studier1).
Harzheim > Concil. Germ. I. init. ”ut scbolæ legentium puerorum
fiant, Psalmos, notas cantus, Computum, Grammaticam per singula monasteria vel episcopia (biskopliga residenser) discant.” J. Launois} De
scholis celebrioribus, seu a Carolo Magno, seu post eundem Carolum
per occidentem instaurais. 2. 3. 10.
i
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Före den store kejsarens tid hade ingen verldslig furste
vårdat sig om det lägre folkets undervisning, men denna
fann i honom en kraftig målsman. Dessa bemödanden
fullföljdes dock ej af Karls efterträdare: det uppvaknade
vetenskapliga- lifvet tynade snart af och vesterlandet var
under 10:de århundradet försänkt i djupt barbari.
Stiflsskolorna uppkommo i 8:de århundradet genom
biskop Chrodegangs (742—46) inrättning af kanonikater,
till följe hvaraf de till kathedralkyrkan hörande andlige
skulle bo tillsammans likasom i ett kloster, hafva gemen
samma arbeten, undervisas i den heliga skrift och sång
samt genom en af kollegiet vald broder föra uppsigten
öfver de dem anförtrodda ynglingarne och undervisa dessa,
”så att de utrustade med kyrklig lärdom och andliga vapen
kunde blifva värdige att en gång uppstiga till kyrkans
hedersposter.” — Desse kaniker bildade sedermera de
mäktiga domkapitlen och deras skolor utgöra de under

medeltidén så vigtiga kathedralskolorna i de biskopliga
residensstäderna.
Påfven Gregorius VII utfärdade d. 15 Dec. 1078 en
bulla, hvilken med skäl kan anses för skolväsendetsgrundlag under dessa tider. I Baronii Annales (XVII, 480—
481) finnes den till k. Olof i Norge sända redaktionen;
en dylik ankom äfven till Danmark, men är numera för
kommen. Deri skrifver påfven: ”Vi vilje göra eder kun
nigt att vår önskan är att sända eder några af bröderna,
söm äro trogna och lärda, till att undervisa eder i all
kunskap och all lärdom i Kristo Jesu, så att J mågen
blifva anständigt undervisade efter den evangeliska och
apostoliska läran, uti intet vacklande, men rotade och
grundade på den fasta grund, som är Jesus Kristus, så
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att J rikligare och fullkomligare tillvexen i gudomlig dygd
och bereder eder deu fulla lönen, som skall följa efter
gerningar, frukter af tron. Men som det blifver i hög
grad svårt för oss att utföra, såväl genom ländernas afstånd, som särdeles för obekantskap med ert språk, så

bedja vi eder, liksom vi äfven befallt Danskarnes ko
nung att J sänden af edert lands unge ädlingar till apo
stoliska hofvet, på det att desse, flitigt undervisade i gu
domliga och helgade lagar under apostlame Petri och Pauli
vingar, må återföra till eder den apostoliska stolens bud,
ej längre bland eder såsom okände, utan såsom kände,
icke längre såsom rå och okunnige, utan såsom bildade
både i språkkunskap, vetenskap och seder, mäktige att
predika Gudi värdigt och kraftfullt och med samma Guds
hjelp uppodla allt, som kristliga religionens ordning kräfver.”

Omkring ett århundrade derefter påbjöd påfven Alex
ander III (1179) att vid alla kloster och domkyrkor
skolor skulle anläggas och de förut anlaggda, men nu förfajjpa, återupprättas: en lag, som stadfästades på 4:de
lateranska mötet (1*215) af Innocentons HI, under hvil
ken påfvedomet nådde sin största höjd. Det stadgades
vid sistnämda tillfälle uttryckligen att lärarne vid kathedralerna skulle utan ersättning undervisa ej blott yngre
klerker, utan äfven sådan ungdom, som ej hörde till klo
stret2). Samme påfve, som i romerska kyrkans pæda
gogik intager det utmärktaste rummet, förordnade äfven
att vid alla kalhedraler lärare i grammatik och lektorer
i theologi borde anställas, på det att ej hädanefter brist

G. G. Keuffel; Historia originis ac progressus Scholaruni inter
Christianos.

243—4.
1*
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pâ vetenskaplig bildning (scientiæ defectus) måtte ega rum
(Dipl. S. I. 199 ff). Detta bref afläts äfven till de nor
diske biskoparne, men det är obekant om det medförde
någon betydlig verkan.
Några år sednare (1219) utfärdade påfven Honorius ID för bildningsanstalterna en lag, genom hvilken
strängeligen befalltes att ”män skulle i klostren anställas
som voro magistrar i theologi, och om magistrar ej kun
de fås, andra läraktige män af församlingens prælater och
kapitel för att förestå theologiska vetenskapens studium.
Der ej de förra lönerna voro tillräckliga, måste nya an
slag af kyrkans inkomster anordnas åt lärarae i theologi
för så lång tid de i skolorna undervisade, och understöd
skaffas åt dem, som der oalbrutet i 5 år begagnade un
dervisningen. — Samme påfve skickade (1218) befallning
till erkebiskopen Andreas Suneson att anlägga skolor, i
livilka de från hedningarne inköpta döttrarna, som af föräldrarne eljest plägade dödas, kunde erhålla en kristlig
uppfostran.

2.

Om de skånska klostren.

Klosterskolorna.

Redan i flera århundraden hade munkväsendet blom
strat i det sydliga och veslra Europa, innan detsamma
ungefär vid samma tid som kristendomen inkom i Norden.
Här hade munkväsendet sin gyllene tidsålder under erkebiskoparne Eskil, Absalon och Andreas Suneson samt konungarne Valdemar I, Knut VI och ValdemarJL— Det är
bekant att munkarne medförde nya kunskaper och upp
finningar, uppodlade landet kring klostren, och befordrade
boskaps- och trädgårdsskötsel samt också utöfvade ett ej
obetydligt inflytande på handtverkeriemas utveckling. —

Bland andra åligganden voro munkame, såsom vi sett,
äfven förbundne att åt ungdomen meddela boklig under
visning. — Aildenstund under större delen af medeltiden
nästan inga andra undervisningsanstalter i Skåne funnos
än i klostren, är det behöfligt att här om de skån
ska klostren lämna några korta underättelser 3). Vi förut

skicka den anmärkning att de första munkar, som från
Danmark Mtkommo, voro de, som af Ansgarius medför
des från Corbey af benediktinerorden; sedermera inkommo
Prænionstratenser, Bernhardiner eller Cistercienser, Fratres
Trinitatis, Dominikaner, Franciskaner och Karmeliter.

LUND. 1. 2. St. Laurentii kloster. Det äldsta
klostret i Lunds stift är St. Laurentii, hvars munkar
sannolikt tillhört benediktiner-orden *). I gamla handlin
gar säges detta kloster vara samtidigt med biskopsdömet
(”coævum episcopatui”), d. ä. omkring år 1048. Den
vanliga meningen är att dessa munkar ej länge bekände
sig till nämda orden, utan snart förvandlade sig till re
gelbundna kaniker efter Augustmi regel (canonici regulariter viventes), hvilket förmodas hafva skett omkring 1085,
då Knut den Helige begåfvade domkyrkan och ånyo grun9) Källor: Daugaardj Om de danske Klostre i Middelalderen.
Kbhn. 1830. Wieselgren, De Claustris Suiogothicis. Lund 1832. Äeuterdahl} Sv. Kyrkans Hist. Ib. 1838, 1843. — Dessutom Scriplt. Rer.
Dan. och Dipl. Cap. Lund.
4) Benedikt, grefve af Nursia (f. 480 f 543) stiftade år 529 på
Monte Cassino i Campanien det första klostret i vesterlandet.— I15:e
seklet funnos 15,107 benediktinerklosler, af hvilka under tidernas lopp
ulgingo 24 påfvar, 200 kardinaler, 1,600 erkebiskopar, 4,600 bisko
par, 16,000 författare, 1,560 helgon och 5,000 heliga, som ansågos
förljena kanonisation. Jfr. det lärorika och högst intressanta arbetet af
C. C. A. Lange, De norske Klostres Historie. Kristiania 1846 p. 52.

dade detta kloster. — Ett gammalt och ett nytt St. Laurentii kloster omtalas. Då högra sidoaltaret i Lunds kraftkyrka år 1131 skulle invigas, logos helgedomar ”från
altaret i det gamla klostret”, men man saknar uppgift på
om det var då, eller vid något annat tillfälle, som det nya
klostret inrättades. Det ena åtskiljes ej sedermera från
det andra, utan blott i allmänhet omtalas S. Laurenlii
kaniker. Huru länge dessa munkar varit regelbundna ka
niker, innan de blefvo canonici sæculares kan man ej sä
ga. Klostret förvärfvade sig många rikdomar och egde
ett stort antal præbenden. Kanikerne vid St. Laurentii
kyrkan utgjorde Lunds domkapitel, med anledning hvaraf
de äfven kallas domherrar. Vid detta kloster har den
äldsta offentliga skolinrättning i vår nord egt rum. Uni
versitetets n. v. musikaliska kapell har utgjort en af be
nediktinerklostrets byggnader.
Allhelgona-kloster (Monasterium omnium San
ctorum) har legat norr om staden på den s. k. Helgonabacken och tillhört kluniacenser-orden.5) Att detta klo
ster, som blef stort och rikt, funnits till omkring 1134,
är bekant. Klostrets abbot vår hufvudman för ordens
bröderna i norden.

4. St. Peters kloster (Monasterium SL Mariæ &
St Petri) var beläget vester om staden och är ännu till
i St. Peters vackra klosterkyrka. Det var förnämligast ett
nunnekloster, men gamla urkunder omtala äfven munkar.

5) Bemo stiftade år 910 ett nytt Hoster i Clugny (Cluniacum) i
^Bourgogne och förnyade Benedikts regel i hela dess utsträckning, hvarj emte han tiUade inånga stränga föreskrifter.
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Stiftelseåret kan ej angifvas, blott det att klostret redan
1164 fanns till. Messenius, Rhyzelius och Lagerbring
taga derföre felt, då de förmena att klostret hört till
dominikaner-orden, hvilken uppkom i 13:de seklet. Klo
stret har legat n. v. om nuvarande klosterkyrkan och va
rit af Benedikts reformerade orden, ovisst hvilken. Klo
strets egendom tillhör nu Trollebergs säteri.
5. Frälsarens kloster (Monasterium SL Salvatoris).
Grundläggnings-året är öSekant, ej heller känner man hvar
detta kloster varit beläget, så framt ej benämningen drot
tens rote” (i sydvestra delen af staden) möjligen kan vara

en lämning af dess namn. Ordensregeln är också okänd,
ty Lagerbrings mening6) att klostret tillhört Brigittinema
måste naturligtvis såsom oriktig förfalla, emedan detta
kloster hade både abbot och kaniker.
6. Trefaldighets kloster (Monasterium St. Trinita
tis). Om detta klosters grundläggning, belägenhet och
Oftøn är ingenting bekant. Det omtalas år 1151 och har
sannolikt tillhört Præmonstratensèrne7). En af dess ab-

boter, Johannes, var berömd såsom läkare och blef från
Skåne hämtad för att bota K. Valdemar I.

6) Monum. Scanensia II. 36.

7) Præmonslratenser-orden stiftades af Norbert (f. 1082, f 1134
såsom erkebiskop i Magdeburg), en adlig chorherre från Köln, hvilken
efter ett utsväfvande ungdomslif lämnadé sitt kanonikat och drog om
kring såsom en ifrig botpredikant. Slutligen begaf han sig med några
likasinnade till Concy-skogen, ett osundt ställe i närheten af Laon, hvarest
den heliga Jungfrun sjelf utvisade åt honom en ängslatt till byggnadsplals (pralum monstratum, — pré-montré), h var efter det här 1120 anlaggda klostret fick namnet Prémontré (Prœmonstratum.)
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7. Soartbrödra- eller Dominikaner-klostret (Monasterium Dominicanorum), belgadt àt J. Maria, inrätta
des af erkebiskopen Andreas Suneson år 1221 8). Det
har varit beläget vid Skomakaregatan och ännu ser man
några lämningar af de gamla byggnaderna i f. d. Zickermanska gården. Klostrets ”Læsamestare” eller Lektor, som
förestod klosterskolan, omtalas i gamla diplomer. (T. ex.
år 1337; jfr. Diplom. Cap. Lund. n:o 394).
8. Gräbrödra- eller Franciskaner-klostret (Monast.
Franciscanorum), stiftadt af erkebiskop Uffo omkring 1238,
var beläget i nordvestra kanten af staden, förmodligen der
prof. Prambergs hus nu ligger9). Förbi den tomt, hvarest Minoriterne hade sitt kloster, går en gata, som ännu
benämnes Gråbrödra-gatan.
9. Johanniterne eller Hospitaliterne 10) hade äfven
ett hus i Lund, men hvar eller när det grundades är obe®) D-enna orden, som stiftades år 1215 af den spanske adelsmannen

Dominicas de Guzman (f. 1170 f 1221), har många förtjenster af
medeltidens vetenskaplighet. Redan 1221 , samma år då Lunds dominikaner-kloster stiftades, hade orden 60 kloster och år 1278 räknade
den 417 sådana.
9) S. Franciscus, hvars egentliga namn var Johan Bernardoni
(f. 1182 f 1226) grundade franciskaner-orden år 1215.
10) Köpmän från Amalfi i Italien hade år 1048 i Jerusalem byggt
ett kloster, belgadt åt Johannes Döparen. Dess munkar kallades Jo
hanniter eller Hospitaliter och hade hufvudsakligen det åliggandet att
sköta och hjelpa sjuka och fattiga pelegrimer. Är 1113 anslöto sig åt

skilliga korsriddare Lill detta klosterhospital och ombildade inrättningen
till en riddare-orden med bibehållande af Augustini regel. Några år
sedermera tillkom den nya pligten alt strida mot de otrogne. 1 sednare tider hafva Johanniterne blifvit kallade Rbodos-Malleser-Riddare.
Hufvudsakliga ändamålet med deras hospitaler (domus sacra hospitalis
S. Johannis Hierosylomitani) i vesterlandet var alt insamla pengar till
fortsättande af kriget mot Turkarne. Någon skolundervisning i dessa
kloster kom ej i fråga. Jfr. Lange, 11. 86 — 87.
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kant.

Àr 1311 förekommer en Johannes Commendalor

i Lund bland andra Priorer och Commendatorer af johanniter-orden. — Svenstorps säteri % mil n. om Lund
har tillhört Johanniterne.

10. Helgeands-klostret (Domus S. Spiritus), för
fattiges och sjukes vård, omtalas redan 1276 och var
beläget vid stadens södra ända. Ännu för få år sedan
såg man en vacker ruin af den dertill hörande kyrkan,
kallad Hellig Geistes Kyrka.
11. Spetelöfs-klostret (Domus leprosorum, Domus
S:ti Georgii) har legal mot öster utom staden11). Nam
net lefver ännu i den s. k. Spetelöfslyckan.

Anm. Vid de 3:ne sistnämnda klostren, äfvensom
vid följande under n:ris 14, 16, 21 anförda, funnos ej
några skolor.

MALMÖ.

12.

Gräbrödra-klostret stiftades 1419

under Erik af Pommern och var beläget på n. v. Stortorget
vid Rådstugan12). År 1529 utdrefvos munkarne ur klo
stret af de ifriga Lutheranerne i staden.----- 13. Svartbrödra-klostret omtalas i stadens, kyrkans och hospitalets
gamla räkenskaper, men om klostrets historia känner man
11) ”Restant Nosocomia duo, alterum leprosorum extra urbem ver
sus orientem, Georgianum dictum, alterum in ipsa pene urbis porta
meridionali, quam supra diximus rubram appellari. Domum S. Spiritus
vulgo noininant.” Magni Matthis Collect.
12 j ”Media pene urbe forum est spaciosum admodum, et in eo ver
sus ortum domus ciuica, sive praetorium, amplum inprimis atque magnificum, sub annum a nalo Christo 1546 impensis civitatis haud mediocribus exstructum, diruto prius, quod in ea vicinia erat, et quidem ubi
nunc forum est, monaslerio eorum, qui Franciscum sus sects auctorem agnoscunt.” Magni Maltbis Collect. Handskr. pâ St. Kgl. Bibi, i
Köpenhamn (Garnie Kgl. Hândskriflsaml. n:o 2336, 4:o).
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ingenting. — 14. Helgeands-klostret stiftades af k. Kri
stian I. och var beläget vid vestra delen af staden; munkarae utdrefvos år 1529.
LANDSKRONA.
15. Karmeliter-klostret stiftades
1410 utaf Erik af Pommern. Från detta kloster voro
Frans Wormersen, som sedan blef Lunds förste evange
liske biskop, samt den berömde predikanten Martinus Petri
(f 1515). — 16. Helgeands-klostret grundades afPovel
och Åke Laxmand år 1440.

HELSINGBORG. 17. Här fanns ett Svartbrödra
kloster , som omtalas redan 1269 13) och nedbröts 1556.
YSTAD. . 18. Gräbrödra-klostret stiftades 1266
eller 1267 af riddaren Holmger och hans fru Katharina.
År 1531 gaf k. Fredrik I åt borgarne klostret och kyr

kan, det förra till ett hospital, det sednare till sockenkyrka,
hvarefter munkarne med mycken våldsamhet från klostret
blefvo utdrifnë.
TRELLEBORG. 19. Gräbrödra-klostret omtalas re
dan 1239n), upphäfdes 1532 och förvandlades till ett
hospital, då klosterkyrkan öfverlämnades åt borgarne

till

kyrka.

ÀHUS.

20.

Här fanns ett Svartbrödra-kloster,

som omnämnes år 1289 för första gången. 21. Helge
ands-klostret omtalas i ett testamente af år 1504.

13) Scriptt. Rer. Dan. I. 190. H. 438
i Dipl. Cap. Lund. n:o 311.
" 14) Dipl. Cap. Lund. n:o 311.
stiftades 1267.

Det omnämnes för är 1289

Daugaard (1.1. 152) säger att det

H

VÄ. 22. Omkring år 1170 stiftades här ett præmönstrat ens er-kloster, som sedermera af erkebiskop Ab
salon stadfästades. Efter 1213 omtalas det ej mera och
man har anledning att förmoda det klostret nämnda år
nedbrunnit lö) samt föranledt dess flyttning till Bäckaskog.

23. Dalby kloster, stiftadt af biskop Eginus år
1065, hade kaniker, som lefde efter Augustini regel.
Klostret och kyrkan hette det heltyaKorsets. Pontoppidan och Suhm mena att klostret i början tillhört bene
diktiner-orden och sedermera antagit Augustini regel16)!

Några lämningar af klostret, som omkring 1533 sekula
riserades, finnas ännu qvär, samt en del af den herrliga
kyrkan. Den hufvudsakliga delen af klosterfastighetema
äro samlade i den s. k. Kungsgårdens egor.

24* Herrevads kloster var ett mäktigt och ansedt
åt J. Maria helgadt, cistercienser- eller bernhardiner-kloster17), beläget à Risaberga socken och i N. Åsbo härad,*

________
15) S. R. D. I. 143.

Jfr. Suhm, X. 220.

i

16) S. Augustinus, biskop i Hippo uti Afrika (f 430), förmådde
presterne vid sin hufvudkyrka att flytta tillsammans med honom i en
gemensam boning, hvarest de skulle äta vid gemensamt bord (commu
nis mensa) och ingen af dem ega någon personlig egendom, hvilket
bruk sedermera på andra ställen vann efterföljd. I flera århundraden
hade man för detta samlif ej någon skriftlig regel, hvilken först upp
rättades i 8;de århundradet.
1T) Cistercienser-Orden har sitt upphof från Robert, en adelsman
från Champagne, som nära Dijon i Bourgogne år 1098 grundlade klo
stret Citeaux (Cistertium), i hvilket en sträng regel, hufvudsakligen
öfverensstammande med Benedikts, blef införd. Den hel. Bernhard
(f. 1091 f 1135) af Clairvaux anses dock såsom den egenilige stiftaren
af ifrågavarande Orden, hvadan också dess munkar kallade sig Bernhardiner.
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stiftadt 1144 och invigdt 1150 af erkebiskop Eskil, som
från Citeaux och Clairvaux låtit hämta de första munkame.
Några ruiner af klostret finnas ännu qvar.
25. Bäckaskogs kloster (Monast Saltus S. Mariæ)
i Villands härad mellan Jfö och Kiaby sjöar, var bebodt
af regelbundna kaniker utaf præmonstratenser-orden och
klostrets grundläggning hänföres till erkebiskop Eskils tid.
(Scr. R. D. I. 175).
26. Bosjö kloster i Frosta härad vid Ringsjön var
ett nunnekloster af benediktiner-orden och stiftades (tro
ligen i slutet af ll:e eller början af 12:e seklet. Suhm

(VII, 92) antager år 1110) af en skånsk herreman Thor,
hvilken man anser hafva varit af Thottska ätten. Klostret
förlänades år 1537-}^ till den afsatte katholske erkebiskopen
Thorbern Biide mot skyldighet att underhålla nunnorna.
Den gamla vackra klosterkyrkan är ännu qvar och en del
af kloslergodsen tillhör för det närvarande den grefliga
* familjen Beckfriis.
27. Börringe kloster (Monasterium Sanctimonialium
S. Mariæ in Byrthinge) i Wemmenhögs härad vid en in
sjö var ett nunnekloster likaledes af benediktiner-orden
och omtalas redan på Valdemar Its tid. År 1520 fick

en Hans Mickelsen detsamma i förläning, och ännu 30 år
derefter funnos nunnor derstädes qvar.
28. Tommerups eller Thumatorps Moster i den
fordna staden Thumatorp uti Jerrestads härad stiftades år
1155 af erkebiskop Eskil på egen bekostnad. Klostret,
som egde betydliga gods, var ett kanikkloster af præmon
stratenser-orden och öfverlämnades år 1529 såsom ett
beneficium till kongl. sekreteraren mag. Martinus Krabbe.

13
29.

Öveds kloster i Färs härad, ett kanikkloster

tillhörigt Præmonstratenserne, var helgadt ät den hel. Tre
faldighet och grundades i 12:e århundradet. Äfven ”Sorores de Ovith” omtalas (Mon. Scan. II. 25, 39, 64),
hvarmed troligen menas fruntimmer, som bott utom klo
stret, men varit upptagna i dess andliga systerskap. Klo
stret har varit särdeles rikt; i ett konungabref af år 1563,
hvarigenom klostret pantsättes till en jungfru Ingeborg
Biide, uppräknas 113 bondgårdar. En del af klosterfastighetema utgör nu ett fideikomiss i friherrliga Ramelska
slägten.

29. Gladsax kloster > som beboddes af nunnor och
blomstrade i slutet af 14:de århundradet, flyttades efter
2:ne år till Gavnö i Danmark.

Vi se således att Skåne i städer och på landsbyg
den var försedt med ganska många kloster. Dessa skulle
äfven utgöra bildningsanstalter för ungdomen. Enligt Or
densregeln* skulle Benediktinerne öfverallt i sina kloster

mottaga gossar till undervisning; likaledes Bernhardinerne,
i hvilkas kloster alltid skulle vara en lärare i andlig och
en i verldslig vetenskap (Biblicus Magister och Magister
Sententiarum). Dominikaner och Franciskaner började ti
digt att med sina kloster förena lärda skolor. Vid hvarje
dominikanerkloster fanns en af klostrets ”Læsamestare”
ledd skola. Provinsen Dacia, som omfattade alla ordens
kloster i Skandinavien, hade i Skenninge en gemensam
högskola (”Studium generale”), dit Dominikanernes utmärktaste disciplar begåfvo sig. — Att i nunneklostren flic
kor uppfostrades är nogsamt kändt och utan allt tvifvel.
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Klosterskolorna utomlands förföllo mycket under 11 :e

och 12:e århundraderna och det är all anledning till den
förmodan att samma förhållande också i Skåne egt rum.
Våra medeltidsurkunder tala mycket litet om de - skånska
klosterskoloma : underrättelserna inskränka sig isynnerhet till
Lunds dom- eller kathedral-skola, som bevisligen är den äldsta
i hela Sverige och Norrige och troligen i Danmark och
inrättades 1085 af Knut den Helige, ehuru det dock på *
skäl, hvilka i den speciella skolhistorien komma all anfö
ras, synes vara högst sannolikt att före nämda tid en
skolinrättning härstädes funnits i det liktidigt med Lunds
biskopsdöme (1048) upprättade S:t Laurentii klostret Un
dervisningen, som sannolikt här, såsom annorstädes hufvudsakligen afsåg bildning till kyrkans tjenst, leddes af
domkapitlet och sköttes af en kanik, Scholasticus kallad.
Utom kathedralskolan samt andra klosterskolor fanns
härstädes äfven ett år 1430 inrättadt s. k. ”Studium præcipuum,” hvilket, såsom det vill synas, leddes af Franciska
nerne och utdelade tillochmed baccalaurei-värdigheten i
theologi18).
Utom Lunds domskola och de särskilda klostersko
loma i Skåne, ser man att andra, af klostren oberoende

undervisningsanstalter, under medeltiden äfven funnits i
le) I Diarium Minoritarum Holmiensium heter det: ”Anno 1476
factus est frater Kanutus Johannis Baccalarius Lundensis” — ”Anno 1495
circa feslum Apostolorum Pétri et Pauli celebratum fuit Capitulum Pro
vinciale, in quo noster conventualis Frater Kanutus Johannis effectus
fuit Lector Principalis sludii Lundensis, quam promotionem <velut ingralus sprevit.” Cfr. Seriptt. R. S. I. 79. — Kanuti Johannis poem
till erkeb. Jakob Ulfssons åra är utgifvet af Lagerbring 1762. — En
annan lärare vid detta Studium Lundense: ”frater Tullius, Sacerdos el
Lector Ordinis fratrum Prœdicatorum Lundis” omtalas i Lib. dat.
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vårt landskap. Således var i Malmö en stadsskola upp
rättad, hvartill påfven Innocentius VU år. 1406 meddelat
tillatelse samt på andra stallen i provinsen s. k. ”Pugeskoler” (gosseskolor), såsom man ser af 1537 års kyrkoordinans, hvarest de förbjudas.

3. Om skolornas inrättning och undervisningens beskaf
fenhet under medeltiden.
Skolor salmades således ej i Skåne mider medeltiden,
såsom vi af det föregående hafva inhämtat. Vi skola nu
betrakta deras inrättning och undervisningens beskaffenhet.
Ätt skolorna i Danmark under medeltiden varit in
delta i ett slags klasser, finner man så väl af rektor
Mårten Borups lefverne som af 1537 års kyrko-ordinans.
Skolans styresman kallades i äldre tider Magister, Scholasticus, Scholaris; sedermera (efter 1300-talet) Ludimagister, Ludimoderator, Ludirector, Scholaster, Scho
larcha, Rector, ’’'Skolemester? Scholasticus är under
medettideti-företrädesvis den vanliga benämningen på kanikskoians styresman. Underiärarne benämndes Localer, Hypodidascali, äfven Hebdomadarii19), på danska
en benämning, som från medeltiden nästan till våra da
gar bibehållit sig. De äldre lärjungarne kallades Degne,
de yngre åter Peblinger.
Vid kristendomens införande var lärjungarnas 'antal
i skolorna i början ej stort, men då de andliges inkom
ster tilltogo lockades flera till att studera. D:r P. Palladius berättar att på hans tid (c. 1515) funnos 700 lär-

19) ”Hebdomadarii, qui suam quisque hebdomaden habebant, ut
minislerio sacro aliisque officiis per vices fungerentur.”
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jungar i Ribe och 900 i Roskilds skola. Med ledning
häraf har man skäl att föreställa sig det skolan vid lan
dets metropolitankyrka i Lund under ifrågavarande tid va
rit särdeles besökt; bestämda uppgifter om antalet sak
nas dock. — Lärjungarne i dessa skolor begynte vanligen
såsom abcdarier och större delen af dem kom näppeligen
längre än till, de allraförsta begynnelsegrundema.
Utom allmogens barn, som studerade och utgjorde
den stora hopen, vinnläde sig äfven adelns söner om stu
dier, dertill ofta lockade af begär efter höga kyrkoembeten och thy åtföljande stora inkomster.
Skolgången varade mycket länge, ofta 16—20 år, och
intet afseende gjordes på de studerande ynglingarnes mer
eller mindre goda fattningsgåfvor. Den tiden var det ej
ovanligt att i skolorna se gamla, skäggiga karlar.
Vid utländska läroverk egde det bruket rum att domskolastern (kantorn) eller hans vikarie reste omkring till
alla skolorna« i stiftet för att undersöka deras tillstånd.
Vid domkyrkan var kantorn den förnämste bland läraroe
och denna titel synes hafva varit mera omtyckt än den
liktidiga scholaster20). Vid kathedralskolan i Lund var scholasticus en af domkapitlets prælater. — Sedan domherrame
blifvit rika och mäktiga liafva de förmodligen här såsom
annorstädes ansett det vara under sin värdighet att med
skolans ledning taga annan befattning än en öfveruppsigt.
Några bestämda upplysningar äro dock ej. derom |tt till-

20) Jfr. längre fram i denna skrift, kap. XI, hvarest meddelas en af
k. Fredrik II. år 1566 upplifvad författning, till följe hvaraf kantorn
vid Lunds domkyrka egde uppsigt öfver läsningen i kathedralskolan derslädes.
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gå. — Oiu scholastici på andra stallen utomlands känner
man dock något Scholasticus i Lichfield (norra England)
bevistade lärostundema, uppgjorde? lektionsplanen, förde
uppsigten öfver afskrifvarne och rättade stilböckerna.
I Basel skulle demrande scholasticus, enligt en be
stämning af år 1289, tillsätta en rektor för skolans och
chorets ledning, diktera brefven för domkapitlet och läsa
de till detsamma ankomna skrifvelserna. Rektor egde att
uppbära skölpengame oBr bålla de för läsning och sång
uti skolorna nödvändiga böcker. Scfiolasticus skulle hvarje
lördag besöka skolan, för ynglingarne föredraga de kano
niska eller kyrkligt bestämda afdelningame, som vid ottesångerna borde sjungas samt tillse det man noggrant lä
ste efter interpunktionen21); . ’
Af staten voro ej ungdomens lärare lönta,.men den
rika och mäktiga kyrkan, som ej kunde undvara dem,
sörjde i stället för dem. Den hade också skolan fullkom
ligt under sina vingars beskydd. Till följe- af detta innerhga samhand mellan jtyrkaä och skolan låg det i sakens
natur att Äen^sedf^éfskiÄå delthgä > f deå förras a&tmer

vexande förderf. — Det var kyrkans ensak ätt sköta under
visningen, öfver hvilken staten ej hade några kontroller.
Medeltidens skolmän fortjente mycket såsom sångare vid
de s. k. vigilierna, messoma och andra kyrkliga ceremo
nier, hvaraf den katholska gudstjens ten öfverflödade. De
själamessor, som uti kyrkorna lästes, voro särdeles tal
rika och rektorn, stundom underläraren, hade utom an
dra kyrkliga förrättningar vanligen ett altare, hvarest de
läste slika själamessor.
al) Cramer, Gesch. d. En. m Niederl. 120—121.
2
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Beträffande undervisningens beskaffenhet i våra skånska
medeltids skolor, så söker man förgäfves noggranna och
bestämda underrättelser härom, men man felar näppeli
gen, då man antager dåtideng smak i undervisningen utom
lands såsom måttstock för densamma äfven hos oss. Man
har dessutom analogien vid de andra danska skolorna att

hålla sig till.
Det, som i klosterskolorna lärdes, var munkkristen
dom, (således förfalskad genom rhånga menniskotillsatser),
någon färdighet i alt läsa samt åtskilliga psahnmelodier.
Sockenskolorna, som mot medeltidens slut här och der
funnos, uträttade föga, ty undervisningen var usel. Hufvudsaken var att uppräkna de brukligaste bönerna, Fader
vår och tron (Credo) 22). På förståndsbegteppens ut

veckling eller meddelandet af sådana kunskaper, som för
det praktiska lifvet kunde vara gagneliga, tänkte man ej;
endast minnet uppöfvades.
Vid Lunds domskola, Fransiskanemes ”Studium praecipuum” samt en eller annan klosterskola har dock under
visningen varit bättre och ämnena för densamma af större
omfång, hvilket man dock ej kan antaga hafva egt rum
under de första tiderna, då undervisningen troligen blott
inskränkt sig till de för den tidens andlige behöfliga kun
skaper, hvilka voro ringa; utan har detta först sednare
inträffat. Rhyzelius (Bisk. Chr. II. 49) anmärker , att i
Lund ganska många studerade, som ej aMenast kunde resa
ut till de utländska universiteten och der efter få års för**) Erkebiskop Nicolaus i Upsala föreskref med hänseende till folk
undervisningen följande: ”Pater nos ter, Ave Maria, Credo, in linguam
maternam translata, leganlur coram parochianis, ut ea addiscant.” Nettelbladt, Schwed. Biblioth. St. II. 177.
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lopp erhålla akademiska grader i filosofi, juridik och theologi, utan ock ännu flera vid Liflids skola hunnit så långt
i studier, att de, utan att besöka utländska universiteter,
kunnat stiga till utmärkta beställningar vid domkapitlet och
liofvet.
I de utmärktare utländska medeltidsskolorna lärde
man de 7 fria konsterna. Trivium, hvaraf trivialskolor
leda sin benämning, innefattade: grammatik, rhetorik, dia
lektik; det derpå>följande quadrivium åter: arilhmetik,
geometri, musik och astronomi23). Trivium ansågs för

de allmänligaste kunskaper, hvilka ingen med anspråk på
bildning kunde sakna; de 4 följande voro för mera bil
dade personer. — Man känner ej om i Lunds domskola
under medeltiden undervisades iiti det gamla trivium och
quadrivium. Det synes dock sannolikt att man åtminstone
de första tiderna ej sträckt sig längre än till det först
nämnda.

Latinet, som i skolorna lästes och liksom utgjorde
undervisifingensmedelpunkt, var barbarisk munklatin. Då
man ej under störte delen af medeltiden hade tillgång på
klassiska latinska författare, förlorade man mér och mer
ur sigte guld- och silfveråldrens mönster för stilen och
fortbildade latinet på egen hand. I erkebisk. Absalons te
stamente (1201) kallas en fodrad kappa på latin cappa
forrata, en blackig häst equus blaccatus o. s. v. — En af

de hufvudsakligaste svsselsättningarne i medeltidens skolor
23) Den bekanta minnesversen lyder så:
(7ramm(atica) loquitur, Dza(lectica) vera docet; ÄÄe(torica) verba
colorât ;
Jf«s[ica) canif, Jr(itbmetica) numerat; føo(metria) pondérai;
Xa(tronomia) colit astra.
2*
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var att sammansätta latinska vers. Munkarne voro dock
ofta olyckliga riiüsmedef; deras latinska versar äro genofehligen s. k. leoninska, någon gång också uppblandade
med danska, hvarpå följande från Esroms kloster må tjena till prof (Marmora Danica J, 198):
nHic jacet Jon Prest
qui dédit suum grå hest
nec non de siligine tu lest
semper comedebat det best
requiescit in pulvere sydvest*

Men vi böra också besinna att på den tidens munklatin
de herrliga kyrkosångerna: ”Dies iræ”, ”Media vita”,
rorans” &c., äro samma^kyifi^ j' r _
Att någon klassisk latinsk författare i våra skånska
medeltidsskolor läsits finner man näppeligen spår till 24);
måhända detta närmare reformationen har egt nim i Lunds
skola, hvilken då leddes af M. Birger Gumarson, seder
mera erkebiskop, en lärd och kunnig man. — Några af
medeltidens skånska författare (t. ex. dgp odödlige Saxp
Grammaticus), hvilka röja smak och bekantskap med Latii
klassiska auktorer, hafva ingalunda i klosterskoloma, utan
sedermera genom eget studium förvärfvat sig sfika före

träden.
Grekiskan var under större delen af medeltiden ej
undervisningsämne i våra skolor. Græca sunt, non leguntur, hette det. Deröfver bör man så mycket mindre
undra, som i medlet af 1500-talet en doktor i Sorbonne

24j Ibland Lundakaniken Thucho Thuronis böcker anföras Ovidit
Metamorph., de arte amandi, och 3 andra af Ovidius. Thuco, som Sr
1333 gjorde sitt testamente, har sannolikt förut variFscholasticus. Jfr.
Dipl. Cap. Lund. n:o 395.
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(således theol, dx) kunde tillstå, att han var 50 år gam
mal, innan han visste hvad Novum Testamentum var. — I
utländska klosterskolor, såsom i St. Gallen, var redan i
10:de århundradet grekiska studiet så bekant, att man
läste Homerus och gjorde grekiska vers. Från Nederländeme utbredde sig sedermera grekiska språkets studium
titt Tyskland, hvarest det genom Reuchlin, Melanchthon m. fl.
märkligen befordrades och h^arifrån det, sålunda lifvadt,
öfvergick till vår
reformationstiden upptogs det
i våra läroverk såsom under^rfta^ämnß och egde Lunds
domskola då en i denna disciplin ryktbar lärare, neml.

Mester Bente.

Hurudan medeltidens theologi och skolastiska filosofi
var beskaffad, är nogsamt kändt. Kyrkläran gällde såsom
oantaslbar och dess dogmer betraktades såsom orubbliga
axiomer. Om man kunde göra många distinktioner och un
der disputerandet slå omkring sig med ”quidditates”, ”entitates”, ”nominalitates”. och ”quodlibetica”, allt på en förderfvad munklatin, var sådant tecken på en grundlärd
man.
■
Så länge arbetsamhet och ett tarfligt. lefnadssätt i
klostren var rådande, bekymrade munkar och kaniker sig
om undervisping och lärdom, men då klostren genom
stora rikedomar kommit i särdeles välstånd, alstrades der
af yppighet, maklighet och. många laster. Klostertukten
försummades af abboteme, hvilka nu blifvit mäktiga her
rar och munkame aktade oftast lärdom och sysselsättning,
med ungdomens undervisning för ringa: en omständighet,
som särdeles inträffade sedan många kloster gjort sig fria
från den så besvärliga biskops-visitationen, hvarigenom
klosterföreståndames ansvarighet med hänseende till sko-

22

loma upphörde. Många nya religiösa ceremonier uppkom-

mo så småningom, hvilka i hög grad riktade munkarne
och de fingo derigenom så mycket att uträtta, att de ej
hade tid, för att ej tala om lust, till andras undervis
ning. Man finner också, att de på somliga ställen utom
lands påstått, att barnen störde klostrens heliga lugn och
stränghet samt att munkarnas åliggande blott vore att fa
sta och bedja25). Att vetenskaperna dymedelst förföllo
och en allmän okunnighet uppstod, ligger i öppen dag.
Då uppträdde dominikaner- och franciskaner-munkarne, hvilkas ordensreglor år 1216 stadfästades af In
nocentas III. Deras pligt var att undervisa och predika.
Undervisning meddelade de i klostren och i sockenskolor
na, hvarest de förklarade Donatus; de voro också ända
till reformationstiden de vanlige lärame i skolorna. I Skåne
hade dessa ordnar, såsom bekant, kloster i flera städer,
heml. Lund, Malmö, Ystad, Helsingborg, Trelleborg och
Åhus. Såsom lärare voro i synnerhet Dominikanerne verk

samme.
Dessa munkordnars didaktiska visdom var dock ej
särdeles stor. Enda formen var minnets uppodling; de
vigtigaste föremålen: latinska språket, Fader vår, trosartiklarne, några psalmer och kyrkmelodier. Deras bästa
lärjungar lärde att skrifva, tala latin och sammansätta
vers, alltsammans dock uselt. Men äfven dessa mimkars
berömliga ifver afsvalnade då de blefvo rikare26).

25) ”Quod pueri sæpe vigorem sanctilatis enervunt.”
studiis monaslicis. III. 112.

Mabillonde

*6) Jfr. Fr. Ernst Ruhkopf, Geschichte des Schul- und ErziehungsWesens in Deutschland. Bremen 1794. I. 48—87.

23
Det var först mot medeltidens slut, som klosterbild
ningen ånyo började alt förbättras. Påfve Klemens V
bestämde på ett andligt möte i Vienne 1311, att uti alla
kloster skulle hållas en skicklig man till munkarnas under
visning i begynnelsegrunderna. Och Benedikt XII (1334
—43) förordnade, att i klosterskolorna skulle föredragas
utom grammatik löreträdesvis logik och filosofi, samt ka
nonisk rätt i men samme påfve uteslöt alla lekmän från
undervisningen. — Huruvida denna påfliga förordning blifvit
för norden gällande, är man éj i .tillfälle att angifva.
Om flickornas uppfostran nämnes ingentilig, uttryckli
gen i våra gamla urkunder, men man har dock säker an
ledning till den förmodan att de skånska
i någon mån dermed sysselsatt sig. Så
fallet utomlands, hvarest nunneklostren på
utgjorde ett slags elementarskolor, i hvilka

nunneklostren
var nemligen
många ställen
till.' och med

små gossar inhämtade de första begynnelsegrunderna i
läsning.
Ytterligare upplysningai* öfver det här afhandlade äm
ne kunna inhämtas af följande framställning, i hvilken vi
gå att redogöra fôr dé i våra skolor under medeltiden
brukliga läroböcker.

Kap. U.

Om skolböckerna under medeltiden.
Norden, som från det öfriga Europa hämtade all vetenskap, lånade öfverhufvud derifrån äfven de hos oss då
brukliga skolböckerna , hyilka nogsamt vittna om undervisningens dåliga beskaffenhet2r).
Dessa skolböcker voro följande:

1) Doctrinale, hvars författare Alexander ined till
namnet de villa Dei, Villadeus elïer Theopâgites, var från
Dole i Norrmandi, minoritermunk och doktor i Sorbonne
vid början af 1200-talet. Den af honom författade Do' ctrinale, en latinsk grammatik, som består af 4 delar och
12 kapitel, är mörk, invecklad och särdeles svår att för
stå; enkannerligen är detta fallet med syntaxen, som man
har kallat en ’Vigtig pinobänk för själen.” Alla disciplame
skulle vanligtvis från början till slut utantill lära denna
på latinska vers affattade bok. Öfver denna så omtyckta
och i 3:ne århundraden uti nästan alla Europas skolor
begagnade lärobok, utan hvilken man ansåg allsingen lär
dom vara möjlig, författades en ofantlig mängd kommenaT) Jfr. Nyerup, Librorum, qui ante Reformalionem in scbolis Daniœ prælegebantur, Nolilia. Havniæ 1784. — Mantissa ad banc Nolitiam. Ib. 1785. — Skildring af Danmarks ældre og nyere Tilstandes.
345—365. — Munter, Magazin f. Kirchengesch. I. 290 ff. — De fie
sta af de ifrågavarande skolböckerna öro ytterst sällsynta och förvaras
på kongl. Bibi, i Köpenhamn, h vares t förf, af denna skrift haft tillfälle
att se dein.

25

tarier, hvilka dock, i stället för att afhjelpa, Rökade det
onda. — j början af 1500-talet undanträngdes Doctrinale
af bättre och tydligare latinska grammatikor, men i våra
skolor herrskade den dock, oaktadt k. Kristiern II:s för
bud, tills kyrko-ordinansen af 1537 anbefallte bruket af
Filip Melanchthons grammatik.

Doctrinale börjas sålunda:
”Hic jubel ordo libri vocum regimen reserari.
^iîlt inmûàBÎt?o ireiføun supponere verbo.
De personali tameâbojp*mteiïqji dici>i Sæpe vocans verbum sibi vult apponere rectun^ *
Et subslantivum, vel quod vim servat eorum.”

.

2) Græcismus. Den utgjorde äfven en, af 27 ka
pitel bestående, latinsk guammatik i hexametrer ined nå
gra få inströdda pentametrer. Worm och Fant ®), för
ledda af titeln, förmena att det varit en lärobok i grekiska
språket Författaren Eberhardus Bethuniensis från Artois
var samtidig med Alexander de villa Dei ; oçh lefde alltså
i början af 1200-talet. — I en samtida anteckning he

ter det1’. ' -

'Jîï Tï'ïlâit Jr<:

i

Anno millenö cenleno bis duodénö ' 1 J
‘ * *
Condidit Evrardes Grœcismuin Belhiiniensis.

~

På Stora Kongl. Bibliotheket i Köpenhamn finnes ett
exemplar af denna bok in f:o, med följande titel: rLibri
Ebrardi Græciste.” I slutet läses: ”Viri literarum doctissimi magistri Ebrardi bituniensis grecismi liber feliciter
explicit una cum glosa magistri Johannis vincentii rnetulini in florente ac fructifera pictaviensis universitate regentis?

28) Fant, Historiola Litteratur® Græcæ in Suecia.

Upsal. 17Ö7.

26

För detta verk, som äfven gaf någon handledning
till poetik och rhetorik, erhöll Eberhardus hederstiteln
Grœcista.
Några kommentatorer mena att Eberhard kallat sin
bok Grœcismus efter det 8:de kapitlet, som handlar ”de
vöcibus græcis seu a græcis ortis;” andra deremot säga:
”Vocavit istum librum Græcismum quasi Grœcorum ysmum
o: consuetudinem, viam. Hysinus in Græca est idem
quod mos, consuetudo. Græcismus denominatin' eo no
mine tanquam nomine digiiiori — nam Gracia disciplinarum mater,” &c.

Såsom prof må följande om derivationen af några
nomina propria anföras:
nSol lucens solus, a luceo Luna, Kenusque
A veueror, kyrios mercantum Mercurius sit,
Mars mors, Jupiter a juvo, Saturnus satar annus«”

I 12:e kapitlet, hvarest handlas om Synonyma och
Æquivoca yttrar han sig sålunda:
”Est mare sive salum pelagus, quoniam sit amarum;
A pello pelagus, quod pellunt littora fluctus; .
Æquor ab œquando, cum nil turbatur in ipso;
A potu pontus; quod citus Oceanus;
Dicitur hine altum, quod vix tanges ibi funduin;
Dicitur inde fretum, quod super omne frémit.”

Diabolos härledes af dis och bolus, emedan djefvulen förtärer kropp och själ i 2:ne munsbitar. -~Denna bok, som länge åtnjöt stort anseende, bru
kades och förträngdes liktidigt med nyssânfôrda Doctrinale.
3) Labyrinthus. Detta arbete, af samma författare

som nästföregående , utgör en elegisk dikt om skollärare
kallets besvärligheter samt innehåller derjemte en slags

poetik och rhetorik.
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På Stora Kongl. Bibliothèket i Köpenhamn finnes ett,

af 24 blad bestående, exemplar ulaf denna bok med föl
jande titel: ”Labyrinthus Poeta et Orator de Ludimagistrorum molestissimis laboribus appriuie nobilis: deque
suæ artis instrumentis : id est figuris et coloribus cum
verborum tum sententiarum? Erpbordiæ per Wolffgangum Schencken Anno sabitis 1501 j 4:to.
Larjungame beskrifvas här på följande sätt:
”Corrupt«:*
ut meliora
Displiceant, placeant détériora
L h
A
Pro studio cauponem, pro doctore taberne
Provisorein, pro codice scorta colunt.”
rSunl hebetes; formam prius inscribas adamanti,
Quam captant quod eis traditione seris.”
”Mane petendo scolas qui cum lestudine serpunt,
Sallatu leporis vespere tecta peluut.”

4) Æquivoca

•

5) Synonima Britonis30),* 6) Com-

posita Verborum, 7) Deponentalia verborum.
Här ett par verser till prof :
”Beatiç meiÿe notat raptun^, raxiqne carpnlem,
Leviathan, hœresin, salahan tibi brutaque signat.”

”Terra sit infernos, virgo, Deus, ac elementum,
Coelica vita, caro, prolhoplastus, machina mundi.”
•°) Ett exemplar finnes p& St. K. Bibi, i Köpenhamn; det beslår af
16 blad in 4:to. Paris 1496, och beskrifyes i Nyerups Specilegium Bibliogr. I. 82—85.
Följande derur till prof:

”Sol varia habet nomina.
Sol: titan phebus: tilulus: venit hincce ephebus
Delius arcitenen8, sol titan phebus apollo.”
På ett annat ställe uppräknas följande Synonyma:

”Est meretrix scortum, Thais, lupa, capra, chimera
Post nonam prostans Nonaria jungilur islis,
Ganea vel lena sunt diclis associanda.”
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♦
Dessa olika små böcker åro alla författade af Jo
hannes de Garlandia, en engelsk grammatiker och poet
från ll:te århundradet.
Deponent alia verborum var ett poem, hvari förf,
visar skillnaden mellan verba deponentia och passiva 31).
Den poetiska formen i dessa och andra grammatikor
och skolböcker var naturligtvis vald på det att innehållet
lättare skulle inpreglas i ungdomens minne.
8) Donatus. Den romerske grammatikem Ælius
Donatus, som i början var getherde, sedermera S. Hieronymi lärare, lefde i 4:de århundradet, och skref flera
arbeten. Hans lilla bok: ”De octo partibus orationis
utgjorde en bekant skolbok.
På SL Kongl. Bibi, i Köpenhamn finnes ett uti De
venter år 1515 tryckt exemplar, bestående af 12 blad
in 4:to. — Donatus är den första i Danmark tryckta bo
ken och utkom år 1493 i Köpenhamn hos Gottfr. från

Ghemen.
9) Petrus Lolle. Peder LoUe uppgifves hafva varit
landsdomare i Halland i 15:de århundradet. Hans bok
som allmänt nyttjades i skolorna, kallas Proverbia sive
Adagia latino-danica. Dessa ordspråk äro framställda på
latinska leoninska vers i alfabetisk ordning; och vid hvarje
rad är dansk öfversättning tillagd.
Äldsta upplagan trycktes 1506, 4:o i Köpenhamn;
2 år derefter utkom derstädes en ny. Luiida-kaniken
Kristiern Pedersen utgaf den ånyo i Paris 1515 jemte
en kommentar till densamma: Petri Légiste Laglandici

parabolæ sententiosœ et argumentosæ cum familiari ex8l) Mùnter, Ma gaz. f. Kircbeugesch. I. 294.
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planalione.
Hans Skåning, har sedermera \itgifvit den
danska texten ensam och är denna tvenne gånger tryckt
neml., åren 1614 och 1703. — Sista upplagan ombe
sörjdes af R. Nyerup: Peder Lolles Samling af danske
og latinske Ordsprog. Köpenh. 1828; 8:o.
Såsom prof må följande tjena:
”Rem quam non aula dant sæpe tuguria paula
o: Mand finder det ofte i'Bondens Værge, som mand ej finder i Kon8eD.- S.te.” ■
,

”Grunoit porcellus, ut sus vetus ante,^ teneffilfc,’ ,;-

) f;

.

;

Saa grymter Griise efter som gamle Sviin fore.”
”C er Lat magnopere cervisia verba movere.
Ööl görer slboræ Ordh.”

”Genlari cerusa. procerum cum proie récusa.,
Thw scalt eij œdhe Kijrsæbæï met Herrebörn.”

10) Æquwocationes Matthœi.
Författaren Mat
thæus Vindocinensis var én Fransman från Vence, som
lefde i slutet af 12:e och början af 13:e århundradet
Ifrågavarande skolbok har aldrig blifvit tryckt; ehuru gan
ska vanlig i skolorna finnêsdentïock numera ej till hvar-

ken i Skåne eller Danmark.

• '

i

w Facetus. Var en anonym dikt, som motsva
rade Erasmi Roterod. bekanta arbete Civilitas morum, och
afhandlade, ehuru högst uselt, menniskans pligter mot
Gud och nästan. I stället för denna bok ville k. Kristiem II att Catos Disticha skulle nyttjas.
Här meddelas några versar såsom prof:
”Ad mensam de nare tuo non extrahe nudis
Sordes cum digitis, ne videare rudis.”
”Cum pare si debes vel cum meliore jacere
In qua parte thori velit ipse quiescere, quære.”
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”Noir panem, quem vis in disco millere, morde.
Ne mappa tergas nasum nadidum libi sorde.”

”Dum cibus extat in ore tuo polare caveto,
In rasis offare decet, non ore replelo.”

12) Puerilia.

Det är obekant af hvad beskaffenhet

denna, äfven af k. Kristiem II utdömda, skolbok varit,
i stället för hvilken konungen ville att ”Flores Vocabulo-

rum Anthonii Mancinelli” skulle läsas.

13) Caser. -Var förmodligen en bok med deklina
tioner. Den omtalas Tios Kristiem Pedersen, som derom
säger: ”Uförnömstige Skolemestere og Hörere flængde,
slede og hüdströge oc. sloge de fattige Börn, Peblinge og
Degne, at Blodet lob ned af Ryggen paa dem i deris
Hoser, for en Tytel eller Ord skyld, som en foer vild
vdi, eller i sine oaser oc temporalyer.”
Förutan olvannämnda af k. Kristiem H och kaniken
Kristiem Pedersen så häftigt tadlade skolböcker, hvilka
konungen befallte uppbrännas, brukades också några an
dra före reforinationstiden, neml.

14) Fundamentum in Grammatica och 15) Re
gula Grammatica, tryckta år 1493 hos Gottfried från
Ghernen i Köpenhamn, på bekostnad af Peder Albertson,
som var den förste vicekansler vid universitetet dersammastädes (f 1517). Fundamentum in Grammatica (38 blad in 4:to) var den andra tryckta boken, som utkom
i Danmark; den tredje utgjordes af Regida Gramma
tica (48 blad in 4:to).
Dessa båda böcker, som tillsammans äfven utgåfvos
i Köln 1502 in 4:o under titel: Fundamentum Scholarium,
äro bättre än de 13 föregående.
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16) Grammatica Christiemi Thorchilli. Författaren

Chr. ThorchilH Morsianus, född 1485 på halfön Mors i
Jutland, var rektor vid Köpenhamns skola, sedermera pro
fessor och 1544 universitetets vicekansler; dog 1560
(jfr. Worms Lex. H. 76—77).
Boken är tryckt i Köpenhamn 1519 hos PovelRæf,
består af 24 blad in 4:to och innehåller:
å) ”De latina constructione 'viginti quinque præcepta
ad puerorum instituHøuem ex probatissimis Grammaticis,
autore ut fertur J. lhirmetivtify'n ii i,.
,

b) Regulæ Grammatices J. Bugenhagii : aucte in quin

ta régula de verbis impersonalibus.
c) Rudimenta Job. Despauterii33).
Hæc omnia a Christiemo Thorchilli Ludimagislro
Hafniensi ad studiosæ j uven tutis utilitatem collecta,; re-

cognita, atque castigata sunt.”

17) Epistolœ magni Turd. Dessa uppdiktade bref,
hvilkas författare är obekant, utgjorde under 15:de och
16:de århundradema en i Tyskland- oeh annorstädes myc
ket omtyckt skolbok. Är 1519 utkonl i Kopenhamn hos
Melch. Blumme en upplaga af 20 blad med följande titel:
PEpistolæ aureæ Turci: cognomento Magni ad diversos
terrarum reges populos atque principes missæ” fie.
18) Henrid Fabri Hortulus Synonymorum. Denna
skrift, som är den sista före reformationens införande i
Danmark utgifna skolbok, trycktes i Köpenhamn 1520 hos

“) Var rektor i Monster i böljan af 16:de Srhundradet.
Pâ en synod i Mecbeln 1514 infördes detta arbete uti Frankrike
i st. f. Alexanders Doctrinale.
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M. Blumme ôch har följande titel: ”Hortulus Synonymorum per Henricum Fabrum Elzebogensem : ad usum Danorum concinatus--------- ”
19) Vocabularium ad usum Dacorum ordine lit
ter ario cum eorum vulgari interpretatione. Trycktes i
Paris 1510 (24 ark 8:o) och antages författaren vara
kaiiiken Kristiem Pedersen från Lund. — Boken efter
trycktes i Köln 1514, 8:o, hos Quentel; en förökad
och öfversedd upplaga utkom i Leiprig 1518 (ett alfa
bet , 4:o) med följande titel : ”Vocabularium ad usum
Dacorum, ordine litterario, cum vulgari eorum interpre
tatione, quod nuper Lipsiæ longe accuratius et emeudatius, quam ante Goloniæ^ impressum est”

Déssa voro de i danska skolor under medeltiden
vanliga läroböcker. I gamla skånska handlingar har jag
dock sett blött tvenne omnämnas : Petrus Nicolaus, ”Scholasticus Lundensis” (1359), egdé en glosserad ^Grœcis-

mus? ochkaniken Thuco Thuronis Malmögh, som sannolikt
äfven varit scholasticus vid Lunds domskola, bortskänkte
(1353) bland andra böcker Doctrinale och Grœcismus
med dertill hörande kommen tarier.. (Jfr. Dipl. Cap. Lund.
n:r 391%, 395).
. IJtom nämda läroböcker lästes gemenligen symbolum
apostolicum, Davids 7 botpsalmer samt de vanliga kyrko
sångerna. Om historia, geografi, mathematik och moders
målet var allsingen fråga : ett förhållande, som länge efter
reformationen ännu egde rum.—De gamle Romanies skrif
ter , såsom härrörande från ”blinda hedningar” voro under
medeltiden misstänkta. Detta bör så mycket mindre väcka
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vår förundran, som det är bekant att ännu i' 17:de år
hundradet (neml. i skol-reglementet af år 1632 och k.
Kristian IV:s stora Recess af år 1643) de hedniska gu
dames namn ej uti skolböckerna fingo utsättas. Påfve
Gregorius VH hade också afstyrkt studerandet af den klas
siska forntiden, troligen anande att folket derigenom skulle
komma i besittning af skarpa vapen, som måhända en
gång torde vändas mot sjelfva kyrkans öfverhufvud 3I).—
Länge ansågo medeltidens theologer såsom ett kätteri att
kunna grekiska och Nya Testamentet på grundspråket
var en nästan obekant bok, ehuru vid kyrkliga brukét
latinska evangelier och epistlar förekommo 35).
Det ligger i öppen dag, att den smak och bildning,
som af dessa till största delen usla skolböcker inhämta
des ej kunde vara annat än högst ofullständig och dålig.
94) Gregorii libri XII Epist.*, cfr. ep. IX, 4.

95) .Grœce scire hæresis est, expedite loqui hæresis est, quidquid
ipsi (moftachi) non feciunt, bœresis est. Erasmus, Epist. XII. ad Albertum Archiep. Mogunt.
?S

Kap. III.

.

Utländska resor.

Collegium Lundense i Paris.
Bibliotheken

Tiii bildningsanstalterna hänföras med rätta utländska re
sor och bibliotheker, hvadan vi här derom böra meddela
några underrättelser.
'
1. Utländska resor.

Då en lärjunge i våra in

hemska skolor blifvit utlärd och derifrån utgått, reste
han ofta till främmande universiteter, hvilket särdeles var
fallet innan Skåningarne hade Köpenhamns högskola att
vända sig till. Att skånska ynglingar begåfvo sig till den
ryktbara domskolan uti Hildesheim i Tyskland, ser man
af Lunda-erkebiskopen Jakob Erlandssons testamentariska
anordning till Lunds domskola. Sjelf hade han i Hildes
heim - studerat. Amoldus Lubecensis (Chr. Slav. Hl. c. 5)
yttrar om Danskarne i början af 1200-talet, att de gjort
ej ringa framsteg i fria vetenskaper och att adeln sände
sina söner till Paris, ej blott för att blifva andlige, utan
äfven för att bildas i verldsliga vetenskaper och yrken.
Det var dock först under reformationstidehvarfvet som det
blef allmännare att lekmän studerade. Alla, som i Paris
idkat studier, hedrades vid återkomsten med namnet Pariserklerker.
Universitetet i Paris, om hvars författning och in
rättning man först genom tvenne påfliga dekretaler af år
1180 har säker kännedom, var vida berömdt såsom hufvudsätet för filosofiskt och isynnerhet theologiskt studium.
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Här var det, hvarest efter påfvarnes uttryck, de skönaste
smycken till Kristi brud förfärdigades; här upphämtade
nian det jern, hvaraf trons pansar och andans svärd för
arbetades. “Paris vore hela kristenhetens nyckel, rättro
genhetens plantskola, den allmänneliga kyrkans paradis,
Salomos pelargång, det hel. Jerusalem, hvarest David le
ker på tiosträngad harpa, lifvets träd i Guds paradis, en
lysande lampa i Herrans hus, visdomens öfversta verk
stad, verldens lärarinna” m. ft lysande benämningar. Man
kan ej nämna nagot annat universitet, soin harspelat én
så utmärkt rôl, som det parisiska, eller utöfvat så stort

inflytande på stat och kyrka. ' Det kallade sig konungens
äldsta dotter och försvarade med ifver sin rang. Hit
strömmade från alla kanter ynglingar och män, höga och
låga, andlige och verldslige. Från Ishafvet till Gibraltars

sund, från Hebriderna till Hellesponten fanns intet land,
som ej hit skickade sina förhoppningsfullaste söner, att
hämta visdom ur den verldsberömda källan. Också räk
nade mai stundom ända till 30,000här församlade stu
denter. Ingen ansågs fullkomligt lärd, med mindre £an
här studerat. Krönta med doktors- eller magisters-vär
dighetens ”stolta titel”
betraktades desse såsom visdo
mens förstfödda söner och erhöllo i biskopsdomen, præbenden eller höga verldsliga embeten belöning för flera
års mödosamt förvärfvade studier.
3ß) I buru stort anseende magister-graden den liden var, ser man
så väl af den begärlighet, hvarmed den efterslräfvades, somaf de präk
tiga benämningar den erhöll. Man kallade den: magistervärdighetens
höghet (magislratus excelleptia), man lalade om magistrarnes vörd
nadsbjudande majestät (venerabilis magislrorum majestås), ja i poesien
besjöng man dess gudomlighet (deitas)l Jfr. £• Engelstoft t Skandina
visk Museum. 1802.
3»
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I gamla handlingar är antecknadt, att redan tidigt (i
12:te århundradet) våra klerker drogo ut till nämnda för
théologiens och kanoniska rättens studium så vigtiga uni
versitet. Der hämtade våra berömligaste män, Absalon,
Andreas Suneson, Saxo Grammaticus m. fl. lärdom,
smak och insigter. Äfven under 13:de och 14:de århundradema besöktes parisiska universitetet lika flitigt af dan
ska studenter. Också är nogsamt bekant att mellan Frank
rike och Danmark i äldre tider mycken kyrklig förbindelse
egde nun; erkebiskop Eskil i Lund var en särdeles god vän
med den verldsberömde abboten Bernhard af Clairvaux;
Cistercienser-kloster inrättades af Eskil och förseddes af
honom med munkar från Frankrike.
År 1220 var Andreas Suneson professor vid uni
versitetet i Paris, så framt ej Saxos ord böra så förstås,
att han dcrstädes var rektor37). Många af de studerande
Danskame voro Förmän (Procuratores) för en af de 4
nationer, i hvilka sedan gamla tider universitetet var fördeladt, neml. för ”Natio anglica* (sedan 1430 kallad
Natio germanica), som innefattade de studerande från
England, Skottland, Irland, Tyskland, Ungern, Pohlen och
hela Skandinavien. Prokuratom stod i spetsen för na-

5T) ”Tu splendissimum externæ scholæ regimen apprehendisli.” Jfr.
Saxo Gramm., dedikationen af verket. — P. O. Müller menar att de
nämnda orden böra förstas om en offentlig skola, som A. Sunesson i
Paris öppnat, och att delta troligen har varit uli S. Genoveva. Stephanius (Nolæ ad Saxonem. 9) samt Schlegel (Anm. til Kofod Auchers
Lovhistorie I. 112) påstå, alt Saxo afser rektoratet vid -universitetet.
Magnus Matthias (Catalogus Episcop. Lund. ed. a Th. Bartholin. Havniœ 1710. p. 59) hänför dessa ord lill en akademisk grad, hvilket döck
så mycket mindre kan vara förhållandet, som slika akademiska titlar vid
don tiden ej egde rum.
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tionsangelägenheterna och af de 4 prokuratorerne (sedan
1280 af 4 särskilda valmän, elector es eller intrantesæ))
valdes hvar tredje månad universitetets rektor bland lärarne. Prokuratorerne utgjorde rektorns råd, hvilket 3 gån

ger i veckan bjldade en domstol, från hvars beslut man
blott till generalförsamlingen (Comitia generalia) künde
vädja.
Någre bland Danskarne voro universitetets rektorer,
hvaribland vi särskilt här erinra om Maccarius Magni de
Dada, kanik vid Lunds och "Röskilds domkyrkor, hvil
ken innehade rektorsvärdigheten 1365: eri värdighet, som
medförde särdeles ära, alldenstund universitetets rektor
hade rang framför alla ministrar, grefvar, baroner, kar
dinaler, (om ej af kongligt blod), erkebiskopar, ja var
näst konungen och påfven i värdighet39).
Men det var ej blott till Paris våra Nordboar för

förkofran i studier under medeltiden begåfvo sig, utan de
vände sig äfven till andra universiteter, såsom Bologna
(inrättadt i 12:e århundradet), vidtberömdt för sitt juri
diska studium, ofta med l2,000 studenter, samt till
Prag (stiftadt 1348 af kejsar Karl IV); ‘Koin (1388

af magistraten), Erfurt (af magistr., bekräftadt af påfven

38J Du Boulay, Historia Universilatis Parisiensis III. 573. Delta
verk, som 1665—1673 utkom i 6 folianter, 'innehåller rika materialier
för Pariser-universitetets historia. Om samma ämne handla: Jacques
du Breul, Théâtre des antiquitez de Paris. Paris 1612. — Crevier,
Histoire de l’université de Paris. 7 voll. Paris 1761 ; 12:o. — Jfr.
för öfrigt F. C. v. Savigny, Gesch. des Römischen Rechts im Mittelalter. 111. 314—351.
39) Nyerup, Skildring af Danmarks ældre og nyere Tilstand II.
376. — Petrus de Dacia, magister och kanik i Ribe, född i Visby på
Gottland, var rektor vid universitetet i Paris 1326.
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1392), Leipzig (1409 af kurfurst. Fredrik I), Greifs
wald (1456 af hert. Wratislaus IX) och till Löven (1425
af hertig Johan IV) i Holland. Det var särdeles från
15:de, århundradet som universiteten i Köln, Löven, Prag
och Leipzig allmännare besöktes af våra landsmän. De
2:ne förstnämnda voro såsom den skolastiska théologiens hög

säten mycket bekanta och unga Danskar och deribland Skånin
gar förvärfvade sig derstädes doktorsvärdighet i théologien

och påfliga dekretalerna, hvarigenom de banade sig en
väg till rikdom och utmärkelse såsom myndiga prælater
inom den mäktiga kyrkan.

2. Collegium Lundense i Paris. Det är för vårt
ämne ej främmande att nämna några ord om kollegierna t
hvilka i Paris både voro talrika och vigtiga. Ursprungli
gen voro de blott bestämda till underhåll för fattiga stu
denter, hvilka här skulle lefva under särskild tillsyn, men
småningom tillkommo flera lärare i kollegierna och dessa
sednare utgjorde ej mera blott stiftelser för fattiga, utan
tillika pensionsanstalter för förmögnare studenter, så att
slutligen nästan hela universitetet innehölls uti dessa kol
legier. De mest olika folkslag hade i Paris upprättat
särskilta boningshus för den studerande ungdomen från
deras länder. Vi böra särskilt här fästa uppmärksamhet
på det s. k. ”Collegium Lundense” hvars byggnad år
1275 var uppförd uti gränden vid S. Genoveva mellan
kartfieliterklostret och Collegium Laudanense40) och anses
Erland, Electus i Lund, för dess stiftare41). Denne blef

40) Bulan, Historia Univers. Paris.

II. 385.

41) GrammiuS' Oratio de Origine & Statu rei lilterariœ (Dan. Bibliotb. VIII. 488).

Pontoppidan, Annales E. D. I. 55.
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1274 vald till erkebiskop, afreste kort derefter utomlands
och skall följande året hafva i Paris grundat nämnda kol
legium. Anstalten gynnades af flera, hvaribland biskop
Johan i Odense42), och fanns ännu i 15:de århundradet,
men förföll sedermera, förmodligen då våra Nordboar
mera besökte de närmare liggande tyska universiteten.
Byggnaden såldes slutligen till karnlcliter-munkarne och
de danska studenterne köpte i stället ett annat hus, om
hvars öden man docke ingenting känner. (Bulæus, V. 390).
K. Erik Menved gjorde (131J6) en stiftelse, för

bättrad af biskop Petrus Pagh, till understöd för fattiga
danska studenter i Paris. (Pontopp. 1.1. II. 12).— Erke
biskop Jakob Erlandsson hade, utom betydliga anslag till
lundensiska läroverket, äfven ihogkommit detsamma med
ett stipendium utgörande 2 mark fint silfver, på det att
skickliga ynglingar dermed kunde urfäerstödjas, då de i
Paris skulle fortsätta sina studier43). — I 15:de århun
dradet ålades Lunds domkapitel att, i likhet med de an

dra kapitlen i Danmark, på sin bekostnad sända en eller
två'ung» itiäH tifl Päris 4ör. att derförkofra sig i kon
ster och vetenskaper.
»
.j,
3. Bibliothekerna voro, innan boktryckerikonsten
uppfanns, obetydliga och det var derföre under medelti-

stigia Danorum extra Daniam. J. 374. — Andreas And, Prsposilus i
Upsala, skänkte år 1213 åt den svenska i Paris studerande ungdomen
ett särskilt, af honom inköpt, kollegium och erkebiskop Johannes föreskref för de i nämnda kollegium boende Svenskar vissa reglor.

42) Pontoppidan, Annales Diplom. I. 574. — Scriptores Rer. Danie.
VII. 224.

Dän. Bibi. IX. 398, 411.

43) Scriplt. R. D.

V. 593.

Suhm, Historie af Danmark X. 235.
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den både svårt och särdeles kostsamt att anskaffa böcker.
Papyrus kunde man under en viss period af nämnda tid
ej från Egypten erhålla, pergamentet var mycket dyrt och
linnepapperet först sednare tillgängbgt. — En af munkarnes största förtjenster om litteraturen i allmänhet är
att hafva afskrifvit gamla böcker, hvarigenom sa många
af forntidens litterära skatter under de gamla barbariska
tiderna blifvit räddade undan förgängelse. I flera kloster
voro dagar bestämda att bedja för dem, som gifvit eller
afskrifvit böcker.
Såsom exempel på höga bokpriser må anföras att i
ll:te årh. 200 får betaltes för biskop Haimons homilie
samling. I Scriptt. Rer. Danic. (L 556) omtalas att 2:ne
handskrifter af Decretum och Décrétâtes skulle försäljas
och för de influtna penningarne jordagods inköpas. —
Handskrifterna voro för öfrigt så sällsynta att i början af
1300-talet det berömda Pariserbibliotheket blott hade 4
gamla auktorer (Cicero, Ovidius, Lucanus och Boethius).
Lunds domkyrka och kapitel egde en af de äldsta
boksamlingar ej blott i Skåne, utan i hela Danmark.
Lunda-kaniken Bernhard (f 1176) ”gaf åt kyrkan mån
ga goda böcker” **) och om en annan kanik derstädes,
Amund, berättas att han skänkte dit ”Missälia, Capitulare,
Psalterium”45) ; hvilket äfven säges om en diaconus Ulf
Björn*6) (omkring 1124). Kaniken och prosten Azer

(f 1131) skänkte äfven till domkyrkan ”många glosse-

44) Necrologium Lundense i S. R. Dan. III. 452.
«) 1.1. 463.

1.1. 458. Lib. dat. Lund. vet. S. R. D. 1IL 556. Lib. dat. Lund,
rec. S. R. D. 1V. 56.
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rade böcker af gamla och nya Testamentet,” samt mån
ga af naturhistoriskt innehåll (”libros phisicales”) *). Bero,
subdiaconus och canonicus, gaf Decretaler till benediktiner
klostret48). Erkebiskop Absalon (f 1201) begåfvade äf
ven kyrkan med åtskilliga böcker49); men den största till
ökningen erhöll dock ifrågavarande boksamling genom erke
biskopen Andreas Suneson (f 1228), hvilken skänkte
mycket gods till kanikeme, och dessutom en utmärkt
kostbar samling af böcker00).
Andreas, præposilus i Lund, gaf 1306 till kyrkan
ett Passionarium 5i) och Thorstanus diacontfs & canonicus Lund., ett ”Psalterium glossatum” 52). Sven Saxtorp

och Johannes Jacobi, båda dekaner i Lund, skänkte,
den förre år 1404, den sednare år 1418, böcker till
4T) S. R. Dan. IIE 448.
" 4e) Necr. Lund. S. R. D. JM. 460.
4e) Liber daticus Lundensis recentior i S. R. D. III. 35. Lib. dal.
Lund, vetust. i S. R. D. III. 498.
*°) nHis omnibus pretiosum superaddidit thesaurum videlicet libros
tam vel&is Xfuam novi testameiiti, et pluriinos, qui ex istis ducuntoriginem, sicut patet in sequentibus: Ribliam in tribus partibus. Evange
listos glossatos, epislolas Pauli de majori glossatura, unum ex quatuor,
Pentatecuin bene glosalum et bene correclum, Jeremiam bene glossa
tum, Sentencias bene corseclas, Scolaslicam Historian), Psalterium glosatuin in duabus partibus, Exceptiones de moralibus Job, Allegorias et
Moralilates super vetus et novum testamentum in uno volumine, Lumbardum in ecclesia inventum, et Libellum Stephani Abbatis de Sancta
Genowefa; Duplices glosas super Cantica Canticorum ; Glosas super Apocalipsin ; Summa Huicionis, el VII libros Legum : Insuper et alios libellos, Corpus Canonuin, librum honestum et mullum ulilem. Missalem valde bonum et bene correctum quem in si^^apella habebat.” —
Liber dat. Lund, velustior i S. R. D. Ill. 524, och Lib. dat. Lund,
recentior i S. R. D. IV. 48.
S. R. D. III. 532.
S. R. D. 111. 579. IV. 66.*
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domkapitlet53). — Munken Johannes Paschæ i Roskild,
ryktbar ftr skönskrifning, var omkring 1303 sysselsatt

med att afskrifva ett ”Legendarium de tempore & sancüs”
för lundensiska boksamlingen (S. R. D.

V. 515)

Detta om den Lunds domkyrka tillhöriga boksamlin
gen under medeltiden. Näppeligen finnes någon' enda af
de här omnämnda böckerna qvar, men flera andra från
en sednare tid. De märkvärdigaste bland äldre handskrif
ter äro Necrologium Lundense och Liber Daticus 54). Dom
kyrkans bokförråd, som i 16:de århundradet erhöll en be
tydlig mängd af värdefulla arbeten, särdeles genom rektorn
och kaniken ”Mester Bente,”kom sedan till Lunds universitetsbibliothek, i hvars äldre boksamling (”Bibliotheca anti-

qua”), hvilken förut till större delen varit domkapitlets, fin
nas 371 .band, hvaribland 186 theol., 9 medic., 53jurid.,
123 historiska och filosofiska; öfver 30 af dessa äro tryckta
under 15:de århundradet. Dessutom 15 handskrifter55).
De andra klostren i Skåne hade såsom öfverallt an
norstädes också sina boksamlingar. En fransysk munk
från 12:e århundradet jemnför ett kloster utan bibliothek

med en fästning utan arsenal (Claustrum sine armario quasi
castrum sine armamentario). Om dessa skånska klosters
bokförråd sakna vi tyvärr närmare * underrättelser. Man
känner blott att biskop Henrik af Revel år 1318 förärade
åt franciskanerklostret i Ystad första delen af Bonaventuras
,

i

55) Dipl. Cap. Lund. n:o 402, 405.
64) Om Lunds ^^cyrkas bibliothek jfr. för öfrigt Wieselgren > Sv.
Sk. Litt. II. 228—231.

65) A, Lidbeck, Diss. de Bibliothecæ Lund, ioiliis & precipuis incremenlis usque ad aunum MDCCXX1X. p. 8—10.
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Sentenser56). Herrevads klosterbibliothek omtalas äfven;
det skänktes 1641 af k. Kristian IV till Köpenhamns
universitet57). Den Ælnothus, (Historia ortus, vitæ et
passionis S. Canuti Regis Daniæ), skrifven omkring 1109,
somjlvitfeld begagnat, var funnen i Herrevad58). — På
universitetsbibliotheket i Lund finnes Missale ad Consuetudinem Fratrum Predicatorum Ord. S. Dominici, in quo
omnia quæ aliis remittuntur pene perscribuntur. MDXV1,
tryckt hos Hopylius i Paris. Denna bok lär tillhört dominikaneijdostret i Lund ®®);
Flertalet af-klostrens bok
samlingar utgjordes troligen af Manualia, Breviaria, Missalia, Biblia glossata, Decretalia och Helgonasagor.
Att Lunds kathedralskola under medeltiden äfven egt
någon boksamling, är otvifvelaktigt. Magister Petrus Ni
colai testamenterade till densamma år 1359 den bekanta
boken ”Græcismus” jemte 2:ne andra böcker60).

'

56) Suhm, Danmarks Hist. XI. 832.
”) Suhms Nye Sami. 2» 187.
*») Waejpen, 11.41, 233.

M) 1.1. I. (2:a uppl.) 47.
• , 5 .
60) Dipl. Cap. Lund. n:o 391 Vi u— — scolis LnndentiirtMgrecismum
glossatum, mihi pro tribus ss gr:JL inp i gno ra t um, ita quod tutores eccle8ie proprietatem cjusdem libri dictis scolis acquirant de heredibus cujusdam folquini quondam monelarii olloniensis, cum II aliis parvis voluminibus autorum.”

Kap. IV<

Om skoltukten. — Undervisningsväsendet kort fôre
reformationen. — Stiftandet af Köpenhamns
universitet.
1.

Skoltukten.

Förnämsta mediet under medeltiden att

hålla skolornas lärjungar till ordning och flitig läsning var
stryk, som utdelades både först och sist sanity på ett
barbariskt sätt. Då munkame i S:t ' Gallen brutit mot
ordensreglorna bundos de vid en pelare, öfverkläderna afdrogos, hvarefter de gisslades. Abboten i S:t Genovevas
kloster uti Paris lät ej blott gissla en munk, utan befallte
honom äfven under en veckas tid äta jemte hundarne på
marken 61). Också den berömde Robert af Sorbonne, som
år 1250 stiftade det frejdade theologiska kollegiet Sor
bonne i Paris, föreskref uttryckligen käppens bruk i sko
lorna, ej blott mot lärjungarne, utan äfven mot underlärarne (parvi magistri) i de lägre skolorna, då förestån
daren (magnus magister) hvarje lördag pröfvade disciplarne och fann att de af underlärarne illa voro underyista.
Ja denna pædagogiska talisman begagnades sedan 13:de
århundradet till och med mot studenterne och baccalaurei
i Paris 62).

61) Raumer, Hohenstaufen VI. 98.
®2) Schmidt, Gesch. Frankreichs J. 606. Cramer, Gesch. d. Erzie
hung und des Unterrichts in den Niederlanden.

118, 199—200.
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X

Men vändom våra blickar mot norden! Vi finna att
lärarne i våra nordiska skolor ej gått fogligare till väga
än deras bröder i södra Europa. Älven här betraktade

man stryk såsom det yppersta universalmedel för bibrin
gandet af lärdom och kunskaper. Denna stränga skoltukt
kan i någon mon ursäktas, då man betraktar det i hög
grad sedeslösa tillståndet hos medeltidens skolungdom. Om
den hos oss rådande barbariska skoldisciplin talar Kristiern
Pedersen i sin bok ”Om Börn at holde til Skole og Stu
dium och at skicke gode Scolemestere til dem. Antwer
pen 1531/med följande ord (fol. c. 7): “Gud har gifvit ,” säger han ; ”sin nåd att barn och unga menniskor
kunde nu lära med lek och lust allehanda visdom, konst
och tungomål utan den obarmhertiga hudstrykning och
slag af ferlor och stora bödelsris, som man .förr plägade
bruka i våra danska, svenska och norrska skolor, med
hvilka skamliga och omenskliga slag och hugg de omilda
skolmästarne fördrefvo många goda unga ”Peblinge” och
”Djegne” från skolan och god lärdom. De ”forkuede” ock

så många med stora slag och hugg, att de sutto så räd
da, som en hare för hundar, och kunde ej komma ihog,
hvad der sades och lästes för dem o. s. v. De sattes
till skolmästare, att de skulle med goda lämpor, lust och
glädje undervisa de unga, och ej för att vara bödlar. Då
någon förebrådde dem deras barbariska uppförande och
sporde, hvårföre de voro så omilda mot sina disciplar,
svarade de: “Jag hafver sålunda köpt min lärdom och
vishet, jag vill ock pä samma sätt sälja den igen?
Denna omenskliga * behandling hade k. Kristiern II

för afsigt att förbjuda i sin Skolordning, enligt hvilken
ferlor ej skulle få nyttjas, ej heller skulle man ”slaa
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Bornene saa vmadelighe oc vskellighe mett Riiss, som thii
her til giorlt hafluer”63).

Samma allmänna skick att ideligen slå och piska
har också gjort att en ferla eller ett ris ansetts såsom

symbol på ett skolembete, hvilket man bland annat ser af
den frejdade danske rektorn Morten Borups liksten64). —
Ett gammalt länge rådande bruk har också varit att då
någon, till ett skolembete skulle installeras, öfverlämnades
åt honom ett ris (o: sceptrum scholasticum).
Vid skolorna fanns gemenligen också ett fängelse
samt en stock för att deri innesluta de uppstudsiges fot

ter65). —
Men det var ej blott före reformationens införande
som en sådan sträng skoltukt herrskade; den fortfor äf

ven lång tid derefter. Efter Viborgska skollagen af år
1604, stadfästad af dervarande biskop, prælater och re
siderande kaniker, stadgas i en särskild afdelning, kallad
Piskrätten (Jus virgarum), att spel, svirande, otukt, nattsyärmande och slika grofva förseelser skulle straffas med

att stå skolrätt d. ä. hudflängas på bara ryggen (nudato
tergo). De, som’ angåfvo sådana förseelser, eller hvilkas
vittnesbörd fällde den skyldige fingo förlåtelse för de smärre
förseelser, hvilka de kunde hafva begått66). Att hafva
försummat skolan en dag försonadés af de vuxna lärjun63y Dansk Magazin VI. 364—67.
64) Jfr. E. G. Tauber, Historia Scholœ Cathedr. Arbus. Arh. 1817,
hvarest ifrågavarande liksten finnes på titelbladet aftecknad, utvisande
ett ris och en ferla i kors samt dessutom en dynggrep; den sistnämda
såsom minne af Borups ungdomssysselsättning.

65) Terpager, Ripæ- Ciinbr. 504.

Nyerup, IX 111. 144.

Wolf, K. Vidensk. Selsk. XI. 383.
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game, enligt Odense skollag, med trenne slag af -risét på
de blottade skuldrorna67): ett straff, som också bestäm

des för dem, hvilka i skolan talade modersmålet
Vid Fredriksborgs skola var stadgadt att den, som
i öfversta klässen uraktlät att tala latin, skulle sättas till
att uppassa andra, som gjorde det, och dagligen kl. 10
f. m. och kl. ♦ e. m. erhålla stryk, hvarmed man fort
for tills den skyldige lyckades uppgifva någon annan, som
till samma ”svåra”./förseelse gjort sig saker68).
Vid prestmötet i Lund 1560 erirøades skoilärarne
om, att ej längre bruka ”ferie som högen lemmeléstis med,”
utan tillbörligen straffa med ris; ”dog maa ferien staa til
stede for Ribalder; som sig opsette mod Skolemestere och
Hörere” 69).
Denna barbariska ferla, som i så många århundra
den utgjort skoldisciplames förskräckelse, har först i vårt
århundrade ändtligen blifvit utdömd.

2.

Om undervisningsväsendet kort före reformationen.

' Om detta- ämne erhållåvi intressanta upplysningar,
dels af Kristiern Pedersens förut omtalta - bok , dels af
k. Kristiern II:s Plan till förbättrade skolor. Vi redo
göra här i korthet för dessa skrifter.
1. Kristiern Pedersen, Om B örn at holde til Skole
og Studium och ath skicke gode Scolemestere til'dem.
6T) Nyerup, 1.1. III. 48. Om de mindre disciplarne heter det:”deteclis nalibus, pro more puniendi sunt.”
68) Bendtsen, Historiske Efterretninger om den lærde Skole ved
Fredriksborg. 53—54.
69) Antiquitates Lundenses, handskrift på H. Lärd. Skolans Bibi, i
Gefle.
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Antwerpen 1531 (7 ark, 8:o; jfr. D. Magaz. I. 45—53).
Han beklagar här att Studium (universiteter), skolor
och kloster voro färdiga att gå till grund. Dessa stiftel
sers afsigt skulle vara befrämjandet af Guds ära och menniskornas salighet, men samma goda afsigt hade till den
grad kommit i missbruk, att folket satte barnen i skolor
och kloster / ej så mycket för att lära något godt, hvarmèd de kunde tjena Gud och fosterlandet, som fastmer för
att lefva godt oçh blifva ansenliga män, biskopar, præla
ter, abboter, kaniker, prester, munkar o. d. Så länge
sådana fela andliga embeten voro vid makt, var folket
villigt att sätta sina barn i skolor och kloster, men se
dan evangelii ljus begynt lysa, och de andliges rika in

komster användts till annat gagn, så att intet hopp om
stora andliga värdigheter var qvar, då började också både
skolor och kloster att blifva tomma. — Efter att (fol.
c. 7) hafva talat om den förr brukliga omenskliga skoldisciplinen, säger han att de stackars barnen lärde obe
tydligt i de fordna skolorna under 15 eller 16 år, un
der daglig ångest och hudstrykning. De kunde nu lära
mycket mera och bättre under 3 eller 4 år med lust
och god undervisning.
Om de förut öfliga Skolböckerna yttrar han sig’ på
”0 huru storligen ångrar det
mig nu, att jag ej läste flera historier, krönikor och poe
ter, än jag gjorde, och att ingen lärde mig dem i min
ungdom, utan jag nödsakades att liksom alla andra Dan
skar läsa Alexandrum, Donatum, Peder Laale, Com
posaa verborum, Caser och annat slikt skräp. En gosse
fick förr gå 15 eller 20 år i skola och lära Donat,
Alexandrum, Peder Laale och andra sådana böcker och
ett annat ställe sålunda:
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dagligen hudstrykas derföre, och hade likväl på sistone

så godt som ingenting lärt. Då han kom bland goda
klerker, kunde han icke tala ett ord riktig latin7®); Det
är nu en aiinan verld, och går nu annorledes till, sär
deles i Malmö och Köpenhamn och i Jutland, såsom jag
hafver sport att de nu hafva begynt lära barn och unga
menniskor goda lärdomar i skolor och studium.”
2. K. Kristiern ll:s Plan till förbättrade skol
inrättningar. Riktigt iuse^de. huru fruktlösa alla försök
att förbättra religionen och refortnera prästerskapet skulle
vara, så länge man ej sörjde för hela folkets bildning,
vände denne olycklige, ofta misskände, men af Danmarks

bildning i flera hänseenden högt fortjente konung, sin upp
märksamhet på ombildandet af skolorna, hvilkas usla be
skaffenhet han af egen erfarenhet nogsamt kände. Genom
den borgerliga uppfostran k. Hans gifvit sin son, hade
neml. denne också måst sjunga i koret med disciplarrie
från den offentliga skolan i Köpenhamn. — Det var san

nolikt i synnerhet Kristiern Pedersen, Kristiern Torkelsen
Mprsianus och . Peter Iätte,s$msärskilt fäst konungens
uppmärksamhet på en förbättring af den då gängse skol
undervisningen 71). De inre oroligheterna under Kristiéms
To) Man hade vid medeltidens slut exempel pä studerade personer,
såsom abboter, hvilka ej kunde skrifva deras namn. Så var förhållan
det med enkanik i Ribe 1518. ”Quia Dominus Nicolaus Ebbonis scribere non poluit, præseriptum slatulum sigillo suo proprio confirmare
voluerit.” Under dessa kaniker hörde dock uppsigten med skolor
na! — Jfr. Terpager, Ripæ Ciûibr. p. 175. — Att det med den då
liga latinen ej var bättre hos andra folk, derom må följande tjena till
upplysning. En prest i Bayern nyttjade neml. följande dop-formulär:
”Baptizo te in nomine el Pøtriæ et Filiæ et Spiritus Sanela.” Avenlinus, Annales Bojorum III. 220.
n) Munter, Kirchengesch. v. Dänemark und Norwegen III. 59.
4
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sednaste regering, förhindrade troligtvis utarbetandet och
bekantgörandet af denna goda skolordning, hvilken var
äninad att såsom lag gälla för alla skolor i landet72}.
Undervisningen skulle begynna utom skolan med kri
stendom och ölning i att läsa och skrifva modersmålet.
Detta skulle presterne och klockame på landet ombesörja;
derpå skulle barnen, om de ville -egna sig åt presterliga

ståndet, sättas i skola uti städerna, men intet barn an
tagas i någon skola, med mindre det ej sjelf kunde köpa
sin kost, på det att landet ej skulle uppfyllas med ”latin
ska tiggare”72). Skolemästaren skulle lärå ungdomen Terentius, Virgilius, något ur Cicero, en god Dialektik och
läsningen af nya Testamentet.. Lärjungame borde i halfårliga,examina pröffas och skulle på grund deraf från
lägre till högre klasser varda uppflyttade. Men ingen
skulle få lämna skolan utan att i det minsta hafva ett år

Ta) Langebeck har i Ddnsk Magazin, VI. 364—67 utgifvit densam
ma efter en handskrift i Kongl. Daûska Kansliets Arkit.
TB) Denna författning utkom 1519 på Sigbrits tillstyrkan. Alla fat
tiga skolgossar, som blott af allmosor hade sitt uppehälle, fördrefvos
på en gång från Köpenhamn. Om dessa lärjungars klädedrägt har
Svaningius (Christianus 11. Lib. II. c. 8 p. 225) antecknat, att den be
stod i en vid och fotsid rock, som i st. för armar på högra sidan hade
en öppning, för alt derigenom utsträcka handen och mottaga allmosor.
Mössan hade en lång, öfver skuldrorna nedhängande ”svans,” hvars
2:ne stora verk skulle betyda de gamla Danskarnes tvåfaldiga affall från
kristna religionen och uppmana lärjungarne till ståndaktighet. (Ponloppidan, Annales. II. 297—98. 765. L. Holberg, Dannern. Riges Hist.
II. 49). — Då de skulle sjunga i koret, måste de alltid hafva
en messeskjorte öfver deras andra kläder. ”Inghen skal gange til Koer
udhen han b affwer too Ryckeliin hiele og altid rene, naar et bliffwer
skidne, skulle han strax lade det lowe, oc laghe ett nye uppae.” Häraf kallades de disciplar, som uppvaktade vid sången, ”Scholares superpcllieiati.”

54

besökt densamma och till universitetet fick ingen komma,
med mindre han var något förfaren i dialektik, rhetorik
och poesi. ”Oc alle gamle Alexandra Bögher, PueriUa
met Faceto, Per Laote, Equivocationes Matthæi, Sinonima Britonis, Joannes de Garlandia, Grecista, Labyrintus oc alle andre gamle Bögher them skulle the antworde wor Skultus och ladhe them brende7”4). ”Pro
Puerilibus skall man lesse Flores Vocabulorum Anthonii
Mancinelli, pro Faceto Cathonem.”
Skolordningens stadgande onr disciplinen? förmildran
de är förut omlaladt.
Om lärame heter det: ”Inghen skall skickis til
Skolemester wdi Domskoler, wdhen han haffwer lesth in
Universitate, att mand wed, thet han er god ther for.77
Innan någon till skollärare utnämndes skulle han pröfvas
af universitetet eller af ”Skolemesteren i Domskolen.” Fôr
skollärarnes anständiga utkomst borde man draga all möj
lig omsorg, så ätt ”hwer af Höreme haffde ett godt Sogn
etter Vicaiie att holle lheris Kost mett.” ”Haffue wi oc
süh skickédhe, ättSkolemesferen skhff haffue tiil Lön aff

hwer Peffuelingh tiil thi IHI Tiider om Aåritt, Som kal
las Temperdaghe, Il ss. tiil segh oc I ss. tiil flörerne.”

Genom denna skildring af medeltidens undervisnings
väsende ha vi således sett att mörkret i Skåne som an
norstädes under besagda tid ej var ringa. Lärdomen och

T4) ’ Die tollen unnützen und schädlichen Mönchsbücher-Calholicon,
Florista, Græcista, Labyrinlhus, Dormi secure und dergleichen sind
vom Teufel eingeführl.” Luther.
4*
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upplysningen, sparsamt utströdd, egdes öfverhufvud blott
af de andliga samt mot reformationstiden af några lek
män. Att likväl vårt bördiga och rika landskap äfven
mider denna tid egde män, bvaröfver det med rätta städse
kan vara stolt, derom vittna erkebiskoparne Eskils, Absa
lons, Andreas-Sunesons, Nils’, Jöns Brostorps, Birger Gunnarssons, häfdateckname Saxo Grammatici, Sven Åkesons

och kaniken Kristiem Pedersens m. fl. berömliga nahm.

3.

Stiftandet af Köpenhamns universitet.

K. Erik af Pommern, hvilken i Margaretas hof er

hållit en för sin tid vårdad uppfostran, utverkade 1418
af påfve Martinus V. tillåtelse att i Danmark inrätta ett
universitet, dock under 2:ne hårda villkor, hvaraf det ena
var, att ingen theologi skulle få läsas på det nya ”Studium
generale,” det andra åter att universitetet inom 2 års för
lopp verkligen skulle vara öppnadt; i motsatt fall förlorade
hela påfliga privilegiet all'verkan75). I dessa oroliga ti
der var det ej möjligt att inom så kort tid träffa alla
för ett universitets upprättande nödvändiga anstalter och
följden blef derföre att ej något sådant kunde komma till
stånd. Men år 1474 utverkade k. Kristian I vid sitt per
sonliga besök i Rom alt påfve Sixtus IV följande året
utfärdade ett fullständigt privilegium med oinskränkta rät
tigheter 76). Köpenhamns universitet öppnades 4. år här
efter eller d. 1 Junii 1479 och erhöll af erkebiskopen i
Lund. Jöns Brostorp sina första statuter. De första lä-

î&) Pontoppidan. 1.1. II. 521, hvarcst bullan läses.
™) Bullan är aftryckt bos Munter, Mag. f. K. I. 59. IT.

53

rarne, två till antalel, i theologi och juridik, hämtades
fràn Köln; den tredje läraren var i läkarevetenskapen.
Skoltiden var fordom, såsom vi hafva sett, särdeles
langvarig; universitetsliden deremot kort, vanligen blott
ett eller två år. Mången blef hörare vid en skola samma
eller följande året, sedan han blifvit student, hvaraf synes
att det mesta af ungdomens studier måste vara fulländadt i skolorna. De åter, som ville hinna längre, stude
rade en tid sedan de blifvit Iiörarev ja till och med rek
torer vid de mindre skolorna.
Som den gamla seden ännu efter universitetets in
rättande fortfor att resa till Köln och Paris för att der
studera, hvaröfver man ej bör undra, enär universitetet
blott hade få, och desse ej särdeles utmärkta lärare, ut
färdade k. Hans år 1498 en förordning, hvarigenorn de,
hvilka ej under 3 samfällta år vid Köpenhamns eller Up
salas högskolor studerat, förbjödos att vända sig till utJändska universiteter: ett förbud, som förnyades af sonen
Kristiern U år 1522, men ej medförde åsyftad verkan.
Det var först efter reformationens införande i Dappark,
som Köpenhamns universitet kom till anseende och bety
denhet Under de många borgerliga oroligheterna efter
Kristiern H:s afsättning afstannade universitetets verksam
het fullkomligt, men begynte ånyo 1537, och 1539 ut
färdades det nya stiftelsebrefvet, till följe hvaraf der skulle
vara 14 professorer.
Det var till Köpenhamns högskola, de skånska stu
derande begåfvo sig för att utbilda de i skolorna inhäm
tade studierna: en plägsed, som sedan Skånes förening
med Sverige år 1660 ännu någon tid fortfor, men af-
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stannade till följe af de stränga förbud, hvilka svenska
regeringen deremol utfärdade 77).
Vi meddela mot slutet af denna skrift förteckning
på de lärjungar, som från de skånska läroverken åren
1Ç11—1660 till Köpenhamns universitet dimitterats, äfvensom på de Skåningar, hvilka under nämda tid derstädes till magistrar blifvit promoverade.
T7j Artiga stndiiskatten Hi Länds 'stift till Köpenhamns universitet
under d:r Winstrups tid utgjorde 315 Rdr 4 mark 8 sk. Jfr. ”Biskop
Winstrups -CopieBok” i Lunds domk. arkiv.

Andra Perioden
Kap« V«

Reformationens närmaste inflytande på skolväsendets
förbättring. Kyrko-ordinansen af år 1537.
National-synoden i Antvorskov år 1546.
1.

Redan i 15:de århundradet förbereddes reformatio

nen. I Holland angrepo de bekanta Hieronymianeme munk
väsendet, enkannerligen tiggarmunkarne och yrkade kraf
tigt pà en förbättring i kyrkväsendet samt gjorde folket
så mycket som möjligt bekant med den hel. Skrift. Jo
han Vessel (f. 1420 f 1489) var en föregångare för
Luther, Erasmus (f. 1467 f 1536) undergräfde genom

sina bitande satirer'munkarnes anseende, Reuchlin (f. 1455
f 1522) ocb hans anhängare kämpade ifggj mot munkarne. Men det var ej . blott en kyrkligstrid, som för
bereddes; bildningen hade äfven sina sakförare. Grekiska
kejsardömets undergång efter Konstantinopels eröfring,
hvarigenom lärda män från Grekland flyktade till vesterlandet, föranledde att man började ånyo studera de gam
les skrifter, och så snart de gamla klassiska' författame
blefvo bekanta och började verka, fick man derigenom afsmak för den skolastiska munklärdomen. Det var dock

först med kyrkoförbättringen, som den klassiska bildnin
gen fullständigt segrade. Härtill bidrog ej litet den se
dan 1440 bekanta boktryckerikonsten. Till den nya bild
ningens fromma började skolorna ombildas, hvilket full-
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ständigare Skedde genom Luthers reformation.

Likasom

denna genom Luther och Melanchthon kom till mognad, så
äfven skolornas förbättring och ombildning; ty det var
först från denna tid som en ny verksam anda vaknade
för en bättre undervisning, ej blott för de lärda stånden,
utan äfven för det så länge försummade folket. De fflesla
skolorna för allmogen äro derföre först efter reformatio
nen upprättade.
’
Man har med stort skäl kallat Melanchthon Tysklands
lärare (præceptor Germaniæ). Han hyste lifligt deltagande
för en förbättring af ungdomens undervisning, verkade
derför med råd och dåd, och skref nya läroböcker i st.
för de gamla och obrukbara.
Luther sjelf insåg myc
ket väl att kyrkans reformation endast genom en kristlig
barnauppfostran inom familjerna och i skolorna, riktigt
kunde* grundläggas. Han förklarade derföre uttryckligen,
att enhvar vid förlust af den gudomliga nåden vore för
bunden att uppfostra sina bam2 framförallt till gudsfruk
tan. Den klassiska forntidens studium understöddes också
kraftigt af den store reformatom. Evangelium, sade han,
kunde ej bibehållas utan språken; att känna dessa, i syn
nerhet det latinska, är nyttigt för alla, äfven för krigsoch köpmän.
< >....

Luthers och Melai^chthöns skolordning blef mönster
för många andra och sådant var förhållandet med Skan
dinavien. Hvad Danmark och särskilt Skåne vidkommer,
var dock reformationens inflytande på skolväsendet ej så
genomgripande, att ju de följande tiderna behöfde afhjelpa
många och väsentliga brister.
Före påfvedömets fullkomliga utrotande i Danmark,
hade den protestantiska ungdomen ej någon offentlig läro-
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inrättning. K. Fredrik I ville derföre afhjelpä denna brist,
och till den ändjp stiftade han, af de i Malmö indragna
andliga godsen, 1529 derstädes etfGymnasium eller Schola

illustris, vid hvilket läroverk följande lärare verkade, neml.:
Frans Wormerson, Claus^ Mårtensson Töndebinder, D:r

Olaus Chrysostomus, Peder Lauridsson och Andreas
Johannis Lyng. Detta gymnasium, hvarifrån många pro
testantiska lärare utgingo, upphörde 1537.
Danmarks- skolväsende efter reformationen ombildades
genom den vigtiga

2.

Kyrkoordinansen af år 1537 ™).

Tredje kapitlet af denna kyrkolag handlar om Barn
skolor. Detta är den första skolordning, som i Danmark
efter reformationen utkommit Häri stadgas: ”1 hvarje
stad skall vara en latinskola, men blott en, med minst
2 eller 3 dugliga lärare; alla andra ”puge-scholer,” som
här och der 'hållää, borde upphöra. Skolan skall delas i
flera ”Lectier” eller! klasser. Intet annat än' lälin bör lä
ras, ”fordi Latine Schöler forderfluis gierne aff ’ dé Dan
ske oc Tvdske Schöler, Ocsaa söge de mere dens egen
fordeel oc forbedring end Bömenes, de s.om læse Greisch
oc Hebreisk, som det vel kiender sig selff.”
Der skolan har 3 lärare, bör vara 4 klasser; men
der blott 2 lärare äro, skall vara 3 klasser.
,8) Den relie Ordinanti, som paa Herredagen i Otlense Mef
ofoerset oc beseglet. Den rar redan 1536 utarbetad, granskades och
stadfästades 1537 af k. Kristian III och riksråden samt påbjöds 1539 till
efterlefnad. Bland skånska lärare, som underskrefvo densamma *ypro
Frans Wormerson, 01. Chrysostomus och And. Lyng.
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D.èn första Klassen skall vara för dem, som lära
ABC och stafning. — ABC-bamen skala lära att läsa
af de böcker, som jemte ABC innehålla Pater noster,
Credo, de 10 budorden, dopets och nattvardens ord, jemte
andra barnböner. Dessa barn skall man omaftonen låta
gå hem med 2 glosor.
De, som lärt ABC-boken, skola så läsa Donatum
och Catonem. Då de en gång hafva utläg dessa böcker,
skola de åter börja dem på nytt, till dess de lärt rigtigt
läsa. Hvar dag skriföfning. ■ Om aftonen skola de dess
likes hemförlofvas med 2 glosor, hvilka om morgonen
böra höras.
,

Den andra Klassen skall vara för dem, som kunna
rätt läsa och lära reglor in grammatica. Deras böcker
skola vara om morgonen grammatica Philippi79). För
öfning in grammatica böra de hafva Esopum att tolka
och sålunda vänja sig under detsamma till att deklinera
och konjungera. Eftermiddagen Esopi fabulae och om af
tonen Mosellani Pædologia,89). — Sedermera då dederutinnan äro något forfarne (’’tredske”), skola, de läsa de
bästa och Skönaste af Colloquia Erasmi81). Undertiden
T9) Melancbtbons. Han skref den för sin lärjhnge Erasmus Ebner
fran Nürnberg. Mot M:s vilja utgaf Qojdstein densamma är 1525, men
sedermera öfversågs den af författaren.
t0) Pædologia Pefri Mosellani Protegensis. Mogunliæ 1520; 12:o.
Bestar af 37 dialoger.
el) Bland alla Erasmi Roterodami många arbelçn har ej något
i skolverlden spelat så stor rôl som bans Colloquia, af hvilka an
dra uppl. ulkom 1522. Denna bok fördömdes af Sorbonne, förbjöds
i Frankrike och brändes i Spanien ; påfliga stolen ålade hela kristenhe
ten att ej läsa densamma. Boken innehåller de giftigaste utfall mot
munkarne, klosterlif, vallfärder m. m. samt dessutom många lättsinniga
saker och tvetydigheter.
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flitig öfning att alltid tala latin och skrifva rätt och lära
att tolka rätt konsteliga. Om aftonen skola de hafva ett
latinskt, ordspråk till hemlexa.
Den tredje Klassen, skulle om morgonen läsa gram»
matica Philippi och tolka Terentius. — Om eftermiddagen
läres Terentius utantill; derefter några utvalda komedier
af Plautus; om aftonen några de kortaste Ciceronis epist
lar; efieri något annat dylikt. Lärjungame i denna klass
skulle alltid tala latin och hvar dag uppsäga .något af
'Terentius samt en gång i veckan skrifva latinska epistlar.”Oc om afltenen gaa hiem met thu Verss, söm: haffue
en skön forstand om gode seder.”
Den fjerde Klassen uti de skolor, hvarest skolmä
staren är sjelf tredje, är för dem, som kunna något både
tala och skrifva latin. Deras böcker böra vara gramma-

tica Philippi om morgonen och Virgilius. Näst uttydningen skall visas dem de märkeligaste figurer, som äro i
orden, ”oratier,” och sentenser, och då de deri ärQ väl
öfvade,bör- Dialectic» ocWRbetorica Philippi tilläggas 82). —
Om e. m. Virgilius oco idefnäSti Métamorphoses Ovidii;
om aftonen Officia Ciceronis eller hans Eanriliarés Epistolae.
Lärjungarne skulle intet annat tala än latin,
hvar dag uppläsa några versar af Virgilius, flitigt öfva
stilen och hvar vecka göra epistlar eller vers.
Den femte Klassen bör vara för dem, som äro
drifne i latinet och synas hafva uppofvade fattningsgåfvor,
”) Philippi Melanchlhonis de Dialectica libri quatuor. Försia
upplagan utkom kr 1520, den andra förökade 1527, en tredje 1529.—
Erotemata Dialectices eontinenlia integram artem, ita scripta, ut jurentuti utiliter proponi possint, édita a Ph. Melancbtbone. Witeb. 1547.—
Ph. Melanchtonis, de rbetorica libri 1res. Witeb. 1519. Andra uppl.
utkom 1531.
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så alt de nù kunna skrifva och tala rätt och god latin.
För dem må skolmästaren föreläsa något .fundament i
grekiskan, dock utan att latinet något försummas. ”Thi
deris mening er wlidelig som ville at Bömene skulle lerre
Greisch och Hebreisch, for end de faa noget fremmelige
forbedret sig vdi Latinen.”
Skolmästarne skola behålla i alla städer det de hit—
tils haft och om de någonstädes ej äro' rundeligen nog
försörjde, då kan ”silperattendenterne” och sockenprester
uti staden gifva oss det tillkänna, ”thi wi ville at baade
de oc andre som Vngdommen skulle forestaa, skulle he
derlige vere forsörgede, oc vil wi gerne legge til aff
wort, huor noget fattis.”
Om öfning i skolorna. ”Om morgonen från kl. 6
till 8 skaH öfver hela skolan grammatica flitigt öfvas, med
stadigt hänseende till ordens härledning, uttydelse och rigtiga tonvigt.

När klockan slår 8 skola disciplame af öfversta
Lectierna söka koret och undertiden de nedersta i skolan
horas. Hemkomna från kyrkan uppläses katechesen högt
och sedan få barnen gå hem. Från kl. 12—1 endast
sång; kl. 1—2 skall hvar oêh en af de tre Lectierna
hafva sin öfning särskilt för sig; de i den andra Lectien
in Esopo; de i den tredje in Terentio; de i den fjerde
in Virgilio.
Då klockan slår 2, skola de af öfversta1 Lectien åter
söka koret; de nedersta få undertiden sina lexor förhör
da. Mellan kl. 3 och 4 skola åter Lectierne åtskiljas
och hvar hafva sin öfning för sig sjélf : de i den andra
Lectien, in Pædologia, och då lära det Proverbium,
som de om morgonen skola uppsäga; de i den tredje
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Lectien, i Ciceronis kortaste epistlar, och. då lära de tvä
versar, som de om morgonen skola recitera; de i den
ljerde Lectien, in officiis Ciceronis, och dessutom några
versar ur Virgilius, hvilka de skola kunna utan tilloch läsa
upp nästa morgon.

Detta skall läsas om måndagen, tisdagen, torsdagen
och fredagen ; men från Sancte Simon och Judæ dag och
till kyndelsme^san skola barnen komma till skolan kl. 7
om morgonen, och gå heg^kl. 4 öm aftonen, och söka
koret, när kl. slår 9, ”efiter Scholemesterena gode tycke?
Onsdagsmorgonen skola alla deras lexor höras, ”at
der bliffuer da en saare flittig Ôflïielse;” derefter skall

man gifva dem materie antingen till epistlar eller vers,
och få så hemlof, då sängen är slut i kyrkan efter kl. 8
och ej återkomma den dagen antingen till skolan eller
kyrkan. Ty det är dock, som poeten säger: rHuad som
icke haffuer ro ïblant met, det kant icke vare ved?
Lördagen i hvar vecka skaU användas dertiU, att bar
nen sysselsätta sig synnerligen.med det, som till helighet
höret, på det att de derigenomlmå lpckas^L^^
gudsfruktan, tro och goda seder; då skaïï katèchesen pâ
det enfaldigaste uttydas för dem. För dem, som äro
komna till bättre förstånd, må föreläsas något ur nya
Testamentet, såsom Matthæus eller' några af de lättaste
bland S. Pauli epistlar, Davids psalmer eller Salomos ord
språk. Sedan skola de gå i aftonsång och så få hem
lof; på samma sätt om aftonen före helgedagar.
I små släder skall således vara en skola med skolemästaren och en eller två hörare. I de större städerna,
som pläga hafva en skolmästare och 4 eller 5 hö
rare, vilje vi att dessa skolor böra med ”Superattenden-
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tens,” Prostens ,Predikanternes och Rådets tillbjelp åter
upprättas, så att der må blifva flera Lectier och större
öfhingar för barn, än förut öfligt varit. Och då de åter
hafva upprättat samma skola, vilja vi stadfästa ”refor
mats en/ och tillägga skolan ränta, om der ej finnes nog
för lärarne. Till dessa skolor böra barnen sändas från
byame på landet — Och uti den stad, i hvilken förut
flera latinskolor hafva varit, der skall man af dem bilda
en. Då barnen hunnit öfvér 12% året böra sRolmästarne

troget gifva föräldrarne tillkänna, hvilka barn ej duga till
studier, så att dessa tidigt må sättas i något ärligt handtverk; men de, som hafva god fattningsgåfva, skola hållas '
i skolan till 16:e åreL
De. skickligare? ynglingarne, som hunnit till denna ål
der, skola offras Herranom och sändas till allmänna sta
dier (universiteter), antingen på egna eller försandingens
bekostnad; de andra deremot tagas från skolan och sät
tas till ärliga verldsliga ”embeten” (handtverk).
Klockarne på landet skulle en gång i veckan under
visa bondbarnen i kristendom och katechesen och ingen
få blifva klockare, som ej mäktade utföra detta; sådana
skulle af Superintendenterne afsättas och skickligare dertill utses. — Danska skolor eller s. k. Skrifskolor borde
äfven i städerna upprättas.
FÖr skolmästare oeh hörare skall vår Länsman (landshöfdinge) jemte Superintendenten i hvarje stad anslå nå
gra vissa räntor--------- af kyrkans prøbender.
Landsförsamlingar, som ligga någorlunda nära stå-,
dema, skola taga, sig klockare från skolorna och låta
dem få den vanliga räntan till en hjelp att studera med.
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Superintendenten skall sjelf hafva tillsyn öfver alla
skolor och tillsätta skolmästare, hvilka han med sockenpresten och de bästa uti Rådet hafver prölvat. Mai skol
mästaren skall sjélf förse sig med hörare, som under ho
nom skola tjena, och taga dem r hvilka sockehpresten kän
ner och finner dugliga. — Kyrkovårdarne (Kircheverierne) äro förpligtade att hålla skolan ocff skollärames bo
ning vid makt?

Sådan var kyrkoordinansens stadgande omékolorna:
ett stadgande, som nästan helt och hållet var bygdt på Lu
thers och Melanchthons saxiska skolordning af 1525 och
1528. Man ser att undervisningen hufvudsakligen gick
ut på att lära läsa och skrifva, inhämta kristendom och
latin samt de första grunderna af grekiskan. Allt afsåg
prestbildningy något vidare fordrades ej. Reformatorerne
afveko således ej från den gamla grundsatsen, att skolan
i företa hand skulle tjena kyrkan; för ögonblicket afsägs
enkannerligen att afhjelpa den- lutherska kyrkans behof af
församlingslärare. Under hela detta århuridradet oeh föTe-

trädesvis närmast efter reformationen, ansågs det vara nog,
om man i skolorna lärde så mycket latin, som till ett
prestembete var behöfligt eller för att vid ett universitet
afhöra några latinska föreläsningar i théologien. Latinska
språket bibehöll vid undervisningen det gamla herraväldet,
ehuru det naturligtvis på bättre sätt bibragtes och läs
ningen af klassiska auktorer infördes. På grammatik, dia
lektik och rhetorik fästade man uteslutande vigt, dervid
förbiseende allt antiat, som med skäl kan anses behöfligt
för uppöfvandet af menniskans intellektuella anlag, och

för bibringandet af sådana kunskaper, hvilka för medbor
gare i en stat äro nödvändiga. Att meddela undervisning
i historia, geografi och mathematik o. s. v., på tänkte
man allsicke, hvilket dock så mycket mindre bör synas un
derligt som man först i sednare hälften af 16:de århun
dradet började att vid universiteten föredraga sistnämda
vetenskaper. Vid ^issa skolor, t. ex. metropolitanskolan
i Köpenhamn, ser man dock att några årtionden efter kyrkoordinansens utgifvande, nya läroämnen, (t. ex. mathematik,
natur- och sede-lära samt tillochmed astronomi) tillkom
mit, men huruvida detsamma kan hafva egt rum vid de skån
ska, i synnerhet de förnämsta deribland (Lunds och Mal
mös), är man dock ej i tillfälle att bestämma.—- Omkring
10 timmar användes hvarje vecka på sång och musik,
hvilken var beräknad på kyrkligt bruk, såsom »mder katholska tiden. Modersmålet var naturligtvis ej något före
mål för undervisningen. Ingen regel inskärptes denna ti
den så ofta och strängt som det ständiga latintalandet
utom och inom skolan, ja tillochmed vid bordet och de
barnsliga lekarne. Den, som öfverträdde denna föreskrift,
straffades strängt och ögonblickligen, än på kroppen, än
med penningeböter.
Genom reformationen blef ifvem för skolväsendet
större och staten betraktade också detsamma såsom en
sak, öfver hvilken han var förpligtad att träffa anordnin
gar; detta så nîycket mera som staten till en stor del
bemäktigat sig kyrkans egendomar och på grund deraf
också ansåg sig skyldig alt sörja för skolans tarf.
Det i kyrkoordinansen gifna löftet att konungen sjelf
af sitt eget ville tillägga skolorna, då något i underhållet
fattades, höl|s äfven. Hvad Skåne vidkommer vilja vi
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nämna att Fredrik II d. 11 Julii 1561 anslog till ”Skole
mesteren” i Lund och 12 lärjungars underhåll kronotionden af råg och kom från 40 socknar i Ljunits, Vemmenhögs och Skytts härader83). Anslag skedde till rek
torerne i Malmö samt till Landskrona skola; äfven Hel
singborgs och Ystads skolor erhöllo ganska betydliga bi
drag af Fredrik II. Rektorn i Malmö samt theol, lektorn
och rektorn i Lund försågos särskilt med vikarier och
præbenden vid domkyrkan \ derstädes.^- Dessutom bör här
anmärkas att då biskopen öfver Lunus stift inför k. Fre
drik II klagade öfver bristande tillgångar till den stora
mängd ynglingar, som besökte allmänna läroverken, be
stämde nämnde konung år 1562 åt de särskilda skolorna
vissa härader, i hvilka skolynglingames utskickade egde
rättighet att insamla almosor, till förekommande af att ”de
«
fattige Börn Peblinge ej giffve bogen offuer for Fattig
doms skyld”8*).

Jfr. fôr öfrigt Pontoppi/an, Annalea III 274, 329, 336, 362,
363, 376-77, 399, 407, 41b, 434, 511. ’
.
.£• ;

®4) Ur Kongl. Danska Geh. Arkivet (Tegnelser paa alle Lande VI
f. 11) meddelas följande
”Register paa the herrither som skulle leggis tiil Skolerne wdj Skone.
„ „
(Skiodtz herrit
le org
(Vaemidhöy herrit
Ronneberg herrit
Onse herrit
Nörre Asbo herrit

Ysted

Törne herrit
llarrager herrit
Froste herrit

« ~ (Jendstad herrit
SömmershafTn < ... ,
t Albo herrit

Oxe herrit
Barre herrit

Wee Skote

i
!
Malmöe

I

Î

Liunidtz herrit
Heridsla herrit
Ingelsta herrit

Giers herrit
■ Gyinge herrit
Söndre Asbo herrit
5

Fers herrit
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K. Fredrik II utfärdade äfven d. 23 Mars 1568 ett
bref om helgonskyldens erläggande till de skånska skolor
na, hvarigenom kyrkeordinansens stadgande närmare be

stämdes.
Universitetet i Köpenhamn saknade strax efter re
formationen medel att understödja fattiga studerande, hvil—
kas knappa omständigheter ej tilläto dem att derstädes
sina studier fortsätta. Följden blef att de gemenligen
qvardröjde i skolorna^ hvarest de till en del understöddes
af städeme; andre hade såsom klockare i de närgränsan
de sockname några inkomster. Af brist på studenter må
ste man derföre i början bland äldre skoldisciplar välja
både prester, hörare, ja till och med rektorer för de
mindre skolorna. Biskop P. Palladius samt Köpenhamns
professorer besvärade sig år 1540 hos konungen häröfver, anhållandes det han täcktes komma kyrka, universi
tet och skolor till nödig hjelp och häfva den stora bri
sten på dugliga lärare; hvilket också skedde85).

3.

Om likformighet i lärosättet

enligt stadgande af national-synoden i Antvorskov år
1546 æ). — På nyssnämda national-synod stadgades bland

. ,
Aahuss

(Willandtz herrit
(Lister herrit

lU8lre ncrm
< Medelse herrit
(Bréken herrit
Anno 1562.”
Konungens öppna bref till inv&narne i Torna, Harjagers och Frosta hä
rader anföres vid Lunds skolhistoria.
8S) Jfr. A. C, L, Heiberg, Peder Palladius. Kiöbenhavn 1840;
s. 37. 38.
**) Synodalbeslutet samt uniformitetstabellen äro tryékta i Palladii

Rodnebye
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annat att en viss likformighet skulle iakttagas vid skolorna
för att förebygga förvirring i undervisningen. Normen
för denna ”uniformitet’1 är författad af den bekante* biskop
P. Palladius och sändes i afskrift till alla skolor.

Deri

stadgades följande:

Om mindre skolor.

Min&re trivialskola kallas den, som finnes i smärre
städer, och förestås af en promöverad baccalaureus, an
tingen ensam eller med biträde af en elfer två höraré
(collaboratores). Den delas i 2 klasser.
Första klassen. Läsningen består i ABC-boken, Do

natus, utanläsning af latinska vokabler och katechesen.
Dessutom skrifning.
Andra klassen. Ofningarne bestå i läsning af Cato
och Sulpitius, Torrentini, Philippi Mel. och Job. Spangen
bergs grammatikor. Vidare Æsopi fabler, Mosellani Pædologia, (Sulpitii?) sentenser, kateches, söndagsevangelierna pä’ tatin, pKdtery laL jj^krifiiii^ och musik. Luthers

kateches var öfversatt på latin ”ut pueris, qui primum iri
scholam latinam formandi t raduntur, proponere tur.” — Om
gossarnes antal ökas, kan denna klass delas i 2 delar,
hvarigenom en tredje klass med en ny hörare tillkommer*
Om större skolor.

Större trivialskola kallas den, som finnes i större
städer och vid katedralkyrkor samt förestås af en promo&r 1555 utgifna Formula visitationis provincialis seu præpositorum.
Till uniformitetens befordrande ulgaf Palladius äfven en latinsk gram
matik: ”Grammatics lalina in usum Dani» juvenlutis uniformitatis cau
sa.” .1553 ; andra uppl. 1558.
5*
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verad magister artium jemte 4 promoverade baccalaurei.
Den delas i 5 klasser.
Första klassen.
Ofningar: ABC-boken, Donatus,
Cato, katechesen, latinska vokahler och skrifning.
Andra klassen, Ofningar: Torrentini och Philippi
Mel:s grammatikor, Æsopi fabler, Mosellani Pæd., Erasmi
Colloquia, latinska ordspråk och brefskrifning, söndagsevangelierne jjå latin, psalmerne; slutligen musik.
Tredje klassen. Ofningar: Torrentini och Philippi
Mel:s grammatikor, Terentii och Plauti komedier, Ciceros
epistlar, latinsk beskrifning (minst en gång i veckan),
Matthæi Evang., Salomos ordspråk, l:a Epist till Tim.,
1 Johannis Episfl. (allt på latin). Sångölhing. ”Exerci-

tium discendi, per duo carmina moralia?
Fjerde klassen. Torrentini och Phil. Mel:s gram
matikor.
Virgilius, Ovidii Metamorph., Ciceronis offi
cia, Epist. famil. Öfning i att skrifva lat. vers och grun

derna för densamma.
Lat. epistlar. ”Libellus musices
artifîcialis? Psalterium Eobani, Jesus Syrach, Pauli Ep.

till Tim.
Femte klassen. Latinsk grammatik och grunderna
af grekiska språket. Phil. Melanchthons dialektik och rhetorik. Romarebrefvet och söndagsevangelierna (allt på la
tin). Latinsk stilskrifning, minst en gång i veckan67).

*T) Vi meddela bär några upplysningar om ett par af de ofvanför
nämnda skolböckerna :
Dionysius Cato, hrars lefnadstid är mycket omtvistad, tillskrifvas
några moraliska lefnadsreglor, som indeltes i 4 böcker och brukades
allmänt i skolorna såsom en slags läsebok och glosbok både i latinska
och grekiska språken. Kristiem II ville hafva denna bok införd i st. f.
Face t us. (Jfr. Dansk Magaz. VI. 365). —- Jo. Sulpitius från Veroli i
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I koret uti kyrkan skulle lärjungarna sjunga erlügt
kyrko-ordinansens föreskrift; dock blott ett qvärt hvarje
gång om söcknedagarne. — Med Donatus börjades läs
ningen kl. !46 f. m. om sommaren, och kl. 6 f. m. om
vintern.
Om läraren, öfverlastad af starka drycker, infann
sig i skolan eller i bestraffningarne var öfvermåttan sträng,
eller för fyUeri eller af vårdslöshet försummade sina ålig
ganden, skullé hanafsättas. Ferla fick nyttjas endast
i fall att någon ”Ribaldus” satte sig mot lärames före
skrifter.
Af ofvanstående utdrag ur kyrko-ordinansen af 1537
samt national-synodens beslut i Antvorskov 1546, se vi
rättesnöret för undervisningens form och föremålen för
densamma ända till slutet af 16 :de seklet.
13:de århundradet utgaf Carmen de moribus puerorum in mensa præcipue servandis; en slags sedelära. Prof. Kristen Mortensen Morsing
lat upplägga den ånyo, förökad med ett inledningspoém in pueros Hafnienses och ett tillägg af några moraliska vers.*, 16:o, 8 *blad. (St. K.
Bibi, i Köpenhamn). Om Moôellïntwse sid. 58 af denna skrift. .

Kap. VI.

Några drag om skolväsendet något efter reforma
tionen. Läijnngarnes fordna belägenhet i sko
lorna. Skolungdomens fester. (Majgrefve-festen.
Gregorii-festen). Fastlags-upptåg. Skolkomedier.
om skolväsendet något
mationen. — Vid prestmötet i Lund 1569 stadgades i öfverensstämmelse med beslutet i Antvorskov 1546 bland
annat följande: ”Item skulle 'tøh Skolepeblinge icke gaa
med Hatte eller : andre wbequemmelige Hoffuittagh, men
skickeligt klæde sig elfter Klercke wijss; icke skulle de
heller bære Stemmidse eller Daggerter.”
”Item skulle Peblinge der tager Drik ware, naftelöb,
1.

Krurender, .eller Bolere, Jqmffrukrenker, Huggebasser, eller
anden Balstyrighed giör indbyrdis eller med andre, De
skulle straffis och wisis afl skolen med en Bön til öffrigheden, at de wille och forwise dennem Byenn88).
I en skrift af Olaus Théophile^, rektor vid Kö
penhamns skola89), förbjudas ynglingarne attt bära värja,

slås med hoffolk, krigs- eller sjömän, bo hos horvärdar,
sjunga liderliga visor (amatorias cantilenas), läsa otuktiga
böcker, se eller uppföra oanständiga skådespel, samt nyttja

®8) Jfr. Antiquitates Lundenses, handskrift på skolbibl. i Gefle.

8t>) Paræneses seu Præceptiones sapientes et utiles de vitœ ac stu
diorum honesta formatione. Hauniæ 1573.
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lättfärdig klädedrägt. Denna borde ej vara för kostbar,
ej hvit, röd eller grön, utan svart, blå eller af annan
ärbar färg. Fängelsestraff omtalas äfven såsom då för
skolungdomen brukliga.

2. Om lärjungarnes fordna belägenhet i skolorna.
I det föregående har blifvit lämnad en skildring af den
stränga och omenskliga disciplin, för hvilken läijungame
fördom i skolorna voro utsatta och det stadiga inplug
gandet nästan hefø dagen af en mängd lexor, mest latin
ska. Detta lämnar oss någon upplysning om disciplames
fordna belägenhet i skolorna. För att ytterligare be
lysa samma ämne, må följande tilläggas. Före reforma
tionen och länge efter densammas införande i Danmark
hade lärjungarne i de lärda skolorna hufvudsakligen sitt
uppehälle af att samla allmosor vid godt folks dörrar.
Vid flera större skolor, t ex. Lunds domskola, voro de
dock i besittning af ganska många beneficier, hvarom vi
längre fram vid framställningen af denna skolas öden vilja
tala. K. : KnstiemÆ:s f^t omtalta förbud af år 1519
upptogs sardeles ffla ôW^vâÿd^ sàSôni ^ogùdaktigt ansedt.
Strax efter reformationen var fattigdom de flesta discip-

larnes lott och en vigtig källa till deras underhåll var or
dentligt tiggeri, hvilket offentligen gillades genom ett af

k. Kristian DI år 1548 till biskop Frans Wormersen utfärdadt bref, hvarigenom också vissa ”hättor” föreskrefvos
för ifrågavarande disciplar w).

*eo) Reskript af K. Christian III til Lektor Frantz om Tröglere
og hætter til Peblinge.
Christian medt Gudtz naade &c. Wor Gunst thilforn; wider, adt
wi ere kommen vdi forfaring, huorledis mange Tröglere löbe om vdi
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Roskilds skollag af år 1570 tillät det s. k. Davids
koret*1) att ”ved Marckeder eller anden merckelig stor
Forsamling” samla bidrag till deras och medlärjungarnes

nödtorft. — På slikt tiggeri genom sång o. d. gaf k. Fre
drik II d. 27 Dec. 1588 skolorna ett uteslutande privelegium, hvari det heter: ”dersom der befindes no
gen Drenge at omgange udi Peblinge Naffn, og dog icke
söge Scholen, oc bede Almisse der udi . Byen, Da skal
Scbolemesleren haffve fuldmact, met hans Peblinge dehnem

Kiöbstederne adl ihygge theris Bröd, och en stoer part aff thennem ere
före Mennisker, och icke for lede skyld ville andet, end gaa adl trögle
och ther medt opholde thennem. Sammeledes mangé poose Spilte, som
icke gaa thil Schole. Thi bede vi Ether och ville, adt J slrax lader
bestille medt Borgemester och Raad vdi alle Kiöbstederne ther vdj
Stielet, adl the gilTiie the fattige folk Tbegen paa Brystet, som for
Siugdom oc Alderdom ere foraarsaget och nödtörfftige thil adt thygge
och bede theris Bröd ther i theris By, och the som ere före, oc kun
de forlhiene theris föde, adt the foruisis aff Byen, och tbersom nogenn
af thennem pch foruinder theris Siugdom, ’ och thereffter formue adt
arbeide oc forlhiene theris Bröd, tdt. tlrønnem - icke heller thilstedis adt
thrögle, oo adt the thage lbegenn»«fra thennem igien. Sammeledis alle
peblinge, som gaa thit Schole, adt the gaa medt Heller, saa mand
band wide, huilcke som gaa thiil Schole och mand bör adt gifTue Almysse. Och adl J thislige wille thilsige Sognepresterne vdj Kiöbslederne, adt the forkynde i prædickeslolen för Almuen, adt :lhe ingen
Trögiere eller poossepille giffue theris Almisse, wden the, som Borgemestere och Raadit haffve giffvit thegnh, och * peblingerne, som gaa

medt Helle, eller och hussarme folk, paa tbet adt the nödtörfftige, och
the, som gaa thil Schole, maa bekomme Gudtz Almisse. Her wi ose
visseligen thilforlade, befalendis Ether Gud. Screffuit paa wor| Slotlh
Coldinghuss, Onssdagen nest elfter Söndagen Vocem jucundilatis Aar
MDXLVllI vnder wort Signet
Christian.
91) Davidskorel utgjordes af de s. k. Davids degne, d. fl. de, bland
disciplarne, som skötte korsangen. Se Engelstoft, Univers, og SkoleAnnaler. 1809 4:de bandet.
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at paagribe, oc före til scholen, oc der lade dennem
Hudslide.”
Att skolungdomen under 16:de, 17rde och 18:de

arhundraderna vid de trenne högtidsaftnarne (MårtensJul- och Trettondags-) tågade igenom staden sjun
gande framför husen, för att dymedelst insamla pen
ningar till sig och lärarne, är nogsamt bekant. I Malmö
fortfor man med en sådan'sånguppvaktning till slutet af förra
seklet, då borgerskapet beslöt att ej vidare vid slika tillfällen
gifva något understöd 92). Vid flera andra skolor i stiftet
fortfor detta bruk till början af detta århundradet; i Kri
stianstad upphörde det först år 1812.
Här meddelas några sånger, författade af rektorn
i Landskrona Gettorp, och af ungdomen derstädes afsjungna åren 1613—1616 vid bemälta sånguppvaktning
högtidsaftnarne. (Jfr. J. 'M. Gettorp, Jesu Christi Pinis
oc Döds Historie).
I.
Ad Natalitia Domini.
In jubilo
Cum gaudio
Qui colitis Jehovam,
Lœlainini
Miramini
Nalivilatem Novam.
Deus homo:
Non capio:
Desidero videre.
Jesu Christe
Fortissime,
Des, valeam
Quæ spero, obtinere.

II.

Op i som tien’r den leffuénde Gud,
< Med Lystighed kominer til mig ud:
Begründer d^jbt: Bekrèhder saiidbed,
Om oss er icke stoort Vnder skeedt ?

Gud er vorden et Mennisk oss lijg,
Saa höy en Ting forslaar icke ieg :
Thi ynsker ieg den med Oyen at see,
Herr Jesu Christe, min ynsk lad skee.

®a) Malmö SkoJ-Aikiv. — I Ystad egde den s. k. koromg&ngen
rum äfven nyårsafton.

in.
Aliud ad Novum Annum.

Gaude Corona,
Plaude Corona,
Claude Corona,
Lœtâ nunc Annum Musica:
Sint terrea, ferrea,
Frigida rigida spreta;
Sint Cara Coelica:
• Siq triumphabimus,
Mala sic superabimus.

V.
Chorus Musieus.
Venice, jubilate
Niioc Coeli Domino:
Psallite, buccinate,
Servile maximo:
Noster Deus, Deorum
Est excelsis&imus,
Qui sydera paravit
Qui Coetera locavil
Qui hoiqinem creavit
Solus altissimus.

IV.
Aliud etiam ad Novum Annum.

Nyt Aar wi nu begynde
Vdi vor Herris Naffn,
Det Gamle har nu Ende,
Gud vende Alting til gaffa!
Huorledis wi hâr leffaet,
Belenck en huer for sig,
Det Ond hand hâr bedreffuet,
Affbed det inderlig: '
Saa bliffuer oss til ræde
Ved Christ vor Frelsermand,
Retferdighed oc Glæde
Vdi den hellig Aand.
VI.
r Aliud, - ad Natal. Doinini.

In Domino gaudele
Modulis sonanlibus:
Puero nato favete,
Qui Dei Filius:
Psallite fidibus,
Natus est Dominus
In Bethlehem Juda
Cui sit gloria
Super alta syd era!

Till de besvärliga villkoren för skolungdomen efter
reformationen att erhålla ett, stundom rätt obetydligt, un
derstöd , var sånguppvaktningen i stadens kyrkor. Oltesångépredikan, högmesSa, tölfpredikan, katechesisation, af
tonsång oefa bön^hyar söndag, långa psalmer och predik
ningar, dertill om vintren stark köld; för att ej tala om

tjensten de andra dagarne i veckan, i kyrkan, vid begrafningar, bröllopp o. d. rø). På några ställen t. ex. i Ystad
**) Jfr. P. Thorups Historiske Efterretninger om Ribe Cathedralskole. l:e Deels 1 Hefte. Ribe 1846.
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klaga lärame öfver de menlige följderna af denna myckna
sång för disciplames helsa. — Vid Lunds skola fanns ett
egendomligt stipendium kalladt ”Vivere” samt kostdagar
hos kanikeme för 12 disciplar, men härom i det följan
de, då vi komma till skolornas special-historia.

3. Om skolungdomens fester, a) Majgrefvefesten. _
En allmän plägsed bland skolungdomen var att ^föra som
maren i by en $ bestående deri att en af de förnämsta
disciplame utvaldes tiU-ø^førø/be, pryddes pä det bästa
med majgrönt, guld och ädla stenar samt en spira i han
den. Ett tal hölls på skolan och derefter vandrade detta
festliga tåg genom stadens gator. Före majgrefven gingo
2:ne kamrater med en vacker blomsterkrans, efter honom
alla de andra skolgossarne parvis, bärande alla en blomsterquast och gröna blad i handen, på hatten eller brö
stet. Hörarne slutade tåget, hvilket drog genom staden
under musik och sång, hvartill begagnades ett eller an
nat för
utanför
hvilket
älskare

tillfället lörfatladt stycke. Processionen ställde sig
de förtrognares hus, uppförande derstädes sång,
gaf ’'stadzens fiorgerskàp och an^ra^tujfier^ goda
tillfälle een lijten penning efter egit behag till fat

tiga Disciplars hjelp och understöd conférera”94).
Dagen förut inbjödos gemenligen stadens unga flickor
af disciplame ätt binda kransar och blomsterqvastar och
då hölls ett litet gille, kransgillet kalladt. — Om maj-

grefve-festens firande i Landskrona åren 1613—1616 ta
lar Jens Mattson Gettorp (Vor Herris Jesu Christi Pinis
och Döds Historie, fol. 1-—2): ”Det vaar skick i Landskrone, at paa Pintz Afften huert Aar, skulle tagis Mai94) Malmö Skolarkiv.

Jfr. för öfrigt Worm 1.1. 381.
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Greffue (som man kalder det) aff Skolen: Huilcken Skole
mesteren met sine Collegis, oc alle Discipler skulle met
Sang folge ind i Byen. Nu vaare Borgerne der samme
steds meget fromme mod oss, at huis Sön wi beuiste
den ære, vilde de findis tacknemmelige igien imod den
gantske hob, som komme for deris Dör. (Det samme
maa ieg oc i Sandhed bekiende om dennem: At de om
Höytids Afftener, neer vi dennem met vons Musica besögte, vaare oss meget fromme, saa ieg icke nocksom
kand heromme deris Rundhed). — På ett annat stalle
beskrifver han ifrågavarande fest sålunda:
”En Skick haffuer været^ som J vel veed,
At huert Aar (her paa denne tid)
Hår smaa Börn, som i Scholen gaa,
Sig buide Skiorlor taggen oppaa:
Med May i Hænder, oc Blomster gröne,
Saa vel som Krantze deylig oc skiöne.”

Den glädje, som vårens återkomst gerna väcker, har
förmodligen gifvit anledning till denna skolhögtid. Ännu i
början af förra århundradet (1707) på Philippi Jacobi dag
firades denna majgrefvefest vid Malmö skola.
På andra ställen (t. ex. i Kolding) utvaldes af ne

dersta klassen trenne gossar, som kallades grefve, baron
och junker och pryddes efter deras olika värdighet med
blommor och ståt. De äldre lärjungarne sjöngo och mu
sicerade. Lärarne voro anförare \ hvar för sin hop och
beskrifvés det hela såsom liknande en vandrande skog,
enär hvarje gosse i handen förde en majgren.
För en sådan majgrefve-fest hade den bekante och
särdeles förtjenstfulle rektorn vid Århus skola, mag. Mor
ten Borup, skrifvit följande vackra sång:
”In vernali temporis orlu lætab und o
Dum recessum frigoris nuntiat hirundo,
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Terrœ, Maris, nemoris decus adest de foris
renovato mundo.
Vigor redit corporis, cedit dolor pectoris
tempore jucundo.
Terra vernat floribus, et nemus virore,
Aves mulcenl cantibus et vocis dulcore
Aqua tempestatibus caret, aër imbribus,
dulci plexus rore,
Sol, con8iimptis nubibus, radiis patentibus
lucet cum decore.'

O quam mira gloria, quantum decus Dei,
Quanta resplepdentia su® faciei. <
A quo ducunt omnia, summa, imma, media
formam Speciei
Magis hæc distanlia, quam sit differentia
noctis et diei.”

Vi meddela här en annan sång, skrifven af rek
torn i Landskrona Jens Mattson Gettorp:

riDen 448 Davids Psalm, vdi Sapphiske Rijm befatted,
och siungen af Scholebörn vdi Lantzkrone, naar de
förde Sommer i Byen : Än. 4613.
1.
Loffuer nu Herren, J som hannem tiene
I det Himmelske Chor, J Engle reene:
Loffuer hannem alle hans Hær tillige
I Himmerige.

2.
Loffuer nu Herren i deu ^fje Throne,
Stierner alle: Ja, baade Soel oc Maane,
Loffuer hannem oc med dfen store Skare,
Himlene klare.
3.

Prijser ocsaa Herren i Vand med glæde,
Som her offuer henger, oc er til ræde,
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Jorden at vædske: Thi den store Herre
Alting regeere.

4.
Hand med sit Ord haffuer
Hand dem opholder: Mon
En termin, som de ey til
Skulle

dem skabt til pricke,
dem oc tilskicke
æuig tide
omskride.

5.
Loffuer nu Herren i som her paa Jorden
Boer, oc er adspred, huer i sin Orden:
Fiskene, som eder i Vandet nære,
Loffuer den Herre.
6.
Loffuer nu Herren Ild och Hagel-Steene;
Damp, oc Snee; Storinvær, som mon. hannem tiene:
Loffuer hannem Bierge oc Höye sköhe;
Med Dale gröne.

7.
Loffuer Herren fructbare Træ tillige,
_
Ceder, med alle andre, som mand kan sige:
Diur som gaa; som krybe; som med dier’s Vinge
I Lufften suinge.

8*

'

Loffuer nu Herren J som Kroner
Förster; oc i Stoore, Som Folck
Oldinger, aom sidder i Dommers
Siunger med

bære,
regære,
Sede
glæde..

Loffuer hu Herren i som mon hoffuere,
Vnge Dreng1, oc. Karle'som frem spatzere ,
Prijser i e&fs ^|e den stoore'Herre .
Saa skal del fære.

'

10-

Loffuer nu Herren oc i Döttre venne,
Elsker eders Gud offuer Eddel-Steene :
Tiener hannen» i eders vnge Dage,
Det ham behage.
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H.
Loffuer nu Herren i som aid red ere,
Oc met Simeone forloft begære:
Prijser ham saa læng1 i kand Tungen röre,
Loft hain tilhöre.

12.
Loffuer-Herren flittig i Kinders Skare,
Men i Leeg oc Lyst endnu tager vare:
Prijser altid Gud eders kiere Fader,
Det eder bader.

' ’■

13. .

Alle Folck tilsammen aft gandsk form offue
Slemmer i tillige, oc alle loffue
Herrens Naffn det Höye, som saadan ære
Bör at opbære.

14.

Loft du nu Herren Israel med Glæde
Som hår dig sit Barn vel ophöyet i Sede:
Loffuer Gud hans hellige Folck tillige,
Huer Amen sigel

b) Gregorii-festen.
Denna fest, som sedan 9:de
århundradet .fkades öfver nästan hela Europa till minne
af påfve Gregorius den»store,hvilkea vår en* stor vän af
ungdomen och förbättrade kyrkosången, var pà somliga
ställen i Danmark öflig;
handlingar, såsom säkert
ska läroverk varit fallet
domen höll ett högtidligt

likväl kan man ej, i brist pä
uppgifva om det vid våra skån
Festen bestod deruti att ung
upptåg under anförande af en

discipel, hvilken yar klädd såsom eh biskop i fulla ponti
fikalier.
4. Fastlatfs-upptâg. Vid fa^tlagstiden förklädde skolor
nas disciplar sig i munkdrägt o. d., lupo omkring tiggan
de och föröfvande åtskilliga excesser, hvilket k. Kristiern

II i sin skol-ordinans strängeligen förbjöd. Det heter nem-
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ligen här: ”Herefter skal ingen Prest, Degne eller Peb
linge, forklede sig om Fastelaffuen uti Prekusser Monk
og Mumies Lignellse at vmlöbe og trygle, og bedriffue
anden Skalkhed, som the her til giort haffuer, huo hér
emot giör, skal miste sin Huudt”95).
5. Skol-komedier. Ungdomen öfvades stundom att i
skolorna uppföra skådespel på latin och danska, för det
mesta af bibliskt innehåll, såsom Josefs, Susannas, Goli
aths, Judiths, Lazari, den förlorade Sonens historier, k.
Salomos dom; stundom latinska komedier af Terentius.Peder Thögersen (kollega, sedermera pastor i Randers
f 1634) öfversatte från latinet en komedi Nabal, som
d. 6 Maj 1607 uppfördes i Randers skola. Ämnet var

hämtadt ur I Samuels Boks 25:e kap. Samme författare
skref ett annat danskt stycke ”Comoedia de Mundo et
Paupero eller om Verden og den Fattige,” som på
nyssnämnda ställe uppfördes d. 5 Maj 1607. Jörgen
Jensen skref 1607 en ”komedi,” kallad ”Kong Salomons
Dom,” som år 1610 spelades af skolungdomen i Odense
i hert. Kristian V:s närvaro. Hieronymus Justesen Ranck
författade ”Kong Salomons Hylding: en ny lystig og nyt
tig Comoedie af K. Davids og K. Salomons Historier ud
draget,” som uppfördes 1584 i Viborgs skola i hela kongl.
hofvets öfvervaro. — Fredrik H skänkte d. 2 Febr. 1574

20 läster korn till 30 disciplars underhåll vid Viborgs
skola. Anledningen till denna gåfva skall, enligt Thura
(Idea Hist. Lit. Dan. 77), hafva varit den, att konungen
der i skolan såg Peder Hegelunds komedi om . Susanna
spelas af disciplarne och fann deri så mycket nöje, att
°*) Dansk Magazin VI.

367.
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han gjorde denna donation. — Fastlagsmåndagen 1546
uppförde disciplame i Århus skola ett skådespel i närvaro
af k. Kristian III, som derför gaf dem och skolmästaren

30 mark. Jfr. Historisk Tidskrift, V. 2. (Jacobsen,
Om Skuespil)-s. 495 ff. —- Thura (Idea histor.litt.Dan.
p. 72) berättar att: i Århus foirdomtima hölls. ett skolgille, kalladt ”vor store Frues Gilde,” hvarest disciplame
i deras (föräldrars ,och andra personers närvaro uppförde
komedier och dyfikL / ^ul^Ol var k. Hans’s kansler

närvarande vid ett skådespel derstädes. . . Sådana skolkomedier uppfördes särdeles efter reformationen, men plägseden är gammal. Uti skolorna i Paris sysselsatte man
sig under medeltiden stundom med slika andliga skåde
spel (miracles). Af Geoffroy öfverfördes denna plägsed
(i början af 12:e århundradet) till England, hvarest and
liga skådespel uti Dunstaple i en af honom ledd kloster
skola spelades, vid ett tillfälle då k. Henrik I var när
varande?6). Äfven i de nederländska skolorna synas sådaua skolkpiHédiWvKcdan tidigt .hafva, kommit i bruk och
blifvit^ forfait ade på, landets^ språk.pDeivaitfdock först i
16:de århundradet, som de offentliga skolkomediemaupp-

fördes ”j. I Jesuiternas skolplan blefvo de formligen upp
tagna. I Tyskland var det sedan sednare hälften af 17:de
århundradet ganska vanligt att för skolornas behof dra
matisera bibelkapitel: ett bruk, som af Luther på visst
sätt blifvit helgadt. Under hans lifstid uppfördes neml. af
Wittenberger studenter latinska theaterstycken och i sina

bibliska inledningar till G. Test kallade Luther Judiths och

*6) Lappenberg, Geschickte Englands II. 291—292.
»’) Cramer, 1.1. 333.
c
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Tobiæ böcker ”schöne Gedichte, liebliche gottselige Ko
mödien” och förmodade att sådana stycken fordom spela
des af Judarne liksom passionshistorien bland oss. — Slika
gudliga komedier leda från skolan sitt ursprung och voro
i början på latinska språket sammanskrifna. - Hufvudändamålet var i förstone blott praktiskt: öfning i latinska

språket
I Magdeburg var det lag att åtminstone en latinsk
komedi årligen inför skolans inspektor skulle uppföras; i
Güstrow åter hvart halfår och på delta sednare ställe
var det från Plautus och Terentius, som man lånade dessa
komedier. Bekanta författare af bibliska theaterstycken i
Tyskland äro : Joachim ■ Gräff (skolmästare i Dessau),' sam
skref Judith 1536, MunduS 1537, Abraham, Isaak och
Jakob 1540, Lazarus 154*5. — Paul Rebhuhn' skref
1561 ”Comödie von der wunderbarlichen Vereinigung gött
licher Gerechtigkeit und Barmherzigkeit,” 1536 ”Susanne”
och dessutom ”die Hochzeit , zu Cana.” — Af Joh. Criginger författades 1555 ”Lazarus”:och af Jak. Schlagss 1538
”Joseph.”
Bland andra bibliska theaterstycken må nämnas ”Tra
gödie von dem Fall Adams,” ”die Erlösung durch Christ’s
Geburt und Tod.” Sådana andliga theaterstycken spelades i n. Tyskland af skolgossarne, i s. -Tyskland deremot

af andre *).
Ännu på Gottscheds tid uppfördes passionshislorien
i Leipzig under påskveckan; En prest föreställde Jesus,
skolgossarne åter Judas, Petrus o. s. v. — Àr 1721

9B) Gervinus, Gesch. d. poet. National Lit. d. Deutschen HI Th.
2:e Aufl. s. 88.
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uppfördes i Schwerin af skolgossar bibliska*och moraliska
komedier. Stundom spelade man i kyrkan, rådhuset, på
torget o. s. v.
Ett tragiko-komiskt uppträde berättas hafva inträffat
vid en sådan skolkomedis uppförande. I en liten stad i
Danmark skulle nemligen en gång stycket Yttersta do
men gifvas.
Emedan antalet af latinskolans disciplar
ej forslog,,^og mau några af stadens borgare till biträde,
som dervid erhöllo de förnämligaste rölerna. Efter styc
kets inrättning ställdes de goda öch onda englarne främet
på theatem, paradis och helvete i bakgrunden, och från
himlens sky skulle då verldsdomaren nedkomma i stor
gloria för att framkalla menniskorna till räkenskap. Men
olyckligtvis var machinmästaren ej stark i sitt handlverk,

så att vid den himmelska glorians nedsläppande några
bräder nedföllo, hvilka bragte allt i största oordning och
försatte enhvar i förskräckelse. Donoren, som sväfvade
i luften och i yttersta fara att störta ned, ropade till de
goda.ifln^raei.ati^de.skulle rädda honom; men då dessa
stodo dörren närmast, söktedeiföjptahand att rädda
sig sjelfve. Förgäfves var också hans bön W räddning
till de onda englarne, ty dessa ilade nu från det brin
nande helvetet till utgången. Sent omsider fann han lyck
ligtvis hjelp hos åskådarne
•9) G, L. Baden, Fortid og Nutid s. 46. — Pä vissa stölleu i Dan
mark, såsom i Ribe, hade man en egendomlig skolfest, kallad Trarie^
dansen. ”Tianedandz er en sær Dandz, som skolens personer dandzer
vde paa Engene, naar höet indhöstis, et partie slaaendis paa dc andiis
axeler.n Wegener, Om A. S. Vedel, s. 20.
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Kap. Ill

Skolorna ander k. Kristian IV:s regering.
Vi öfvergå nu att framställa de åtgärder, som från denne
store konung, glorvördig i åminnelse, utgingo och afsågo
undanrödjandet af de bristfälligheter, hvilka vidlådde un
dervisningsväsendet. Härvid skola vi hufvudsakligen fästa
oss vid '
1. Skolornas reformation 1604.
2. Skole-reglementet 1632.
3. Påbudet att författa bättre skolböcker.
b. Gymnasiets inrättning i Lund.
5. Om tillståndet i de skånska lärda skolorna
åren 1611—1637.
1. Skolornas reformation 1604. Konung Kristian
IV aflät till superintendenterne i Lund och öfver hela Dan
mark en cirkulär-skrifvelse af år 1594, i hvilken han
klagar öfver att till skoltjenster förordnas ”mycket unga,
olärda, oförståndiga och odugliga” personer, hvilka dertill
utnämnas af några formedelst ”slägt, börd, svågerskap,
väld och vänskap;” vidare att några på åtskilliga ställen

till skolembeten äro förordnade, som dertill ganska litet
äro tjenlige och att skolorna af några bland superinten
denterne årligen ej fliteligen visiteras, såsom vederbör och
deras kall af dem kräfver, af hvilket allt rikets skolor
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mycket förderfvas och ungdomen försummas. Med anled-<
ning häraf anbefalltes superintendenterne allvarligen att noggranneligen vaka öfver skolorna, afsätta de lärare, som
befunnos odugliga samt förordna skickliga i stället100).

10°) Til Superintendenterne offner allt Rijgit.
Chrislianus IV.
WÖr«Synderlig- gunst thilforn. Wiider, epter att Wij komme vdi
forfaring, hugrlediscätt naarfftögliinSchole Enten store eller smad,

de forordnis Scholemestere, och andre Schofépersonér, schalle ther
thill forordnis och indsettis the som ere mögit vnge, vlerdé, ' vforstandige, och vduelige, som aff en parit ther thill formedelst siegt, byrd,
Suögerschaff, wild, och Wenschab, indschickis, En part och aff thennom, som nn allerede paa attschillige steder ere forordnede vdi Scholethieniste vdi Schollerne ere ther till saare lidit thienlige, Scholerne och
icke aff en part aff Superintendenterne aarligen saa fliteligen visiteris
och beßögis, som det sig well billigen burde, och theris kald och be
stilling thennom thilholder, Hu or aff och Schollerne her vdi Riigit mö
git forderffuis, Ungdommen som ther *vdi schulde vdi bogelige konster
Jnstilueris, leris och opdragis mögit forssömmis, och menige indbyggere,
som sette deris börn thill Schole, vdi (hend forhaabning, att the thill
aldt'^ôdÇ jsthttldfr hôldis^k vnderwiissis, thér offuer bedragis och liide
schade, Thaa paa thet saadanhe vsdH<%ëlighedôehvflndt, tøih lhér ll?ill <
dags vdi mange och attskillige scholer her vdi Riigit, haffilér werrit hol
den, och paa en part steder endnu dagligen for en ond siduane brugis,
Huor offuer och dett hellige Ministerium och andre Rügens notwendige
leiglighed paa .thet siiste liider schade, motte forekommis, och endeligen
affschaffis,
Bede Wij eder, och her med alffuorligen befale, alt j altiid, her
epler, Saa thiit som J vddrage, vdi Visitats vdi eders Sligt, tha med
slorste fliid och vindschiihelighed, och alt visitere alle Schollerne, saa
veil the storre, som the smaa, offuer alt Stiglit, och Examinerer och
offuerhörer saa veil Scbolemestrene, som hö rerne och disciplerne, huorledis the haffue promoueril och forbedrit sig vdj deris Studiis, Och thersom the Scholemesterens, eller nogen aff hörernes vfliid och bröst befindis, att J tha thend affschaffuer, och vdi hans sted igien forordner
en Ånden, som Scholen och vngdwmen med aid fliid vdi lerdoin och
kraffut kunde foreslaa, som thet sig bör, Och lader eder forme Visitais
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I den kongl. förordningen ^Om Skolernes ny Refor
mats* 1604- *), äfvensoni i ett till biskoparae öfver hela
riket utfärdadt öppet bref af d. 22 Okt. 16042) säger
konungen att han erfarit det hans undersåter såväl af adel,
som andra understå sig ått sända sina barn, utrikes för
att i jesuit-skolor uppfostras3), och att förnämsta orsa
ken dertill var att ungdomen i de inhemska skolorna ej

lärde hvad den borde, utan mycket; försummades. 'Bri
sterna i undervisningen uppräknas : samma guktorer läsas
ej i alla skolor, utan i en och samma skola läsas olika
i de särskilda klasserna, ”så att personer, hvilka. draga
från en skola till en annan måste begynna så godt som
på nytt och dermed förspilla deras ungdomsår öch ålder;”

somlige lärare diktera'sina egna præcepta; stundom till
sättas ödugllge lärate, ”som icke finnas qualificerade. att

ett sådant kall och beställning med frukt betjena och fö
restå;” katechesen försummas, lärarne springa understunalffuorligen och med «törste fliid vetreanligçriMisç «Wi befdit, Saa
frampt J therfoté icke wille standé oss thilbörligen thill Rette, Ther
med scheer vor Wilje och befaling, Befall. &c. Actum Haffuiœ 8 Aprilis
Anno 1594. (Ur K. Dansk a Kansliets arkiv. Sirellandske Tegnelser,
Tom. XVIII, f. 328—29).
Den är tryckt särskilt; äfven införd i den 1607 utkömne Nor
ske Kirkeordînants (i 3:dje kapitelet om Skolorna). Också öfversalt p&

latin och utgifven i den utef Bans Povelaftn Resen 1608 ombesörjda upp
lagan af ”Instructio visitacionis S ax on ic æ.”
®) Efter en afskrift frän K. Danska Kansliets arkiv (Sjællandske Tegnelser, Tom. XIV. ff. 489 a seqq.) bland bilagorpa meddeiadt.
8) Konungen tillkännagaf genom bref till biskoperae, att ingen som
hädanefter begaf sig till jesuiternes skolor skulle adtfiitteras till någon
andlig beställning i Danmark. ”Et Episcopi deligentem ejus rei éuram
babeant, ne forte cogatur alios inforinatores vel visilutöres scholarum
instituere.” Acta Consistorii Hafnitnsis I. d. 9 Decemb. 1604. (Hand
skrift i Köpenhamns akad. konsistorii-arkiv).
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dom öfver mycket, som ingalmida borde förbigås, repe
tera ej heller allt så flitigt, som ungdomen kunde tarfta,
öfva ej ungdomen tillräckligt ”in latinis colloquiis vd ar-

gumentis,” ”försumma att låta harnen dagligen läsa utan
till det, som till deras fundament är af nöden;” oaktadt
en del disCiplar ännu ej hafva fattat ”rudimenta grammatic« latin»,” dragas de dock derifrån till grekiskan och
diatektiken, irøan de kumja begripa något deraf till gagns.
I afsigt att förebygga alla' dessa, oordningar hade konun

gen pålaggt professorerne i Köpenhatnn att författa ,t en
allmän anordning,, hvarefter vederbörande både i drivialoch barn-skolor borde rätta sig. Denna af konungen för
alla danska skolor påbudna anordning bestod i en Tabella
scholastica och några bifogade påminnelser.
Superintendenterne ”anbefalltes strängeligen och all
varligen” att hafva flitig och noggrann uppsigt med bemälta förordnings efterlefvande, ”så ock att förskaffa till
rectores scholarum skickliga oeh dugliga personer, magi

stres
philosophic! till de 7 ka
pitelskolorna i riket (hvaribland Lunds), såväl > som till
Köpenhamns och Malmö skolor, och likaledes tillse ätt ej
någon förordnas till skolmästare uti de andra små sko
lorna i riket, ej heller till öfterste hörare uti de förut
nämnda stor-skolorna, med mindre han är promotus baccalaureus, så att allt skickligt måtte tillgå, och superin
tendenterne det för Gud och konungen kunde försvara 4).
År 1607 hade konungen sammankallat biskoparne

från Skåne, Seland och Fy en, föreställde dem behoftet af
skolornas upphjelpande och sporde dem till råds i delta
4) Acta Consist, Ilafa. I. f. 38 d. 27 Febr. 1605.
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ämne.

De ‘ålades ånyo att strängeligen tillse det ingen

till- något skolembete förordnades, med mindre han dertill
var duglig samt att från tjensten skilja den, som derutinnan ej ådagalade vederbörlig flit
Samma uppmaning,
med klagomål öfver det förfallna skolväsendet, hvilket vi
sade sig i bristande insigter uti språk och kristendoms-^
kunskap hos de till universitetet demitterade disciplarne,

förnyades ånyo af konungen i ett d. 7 December 1630
till biskoparne utfärdadt öppet brefs).
1 k. Kristian IV:s Recess af år 1615 samt den stora
Recessen af 1643 stadgades: ”Alle Bisper skulle udi deris
Visitalzer oc visitere Skolerne, saavel smae som store, oc
da flittelig examinera icke allene-• Disciplenemen öcsaa
Skolemesterne oc Horerne, oc dersom da hoss nogenn
merckelig Bröst eller Uflittighed befindis, skulle de> den
nem strax affskaflue, oc udi deris Sted andre, som der
til dyctigere kunde være, forordne”6).
*) Til Bisperne offner begge RigerneSkoletièner'anlangendis
■Chriptianus IV.
W. S. G. T. Wilder efflersom vij naadigst forfahre den store Groffhed, saa veil in linguis som in Catechismi Rette Grundt och Forstand
som befindis hoss de personer som fra Skolerne sig tjll vortt Universi
tet begiffue att studere foraarsagett aff deres Vvillighed., : som ÿ :scholerne Vngdommen Vnderwiisse schujle j Daa bede wij eder och naadigst
ville, att j her med haffue indsteendl, att saadandt her effter icke viider sig liildrager, efftersom ij selff for oss det viide att forsoare, haffuende flittig tillsiun all Vdychtige Skolethiener forandris, och huor her
effter till Skolethieniste forfremmes, dychtige. Och saa wiit i, deris Sa
ligheds Sagh functerete ehre att dj Vngdommen grundeiigen och nödtörffteligen der vdj vnderwiisse kunde. Hafniæ den 7 December 1630.
(Ur Kongl. Danska Kansliets arkiv. Sjællandske Tegneiser, Tom. XXIV
f. 461).
•) Æ. RosenvingeGamle Danske Love. IV. 360.
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2. Skole-reglementet af ûr 1632. Medelst kongl.
bref, dateradt Fredriksborg den 14 Mars 1631, anbefalltes professorerne i Köpenhamn och Sorö att påsktiden s.
à. i Köpenhamn sammanträda för att om skolväsendet råd
slå, hvarvid vissa punkter förelädes dem till öfverlägg-

ning7). En frukt af denna öfverläggning var det skolereglemente, som år 1632 blef färdigt och har till öfverskrift '^Oe- scholastics Juventutis Institutions Obser
vationen ÿen&àteô.**) tøteut'røyckt, meddelas det nu för
första gången bland bilagorna.

• ' j

Här lämnas några utdrag derutur:

> uau. u
1

*

I första kapitlet (De Pietatis Exercitiis in Schola

quotidie urgendis) stadgas att bön på modersmålet skulle
hållas om morgonen vid läsningens början samt om efter

middagen vid dess slut. I alla skolor skulle samma psal
mer och böner begagnas. Tre gånger dagligen gick sko
lan i kor éller bön uti kyrkan. Om f. m. var det till
räckligt att sjunga en half psalm, derefter uppläsa en af
Davids kortare psalmer, eller, en dd af de långa och slut
ligen sjunga den åtérStåetide halfva déieö åf psalmen, öm
e..m. skulle sången ske på samma sätt sôlia:7ôài!-'-ï! m.,

uppläsningen deremot förrättas af rektor i de 4 evange
listerne, ett kapitel åt gången. — (Körsången i kyrkorna
på latin upphörde år 1640, hvarefter den på k. Kristian
IV:s befallning fortsattes på modersmålet).

7) K. Danska Kansliets arkiv (Sjæll. Tegneiser, Tom. XXIV f. 314).
e) Detta reglemente uppsattes af D:r Brochmand, D.r Petræus,
M. J. Erasmi, M. J. Resenius och M. Stephanius Johannis. Acta Con
sistera Hafh. Tom. V för d. 22 April 1631. — Att den berörfde
kanslern Kristian Friis till Kragerup till denna skolordning medverkade,
är nog troligt.
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I ett annat kapitel (De doctrina et moribus) befallas
lärjungarne komma till skolan tvättade och kammade, med
rena skor och abständig klädset Då läraren kom eller
gick bort, skulle de resa sig upp från bänkarne och blotta
sina hufvud, hvilket äfven borde ske då någon berömd
och aktad man på besök infann sig i skolan. Utom den
årliga examen hölls äfven en sådan vid slutet af bvarje
månad.; Då lärjungarne fullkomligt kunde, alltdet, som i
den lägre gassen skulle genomgås, förflyttades de till en
högre och de snällaste fingo dessutom vissa præmier, beståendg. i böcker, skrifredskap och dylikt
De, som uppnått en ålder af 16 år och af rektor
ej befunnos vara fallne för studier}, borde .lämna skolan
för att omfattaen annan sysselsättning. Det inskärpes
att öfva ungdomen i latintalande, hvarmed början dock ej
borde ske förr än gossarne innehade ett visst ordförråd
samt grammatikalisk kunskap; annars vore med en sådan
öfning föga bevändt.

. I den afdelmng af skol-reglementyt,; røm innehåller
plapentill,läroämnenas fördelning på hvarje klass i sko
lan . (Observationes speciales de lectionibus et exercitiis
singularum classium) stadgas följande:
I första eller nedersta klassen skylle gossarne lära
att läsa innantill i den danska och lat. katechesen, der
under vänjande sig vid ett klart och artikuleradt uttal.
I andra klassen lärdes 1) att deklinera och konju
gere efter Donatus, 2) skrifva dansk och lat. skrift (kl.
12—1) och 3) utantill Luthers katech. på danska.
I tredje klassen skulle läras 1) Jersini Epitome
Grammat. Lat, 2) Nomenclalor brevissimus; 4 ord om f. m.
och 4 om e. m. De ord, som ena dagen lärdes, skulle
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3) läsning af lätta lat. samtal
(Colloquia), 4) lat sentenser, 5) Luthers katecbes .pä
latin, 6) grekisk innanläsning, hvilken först borde begynna
den följande repeteras.

då de voro nästan färdige att flytta till nästa-klass.
I fjerde klassen lästes 1) Nomenclator; 6 ord om
f. m. och lika många om e. mi., 2) lat Colloquier 3)
grekiska deklin. och konjug., 4) katechesen på latin och
danska.!. Liha> katechesen skulle en gång i veckan helt.
och hållet genomgår.iH éin.
.
I femte klassen föredrogs 1) Jereini störrelat gram
matik;' undantagande prosodien och Paralipomena,
Vocabularium och lat. Colloquier, 3) en större grekisk gram
matik, undantagande läran om dialekterna, 4) Lubini Cla
vis græcæ linguae, 6) Kristendomskunskap. —Innan uppflyttningen till nästa klass skulle de begynna räkna qua
tuor specie» i enkla taL

I sjette klassen borde läsas 1) Jersini Prosodia och
Paralipomena, 2) dialekterna i grek, gramm., 3)Terentius,

4) valda iveruaiL Ut: Ovidiusy .Propertius och Juvenalis,
6) defyraEväng. öch- Jqjostlagemingakîne.pà'greki^a,
6) sammandrag af logik och rhetorik,' och 'T): Aurea in
Aritbmeüca régula.
I sjunde eller öfversta klassen skulle läras: grekisk
syntax och prosodi, Epistolæ Ciceronis selectæ; Selectiora
e Cæsaris Commentariis de bello Galhco & ex Q. Curtio;
Paradoxa Ciceronis; Oratt Ciceronis pro Archia, Marcello,
Dejotauro, post reditum ad Quærites, Cato Major & Ju
lius; Epistlarne i N. T. på grekiska; Isocrates ad Dæmonicum; valda ställen i Virgilii ft Horatii Garmina, Hesiodi,
Theognodis, Phocyilidis, Pindari, Homeri carmina; Logica
ft Rhetorica major; vidlyftigare kompendium i théologien; "
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i aritlmietik läran om bråk; slutligen hebræisk gramma
tik. — En gång i veckan borde man förelägga lärjungarne i denna klass ett litet pensum på latin, som de
antingen skulle öfverflytta i bunden stil eller öfversätta på
grekiska.
Läroämnenas här framställda fördelning i 7 klasser
förutsätter att frågan är om kathedral-skoloma och såle
des, då vi nu närmast afse Skåne, Lunds domskola. Till
vägledning för de mindre skolorna med färre klasser vi
sas i ett tillfogadt kapitel (Monitiones de minoribus Scholis), huru med en annan indelning alltsammah kunde läras
i skolor med 3—5 klasser. I den skola deremot, hvar
est endast funnos 2 klasser, skulle på den nedersta räknas så stort-pensum, som i de större belopp sig på l:a
och 2:a, och i den nästa, det som var fördeladt på 3:e
och 4:e. Sedan lärjungarne dermed blifvit färdige, hän
visades de till större skolor för att der afsluta de påbör
jade kurserna.
Man ser af denna skolordning att hvarken moders
målet, historia eller geografi uti skolorna lästes, men att
deremot mathematik hade tillkommit och undervisning i
hebreiska språket nu blifvit löreskrifven, äfvensom att läs
ningen af grekiska språket belydligen utvidgats.

3. Om skolböckers sammanskrifning. Af det fö
regående känna vi att k. Kristiern II i sin skolplan befallt
uppbrännandet af de då brukliga, men odugliga skolböc
kerna. Det var dock hufvudsakligen först genom kyrkoordinansen af 1539 och synodalbeslutet af 1546, som
andra tjenligare skolböcker kornmo i de gamlas ställe.
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Hvilka dessa voro har redan blifvit omtaladt.

Utom de
redan anförda böra vi omnämna de latinska grammatikor,
som af danskarne Nils. Krag (1578), den bekante historieskrifvaren, samt biskop Peder Palladius (16&8) V&gåfvos. Härmed förblef det tills k. Kristian IV, hvilken
insåg huru nödvändigt det var att bättre skolböcker för
fattades, flera gånger, särskilt år 1604 och 1619, be
fähle professorerne vid Köpenhamns universitet, att de an
tingen sjelfve eller genom andra skicklige skollärare skulle
skaffa skolorna bättre läroböcker'än de, som hittils gag
nades. De lärde män, som för detta vigliga väjf. arbetade, voro H. P. Resen, Kaspar Bartholin, JönsD.Jersin, Thom. Bang ; S. J. Stephamus och Thom. Lund.
Till prof. Resenii (f. 1561 f 1638 såsom biskop
på Seland) skolböcker höra följande:
Parva Logica Philippi et Aristotelis ölc. selecta 4L ordinata per J. P.
Resenium. Hafniæ 1605. — Parva Rhetorica Philippi et Hermogenis.

Ibid. 1606 9). — Initia Parvœ Logics et Rhetorics, Compendiosa.
Ibid. 1610 och 1617. — Den lidlie Logices Regyndelser, For den
femte Lectie MRörnescholer i Danmark. Kiöb. 1610; 12:o, 46 sidor10)«
— Initia Geometrica sen in Euclidem Isagoge compendiosa, unacum Lor
gislica Astronomies; lb. 1612. — Physics generalis prscepta; lb. 1618.
— Epitome ex parya Logica Philippi; lb. 1618. — PrscfeptjoneB rheto
rics ; ib. 1632. — Scholia in Arilhmelicam Gemms Frisii. Witeb. 1611. —
J. P. R,
Rhetoricarum Prsceplionum in universum. Pro
Junioribus. lb. 1622; 12:o, 42 sidor.

Prof. Kaspar Bartholin (f. 1585 i Malmö, f 1629)
tick d. 10 Julii ‘1619 konungens befallning alt författa
åtskilliga skolböcker11). Han har utgifvit följande:
®) Ar 1605 d. 21 Nov. erhöll R. kongl. privilegium på 10 Sr att
till ungdomens tjenst låta trycka ofvannämnda båda böcker. (Kongl.
Danska Kansl. arkiv. Sjællandske Register, Tom. XV. f. 66—67).
10) Jfr. Slanges Gesch. Christ. IV durch Schlegel, 2:s Ruch s. 360.
•M) Doctor Casper fick Rreff Rog att lade vdgaa.

9*
Enchiridion Logicwn ex Aristoteleet optim. ejus interpretum monumeptis concinnatum. Argent 1608 och .1612; Witeb. 1618; 462
sidd. (Ofta sedermera utgifven). Afven Under titel : Logica Major locnpletata ex Aristotele. Hafniæ 1625. — Janitores Logici bini, h. e.
Exercitaliones duæ ad organuin Aristotelis viam et januam aperienteß. I.
De natura Logics. II. De quinque Universalibiis. ; Witeb. 1609, 1616.
Hafn. 1622, 1624 (tredje upplagan). — Logica minor. Witeb. 1612.
Hafn. 1625. Rostock 1647. — Oratoria, mandato Sereniss. Dan. Nor
veg. &c. Regis édita pro scholis Cathedralibus et Çollegiis. 'Hafniæ
1622; 12:o (127 sidor). — Oratoria minor,r lb. e. a.j 8:o. — Rhetorica Major, jussu Ser. IUn. Norv. &c. Régis édita. Pro colleges
et Scholis cathedralibus. lb. 1625; 12:ö, 251 sidor; utkom först 1622.
— Rhetorica minor, Ibidem 1630; 8:o. — Enchiridium Ethicum s.
Epitome Philosophiae Moralis. Pro angusta lyronum memoria.' Ib. 1615;
12:o (22 kapitel); 1630 et sæpius. Rostoch 1616, 1624, 1635; 12:oJ
— Metaphysica minor s. Enchiridion metaphysieum. Argent. 1611 &
1619. Francof. 1618. — Metaphysica major. Hafniæ VX629; 12:o
(246 sidor). — Logicœ Peripatetics Prscepta._ Ibidem 1629 ; 12:o,
57 sidor (ofta tryckt) ,a).

Den 27 Nov. 1619 erhöll Jens Dinesen Jersin,
(professor i Köpenhamn, sedan biskop i Ribe; f. 1587
•f 1634) konungens befallning alt sammanskrifva en la
tinsk spràklâra 13J. Àr 1623 utkom första gången hans
Christianus IV.
Wor Gunst thilforne, Wii Bede Eder och wilie at i nu strax vden
forsömmelse Enchiridion Logicum och Logicam Rhetoricam, Physicam,
Ethicam, Metaphysicam, med förderfligste forfatte, at di vdi Collegiis
och Stifftschol lerne — — — kunde med Börnenis och thilhörernis
fructu læsis, Dermet &c. Colding 10 Julii 1619. (K. D. Geh. Ark.)
la) Genom bref till biskoparme befallte konungen £ 31 Mara 1625,
alt Bartholini böcker: den större och mindre Rhetoriken och Logiken
jemte hans Oratoria skulle lösas hädanefter i alla skolor. (K. Danska
Kansliets arkiv. Sjæll. Tegneiser, Tom. XVIII s. 35).
,B) Doctor Hans Michelsen, M. Jens Dynnwsen, Reel or och Conrector, vdi Ottensche, finge Breff latinsche Bögger anrörendis.
Christianus IV.
Wor gunst thilforn, Wider at efflersom i thilforti haffuer bekom
met, woris Naadigste skriffuelsc, Nogle Laiinsehe Bögtfer ‘for Schollerne

95
mindre grammatik, öfversedd af professorerne”), ”Epi
tome Gramtûaticæ Latin»samt följande året bans större
grammatik under löljånde titel:
'*
Grammatica Latina, Præcepta Lalinœ Linguæ methodice et Mifficienler continens, pro studiis adultiorum per scholas Daniæ et Norvégien,
ad S. R. M. mandatum et cum privilegio specialils) concinnata. Hafniæ
1624; 4:o (118 sidor); sedan oftare utgifven.— JersiniParalipomena
Grammatica (44 sidd.) finnas bifogade nämnda upplaga.,

Konungen befallte d. 17 Febr. 1623 biskoparne öf
ver hela riket att . uti skolorna införa dessa latinska språk
läror samt att ingen- hâdanefbrar,.tiÿ:?pàgot .”skolemester^
Kald och bestilling” skulle befordras, med mindre Sökan*
den kunde från Jersin förete ett skriftligt intyg ”att hand

forslaar den formam att instituere börn eliter den samme
hans nylig forferdigte grammaticam16). Vidare föreskrefs

hervdi Riget, at scbulle ined Superintendenten vdi wort Land Scheane
sammenschriffve, Tha efflerdi forme Schaansche Superintendent ehr nu
meed döthen affgangen, haffue wi Naadigst for goetfi Anseet at vdi forme
affgaugen Supe^j^endentx sled igien Schal brugis oss Elskelig M. Niels
Jorgensen,Ctfenich vdi Lynde Capiltel, Huoreffter i Ethér kunde wide
at Bette. DertnetJKc» dat. Haffniœ .< 27 Ner. Anno'■ 161$.
<> ; :

(K. Danska Kansliets arkiv.** SjffillandskeTegoeteer,TomrXXIf.
470 b.) '

Kongl. brefvet till kaniken i Lund, M. Niels Jörgen s en år 1619 ait
sammanskrifva skolböcker, jfr. K. D. Geheime ark., Skaanske Tegn ei
ser, IV f. 300. Denne Niels Jörgensen är densamme, som på ett annat
ställe (K. D. Geh. ark. Sk. Register IV f. 107) kallas ”Lesemester i
Lund.” Om hans lefverne jfr. theol, lektorerne vid Lunds domkapitel.
14) ; Acta Consist. Hafn. Tom. VI s. 194, 199—201.

15) Ar 1628 d. 21 April fick Jersin kongl. privilegium att ingen på
10 år skulle få eftertrycka 2:a uppF. «d hans Grammatica major och
minor med dess tillbehör. (K. Danska Kansliets arkiv-. Sjæll. Tegn.
T. XVIII s. 301).

16) K. Danska Kansliets arkiv. Sjællandske Tegneiser, Tom. XXII
f. 211. Jfr. äfven Acta Univ. Hafn. Tom. VÏ f. 228-29.
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i eV kongl bref, dat. Fredriksborg d. 19 April 1623, till

biskopen i Skåne D. Matz, att om någon af rektorerne
eller konrektor förorsakades att göra någon sådan anbe
falld resa för att inhämta den nya methoden, detta af
stiftskyrkans inkomster skulle ersättas17).
Af prof. Thom. Bang (f. 1600 f 1661) utgafs i
Köpenhamn :
Aurora latinitatis olim in privatum Discipulorum usum concinnata,
nunc vero publico scholarum daniçarum et norvegicarum commodo destinata et emendatius édita ; Havn. 1638. (Trycktes sedan mångfaldiga
g&nger). Den utgjorde en liten glosbok, ur hvilken de första grunderna
i latinska språket bibragtes ungdomen 18). — Jersini Grammatics lati
ns præcepta majora, révisa, mulata et adaucta; ib. 1640. :— Prscepta
grammatics latins minora, in usuin scholarum ; ib. e. a. — Observationum philologicarum libri duo ad illustrandum JersiïnUrammaticam, ib.
1637-40.
.,
.

Steph. Stephanius, professor i Sorô (f. 1599 f
1650), utarbetade följande skolböcker, neml:
Colloquiorum majorum familiarium Libri IV pro scholis Da
nis et Norvegis. Havn. 1634; 8:o, hvilken ännu pâ Holbergs tid var
en allmän lärobok i skolorna19). Colloquia minora. Gölbeborg 1691.
Stockholm 1718. Nomenclator latino-danicus*0). ^javn. 1634, 8:o
hos Melchior Mantzan; sedan oftare tryckt. — Nomenclatoris lalinodanici pars altera, qus Verba omnium conjugalionum exhibet. Ib. 1638,
och oftare. Kallas vanligen ”Verba Stephani.”

Thomas Lundins, konrektor i Flensburg, sedermera
pastor i Helsingör, utgaf
Grammatica Metrica nova, continent prscepta Etymologis el Syn-

,T) K. Danska Kansl. arkiv. Sjsll. Tegn. Tom. XX f. 231. —
Denna grammatik berömmes mycket af den utmärkte rektorn Hans
Mikkelsen Ravn och säges vara vida bättre än Th. Lunds.
le) Denna skrift berömmes äfven af Ravn.
19) Jfr. Werlauffs Antegnelser til Holberg s. 29.
*°) Båda voro reviderade pj kanslerns befalln. af prof. Wulfgang
Rhumannus (Acta Cons. Hafn. Tom. VI f. 22 b. d. 14 Junii 1634. Jfr.
Acta Cons. Hafn. Tom. V för d. 3 Febr. 1634).

97
tagens. Hafniæ 1625; 8:o hos Sal. Sartor. (Boken, rekommenderad af
universiteten i Köpenhamn, Sorb och Königsberg91), Ar dedicerad till
den hel. Treenigheten och till den stormäktigste k. Kristian !V:s söner
Fredrik och Ulrik).;—Reliquie Grammaticæ nietricæ. ib. 1627. —Syn
tagma figurarum: .grammalicarum poeticum. Goslar. 1622; 8:o.— Com
pendium Poeticum figurarum rhetoricarum. Luneb. 1622 ; 8:o.

I Januari 1628 befallte konungen att professorerne
[Köpenhamn skulle revidera Th. Lunds omnämnda gram
matik22), .

Genom bref, af den llite Okt 1633 ålades bisko
pen i Lund ”Maadtz Jensson” att låta inrätta undervisnin
gen uti skolorna efter den publicerade manuduktionén (skol
reglementet af år 1632) samt att dervid använda de re
dan färdiga läroböckerna och de, som sedermera ”förferfp

digiss.” För de fattigare disciplarne skulle bemälta böc
ker af skolornas medel inköpas. De, som en gång hade
lärt Jersini lat. grammatik, kunde fortfarande få begagna
densamma, men de andra borde nyttja den öfversedda
upplagan af Th. Lunds grammatik. Det heter slutligen:
”schuhe J M|de Skolemesterne naar de nogen dimittere
fra schoïeme thül Universitetet att de dennem* thilholde

de boger med at tage som de i scholeme lert haffue,
saa veil som deriss Compositz böger thill Professorerne,
att de i dett de lehrtt halfue examineris kunde och icke
i Andet”23).

91) Jfr. Acta Cousist. Hafn. Töm. V för den 17 Febr. 1627.
") 1.1. Tom. V för den 23 Januarii 1628. Fem af professorerne
utsagos dertill (1.1. Tom. V för den 23 Aug. 1633) och var-mao här
med ännu hela följaude året sysselsatt. 1.1. Tom. V för d. 15 Januari
1634 och Tom. VI før d. 16 Maj och d. 3 Dec. 1634.
") K. Danska Kansliets arkiv. Sjællandske Tegneiser, Tom. XXIV
f. 203 b.—204 b. — Brefvel läses bland bilagorna.
7
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Utom förutnämnda läroböcker utkom äfven ett sam
mandrag af allmänna historién, som rektorn vid Sorö
skola Johannes Svaningius (f. 1600 f 1675), på upp
maning af professorerna i Köpenhamn, sammanskrifvit24).
Boken har följande titel: ”Colossus Nebucadnetzaris Magni,

h. e. de IV Monarchiis seu sunimis et sacris imperiis.
1. Assyriorum. 2. Persarum. 3. Græcorum. 4. Romanorum. Libri XXV.” Hafniæ 1634; 8:o (210* sidor),
och erhöll ulaf bemälte professorer särdeles loford 25).

Svaningius hade åtnjutit undervisning i Lunds domskola
och derifrån till universitetet dimitterats.
Af det bland bilagorna upptagna 1632 års skolreg
lemente ser man mot slutet anfördt att Rhumann, Schel-

**) Enligt Svaningii uppgift uti ett bref (dat. Sorö d. 5 Junii 1634)
till Köpenhamns professorer. — Köpenh:s Consist. Ark.
**) Köpenhamns Consistorii Copibog fra 1632—1646, pag. 52.
”Suar paa M. Johannis Svaningi breff tillskreffuen Rector och menige
Professoribus, ved huilkett hand offererede een huer qrtl exemplar Historiæ suæ de quatuor Monarchijs : som inscriberes uolossiis Nebudcadnezaris Magni.
M. Johannes Svaninge
Vir prastantissime
Nobis dileclc,
Scias pergralas Nobis fuisse literas luas, in quibus ingeuium, et erudilionem Tuam singulärem perspeximus. De oblatis nobis pariler plusculis Operis Tui Historic! Universalis exemplaribus, gratias Tibi agimus.
Nec possumus non gralulari Jnventuti, cui operam adeo pie, adeo dili
genter navas. Sed nec Juventuti duntaxat islud opus, verum et proveclioris setatis viris, memoriae imprimis juvandæ causa, inserviturum,
auguramur. Perspicuam enim istam brevitatem, cum egregia dictionis
cultura coujunclam, pluriinos allecturam prævidemus, qui.non pauca
temporis momenta libri Tui lectioni impendere haud grave ducturi sunt.
Pergas modo eo quo cepisti pede, alque, ut haclenus fecisti, cum Juvcntulis commodo singulari res luas accures; certus uou immemorem
fore Superiorum Magistfatum laborum tuorum annos complures Juven-
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derup, Barthol, Canutius, Svaning, Jac. Matthiæ, Laurenberg och Finke skulle utarbeta vissa der namngilha skol
böcker; men man känner ej att några andra blifvit utar
betade och tryckta än de, hvilka Svaning utgifvit
De hufvudsakligaste bland ofvan anförda, af Resen,

Bartholin, Jersin, Bang och Sväning utgifna skolböcker,
begagnades uti våra skånska skolor vid ungdomens hand
ledning, såsom man ser af de i Lunds efors-arkiv be
fintliga schemata lectionum.
Om bearbetningen af de romerske klassikerne. Så
som bevis på de tidernas tänkesätt om bearbetningen af
gamla latinska författare må ur 1632 års skol-reglemente
följande anföras: ”Quæ in profanis autoribus occurrunl

spurcæ locutiones, - pietate adversæ, penilus eliminentur.
Deorum etiam Gentilium nomina expungantur.” Och i k.
Kristian IV:s ’’'Store Recess’1 af år 1643 heter det: ”De

som lære den kristne Ungdom i Skolerne (skulle) legge
deris störste Vind paa^, at de Unge haffue dagelige Exercitiaoc Öffuelser, som tiene rettelig til en sandGudfryctighed, oc at de lære at skye de hedenske Affguders
Naffne, som findis i mange Böger, der ellers endnu ere
i Brug, i Serdelished udi Poesi oc andet sligt, huorudi
de hedenske Affguders Naflhe offte indföris, i den Sted

tuli inforinandæ impensorum. Nec dubites eundem esse Nostrum in
Te animum atque adfeclum; quem, nigellis hisce Cadmj filiabus exprèssum, paucis ad Tuas responsum! volumus. D. Havniæ 16 Junii Anni
1634.

Rector
&

*

Ceteri Professores
Regiæ Academiæ Hafniensis.
7»
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Gud allene oc hans hellige Naffn burde at brugis” *).
Om della änine tülskrefvos också biskoparne särskilt2?).
4. Gymnasiernas inrättande. Lunds gymnasium
eller kathedralkollegium. År 1618 beslöt k. Kristian IV

att vid 8 stiftskolor gymnasier skulle upprättas28).

Den

äldsta fundatsen för dessa läroinrättningar anses af Nye-

rup (Skildring III. 104) vara utfärdad d. 18 Febr. 1621,

då gymnasium * i Odense inrättades. Mor'detta är éj rik
tigt, enär konangen redan d. -8 Januari 1619 grundat
ett ”Collegium ved Lunde Domkirchehvilket skulle skö
tas af 5 professorer. Förste professorn skulle vara Theologus och Hebræus, hvilken tjenst borde bestridas af su
perintendenten; professionen L* grekiska och latin skulle
förvaltas af rektorn, vid Lunds domskola; tredje professorn
skuUelÄredraga ”Philosophiam eller physicam och Metaphysicam;” den fjerde skulle vara Logicus och Rhetoricus; den femte Mathematicus och Ethicus.

i , Vanskligt är att bestämma tiden, då den genom
kongL förordningen åf d. 8 Januari l619 anbéfallda gymnasii-inrättningen i Lund trädde i verksamhet. Den sy*

26) Kolderup Rosenvinge, Samling af gamle danske Love IV. 353.

27 ) D, Hans Resencr fick Bretfde Exercitiis Erclatis.
Christianits IV.

W. S. G. T. Wiider att wij naadigst haffuer for gott ansett att
exercitia Pietalis med störste Fliidt vdj Skolerne schall driffues; Thi
bede wipeder och Vvitlè alt j med Theologorum her sammesteds, deris
Belenfcende ribtøett der ôm forfatter öch siden delt de andre Episcopis
comrmunicerer pua delt vdj Skolerne offuer allt her vdj Rigerne en Liighed der med kan holldes; Vdj lige maader alt der vdj achtes all de
Hedenske affguders uaffne, som her vdj Skolerne hiidt indtill megett
haffuer werel brugt affsehaffes, Dat. Hafniæ d. 6 Dec. A:o 1630. (Kongl.
Danska Kansliets arkiv. Sjællandske Tegneiser, Tom. XXIV f. 457).
2g) Winding, Aç. Hafn. 13. Thura, Idea hist. lit. 100.
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nés hafva egt runa redan 1620 eher 1621: Worm (Litt.
Lex. IL 495) anförer nenil. Chr. Petri Tistadius såsom
,-physices & geometriæ professor vid Lunds gymnasium

-sistnämnda år och i ett kongl. bref af d. 16 Febr. 1621
pnbefalles domkapitlet i Bind att ersätta kronan de' an
slag, som K. Maj:t förut beviljat ”Stiftscholen,” ”elfter di
Samme forleniuger icke den tid waare ledige, och Wij
nu aff nogleovichrier, som wij naadigst haffue att forlene,
samme Stifftschole hatfuer nest Gudtz hielp, bracht paa
fode.” (Se Bilagorna). Följhndé året' (i l l" Juni il622)

skref konungen till domkapitlet i Lund följande rörande
något, det s. k. Galte—gillet fordom tillagdt, gods samt
ett vikarie i domkapitlet: ”effterdi det ny Collegii disci—

pier, efftér deris egen erklering, saare ringe vnderhold-ning haffue, wille Wij naadigst att samme godtz nu strax,
-och vicariet, naar det bliffuer ledigtt, til forme Collegii
personers ophold schall annammis och anweirdis” æ). Det
är således ett misstag af Nyerup, då han påstår (1.1.109)
attigymnasinmi^LuBd forst l636 upprättades. Ej heller
har Somïnelius (Sk. <Qer. røfetmlHJl<S)'riltÉ/'<då han,1 på
-grand af den omständigheten att théologie lektorer i Lund
omnämnas i medlet af 16:de århundradet, förmenar att
lundensiska gymnasiet blifvit stiftadt ej långt efter refor
mationens införande i Danmark. Enligt kyrkoordinansen
af år 1539 och Ribe artiklar af år 1542 skulle neml.
vid alla biskopsresidenser en théologie lektor föreläsa ■ den
heliga skrift30).

»’) K. D. G. Ark. Sk. Tegn. IV f. 417. Jfr. Sk. Tegn. V f. 37, 113.
80) Kyrkoordinansen fol. 87 stadgar: ”Wi ville oc binde at de
[Canickerne] (det som dem altid haffde burdt) skulle met en erlig op-
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I kongL stadgan af d. 18 Febr, d 621 ”OmLundestiffts Schola,” som bland bilagorna finnes intagen, , angifves syftemålet med gymnasii-inrättningen vara ”paa det den
wschickelighed maa forekommis, huilken wij naadigst for
farer sig iblantt GeisÜigheden lÄdindtill sedewanligen begiffuer som ehr, att Wngdonimen ilde funderede fra Sko
lerne vdi wortt Vniversitet och höyskole ankomme, och
siden til Kald och Gudtztieniste icke nocksom forfremme
de, tilstedis.”
För gymnasium skulle biskopen vara inspektor och
”selff efftersom hans bestilling kand taale, diebus extraordinarijs i bornelerdommens grund tilhorerne wnderwiise

och forhore, efftersom ordinantzen hannom det och alt
giöre tilholder? ”Saa frembtt nogenn Medicus hoss sam
me Stifltschole residerer,” heter det, ”saa schall hand sön
dagen, elfter afftensang, sommeren met discipulis gaa herbatim, om winteren wiise dennom partes humani corpo
ris ex sceleto, naar hand ellers er tilstede.” ”Professor
theologiæ schall effter ordinantzen den werre, som nu^r
Lector; hand schall haffue til underholdning de sogner
Lector nu haffuer och dennom lade beliene med en resi-

derendis Cappelan — och derforwden niude aldt det som
till lectoriet lagt ehr.” Professor logicus och profes
sor physicus & mathematicus fingo till underhåll vissa altarinkomster. Rector scholæ skulle vara professor lati—

bold vdi Kjöbsteden der som de Bo, holde en lærd Mand vdi den hel
lige Scrifft, som kund paa Latine offuerliust læse den hellige Scrifft,
baade for Canicker, Scholedegne oc forstandige Borgere, oc andre, som
did ville söge.” — Riber Artick le af år 1542, 23 art.: ”1 huert Capiltel
htior Domkirke er schall Capittel holde en lærder Mand for en theologum oc læseinesler.” (Originalet i Lunds domk:s arkiv).
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næ eloquentiæ, konrektor åter professor 1.1. græcæ et
hebr. — ”Alf samme collegio schall huert eller hueri andett Aar maa forschickis en fattig Person til Universitetet
till Kost,”

Den 7 Maj 1639 utgaf konungen ett öppet bref,
hvarigenom bekantgjordes att, enär ingen hjelp vid gymuasial-undervisningen kunde påräknas af rektor och konrektor, med mindre, skolan skulle försummas, han nu til
lagt ett särskilt præbende till Lunds gymnasium,'så att
detsamma hädanefter måtte kunna skötas af ' 4 professo
rer31). Den 17 Maj 1639 utkom en särskild vidlyftigare
anordning för gymnasial-undervisningen, hvilken skulle med

delas i 2 särskilda klasser. Theologiæ professorn ' skulle
föreläsa Lôcos communes (Philippi Melanchthonis) och
Sulpitius Sevenis; bibliskå historien borde, ungdomen på

latin redogöra för:

Då ”Vngdommen vel er forfaren in

Articulis fidei och in Historia Sacra, da skall Professor
Theologicus anföre Vngdommen till lingvæ Sanctæ initia”
(hebreiskan).1: Professor dinguæiatinæ skuUe öfva ung
domen i Terentius, Cæsar och Cicero samt' ♦ gånger, i

veckan i lat stilskrifning; en gång i veckan borde de
sammanskrifva en latinsk ”Oratiuncula." Professor ling
uae græcæ borde handleda ynglingarne i läsningen af
Novum Testamentum græce, Isocrates, Pythagoræ carmina, Theognides, Phocyllides och Homerus; honom ålåg
äfven att lära ungdomen Arithmetica vulgaris samt 20—30
propp, i Euclides.
Professor logices & metaphysices

f. 75.

K. Danska Kansliets arkiv.
Sc Bilagorna.

Sjællandske Register, Tom. XX
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hade till läroämnen: logik, rhetorik, geografi (äfven mathematisk) samt fysik.
Intet dikterande finge ega rum. Då någon professorsbeställning blef ledig, skulle sökanderne derom täfla
inför universitetet i Köpenhamn32).

Med Nyerup kan anmärkas, att man förvånas öfver
alt vid den tiden se anordning om föreläsningar öfver en
gren af anthropologien och öfver mathem.'geografi samt

konkurrens om professorsbeställningar.
Jens Lauritson Wolf (Ene. R. D. 572) omtalar att
före 1644 års krig voro vid ”Lectoriet” i Lund trenne
professorer, men då han utgaf sin bok (år .1654) fun
nos blott tvenne. Förmodligen har han ej uli räknings

upptagit, den vid domkapitlet sedan gamla tider anställde
théologie lektorn. — Då Lunds universitet stiftades fun
nos vid gymnasiet 4 professorer. Om dessa och andra
lundensiska gymnasiets lärare samt om läroinrättningens
öden skola yi längre fram i ll:e kapitlet, utförligare tala.

Att danska regeringen lifligt intresserade sig förgym-,
nasiernas goda inrättning och undervisningen vid skolorna
bevittnas bland annat af de förhandlingar, hvilka på riks
kanslerns befallning, mellan professorerne vid Köpenhamns
universitet egde rum åren 1640 och 1641
5. Om tillståndet i de skånska lärda skolorna
under biskoparne Paulius Martini Östrups (1611—1619)

•») K. Danska Kansl. ark.
b. — Sc Bilagorna.

Sjæll. Heg. Tom. XX f. 90 b. — f. 98

’3) Acta Cons. Hafn. Tom. VI f. 243 b. (d. 5 Aug. 1640). Biskop
Jesp. Brochinands sakrika anförande lases uti Acta Gons. Hafn* Tom. VI
f. 259 b. — 260.
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och Matthias Janus Medelfards styrelse (4620—
4637). K. Kristian IV hade flera gånger (åren 1594,

1604, 1607 och 1630) uppmanat biskoparhe att hafva
flitig tillsyn med skolorna, samt ofta och noggrant visi
tera desamma. Ur en gammal handskrift **) i Köpenhamn
öfver åtskilliga biskopsvisitationer meddelas följande upp
lysningar om. skolornas beskaffenhet.
Lunds skola. .' Visitation hölls d. 3, 4 och 7 Dec.
1612 af bisköp P. MortétedH >och capitulåres. Tillstån
det befanns godt Bland annat anbefalltes disaplataie alt

anteckna predikningamé och genast öfversätta dem pa la
tin. Ny visitation, egde rum 1615 d. 25—28 April.
Malmö skola. År 1612 i Mars kort före dåvaran

de rektor Nicolaus Jepsons resignation höll biskopen exa
men. År 1613: 26 27 förrättades visitation-och der
efter höllos tvenne lat orationer af lärjungarne; Den ene
af desse talade ”de cömmendatione urbis,” den andre fram

förde en tacksägelse, för "freden i Knäröd. Rektor (mag.
Beitfltel iKnUdsOn AqJ^oniiÄ) skötte sitt.- embete ”med temlig trohet ■ och framgång till lârjùngarnes :fôtiriân,” r,hvflket
ej var fallet med tinderlärärne, som uppmanades till större
.flit, om de ville behålla sina sysslor. — Visitation hölls
i skolan år 1614 2T7. Tillståndet bedröfligt, lärjungarne
få, små och ohöfsade35). Samma förhållande egde rum

•*) Förvaras på Stora Kongl. Bibliotheket i Köpenhamn. (Thottska
Ms. Sami. 4:o 1586). Handskriftens titel àr: nP. M. ös trup ii et Malthiœ Jani Liber Visitationis Scanensis.”

35) ”Cum dolore animi suinmo stalum ejus (scholæ) miserum deprehendit. Pauci et parvi discipuli, iique immorigeri. Minatur cerle
ruinam. illa schola, nisi salularis Dei manus cito medicinam fecerit.
Reclorein cum collegis admonuit severe.” 1.1. f. 8 b.
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år 1615 vid visitationema den 13 och 14 April36). D. 29
Febr. 1616 afsattes derföre dåvarande rektorn Fechlel och

Taussan Wellejus förordnades i hans stalle till skolans
styresman.
Biskops visitationer egde äfven rum åren 1617 (feria
secunda IL tertia post dominicain de puero Jesu), 1618

och 1619 (die conversionis Paulli och d. 19 Junii), men
ingenting anföres om skolans tillstånd. ’
Àr 1620 höll biskop Matthias Jani visitation. Rek
tor Johannes Taussanus Wellejus, en slägting till förre

biskopen, befanns supig och vårdslös, hvadan han på
magistratens begäran fick ett års bättringstid, dock utan
frukt Han afsattes derföre vid visitationen d. 11 Maj
1621 och annan rektor, mag. Sev. Grönbock, rekommen

derad af magistraten och biskop Brochmånd, förordnades
i stället37). — Åren 1622—28 visiterades skolan ofta

och befanns tillståndet år 1622 2T* ’’bättre än vanligt,”
men 1628 skildras det såsom medelmåttigt33).
Ystads skola.
Åren 1612
1616, 1618 |
hölls här visitation. Sistnämnda år var tillståndet uselt,
men rektor, alvarligt förmanad, lofvade förbättring. Bi
skopen föranstaltade om fritt hord fôr rektor och hörare.
Lärjungårne voro många, hvadan en ny -uuderlärare till86) ”Miseruin et nulantem scholœ slatum ex animo deploravit.”
8T) ”Anno 1620 visitavit Do. Doct. Matlh. Episcop. Sch olam Malmogiensem. Invenit ibi Reclorem, prœdictum M. Tausanum, M. Paulo,
Episcopo priori, aflinilale conjuncture, hominem ebriosuin et socordcm.
Motus inlercessione Senatus civitatis, induisit ipsi tamen annuum spati
um, spe melioris futurs diligentiæ, sed frustra. Anno itaque 1621 11
Maji extrema cum ignominia Scholâ, sine resignation, exclusus est.”
1.1. f. 8 b.
,
”Status non nisi mediocris.”
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sattes och
i Köpinge

erhöll till underhåll klockare-inkomsterne
socken.
Àr 1618 44 förrättades ånyo

visitation i prostens

och

magistratens

öfvervaro.

År

1619 t? skedde visitation och klagade prosten öfver
lärarens vårdslöshet Denna klagan befanns grundad, hva
dan läraren befalltes packa ihop och afflytta vid Michaels
messan. Vid visitationen år 1621 i Januari befanns
tillståndet 'något bättre än vanligt och 1621
Tar
detsamma ännu bättre. Bisko^en;tillägger: ”tantum efficit sedula inspectio cum docéntibus Äv discentibùs; sit
Christo gratia!” Åren 1623
och 1627
visiterades
skolan och var biskopen då med tillståndet belåten. Ny
visitation skedde 1628
Vid visitationen år 1635 V
befanns tillståndet vara så der och år 1636 säges dét

att undervisningen var dålig; tillfölje hväraf lärarne erhöllo
varning att vara mera nitiske i tjenstens skötande39).
Helsingborgs skola. År 1612 >
hölls härstädes
visitation, då skolan var i godt skick; 1615 T9T var
aflt bra; 1616 Jfå var skolan ”i blomstrande till
stånd” *®), men 1618
fann biskopen itillståndet i
skolan uselt och förfallet41)* Rektor skötte sin tjenst då
ligt. Vid detta sednare tillfälle lofvade magistraten att
kalla och underhålla en andre kollega.
Vid visitatio
nen 1620
voro de flesta ynglingarne döde af pe
sten och ”skolan altså i dåligt skick” Åren 1622 och

»•)■ 1.L f. 23 b. f. 24.
40) ”Anno 1616 d. 19 Oclob. Scholam fîelsingb. visitavit, prœseulibus consulibus el Præposito et statum ejus floreiilem, sit Christo gra
tia, adhiic invenit. O Deus conserva scholas!” 1.1. f. 66.

41) ”Statum ejus miserum et ruinosum depreliendit.”

1.1. f. 66.
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1628 skedde visitationer, hvarvid dock ej nämnes om

det var i kyrkan eller fekolan.

Förra gången var tillstån

det bra, vid den sednare meddelades vaming, vid afsättnings påföljd, i fall den ej - hörsammades. Åren 1629

fa och 1631 förrättades äfven visitationer i skolan.
Landskrona skola.
Åren 1612
och 1613
Ÿ höllos här visitationer. Sistnämnda år påmindes rek
tor (Trygonius eller Petrejus?) allvarligen om sin pligt
mot inspector scholæ, prosten flerstädes. Åren 1614 ç*

och 1616
visitationer. Den sistnämnda källas ”solennis visitatio” och skedde i närvaro af presterskapet och
borgmästare. År 1618 höllos 2;ne gånger (dagen efter

Christi himmelsfärdsdag och <L-1 Okt.) visitationer och
vid den förra > installerades Dom. Canutus Lerche. Vid
visitationen 1620 L3 befunnos ynglingarnes framsteg
vara medelmåttiga. Rektor (Hans Thomsen Schow) kla
gade öfver sin ringa lön och begärde en annan syssla.
Åren 1622—-29 egde flera visitationer rum; 1628 var
tillståndet : godt,.> meii följande året ' medelmåttigt.
visit f. 48).
■ Cimbritshamns skola,

År 1612

(Lil»,

hölls visita

tion; pastor : lofvade att kalla rektor till medhjelpare i
predikoembetet. Vid visitationen. 1615 var ,skolans till
stånd uselt 4?). Visitationer skedde 1618 44 och 1621
2t6; sistnämnda år var skolan rent förfallen43) Och kla
gomål anfördes öfver rektors oordentliga lefvéme, hvadan
han afsattes. Vid visitationen 1621 i Septemb. tillsattes
ny rektor (Laurentius Thomæ).
42) ”Scholœ status miscrrimus ; vix octo pueruli; nulli rcditus; bene
ficia nulla.” 1.1. f. 30 b.
43) ”Collapsa et fere in nihilum redacla er a t ichola.” 1.1. f. 30 b.
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Åhus skola. År 1614'

var skolan i godt skick,

likasom vid en föregåendé visitation. Vid visitationen 1617
^flyttades rektor till Kristianstads skola ochsacellanen
Olaus befalltes emellertid sköta tjensten. År 1618 Ÿ vår

skolans tillstånd ej dåligt, oaktadt de oroliga tiderna. Sko
lan tillönskades af biskopen lycka med hänseende till dess
snart lillstundande flyttning till Kristianstad. Ätt denna
flyttning dock ej skett så snart ser man; det anföres neml.
att vid visitatioh 1636refctor» disciplar visade sig hafva
goda kunskaper, men uttderiärarehs. dåäga.u‘c
» - - !..

,

Skolan i Vä.

Under biskop Paulli ÄlärtinSISd' hol

los här--visitationer, bvaraf 2:ne omtalas.

Förra gången,

som ej närmare bestämmes, skötte rektor Zacharias Jo
hannis, sitt kall med framgång och beröm.
Sedan han

blifvit kallad till kyrkoherde i Nosaby, efterträdde^ ■ han af
Severinus Johannis, om hvars lefnad och lärosätt bisko
pen yttrar sig ofördelaktigt44). Sedan kom Johannes till
skolan och var tillika komminister. År 1614 Q visiterades ^^y^ pch föngärkte biskopen nogsamt rektorns
och kollegans flit
,
Kristianstads skola. År 1617 y1 besöktes > sko

lan. Borgmästare och Råd beviljade då till rektorn (Hå
kan) lön, utgörande 62 Joachimsdaler, utom kostdagar,
likpengar, diskantpengar o. d. Åren 1618 4$ och 1619

^höllosånyo skolvisitationer härstädes.-Vid visitationen 1620
% fann biskopen skolan alldeles förskingrad, i saknad af
både rektor och kollega. Rektorn hade neml. erhållit an
nat kall och kollegan hade landshöfdingen (”Præses”) Otto

44) ”Ejus neqiie vita neqtie docendi modus M. Paullo placuit.”
f. 93.

1.1.

440

Marsvin, utan skäl och rätt tagit till att undervisa sina

barn, dock så att han skulle lefva af kollega-lönen. Med
anledning häraf befallte biskopen strängeligen att han ge
nast skulle lämna endera befattningen. Till rektor in
sattes M. Olaus Petri, som på prostens och magistra
tens bemedling fick klockareinkomstema i Önnestad, mot
vilkor att 2 af de äldre skoldisciplame skulle sköta, tjensten45). Vid - visitationen följande året (1621)
befanns
skolans tillstånd ”genom rektorns och kollegans flit” bättre

och 1622 gaf biskopen godt vitsord åt rektor.
Vid
visitationen 1624 anmärkes att gossarne hade gjort ringa
framsteg; 1625 var tillståndet drägligare. Visitationer
egde rum 1631 och 1634
vid hvilket sednare till
fälle allt var oklanderligt och 1635 till och med be-

«») 1.1. f. 92.

Kap. VIH.

Skolorna onder k. Fredrik lUs regering.

1.

Att man äfven under Fredrik O, hvilken åtnjutit en

lärd uppfostran och var en särdeles vän af veténskaperna,
varit betänkt på större sorgfällighet och fullständighet i
ungdomens undervisning, bevittnas af de många förhand
lingar, hvilka på konungens befallning höllos af universi
tetsprofessorerne i Köpenhamn. Den 19 Dec. 1653 hade
desse blifvit anbefallte att rådslå om; huru de danska sko
lorna kunde komma till likformighet vid undervisningen.
’’Herom var die flestis mening at effterdie det en sag aff

stor importans er, och meget gaffnlig, da den at tagis
udi god deliberation med tiid och stund. Hvilcket nu saa
hastig icke kunde skee, mens derom at delibereris först
aff Dn. Professeribus, och siden schriffUig at conferere
det med alle Bisper udi Danmark, som kunde effter en
huer steds ledighed paaminde det som gafnligt kunde ve
re” *). Så skedde. Biskopen i Lund P. Winstrups yt
trande härom, aflattadt i 9 punkter, förvaras i Lunds
domkapitels arkiv. En frukt af alla dessa rådplägningar
var
Uniformitelstabellen öfter Metœ Scholasticœ af àr 1656.

De föreskrifna pensa öfverensstämma hufvudsakligen
med dem, som år 1604 anbefalltes och bland bilagorna
46) Acta Coos. Hafn.

VIII. 63.
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finnas upptagna, men följande läroämnen hafva blifvit til
lagda:-sphærica, metafysik, natur- och sedo-lära samt de
första grunderna af geografien, ehuru bemälta discipliner
hufvudsakligen anbefalltes tiU öfversta (8:de) klassens flit

under ferier. I latin och grekiska skulle äfven .ynglingar
ne sysselsätta sig med metriska och prosaiska skriföfnin-

.

r• ,.

■

, r

!4r) De aro af följande lydelse:

, .1 ,•

Classis I. Precatiooes matutinæ et vespertinæ. et partes Cotechismi Danici sonora voce ab omnibus, juiiclim recitçptur. Lectio vel
elementorum lalino-danicarum vel Çatechismi datinc^danidt Paradig
mala declinationum ét cohjùgatiônùm. Pîclura danico-latina. Aurora
Bangte * <
■■
7 *

^‘Cïàssîs IÏ. Catech. Lutheri minor, lat. dan. Paradigmata déclin.
4t conjug. permutais casibus, Ÿemporibus, modis. Par li eu) ß EvangeL
Domin.

Præcepta minima Syntaxis lot, Aurora Bangii. Nomenclator
Colloquia ejusdem minora lib. I.

Stephanii minor lib. I.

Classis HI. '* Catech. Luth, minor; Prœcepta Gtamm.lotins. NomenclaL min.i StephaniL • : Colloquia ejifcdem. - DiSticka Catonis. Evang,
laç Ciyilitas morum Erasmi.
Classis IV. Nonnulla ex Cateçhismo integfo. Gramm, lat. min.
Grammatics Grscs declinationes simplices & contractas. Fabuls Æsopi
ex versione Camerarii. Civil, mor. Erasmi. Evang. Dorn. lat. Colloquia Stephanii minora. 'Nomenci. minor.' Stephanii. Arithmetics 1res
priores species.
Classis V. Catechesis. Gramm, lat. & grœca ad verba circtimflexa. Epistols Ciceronis. Civil, morum. Fab. Æsopi ex vers. Camer.
Coll. min. Stephanii. Nomenci. mm. ejusdem. Phrases Terentians.
Dicta Grsca. Evang. domf lat. cum 4 versibus ex Grœco. Arilhmeticœ 4 species.
Classis VI. Cateçhesis. Gramm, lat. cum. Prosodia; et Gramm.
Græca ad anomala in (it. Figurs et tropi in Rhetoïica. Terentii tres
priores Comoedis. Ciceronis Lslius. Conciones ex Livio. Ovidii
Selectiora. Ciceronis epistols selects. Civil, mor. posteriores tiluli.
Colloquia majora Stephanii. Dicta N. Test, græca. - Evang. Pom. grœ-
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afskrift deraf kalias, "Schole-lower,” till biskop Winstrup

för att till verkställighet vid skolorna i Lunds stift be

fordras.
I de vidfogade bestämningarne till dessa Metæ scho
lastic® stadgas att uniformitetstabellerna skulle i alla
skolor upphängas. ”Till tarflighed i klädedrägt saqjl an
ständighet på håret skola disciplarne med tillbörlig disciplin af doccates tillhållas. Färgen på deras kläder skall
vara svart eller åtminstone mörk,; eg|annerligen i de öfcum. Nomenclatoris Stephan, duo priores libri. Phraseologie Terent.
3 priores Comoediœ. Arithmetical
Classis VII. Catech. integer. Gramm, lat. cum prosodia, & grœca
ad Syntaxia. Leclura Hebrcea. Logic# Bartholini pars commuais.
Rhetorics ea, quæ genera causarum, partes orationis et elocutionem
concernunt. Terentii 3 priores ComoççL Oralt. Cic. pro Archia
Marcello. Ejusdem Cato Major. Bucolica Virgilii. Nomenclat. Sté
phanie duo libri poster. Phrases ex tribus" poster. Terentii comoediis
& duobus libris Colloqu. Stephan, posterioribus. Primitiva Grœca &
Gnomes exPlutarcho f 1socrate. Nov. Tesi. Greeeuffi. Evang. Dom.
grœcum. Arithmetics.
Classis VlIt. Gramm. Tft? cum elégàntiis prœcipuis Bangii et
Prosd&a. Gramm, grœca cumdialectis et prosodiaJ ^Gr^Mni Hebrœa.
Log. Bartholini, & Rhetorica Hilarii. Arilhmetica. Officia Cic.
elegantiores ejusdem oraliones. Condones ex historicis latinis desumtes.
Orationcs Sallustianœ. Æneis Virgilii. Horatii odæ selections cum
Arte poetica. Nov. Test, grœcum. Plutarchus tteql naldtov àyioyriç.
Gnomæ exPlutarcho et Isocrate. Carmina selectiora Hesiodi, Homeri,
ÿ aurea Pythagorœ. Lib. I:s Iliados Homeri. Jonœ Prophetia ut
est in fonlibus. Doctrina calcchetica. Initia mathematica, seil. Euclidis lib. I, brevissima doclrinœ sphœricœ præcepta, globi utriusque
usus, compuli ecclesiast. præcipua. Geographies Rudimenta, ut etcompendiosa Metaphysicee, Physicæ, Ethicæ Præcepta, quæ impressa jam
pridem extant ab industriis prœceptoribus, iisque, qui idoneos Academiæ discipulos mittere satagunt, feriis autumnalibus, item Natalitiorum
Christi, Paschatos et Pentecostes, pro proveelioribus et ingeniosioribus
discipulis absolvi facile intra biennii decursum possunt.
(Köpenhamns Universiletsbibl. Rostgaardiana, n:o 182).
8
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versta. classibus.” Privatapræceptorer sfajille vara pligtige
att födja in docendo den uniformitet, som föreskrifven är.
Dimission från skolorna till universitetet skulle ske hvart
annat år, sålunda att hvarannan påsk dimitteres från de
selandske och skånske skolorna, och hyar annan från de
jutlän^ke och fyenske; dernäst hvar annan michaeli från
Kristiania oçh hvar annan från Stavanger, och Trondhjem.
Disciplame horde dock innan ‘ dimissionen hafva genomgått
de pensa, som för Side klassen iöreskrifvits.

I sammanhang härmed bör omtalas att konungen
i öppna bref till danska biskoparne, dat d. 13 April 1649
och d. 29 Febr. 1656, meddelarden- underrättelsen, att
den studerande ungdbno^.vid Kdpéntøåiiins utdvérsifet var

så talrik att de, byilltoifrånqskploma dit.ville begifva sig,
på lång tid ej kunde korøna i åtnjutande af-fri kost på
kommunitetet Med anledning bäraf befallte konungen alt
biskopame skulle föreständiga såväl rektorerne som lårjungame och dessa sednares föräldrar, det ynglingame
uti skolorna borde quardröja ti||s lägenhet. kunde yppas
för dem att utan för långt dröjsmål befordras till fri kost,
så att de ej skulle förorsakas, då de kornmo ldi univer
sitetet, af brist på underhåll, sig derifrån snart åter be
gifva och sålunda glömma hvad, de i skalorna hade lärtw).
2. Vid böljan af Fredrik IH:s. regering skref den
bekante mag. ffans Mikkelsen Ravn, rektor i Slagelse
(1640-—52), ett betänkande om de lärda skolorna och som
bemälta uppsats är märklig och sprider ljus öfver skolor

nas beskaffenhet, meddela vi efter Nyerup (Skildring af
Tillst i Danm. 111. 114—122) här ett kort utdrag deraf.
4e) K. Danska Kansliets arkiv.
Tom. XXXIII f. 502 b.

Sjæll. Tegn. Tom. XXX. f. 89.

tis
Rörande skolböckerna vilte ej Ravn att man skulle
hafva förjagat Jersins grammatik ur skolorna, utan bibe

hållit deb oförändrad, emedan den är lätt och tydelig;
också danskan, som här och der är inströdd, gör böken
för barnen desto fattligare. Äfven i hans syntax är god
Ordning, den är kort och- fyndig. Jersins' grammatik är
således att föredraga-framför Th. Lunds. — Ett stort

hirtder-för ifedörtisningenär, ätt disciplame ej hafva sam
ma eller öfverehsst^Bdffiandéi^änänaiior i den ena såväl
som i den andra klassen. TftiPläSa' bäritebiförfeta klas
sen några begynnelsegrunder, kallade Donät; i andra klas

sen ett kompendium af Jersiö; och i tredje klassen åter
något annat, som är olika med de båda föregående. När
barnen alltså förflyttas från en klass'till en annan, måste
de hvaije gång begynna med en ny method.- Man borde
dock hafva läroböcker, som vöro epitomerade af hvaran
dra, så att uttrycken*, ; regloma, methoden o. s. v. alltid
blefvo lika.
? Fördelaktigt vote om man utarbetade latinska gram
matiker på modersmålet. f,'Eä» gèomettî ltehöfdes Också till
skolomas bruk; äfven vöre det en god saky om ikigdomen tillika lärde någon trigonometri. En liten sphærica
borde man hafva,- tillika med solens och månens theori
och förklaring öfver förmörkelserna. Också är det en
skam att Computus nuförtiden så alldeles försummas i
skolorna. — Fysik, metafysik och ethik viH jag ej här
tala om; enär jag håller för att de borde uppskjutas till
den akademiska undervisningen, så att universitetets lärare
också kunna hafva något att göra. Ej heller äro i sko

lorna några timmar öfriga till dessa discipliner, för att
8»
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ej l$r omtalaatt diaciplames ingénia besvära» med för
många och efter deras ålder alltför höga vetenskaper.
Jag gifver enhvar vetenskapsman att betänka, fortfar
Ravn, om ej all den rnyckna utanläsningen, som disciplar-

ne i de öfversta klasserna belastas med, är skadlig. Att
præcepta artium läras utanåt, är ganska bra, och det
kan ingen hafva något emot; men att.lära helaauktorer
eller hela böcker af auktwr^htenUUy Törklarar jag för

onyttigt ocfe ;onpöjjjgt;: , Qayjttigt', «medan del glömmes så
snart det är lärdtoch tjenaf blott till alt belasta minnet
på bekostnad af'omdömesförmågan. Omöjligt är det ock
så för många disciplar.

Oçh det skall , nu en stackars

lärare lida, för, , Ij stäjlet föiSM||nWWk piaebänkfördisciplarne föreslår jag att «f auhtanerne samla ”Flores,
Sententiæ, Phrases*/ och sådana anthologie? kunde, ung
domen inöfvas att lära utantill.
Angående lärarne heter det, att allt hvad der kan

sägas om böckerna är intet bevändt, med mindre dertill
komma verksamma, och füfiga konstnärer. Men dugliga,
raska och driftiga? mästare kunnavi hos oss ej lätt få.
Det som skulle hjelpa till att. få sådana lärare, vore

belöning och aktning.
Belöning vidmakthåller driftigbeten.

Tag.den bort,

så blir man ovillig och, likgiltig, De, som länge gått och
släpat i skolorna, hafva lika god tack derför. De befor
dras ej till högre tjenster, såsom i förra tider, då de
blefvo. lektorer, professorer o. s. v. En skolman, som är
emeritus, kan nu förtiden näppeligen få ett prestkall på

landet. Ofta måste han öfverlämna del feta pastoratet
till en rå student, som nyligen sluppit från skolriset. ' Allt

så förgäfves att prata en hel bop om bättre skolböcker
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och auktorer, såsom om dettàt^vorte iiog för att undanrödja skolornas bräckligheter. Hvad delà betdffar, som
vilja förblifva vid 'skoltjensten, så kunna de det icke en
gång, enär de ej hafva det, hvaråf de anständigt med

familj kunna lefva.
Det andra, som skulle vidmakthålla skoHärames flit,
vofte utvärtes aktning. De hafva ett besvärligt, oafbrutet
och stuft* träbÉrbétte,* men derföre äro de dock inga trålar.
Honos aftfordspråk. Lärames
myndighet och eldighet: 'måste föHbraHf^^ftå^ifc Étå*' till
baka för enhvar bondprest.

Biskopame sjtelïvè^gifva ge

nom deras uppförande anledning derlilL

Och hvad kan

väl mera nedslå sinnet och qväfva åll ifver, än att öfverallt föraktas och behandlas som pedeller?'1;
Hvad underläramte beträffar, så förstå de ofta en

dast litet af humaniora; ej heller gitta de att beställa nå
got, då de gå och vänta på prestekålE Fôr de trogne
och flitige hörame äringen belöning ätt vänta, enär en
okttnnig sWÄstt ’Blttat^lkan' fä ett pastorat ’, ån unga skol-

ftràre?
Att öfverheten sålédes alldeltes ingftting tager sig af
skollärame, vållar att det i denna punkt står så ytterligt

dåligt till i vårt fädernesland.
Vidkommande slutligen discipline, yttrar Ravn här
om följande: de disciplar, vi få i skolorna, äro i all
mänhet dåliga ingenia, som hvarken känna lust, åtrå ellér begärlighet efter bokliga konster och vetenskaper. De

.måste derföré alltid bfifva stympare, hvem de än hafva

till deras lärare. En mängd dorska, klumpiga och dumlha menniskor finnas således, som hafva hört goda lära-
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re, men till ingen nytta. Før att ej tala om dem, som äro
förfallna Ofl dryckenskap, spel och andra gfofva laster.
Detta radikala onda kan ingen lärare bota,. Skolor-?
na i sig sjelfve äro igu i en bättre författning, än de
voro i förra tider, enkannerligen här på Seland; men vi

fä släpa från, morgonstund till aftoiiens slut, vi få dock
länge vänta, innan vi få se. Palladier, Hemmingier, Pra?
tenser, Resenier ochDrochmanner. Näpmanhar godt
träd är det ingen kqnstatt bygga lins. Ganska fåtalige
ärQ de utmørftgoda hufyudena, och då de hafva laggt en
god grundval i en af de mindre skolorna, sker det ofta
att de förderfvas eller lörsunjmas antingen . i de större

skolorna eller vid unjyej^ftefet., Re Jørderivas neml. genom
för mycken frihet, dåliga kamrater, svirande och drickan
de.}och de försummas, då de icke sporras till att fortgå
på vetenskapernas bana.
Dessutom finnes det dåliga och skadliga oskicket, att
de alltför tidigt och omogna öfvergifya skøl^ Universi
tetet längta de alla att komma itifi j gptiflgflä de kunna

något eller ej, blott att de få kallas studenter. För detta
ungdomens obetänksamma ilande borde man derföre sätta
en gräns.
i'

3.

!

''..I

Oj» fblktinddirisningen.

Vi hafva af det føregfønde sett att gagnet af munkarnes undervisning till folkupplysningens brfrängjande öfverhufvud var ringa. Någon egentlig folkundervisning fanns
ej under medeltiden hvarken i Skandinavien eller i det öf-

riga Europa. Tiggarmunkarne anlade visserligen Rar och
der i Danmark några folkskolor: en sed, som följdes af
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andra hvarigeuom s. k. ”Pugeskolor” och ”Pugehuse” uppkouirno, men undervisningen, hvilken hufvudsakligen bestod
i att lära uppräkna de aümännaste bönerna , var både
högst otillräcklig'; och dålig. InnnÄ boktryckerikonstens
uppfinning. kundeej heller några riktiga folkskolor ega
rum, ty af manuskripter kunde bondbarnen eg lära läsa.
I saknad af andra undervisningsanstalter intogos i de latinska s^olonja, äfven sådana gossar-, som ej voro bestäm
da åt den egeaiUigeå^ terda ■^erarisuing^, hvadan, de stör
re skolorna stundöm räknade TG0^|9^^|h^|N^>afnbvil<*
ka dock de fleste snart afgingo, sedan de pføøtt idhämlat
de första begynnelsegrunderna.

,

i. För undervisningsväsendet öfverhufvud, särskilt för folk
skolornas, gjorde reformationen en evigt minnesvärd epok.
Det var reformationen, som satte bok i hand på folket.,
åt hvilket den gaf böckernas bok,<den hel. Skrift, på

modersmålet. Det var en nödvändig följd af protestantis*
mens idé, att Luther med hänseende till undervisningen
aUt>’) säfler
hm,
■ förnämligaste och ällmännaste lektionenvara deti häl.Skrift. Hvar
den hel. Skrift ej regerar, dit råder jag sannerligen in
gen att sätta sina barn?
Fôre reformationens införande i Danmark hade vis
serligen Kristiem II för afsigt att anordna en bättre un
dervisning äfven för allmogen: yttre och inre oroligheter

hindrade dock detta. Kraftigare, ehuru ännu ofullkomliga,
åtgärder vidtogos i thy fall under Kristian III. Enligt
kyrkoordinansen skulle i hvarje stad en latinsk skola lin

nas och klockare på landet en gång i veckan undervisa
bondbarnen i kristendom. Ingen linge blifva klockare, som
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ej kunde meddela den påbudna undervisningen; de oskick
lige skulle afsältas. För öfrigt skulle i städerna danska
skolor eller skrifskolor upprättas.
I
förbjödos presterne att till den hel. Nattvarden .framsläppa

någon, som ej kände de första begynnelsegrunderna af
kristna religionen: en anordning, som ytterligare pä provincialsynodeu i Odense 1560' inskärptes.
• •;
Degnene eller kloçkarnevoEoafStslagc 1) ”Cåordegne" i. stâdernç, %y^Sæde-> eller Sockne-degne" (”re

siderande Degne”) vidde längre bort från städerna be
lägna kyrkorna öch slutligen 3) "Löb edegne" i de stä
derna närmaste sockname.
latinskolornas fifegrata. ;

Desse Løbedegne, utgjordes af
atnjfitnupn del af

klockaretjenstens. i^^msteriochjHand annat voro förbundne
att åtaUmogensibarn en gäng i.veekan meddela undervisning.
Kyrkoordinansen hade visserligen stadgat, att man vid folk
undervisningen skulle begagna ABC-böcker, som innehöllo
alfabetet, Fader vår, tron, dopets och. nattvardens ord
samt att Luttent pQa katéches skuUe hrukas isåsom läro
bok i skolorna;< jnen folkundervisningen hos oss nästan
under hela 16:de århundradet var i bedröfligt tillstånd
och bestod nästån endast deri att degnene, såsom sagdt,
en gång i veckan församlade ungdomen på landsbygden
i ett eller annat hus, KVartid ide föresade något ur
katechesen, några böner och psalmer, hvilket allt, ofta
upprepadt, af barnen på så sätt inlärdes. Annorlunda kun
de dessa klockare ej gå 'till väga, ty det hörde i hög
grad till undantagen att någon af allmogens bam kunde
läsa i bok. Efter ett sådant föreläsande tillställdes gemenligen någon liten förlustelse, hvilken gerna slutades
med sus och dus, och är det nog troligt att denna förlu-
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stelse mera än- sjelfva undervisningen, livaiMd efter tidens
allmänna sed hårda bestraffningar ej. felades^ här lockat

ungdomen att den derpå; följande veckan till ett nytf!;lä8u
möte infinna sig;
'
*' ■'
:

■ De residerande eller s, k. Sæde-degne voro vanli
gast mycket okunnige och man finner i den'tidens handImgar-talrika klagomål deröfver, att de ej en gång kunde
skrifva »eller udåsa- danska, hvadan biskoparne ‘ anbefalltes
att afsättfti sådanaundh iförordnå-Skickligare i deras ställd
De s. k. ”Chordegne” i sfademe faäde ' ej 'atV 'göra
med folkundervisningen, utan uppvaktade blott Md kyrksånge» o. d. Vid de månge. gillen och samqiiäm,’’ som
dessa ”Löbedegne” och ”Chor-degne” för sångens skull

borde bevista, förderfvades ofta ynglingarnes seder. Här
igenom fingo de tidigt smak för det sus och dus, som
för den dåvarande tiden var så vanligt. Detta skildras i
den bekanta versen sålunda:
nNu er der ^lIevegne i Skole’
u 1 Gtttharöeir, söm1 kiinné dricke og bole,
/Og brugesi(ptoed£ÿttigb^&frîe^ J^-A
Med Piber, Tromme og Symfoniç,.
Positive og aodet lystigt Spil,
^^Ieëst*tage de sig saadant til.

De tör vel stundom, i otte Dage
Icke en Bog i Haand lage.
Hos godt 01 og bos unge Quinde
'Der lade de dem meest finde”4®).

I staderne var det någöt bättre med sjelfva folkun

dervisningen, för hvilken skrifskplor upprättades för gos
sar och flickor, ”som ej duga till att lära latin.”

49) Nycrup og Rahbek, den danske Digtekunsts Hist. li. 99.
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Enligt kyrkoordinansen skulle presterne hafva upp$igl jned; undervisningen; men sjelfva desse folkskolornas
näFmaste målsmän voro strax efter reformationen särdeles
okunnige. Om vid en utomordentlig böhedag , predikan

skulle hållas öfver en ej vanlig text, som ej fanns alhandlad i postillerna, måste biskoparne sjelfve skrifva predikan
och deraf ombesörja afskrifter att sända till presterna.

löjest;h$o.ganskajnaåuga $ig på vanliga sön» och högtidsdagar .tdl «postillerna och' dertill ; bade de tillåtelse af
Sjelkra; kyrkoordinansen. Men vi böra ock ihogkomma alt, då
man något efter reformationen ej hade tillgång p^. mun»
kar eller affällige katholske presler, besattes stundom *<le

andliga embetena. : med fogdar,; ibetjenterja >ioftalöst folk,
hvilkas hela lärdom bestod deri, att: de kunde läsa i en
bok. samt förbanna påfven och hans anhängare.’: Upplys
ningen hos skånska prästerskapet var ännu 1621 ej större
än att en kyrkoherde i Gerslöf (Krist. P. Meyer), som
studerat på utländska universiteter, trodde sig kunna ut
släcka eldsvåda derigenojn alt han kastade,ep röd tupp i
elden. (Jfr. Acta Consist Halb, för d. 10 Dec. 1621).
En komet gjorde ett sådant intryck , att stundom tre bön
dagar anordnades för att afvända det onda, som med
denna himlakropp förebådades. : (Pontoppidan, Ann. HL
489). Att Sakramenternås briikläirgeefler^ reformatio
nen var förenadt med piycken vidskepelse är bekant “j.
Okunnigheten och vidskepelsen bland folkel var der
före, såsom en nödvändig följd af allt detta, förvånans-

“) Jfr. Minerva. Kiöb. 1802. Okt. s. 24, 40. Jorgensen, Pædagogikeus Historie, nærmest med Hensyn til Folkeskolevæsenet* Udvik
ling. Kiöb. 1848 s. 63-64.
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värdt stor. Pà prestmöteua i ,U»d lj555öch 154>1 var
nas mot idolatri; bilder, för hvilka knäfall vorf>!. bnsfcjLiga,
skulle borlskaffas. Ännu ötor man vidhelgoneu, besökt# bük

loraia mßd myckeq andakt, bad till jungfr^Maria, o. s.>v. r*-

Vid prestmötet dersammastädes 1544 och 1551 stadga
des att kalechesen pà helgedagarne från predikstolen borde
äpptesas5*), och på prestmötena i Lund 1555,‘1507 oçh 1573
påbjöds att presterne, vid embetets förlust, ej skulleförsum^
ma att pàr sôndagarn&'itôa^ oe^angfebets utläggning äfven
förklara katechesen. På ofvännåffidå! iriöto“1555 stadga

des, alt klockarpe på sön- och högtidsdagar- efter • SPdra
ringningen skulle uppläsa kalechesen och förklara endel
af Luthers lilla kateches. - Detta skulle ske vid dopfunten;
under det alt konfession och absolution förrättades i ko-r
ret Vid de 3:ne stora festerne borde klöckarne' på e. m.
besöka byarne och der sammankalla barnen i ett hus
och undervisa dem, hva?efter fill sidt eu psalm skulle

sjungas52),
x.•

•i r;
•.

v.:-

”.«• ’.fii;«.;
. ; .
\ •l'H? Sl i:. LIU <i->.-• I

r ..
.

iH,;

‘Å,i: • ••« i$; r/.i-Pu
'.rrV iseq
6l) ”Si potest 8æpe auditam vocerp. tandem referrestiHmn^^Uiijim
discat populus referre suum SS. Catechismum, si pum populo perpetuo
inculces.”
Jfr. ”Statuta Synodalia quotquql a reformata per Daniam religione et recepto Christi Evrøgeliq, edit? extant in Dioecesi Lunde nsi,
sub Episcopis Wormordio, Palladio,'Tychiçbo etAlbino, in ordinem di
gests, ac certia distincts capitibus per Magnum Malthiam Superinten
denten!) L (unde ns em) 151)4. Ms. på Univ. Bibi, i Köpenh. (Donatio
variorum, n:o 125, 4:o).

‘

62J Hâr meddelfts nfigra utdrag nr dessa synodalbeslut :
Declaratio Catpchismi singulis diebus Dominicis, post explicatum Evan
gelium in Ecclesiis niralibiis nunquam negligatur, sub privatione officii.
(Palladius in Syn. Auno 1555.)
.Nunquam pastores ruralium Ecclesiarum post concionem et recilaliouem totius Calechismi, simplicem alicujus partis Catechismi expositio-
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läng tid' åtgick innah den påfliga vidskepelsen kunde

utrotas. Att den ännu i 17:de århundradet i-Skåne fortVàrade, seh man af biskop Matthias Jani visitationsbok. I
St Olofs kyrka (Albo härad) fann neml. biskopen år 1627

nem, negligant, ; sed certain exponendi rationem sequqntur, ■ ut fudioreq
partium Catechismi summam reddere possint. (Nie. Albinus in Syn.
1:^1579.) J
;
■ ->
servitut, aliqua disciplina pro juventute,: utile erit ut ipsi Pasto*
r^?. rurales, quatuor anni temporibus juventutem jn Catechismo exami
nent.
- Quia multi inveniuntur Pastores, qui toto anno intermitlunt Caleçhismi ■ doctrinàm, quam juxla Ordinationem singulis . diebuft Dominiere
post explicationem Evangelii,- decent prgppn^r^;^a^uiQniti sint Minislri Verbi, ut in civitatibus ad* matulinam* concionem tribuant Calechismo dimidiant* btoram. -Ruri vero post expositionein Evangelii itidem
(Rmidiçjn horam sub poena privaticftire ab officio. (Nie; Alb. in Syn.
An. 1567.)
Catechismi explicatio nunquam diebus Dominicis^jn ruralibus Ecclesiis, post explicatùm Evangelium Dominicale, negligatur. In civitatibus,
aut matutini8 concionibus, aut quatuor temporibus, fieri id. debet. (Nie,.
Albinus in Syn. An. 1573.)
Ruri singulis diebus ^ominicis maxime per seslatem pars aliqua Ca

techismi, post Evangelium, explicetur, addita pia conclusione, brevi ilia
expositione ex Catechismo Lutheri.
Catechismus in oppidis quater per annos singulos explicetur a Pastoribus, idque Septimanis illis, in quas incidunt feriæ olim dictœ qua
tuor temporum. (Nie. Alb. in Syn. An. 1578.)*
Singulis diebus Dominiere. ^Câtèchismiüh récitent ’ Pastores, adjecta
semper partes alîctijUs eïplibâtiôtû?, riec segnes sint in tradendo Cate
chismi DiaconL (Nio. Àlb. în Syn. Ann. 1584.)
In Caleéhittmo'têadèndo, fideles sint ac diligenter Pastores. (Nie.

Alb. in Syn. An. '1585.)
Qbligatus esse debet unusquilibet Diaconorunf adrecjtandum texlum
Catechismi, deinde unain parliculam ex minori Catechisittub Lütheri declarandam, ipso die dominico, nec non in summis "festis, in templö
prope sacrum Baplismi fonlem, post secundum pulsum, coram ^8/ qui

tum adsunt. Interim dum parochus adultos homines expedite in cho
re, quantum ad privatain confesstonem altinet. Prœterea debent etiam
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en bild af Olof den helige, hvilken af folket tüibads. Bi-

akopen, utkastade genast; belåtet, sönderslét åtskilliga æder«
om lagda; kläder oCh höll till folket en allvarlig sfraflÿre*
dikan. Det är dock i sanning så mycketmindre underligt att

sådana katholska vidskepelser ännu i våra dagar hös skåiH
ska allmogen af lutherska reformationen ej kunnat full«
Momügen utrotas , som det är nogsamt bekant ätt tillochmöd hedniska rehgionsbruk hos . oss ännu här och der
fortfara. -T ex'-'Oflerkåfirø^imvnu ««-■'.> -;
Danmarks berömlige konüng Kristian' IVKnitålskade
ej blott lör de^Järda skolornas uppkomst ôchæflor, altan
äfven för ■ folkundervisningen. Den 23 Junii 1634 utfår«
dado han från Köpenhamn följande

... ”Oben breff til alle Provster om Visitais
Christianus IV.

.
t

- , Giöre Allom Witerligit ät vi forfare denstohre gnéff«
hed, som findis ibland vngdommen paa.lantzbyennè, vdi
deris-■ saligheds Börnelerdomb, udansefettdegnene ;; fast al
lene dertill éer indstiftede^och teffter -deniaffskaffede.pa«
pistiske messe, fornemmeligen äff den aarsag Vedbleffue,
ät de vngdommen dervinden oplere och vndervise skulle,
huilket och dennem derfor vdi : voris Geistlige Kirche Or«
dinantze serdelis befalis, och saadan vngdommens forsom«

in tribus summis festis, pomeridiano. tempore, visitere singulos pagoa,
unum vel duos singulis diebus, el in domUm cujusdam pij et boni Viri
oonuocare iuventulem ejus pagi, ulritisque sexus et eas ertidtré, infor»
mare et examinare in Catechismo, verbis siiayioijbu^ yt allicianlur ma
gis ac magis, ad limendum Deum et ad pietalem. Ad extremum canat
cum ijs unum psalmum et sic in plateam ad ludendum honeste cum
gralianim actione dimiltantur. (Nie, Pâllad. in Synod. An. 1555).
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mdse,fortniodehlig stoer deei deraff foraarsagis at Pro

stene: ické aai-lig och ,idelig • Kierkene visitere.
Thi
biudevi, och hermed allffvorligen befale Proffsterne offoer
tbrè Riger.: og’ làndè, at de i det ringest» en gang huer
aaf, och, om dett Bisperne siunis vere fornöden, tiere,
alle och høer deris pröuffstiers Kierker besöge, om tiennistens) öch forneinmeligenbörnelerdoms tillstähd flitteligen
forfareydegneneresiderend&ochandreSaa veil som Snbstituterue huor de -ere/: forhore, formåane och tillhölde
dbris'Kaeld och bestilling hervdinden forsuarligen at fourestaae, och derhos alle mangel rette och forbedre, saa
och: : presterne derhoes tillhölde: med degnene, < och deris
Substituter dett indseendet: àt <hafiaeT<Sbm*Métf$‘ Kald och
bestilling udkreffuer och de ville andsuare.” (K. D. Kans

liets prkiv. Sjæll. Register. Tom’. XIX f. 239. å—240.)
I Recessen af år 1615 var en sådan visitation på
buden och detta stadgande förnyades i den stora Reces
sen af àr 1643. På sistaämda' ställe: förordnades också
Hand annat' att prekten på landsbygden skulle* -efter Ordmantieri endelig öc uden nogen Forsömmelse forplictet
veré, den sidste Ded aff Prædicke-Timen at anvende til
Bömelerdoninicns Forklaring, paa det de G^ale saavel som
de Unge ret til Grunde maa forståa samme: Lærdoms Mea
ning, oc den vide at fôre til Brug iLiff oc Leflhet, huileket i Synderlighed aff Presterne drifluis skal; oc naar
Dagen er stackel om Vinteren, oc Præsten haffuer flere
Tienister, skal hand dog i Enden aff huer Predickeh op
regne en Gang dier to Luthers egne Forklarings-Ord offuer den Deel, som hand ellers noget lidet ydermere for
klare skulle.” (Rosenvinge, Danske Love. IV. 354). I
nämda Recess stadgades derjemte, att allmogens bam skulle
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hållas i skola, föräldrarne hemma öfva dem i kristen
dom och att de försumlige bland ungdomen borde straffas.
K. Fredrik Hl utgaf omkring år 1650 en förord
ning, hvarigenom påböds att öfverallt i byarne, hvarest
förut ej funnits skolor, sådana borde upprättas och detta
skulle ske nära kyrkan, hvarjfemte proStame ålades att 4

gånger om året visitera dessa skolor och ej viga unga
personer, mednaimfredeuti katechesen väl voro hem
mastadde.’ X
Sådana voro elementar-undériisningens vexlande öden
i Skåne, under den långa följd af år, då vårt herriiga
landskap utgjorde en af de skönaste ädelstenarne
den
danska konungakronan.
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Tredje Perioden.
Skolorna onder svensk styrelsen
1

CLdJI» JUL«

1.

: 1

f

f

Sedan Skåne genom fredssluten i Roskild 1658 och

Köpenhamn 1660 blifvit med Sverigeuinförlifvadt, skedde

undervisningen i de skånska skolorna i många år ungefär
på samma sätt som under nästföregående danska styrelse,
hvadan vi se, att då författningar i ämnen hörande till
skolorna åberopas, kyrkoordinansen af år 1537 och k,.
Kristian IV:s stora Recess af år 1643 nämnas. I kgL
resolutionen på presterskapetsbesvär d. l September
1664 heter det (3 Punkten): ”Hvad det anbelangar at
Scholernes Beneficier måghe efter Biskoppens disposition
och godtfinnande uthdelas, så är Hans Kongl. Maj:ts nå
diga villja och resolution, att dermed och förbhfver efter
vahnlig ordning och gammalt bruk, som härutinnan af ål
der hafver varit hållne och observerade” och i Riksdags
beslutet af år 1668, angående skolor och dess benefi
cier, säges: ”Hvad rättigheter och pensioner, som Sko
lerne her j landet hafva hàft, vil K. Maj:t at de der

med blifva maintinerade och erhåldne, så vida bepröfvas
kan, at slijke Intrader rätteligen til Vngdomens education
och uptucktande, använde blifva och det emot förre K.
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Majits resolutioner ej sträfvar.”

SaniiS bekräftelse läm

nades genom nåd. resolution af d. 3 Aug. 1687 (§. 8.)
.Likformigheten vid gudsljenst och läroverk infördes
i Skåne ej förr än på 1680-talet53). I anledning af den
nitiske ocb kraftfulle Lunda-biskopen Knut Hahns hem
ställan, förklarade k. Karl XI i ett bref af d. 3 Aug.
1687, ”att det vore billigt att den första och största om
sorgen fastades på Skolorne här nedre i landet, hvarest ung
domen allt ditintiï -hade A&rit i språk och seder och consequenter i sinne mer vand ochi- anledd till Danskt iän
Svenskt maner; de borde derföre icke allenast blifva ^räl

inrättade, utan ock efter görligheten vidmagthållna och
förbättrade; de borde icke blott utan förminskning förblifva oförryckt vid alla de beneficier och inkomster de förr
innehaft, utan kunde äfven somliga rectorer och skolbetjente komma i åtnjutande af något Stads-Sacellanie,. somlige ett litet Pastorat och sondige till någon klockaretjenst
efl^r Skolornes Jägenhet och personernas capacitet ocli vii—
koførDe skulle Jcke kallas af, borgerskapet i Staderne;
utan af-Biskop ochConsistorium.”
;

I konsistorii protokoller för d., 11Nov,469^(§ 16)
nämnes om undervisningen följande: ”Sedan discurerades
om information och en viss methodo att lära vid Schö
lern« och hvad pædagogik angår, Synes tjenligt det ung
domen kommer tillsammans i Scholan klockan 6 om mor-

,68) Till vionlaggande om ”uniformiteten” förbundo sig skollärarne
genom ed. 1 Landskrona - rektor J. Sundii 16Ç89 aflagda tj ens te ed
heter det: ”skall jag med flit yrka uniformiteten och det svenska språ
ket, tillhållandes mine underhafvande detsamma utan försummelse utöfva.” I kollega derslädes H. P. Resens 164-89 gjorda ed förekomma
dessa ord: ”urgerandes uniformiteten med all møjlighet.”
9
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gonen och blifver Üfr till 10 om middagen stadigt, un

dantagandes predihedagar, då dhe och Gudstjensten bijvista, men straxt derefter begifva sig i Scholan, och se
dan från 12 till 5 continuerligt om aftonen. Och kunna

dhe taga sina böcker medh sig hem och see uppå sina
stycken, såsom dhe böra giöra reckenskap för dhet dhe
hemma giöra. Så delas sådana Gymnasia uthi pædagogier, Scholar och trivial-scholar.?
”Först begynnes detta medh Capitels-läsande och bön
och Abc-darii begynna af Abc och skrifva en timma om
dagen, hvilkas hop om den blifver för stor, kan docens
taga den eldste discens, sedan han gjort skäl för sig,sig
till hjelp alt förhöra dhe andre.”
*
”Dhe, som läsa Donatum med vocabulis, måste här
om delibereras att ett bequäml vocabularium förskaffas
eller och skrifves. Arithmetica måste intet försummas
och kan lära dertill några ghiå epistlar af Cicerone. Abo
darius läser om morgonen och kan informeras i sin ca

techism ---------- B.

Öfversigt af svenska skolordningarne.

De författningar, hvaraf svenska läroverkens skick

efter reformationen hufvudsakhgen blifvit bestämdt, äro föl
jande :
l:o) Den i Laurentii Petrii kyrkoordning af år 1571
intagna ”Ordning huru läsas skal j Scholarna”.
2:o) Drottning Kristinas skolordning af d. 7 Augusti
1649.

54) Lunds Domkapitels arkiv.
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3:o) Karl XI:s skolordning af d. 5T Jatiûarii 1693. ’

4:o) Fredrik I:s skolordning af d. 4'4M)ftiafir 1724,
5:o) Gustaf IV Adolfs skolordning af d. 7 Dec. 18Ö7 ocR
6:o) Karl XIV Johans skolordning af d. 16 Dec. 1820

Skolordningen af år 1571.

i iAtt efter Skånes införlifvande med Sverige undervis
ningens skick 1
skånska läroverken under de 2:ne4fet-i
sta' årtiortdertiå’ förbléf^^^sånlma som tillförne, oeii att
likformigheten först omkring 1680 gjordes' gSfondé^ äi1
förut nämdt. Den första svenska skolordning, somutgjorde rättesnöret för skolundervisningen i Skåne, var alt

så dr. "Kristinas. Innan vi gå att i korthet redogöra
för denna och de följande skolordningarne, torde det ej
anses vara otjenligt att kasta en blick på undervisningens
fordna beskaffenhet i det gamla Sverige.
Hvad medeltiden beträffar, egde öfverhufvud samma
förhållande der rum som, i Skåne och de andra danska
tendskapernai, hvadan det hufvudsåkligasté af vår skik
dring iim ifrågavarande tids ilndérvfehingé-Väsehde äfc

ven öTverensstammer med det i gamla Sverigé då rådan-*
de. Således voro klosterskolorna äfven här de äldsta, äfvensom domskolorna vid biskoparnes residenser. Bemälta
domskolor stodo enligt de påfliga föreskrifterna under led
ning af domkapitlen, hvilka här leda sitt ursprung från
Skenninge möte år 1248
De lärjungar, som i stuI Handlingar rörande Svenska Kyrkans och Läroverkens Hi
storia, utgifna af P. E. 'fhyselius. 2:a h. s. 54—69 är intagen en

”Scholæ Ordning, gjord och stadfäst af PräslerskapeL, Anno 1611.”
bènsaminâ har till eflerlefnad ej varit påbuden.'

M) Skolan i Upsala inrättades 1246 af Erik Läspe och Birger Jarl.
9*
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dier ÖBskade vinna -större förkofran, dimitteredes, irinan

universitetet i Upsala 1476 var stiftadt, till utländska
lärosäten, förnämligast till Paris, hvarest svenska studen
terne äfven egde ett särskilt hus. På' samma sätt med
Skåningar och Danskar, hvilka. derstädes hade sitt ”Colle
gium Lundense.” Efter reformationens införande i Dan

mark stadgades, såsom bekant, att vid domkapitlen* en lek
torn^ théologien skulle underhållas.1 Sjtomalunda ock i
Sven^fe’; på mötet i Örebro bedrots neml. att en ”Lectio”
i den heliga Skrift
hållas.

dagligen

skulle

vid

domkyrkorna

Något efter reformationens införande i fäderneslandet
voro skolorna i dåligt tillstånd, hvai'om upplysande under
rättelser finnas i ett k. Gustaf I:s bref lUl Dannemånnen i alla stift, att hålla deras barn i skola och bi
draga till djeknarnes underhåll, af år 1.533. Vi med
dela derur ett utdrag. ”Käre wenner,” skrifver konun
gen, ”wij giffue idher tilkienne att wij granneliga förnum
mit haffue huru skolarne j alla städher här j Rikit stora
liga förlagda warde, så att ther tillförenne plegade ware
tu heller trehundrade diecknar ther äre nepligha itt hallftt
hundrade, some sladh äre och skolarna platt ödelagda,

Rikit till enn dråpelig skadho och förderff, Hvvillkil stör
ste partenn kommer ther aff att j dännemenn ickie wele
settia ider barnn till skola som i tilförenne plegade göra,
eij hefier wele j nu komma diäcknama sä till hjelp mett
idro Almossor som j pligtuge äre och fader och foreldre
för ider gijortt haffua, och kommer såå ther till att the
komma ganska fåå till skolo, och the ther till komma,
moste för fattigdom skull ölfuergilTua skolann och thaga
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sig annat före, effther the ickie kunûe fàà thenn und
sättning aff ider ther the skule holla sig mett”ST).
Den första svenska skolordningen af 1571 utgör en
af artiklarna i ”Then Swenska Kyrkeordningen.” Stock
holm 1571; 4-:o. Så var också förhållandet med den

första danska, som; utgör 3:djé kapitlet af 1537 års
”Kirke Ordinantz.” Till hufvudsakliga innehållet öfverensstämmaifeijned^ihvarandra och för båda ligger den lu
therska skolordhiiigedi^^i^tatio Saxonjca” till grund.

I den svenska af 1571 stadgas ' att ”altÿdh några
personer aff hwart Sticht flere eller ferre, såsom Süch
ten äro stoor til, skola hållas til studium, både inrikes
oc j frennhande land, at någre altijd måga wara j förrådh, them man til Schola embeten och hwar ellies behöffues, skicka kan. Och skal thesse Studenters vnderbåld tagas vthaff kyrkiotienden, som till sådana Christeligh bruk, aff wåra förfäder stichtat och lagd är.”
”Ther ock någor skal settias til Scholemestare, moStetmattilförenne, haffua kundskap om hans skickeligheet
och omgengelse, Therföreskal han ock ^varda.förhörd
Och examinerat” Särdeles vigt lägges derpå att han är
”en godh Grammaticus.”
”Med the dieknar som wexte äro och något kunna,

skal han intet annat tala än Laüjn, Icke heller städia
them sigh emellan annat tala än Latijn.” Skolemästaren
skall hålla ”passeligh Scholanepst, så att han ické tilstä-

dher ther för mykit sielffswold, icke heller twert emoot
är för mykit hård, så at han af bitter harm någhon fla
gellerar, Ty bådhe delar äro skadelighé, Men måttan är
5T) P. E. Thyselius, Handlingar, 2:a håft. s. 256—7.
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bäst,11 t. Døck "näruågor diekne bedriffuer någon skalek—
heet,.Qch är dock icke crimen notorium eller capitale,
må thet warda straffat med Scholenepst, som' är,: Proban, Scholestock, rijs och ferlo.
Och effter tint, at

arbetaren är sijn lön werd, såsom Scrifften säger Matt.
10, skola Scholemestarenar mz een redelig vnderhåldning
försörjde warda, Ty thet är wist, at ingenkan böller
wfira werd Ut gott vnderkäld, ûnenÿrpgefioch flitigh
Schqiçfnestare /.Ty-, såsomians^irbete jScholan är nödtørfftøligit, så är thet och iemligit, ganska tungt och förtretriigit, The skola ock wara frij för Gestning och all

annan almenneligh tunga. : Så skola ock Scholemestarenar
haffua (lieras gårdar ooh bequemHgawåningfrijtt, hvilka
Syslomännenar widh Donikyrkiornamedh alla nödtorfftiga
hyggnjng och förbättring besöria.skola../
Och effter thet hwadh-nu är .talat om Scholar,
går förbemliga på Latinska Scholar, skal ingen Scholeme-

stare wara förplichtat. til :at något annat läsa eller lära
än Latijn ocb Swenskor såmykit som .hörer til Tidtema
j. Kyrkionne æ). Hoo som .helst annor tungomål Grekesko
eller Hebraisko lära wil, han må sjelff ther til besörja
sigh Præceptores. Så är thet icke heller nyttigt beswära
barn och; ynglingar med majgahanda lecsor.”
Läsordningen och läroämnena vosro! nästan de samma
aom de, hvilka i danska,kyrkoordinansen af 1537 föreskrifves, hyadan det. ej göres behof att derom här orda.

Lästimmame voro följande: kl. 5—8, 9—10 f. m.; kl.

5e) Mun scr att skolan lag i kyrkans sköte och alt undervisningen
hufvudsakligen afsåg bildandet af kyrkans tjenare. Sammalunda också
i Danmark och Tyskland länge efter reformationen«

12—5 e. m. Onsdagar och lördagar repetition. Skolan
var fördelad i 4.kretsar. Enär läraren, som; bløtt var
en, ej med alla pà en gång kunde sysselsätta sig,*, utval
des af de högre kretsame ”Instructores” ; eller ”Informator
res,” som skulle repetera lexoma med lärjunganie i de

lägre kretsame. Vi se således att det s. k. monitorsygtemek går långt upp i tiden. Första kretsen, som utgjtyrdes^af .Abctÿier: eller ”Abeboks dieknar,” var en m-r

10i högfe. bildade den egentliga

demaUar-skolan.

Gustaf II Adolft fôrtjenster om svenska läroverket
Med Gustaf II Adolf, planterarep med svärdet i hand,
såsom Geyer träffande kallar honom, börjas en ny epok
för svenska läroverken. Hjeltekonungens- odödliga fôrtjen
ster om Uppsala universitet, till hvilket han d. 31 Aug.
1£25 skänkte de gustavianska arfyegodsen, äro i tacksamt
min^e . bevarade. Om universitets- t och skolundervisnin
gens refonn. begärde Innungen d.
Jfefs l£20 presterskapets utlåtande vid riksdagen i Stockholm. Som
dessa förhandlingar sprida ljus öfver den tidens skolvä-t
sende, vilja vi i korthet referera desamma. I konungens
skrilvelse till preststândet heter det; ”Eftersom akademien

och skolor äro och böra vara en officina och verkstad,
uti hvilken goda ingenia kunna informeras, till Guds för
samlings tjenst, så ock eljest till ärliga och lofliga kon
ster, dermed ett ärbart och borgerligt lefverne beqvämli-

gen och nytteligen kan underhållas; och ibland andra fel
och brister, som här och där kunna finnas i vårt land,

är icke det ringaste, alt akademien och skolorna ganska
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illa äro beställda, förorsakandes därmed; att till predikoenibetetfåfinnas, som det med nytta och väil kunna föra

vtir förestå; men till regementet platt inge nyttige och
instruerade. AMtså ock, att icke en god stadsskrifvare
finnes, eller en god fogde eller skrifvare på landet, och
alla de, som antingen à landet eller i städerna magistra
ten och embeten bekläda, äro mestadels så.elärdep att
ock idte en part kunna skrifva sittnan^ Ärock nå
gon, som lust liafver till studied, så hindras han dock;
somlige af fattigdom, somlige af socknegång, och förnö
ter dermed onytteligen sin kosteliga tid, och tillvänjes
inånga odygder: dryckenskap, kringsvärmar|deptig^pde,
lältjegång och annat slikt Är ock någon,soi^t'medlen

icke felar, ■ eller behöfvér socknegång, så ärjdock institu
tionen i akademien och skolorna så oriktig och dålig, att
ingen der kan komma till någon erudition. Först för de
många ferier, de der taga sig före; sedan att alla de,

som antingen i akademien eller skolorna blifva brukade,
hafva antingen vedertagit predikoembetet, eller ock ‘ dirigerat'deras studia derbän, hvarföre ock institutionen i
religionen någorlunda kan passera. Men såsom praceptorerne sjelfva intet förstå eller akta, hvad till regementet
eller ett borgerligt lefverne hörer; alltså- kimna dé det
icke heller någon annan lära; och det som: värst är picke
låta hvarje ingenium excellera, i det som det inklinerar
till, utan allt-ifrån barndomen styrka ifrån regemçntssaker,
särdeles krigsväsendet, att hatet och misshägetitifi krigs
väsendet och disciplin både hos adel och oadel ; lika med
åldern tillvexer, derigenom ock landet har blifvit sterilt
och ofruktsamt på nyttigt folk, att ock i dessa besvärliga

och medellösa tider likväl större brist på folk än pennin-

m
gar finnes.” Med anledning äf allt deftta begärde konun
gen att prëslérskapet ville förklara sig rörande några
punkter, såsoth’: huru många och på hvilka ställen kongtiga skolor och': gVnHiasier i riket äro nödige att hållas;
hvilka artes i smnma läromrättningar* böra läras; hvarifrån skickligst præceptorer skola tagas; att ett visst sätt
påinstitutionen måtte författas,’så att den r alla skolor
YoVe’lika^føh^lP1 djeknartië skifta præéèptorer och skötor*, äé!’fökh'!hMd
3fråni' bôiÿin,--och dermed
förspilla sin tidj om det éj Vörtfbätfrtätt^söcknegållgérne afskalfades, och allmogen vidtalades att én ^gåflg^eler

två om året,:hjelpa med något till skolorna, och att Så
dant uppbures af kyrkoherdarne, till skolorna försändes
och sedan eftër en viss Ordning utdelades bland de behöfvande; samt slutligen hurii man rätteligen borde an
ordna en öfveriippsigt öfver universitet och skolor.
Härå svarade presterskapet d. 20 Mars ' s, å.: ”att

,det-synfes högnödigt att ett gymnasium eller en konglig
«KW upprättas-'i 'hvårje hiskopiktift vid- domkyrkan, (undantagandb'î {Ip|itelå):j<^1i^att-'^hvat^ gymnasium finnas
5 lärare: rektor, théologie lektor, konröktoPdoch-® andra
personer för de 2 nedersta klasserna. Och: dessa 5 per

soner måtte vara betänkta på att läsa alla artes libera
les, dock kortligen. Item locos theologicoSj och dertiU
exercitia græcæ et latinæ linguae, ex græcis & latinis authoribus, alldeles efter den ordning, som alhnånt blifver
gillad och af trycket publicerad. Det hemställes att rek
tor och theol, lektor finge 200 tunnor årligen i lön,
konrektor 150; de andre hvardera 100 tr. Item att
det må tillåtas dem att hafva sin fria våning i kyrkans
gårdar och lomter.

Men ungdomen, som i dessa gym-
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iiasiis studerar, kan försörjas af den hjelp, hvilken sam
las af städerna och af soçknarne på landet, och der rik
sens lägenhet så medgåfve, vore önskligt att några kunde
underhållas af stipendio publico, såsom i andra kongliga
och furstliga skolor brukligt är in reformätis ecclesiis.
Dernäst vill ock vara af nöden att uti somliga stä
der, der stora skolor af ålder hafva varit, eller de, som
frän domkyrkorna äro långt aflägsne, mâJÿe blifva en tri
vialskola,. hvaruti artes discendi^bfva proponerade och
inilia; græræ et latinæ linguæ, catechismus Lutheri & com
pendium theologiæ. Uti sådana partikular-skolor behöfvas 3 præceptores: rektor och 2 hörare. Jillsamjna
personers uppehälle synes nödigtf att rektor .finge afkyrkotionden 3 läster spannemål;de andre kunde hafva sitt
uppehåfie laf staden och socknehjelpen, som dertill ligger.
Ungdomen kunde uppehållas af skolehjelpen, som dertill
laggd blifver.

Sådana skolor synas behöfvas i Stockholm, Uppsala,
Gelle, Huddiksvall, Vadstena, Löse (Lödöse), Nyköping,
Örebro, Arboga, Jönköping, Mariestad och Kalmar.
Till det tredje synes nödtorftigt vara, att uti andra
städer blifva barnskolor, der de kunna lära läsa, räkna
och skrilna &. grammalicam, Luthers kateches : och be

gynnelsegrunderna i latinska språket, och dertill förordnas
en lärare, som af kyrkotionden hade 24 t:r för förb:te
orsaka samt för ftfrigt bidrag af stadens borgerskap och
andrag som der halva sina barn. Dertill behöfves ock
en hörare, som ibland annåt öfvar dem in cantu, och

halver till uppehälle socknegången af staden och af ett
präslegäll dernäst liggande.
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Sådana; skolor synas behöfvas i Sigtuna; Enköping,
Öregrund, Herjiösand, Norrköping, Söderköp ing,; Skenninge, Lidköping, Sköfde, Bo gesund, Hjo, Telje, Tharshälla,
Köping, Sala, Hedemora, ”widh Kopparbergett” (o: Fahlun), Eksjö, Karlstad, Filipstad, Vestervik och Vinpnerby.
För det fjerde beträffande socknegången; ansågs nyt
tig yara att man tillåter ungdomen på vissa tider en li
ten rekreation
dagar,-och emellertid kunna de, som
hafva isina-nocknar på^j^ellep iJe mil iiär staden, väl ut

rätta sin socknegång och begifva sig^tillbaka ige^till .sina
studier. Uti de andra längre aflägsna socknaitiO »kunde
man vidtala pastorer och kyrkornes sexmän, att de till
hopa hämta samma hjelp och sedan skicka del honom
tillhanda, som dertill blifvit utsedd.
Till det femte. Inspektionen belangande öfver dessa
skolor synes nödtorftigt alt Episcöpu6 sjelf, eller, 2 andra
lärda män i hans ställe årligen hålla examina i stiftets
skolor, och hvar han finner något fel, antingen hos præoeptfye^ ellßr»,ungdomen, att han det korrigerar efter som
ordinjmsenooh skpk^rdnipgen:likmä|jgt,äy,,iFmes då
någon af præceptoribus oduglig och i sin tjenst,, försum
lig, skall han fliteligen förmanas, att han rättar sig i sa
ken. Men hvar han det. icke vill göra, hafve då bisko
pen makt, att sälta honom ifrån, embetet och en annan
tjenligare i stället förordna.
?
>

Och delta är kortligen presterskapets betänkande om
skolorna.”
,
Med ; anledning af allt detta, utföll ”Kongl. May:tts Re

solution och Meening, korleligen och Summewijs författadt,
huar eliter H. K. M:tt achter Skolarne och Academien att
förordna. Actum Upsala d. 13 Aprilis, åhr 1620.”

HO
.'W redogöra i korthet för innehållet häraf.
l:o) K. M:t vill anrätta en akademi i Uppsala, ett
gymnasium i Åbo och ett i Linköping, sedan ett halft

gymnasium eller trivial-skola i Vesterås, Véxiö, Skara,

Viborg, Kalmar och Hemösand eller Uleåborg. Hvad Furstendömet vidkommer, vore väl godt att samma ordning
hölles, dock låter H. K. M. det till Hennes Majit sin älskeliga Fru Moders disposition.
;
tø
2:’o)i;I hvarjé gymnasium håHas efter presterskapets
förslaig1 ® præceptorer:

1) Rektor som läser physicam och aslronomiam.
2) Theologie lektorn, som underrättar ungdomen in
locis theologicis och exercerar detn in- grafeca et
hebrsea lingua. •
- 8) Konrektor, som instituerer ungdomen in Ethicis
och politicis och läser och interpreterer ’ svenska
lagböcker.
4) En kollega, som läser mathematica och logica.
5) En koilega, som låser rhetorica och exercer»

;;
*

-

ungdomen in poési, lingua latina, atque omni ge
nere orationum. Och kunde ändå deröfver för
ordnas en, som informerade barnen in grammaticalibus, så mycket som uti begynnelsen behof gjordes.
:o) Rektors' stipendiera skall vare
400 daler
»
Theologie lektors
200
och der till ett præbende, som hvar
Capitularis nu hafver.
Konrektors
300 n
Den ena kollegans
Den andre kollegans
och- den sistes

200
200
100

a

». '
w
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4:o) Förenämde rektor odh kolleger skola |iafva fria
våningar i gymnasiis och vara fria ifrån alllands och
stads tunga och besvar. Och hvai* icke hus allaredan
finnas, vill H. K. M. låla dem uppbygga och lägga så
mycken ränta till skolan, att de kunna uppehållas, såsoni
ock förordna bibliotheket till upprättelse, 100 daler år
ligen.'

. 5:o)Utide- b^va gymnasiis dier trivial-skolor skola
följande' præceptoHiii hÄjfca^p;

1.
2.

'

En rektor, som läser physical» roch^matl^jj,
En théologie lektor, som läser locos lheologicos

och ' exercerar ungdomen in græca Ä hebræa lingva.
■3. Konrektor, som läser logicam och rhetoricam
samt exercerar ungdomen in latina lingua.
4. En kollega, som instruerar bamen in grammaticalibus.
j
,
Desse skola hafva till stipendium
Rektor
f!.;.Theplogie-lektorn

. 300 daler
150

och. dertiU -ett præbende' såsoni ,-.en1;; r
annan Capitularis. -

Konrektor
150 ’
Kollega
75 ”
6:o) K. M:t vill förordna en fogde, som uppbär gym-

nasii och skolornas ränta och, dem årligen om midsommarn hälften och andra hälften om nyåret hvar och en
tillställer utan afkortning.
7:o) Inga ferier vill K. M:tt vidare bestå i skolorna
än från jul och till trettondedagen, ifrån palmsöndag och

till nästa söndagen efter påsk, så ock pingstveckan samt
rötmånaden.
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8:o) inga socknegånfer 'tillstädjas djeknarne längre

från skolorna än på det allrahögsta sex mil. Öch1 ingen
efterlåtes längre att blifva ute, än forne ferier sig exten-

dera.

Ho icke kommer tillstädes å föresagdan dag, skall

jemte proban det året icke njtrta någon ytterligare socknegång.
9:o) De andra socknar, som längre frårr skolorna
äro belägna,-inAge genom biäkopeii' i-Visitätiöiierna, sedan
ock idkeligen af kyrkoherdarne förmanas, och med befall—
ningämännens tillhjelp tillhållas, ått hjelpa och kontribuera
årligen 2 gånger till djeknarnes uppehälfe, antingen pen

ningar éller matvaror och sådant hahdfånge kyrkoherden,
som det skickar till skolan med én viss längd (förteelftring).

10:o) K. M:t vill ock kommittera inspektionen öfver
skolorna åt hvar biskop i sitt stift, och derjemte förord
na en Politicum, som är en Generalis omnium, Scholarum
inspector med biskopen, och befordrar skolornas gagn.

Desse skole årligen examinera ungdomen, och förfara hvad
flit ”Professores” hafva användt, såsom öck hvate och ens
djeknes ingenium. Och den de förnimma vara värd pro
motion, hjelpe till stipendium, den andra afsätte och af
vise, såsom ej heller tillstädje att de intet ingenium haf
va, bortnöta der sin ungdom och förtära föräldranies kost
fåfängt eller missbruka kristet folks allmosor.
ll:o) Hvad deJ: sniå trivialskolorna vidkommer , så
må äf sjelfva städerna barnskolor hållas

59) Thyselius, Handlingar rövande svenska Kyrkaps och'Läroverkens
historia. Örebro 1839 1 h. s. 1—32. Ehuru ofvanomtalla kongl. Re
solution aldrig blef utfärdad, kar förf, dock ansett den förljena alt här
omnämnas, emedan den upplyser dåtidens undervisningsväsende*.........

■
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■ Del förslaaf ifrågavarandfe gymnasier gnmdades i

Vesterås 1623, det andra i Strengnäs 1626, det tredje
i Linköping 1627. I Finland var redan 1618 ett gym
nasium inrättadt i Viborg' och 1628 upprättades ett i
Åbo. Äfven Revals gymnasium grundades af den store

konungen 1631.
.•a-. «len förordning för Jönköping, 1625 2-£ befaller konun
gen: ”att alle. Borgare skola ovägerligen sätta sina piltar från
sju års ålder i ■ först till'Mla Ätt, lära läsa och skrifva, sedan
till räkenskapskonsten, bokhålleriet, tedeligköpenskap eller

något handverk; den det försummar och ej bättrar sig,
på Borgmästares och Råds förmaning, skall böta 10 da

ler till staden för hvar månad barnet går syslolöst, eher,
or# han ej orkar böta, plikta med kroppen; och hvarje
yngling, som, vid fyllda sexton år, icke är antingen så
vidt i studier kommen, att man sig om honom något
visst hopp göra kan, eller står i lärdom af något redligt
handverk, den skall till staden förtappa tredjedelen af all
den arfsrätt honomu någonsin- kan tillfalla, med mindre
han sig så högt bättrar , att Konungen beviljar honörn
restitution.”

I kongl. Stadgan af år 1619 om Städernas Admi
nistration, hvilken troligen (enligt Bergfalks undersökning
Om Sv. Städ:s Förf. s. 4—5) -ej utfärdats, men hvar
med kongl. privilegier för flera svenska städer i hufvudsaken öfverensstämmer heter det: ”Vi vele att de förnembste
Kjöbsteder, som råd och ämbne hafver, skola upprätta
goda Räkne Skolar, och hvar icke hemma finnes sådane
män, skola de dem utifrån inskrifva, som instituerå och
lära Ungdomen i Räkenkonsten och hvad mera som nyttigt
är uti kjöphandeln och det Borgeliga lefvernet”
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Drottning Kristnar skolordningaf d. 7Aag. 1649.
. Denna, skrifven på latin,, innefattade grundläggningen
till den indelning af steuska elementar-läroverken , som
hittils bibehållit sig. . Vi kunna ej bättre, än med Geyers
ord' lämna en skildring af denna skolordning, hvilken är
tryckt i Handlingar rörande Svenska Kyrkans och Lä
roverk. Hist., utgifna af P.
Thyselius. Örebro 1841;
2^bäfU s.KMr-rWk > ;ïïll> Geyéra > i skildring ; hafva vi
ur skolordningen gjort några tilfegg , och i rättelser. Tre
.slags lärohus finnas, begynner denna författning -r— aka
demi, gymnasium, skola.
Skolor äro. af tvänne slag:

högre och lägre. I de lägre, ock. kallade barnskolor,
föredrages endast det,.som ,läres hförista klassen af ; tri

vialskolorna. Dessa, söm ooh kallas ' fullständiga . skotør,
hafva fyra klasser och en skrifvarklasS. i I den första

dier alfabetiska läres alt läsa och skrifva svensk oöh lär
tinsk stil, känna siffrorna, lilla kalechesen, utvalda bibel
ställen, i latin några utvalda koUoquier. eller,.några.af Ci
ceros .aldra enklaste .bref med. tillhjelpeaf >.e» liten nomendator eller otr-dlista. Ingen grammatik. Sångöfningarne
begynna, och fortsättas sedan genom hela Skolan. :I an
dra klassen (Classis Donatistica) börjas meddatinska gram
matiken, särdeles öfvas deklinationer ;oeh konjugationer,
som läras på tabeller. Man läser Somnium Scipionis : samt
Ciceros epistlar, hvilka .från de Jättare -till, de svårare
genomgå hela skolan; - begynner säga latinska fraser:
de första försök att skrifva och öfversätta latin: utan-,
läsning af kaleches, bibelspråk och symbola oecuipemca:
hemma skola gossame läsa Salomos Ordspråk och Syrachs bok.

I skolan talas städse från och med denna

klassen latin; sker motsatsen straffas med det s. k.åsne-

H5
straffet (Asini poena), hvilket bestod antingen deri att de
felande läqungame skulle sitta på en skambänk (scamnum
Asinoruîn) eller bära bilden af en åsna (Asini picturam
gestare) 60). Den tredje klassen kallas den syntaktiska.
Här drifves fullständigare grammatik och talas latin, ltfan
läser Cicero de Amicitia, första boken af Livius, Virgilii

Ekloger, skrifver små bref och berättelser. Utantill läsas
de förnämsta Tegler af syntaxen och prosodien, Augsburgiska bekännelsen , ett sÄthmandrag af théologien och poe
tiska sentenser61). *Man lär sig känna och skrifva gre

kiska bokstäfverna. Ilemma skola gossame läsa Evange
listerne i svenska Bibeln. Fjerde klassen heter den rhetoriska och logiska och skötes af rektor och konrektor.
Här läsas Cornelius Nepos, Ciceros orationer pro Archia
et Marcello, lia och 2:a boken af Virgilii Georgica, 2:a
boken af Livius. I grekiskan inhämtas paradigmata, lä
ses Pauli bref, till Titus och Efeserne, söndagsevangelieme
och Æsopi fabler. Stilöfningar ske förnämligast genom
s.k.imitationer: öfversättningar blott till hufvudinnehållet
och med något förändrad klädnad ur latinska auktorer,
hvilka läijungen åter sätter på latin och som korrigeras
med jemförande af originalet. Hit höra för öfrigt elementema af logik och rhetorik. I denna klass talas, vid

viss plikt, endast latin mom skolan. Apologisten lär quartanema räkna. Kristendom, skrifva och räkna äro läro
ämnen i dennes egen klass, i hvilken man intages, sedan
de lärostycken blifvit inhämtade, som för nedersta, klas-

60) Fängelsestraff omtalas äfven för svårare förbrytelser.
lagenikp. XVII. Thyselius, 1.1. 168.

Jfr. skol-

el) Versus seu sententiœ poetics.
10
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sens disciplar äro förskrifna.

Geografien lärde sig- SÇen-

skame denna tid marcherende, ooh-historia Jiöllo de «på
att göra. Det förekommer ej ett ord om ,dessa\ veten
skaper genom hela triviakskolan. Deremot vilja vi anföra
åtskilliga minnesvärda grundsattser och föreskrifter. Deribland märka vi: .”Att skollärare böra vara frie från an
dra offentliga befattningar, hvartill räknas prestgöromål
och konsistorialsaker: att kurserna i hvar klass böra vara

ärliga, med årliga flyttningar, dock ej förr än hvar och
en genomgått klassens ämnen; ovanliga subjekter må flyt
tas före tiden: att skolans föremål är peritia lingvarum
och cognitio terum (språkförfarenhet och sakkunskap), af
hvilka den första är förnämligast passande för unga sin
nen, om man undantager Kristendomens kunskap, hvil
ken' af all cognitio rerum år för hvaije ålder den för
nämsta: att tre hufvudspråk böra läras, modersmålet, la
tin och grekiska, af hvilka latin bör inhämtas jemte mo
dersmålet, såsom de Romare, heter det, lärde grekiska
jemte sitt modersmål; och bör latinska språket synnériigen drifvas för dess stora nytta både i studierna och
allmänna lefvernet. Man ihogkommer, att det ännu var
både det allmänna lärda och det diplomatiska språket, och
att här är fråga om en tid, då det hette i Axel Oxenstjernas kansli: hvem, som'tilltalar Sverige på latin, skall
få svar på latin, men alla andra språk besvarar. Sverige
med svenska. Också behandlades latin som ett lefvande
språk. Deraf dess tidiga läsande, skrifvande och talande.
Desse gamle svenske ■ latinare togo regeln af den, som

förer gossen i vattnet för att lära honom simma. Om
latinlärandet säges derföre i denna skolordning:, en
la
tinen rå pilt skall ingalunda föras till grammatiska reglor,

m
innan Man så länge hållit på med explikation, att han af
4get Tömuft kan förstå hvad en grammatisk regel är. I

explikation skall läraren föregå med klar röst och resolu

tion af orden.

På utanläsning lägges vigt, emedan den

kostar ungdomen intet och emedan man blott lär så myckät som man minnes (tantum pueri scire se existiment,
Rantum memoria tenebunt). Dock fodras till ett rätt

minne äfven förståiyl af det inlärda* hvarföre ännu större
vigt lägges' pà en gninäbgt répétitif^ En låst läxa och
ej repeterad är såsom ingen, (Lectio lecta & nönrepetita est quasi nulla), säges det. Repetitioner föreskrifvas derföre dagligen, för hvar vecka, för hvar månad.

Manadsrepetilionema skola rektor och konrektor bevista.
Lärarne i de lägre klasserna må under dessa repetitioner
taga sig till hjelp lärjungar ur de högre. Tertianer äro
repetitorer i första, quartaner i andra klassen, och detta
går i tur. Den. årliga skolexamen hålles inför biskop och
consistoriales, eller pastor och skolans inspektor, der ej
biskops-säteär.
Lärarne examinera icke sjelfva, utan
detta bör ske af denna högre auktoritet På ferier är

denna skolordning njugg. Den räknar dem från d. 18
December till den 18 Januari om vintern, och från d.

29 Juni till d. 29 Juli om sommarn.
Om gymnasierna handlar en egen afdelning. Kortaré, mindre tillfredsställande; liksom det i allmänhet är
svårt att gifva nöjaktiga föreskrifter för detta medelting
emellan skola och akademi, som tillika påminner om de
fordna collegia canonicorum, genom sitt sammanhang med
stiftsstyrelsen, hvilket hos oss slutligen mest bestämt des
sa läroverks karakter. Ett fullständigt gymnasium bör
hafva sju lektorer. Theologus primus föreläser Nov. Te10*
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stamentum, Theologus secundus theologi och äfven he
breiska 5 men det sista endast för dem, som ämna sig
blifva prester. Logicus ty physicus fortsätter den i sko
lan böljade logiken, skall äfven lösa och logice- resolvera
femte boken af Ciceros Quæstiones Tusculanæ samt nå
gon bok af Ciceros Officia jemte Oratio pro Manilio, hvarjemte han borde föredraga elt kompendium i fysiken; dock
bör han i synnerhet hålla sig till botqpik, någon känne
dom af menniskokroppens delar, samt råd till helsans be
varande. Eloquentiæ Lector eller Rhetor skall jemte rhe-

torik första året läsa orationer ur Livius och Curtius, och
det andra någon af Ciceros orationer m. m.: Histericusty
poeta, ena året Livius, det andra Curtius' eller Cæsar,
mest med afseende på latinen, men dock, så, alt någon
historisk kunskap tillika vinnes. Allmänna historien in
hämtas på tabeller, men särskilt undervisas i Disciplina
civilis (samhälls-lära) och svenska lagarnes grund. Den
poetiska kursen är ena året Virgilii ekloger, det andra,
3:dje och 4:de boken af Georgikerna. Denne lektor skulle
äfven öfva ynglingarne i att uppföra latinska komedier
samt att skrifva vers. Grœcus läser Isocratis orationer,
Xenophons Cyropædi, Lucæ Evangelium och Apostlagerningar samt, om tiden så medgifver, Plutarchus de institutione Puerorum. XLaihematicus stiger ej högre än
till de förnämsta propositioner i första boken af Euclides,
vanlig arithmetik och computus ecclesiasticus. Han un
dervisar tillika i globlära och geografi. — Hvarje lektor
läser två timmar dagligen. Gymnasium har två adjunk
ter, Notarius Consistera och Cantor. Bägge skola vid
tillfälle vikariera och hjelpa till att korrigera scripta. Gym

nasium bör ha fyra klasser.

Undervisningen i skolan och
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gymnasium började kl. 5 f. m.

Lof kl. 8r—9.

Kl.

10

gick man i kyrkan, hvarest bön under ±dels timme hölls ;
kl. 12 sång. Lof kl. 2—3; kl. 5 slutades öfningarne.
Det disputerades hvar lördag. Den fattige, som ej har råd
att besöka akademien, må vid gymnasium fullborda sina
studier. En låseordning för både skola och gymnasium
|r bifogad, samt anvisning till skolböcker gifven. Ingen

lektor flok läsa öfver diktater, utan följa boken. Alla sön
dagseftermiddagar höllos på gymnasierna predikningar af
tlieoiogiæ studiosi62).
♦
Vi anmärke i förbigående att Åbo gymnasium år 1640

förvandlades till universitet och att ett gymnasium s. å.
upprättades i Stockholm (1668 flyttadt till Gefle). Gym
nasium i Götheborg beviljades 1640, och blef med lära
re fullständigt försedt 1648. Skara gymnasium stiftades
1641, det i Wexjö 1643, det i Hernösand 1648.
/ Den bekante biskop Gezelius författade en skolord
ning, som på riksdagen 1682 för trivial-skolorna, men
ej för gymnasierna, gillades. Såvidt jag vet har den al
drig blifvit tryckt, ej heller åberopas den vid de skånska
läroverken.

Karl XI:s förordning af d. 31 Jan. 1693 angående
Gymnasier och Skolor i Riket
Denna skolordning, som är på svenska, likasom! de
följande, och särskilt tryckt, öfverensstämmer hufvudsakligen med dr. Kristinas, men synes ännif mera än denna
62 ) Litteratur-Bladet. Vtg. af E. G. Geyer 1838. sidd. 100—104.
Kalmar och Karlstads skolor blefvo gymnasier under Karl XI. Stockholms nya
gymnasium invigdes 1821 ; Visby gymnasium beviljadt 1819, invigdes 1831.
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hafva åsyftat att man alltid måtte hafva dem, ”som till
åtskilliga ämbeten både i andeligit och verldsligit stånd
kunde skicklige och beqväma tara.” Ynglingarne skulle
förnämligast lära sig de stycken, ”som i det allmänna lefvernet och i dem med tiden tillfallande tjenster kunde
vara gagnelige och anständige.” — Läroämnena utvidga

des med kyrkohistoria och sedolära. • De järda .skolorna
Voro hufvudsakligen enahanda som förut, < iqeir gymnasier
na blefvo bestämdare lämpade till prest-seminarier. Hvarje lördagseftermiddag borde en gymnasist hålla, : i härvaro af en lektor och lärjungarne, en kort predikan,
”den han, efter Theologorum anledning, sammanskrifvit,
och de efter skärskådan approberet.” ”De ,- !som icke de
sto större lust hade till studier, och icke heller dertill
synnerligen fallne funnos, borde tillhållas och förmanas,
hvar efter sin hog och fallenhet, antingen till krigstjensten, köpenskap, åkerbruk, bandtverk, eller andra löfliga
handteringar.” Hvar kunskaper dertill skulle inhämtas,
anvisades dock ej. Endast i förbigående namnes apologi
sten. Lärame ålades i de lärda skolorna och gymnasier
na, att ”med all flit tillhålla Läijungarne att från första
barndomen tala latin, och så ofta de lämnades ensamme
i skolan, borde någon fliteligen anteckna dem, som af
tresko något annat talade med hvaraxman än latin ” Något
bestämdt straff var dock numera ej utsatt å en sådan
förbrytelse. Skolan indelades i 5 klasser; antalet vid gym
nasierna närnnes dock ej. Lektorerne förblefvo lika mån
ge och bibehöllo hufvudsakligen samma befattningar. Re
petitionsexamina af lärarne anbefalltes för hvar vecka; och
vid begge terminernas slut skulle gymnasii rektorn och

lektorerne examinera alla klasserna i nedra skolan, och
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om förloppet deraf gifva, biskopen underrättelse vid
examen. Ferierna som i dr. Kristinas skolordning
stämdes tiH två månader om aret, förlängdes nu tiU.
gefär 3 månader, utgörande nemligen 6 veckor om
tern, fcånSL Thomaa dag till Kyndermässan, och 6

årsbe
un
vin
vec

kor om sommaren, från den 6:te till den 12:te söndagen
efter Trinitatis, då ungdomen fick resa-liem eller annorstädf^ efør«sitt underhåll63). För öfrigt yttras att lek*

*

x ;

- ’•'*£ ' i '- ■

< t’

<

.........
6a) Oaktadt skolordningens uppenbara stadgande att ferierna för hela
året skulle utgöra 3 månader, lärer förhållandet i början af 17ÖO-tälet

varit helt annorlunda vid Vissa skånska skolor, hvarest ferierna voro be*
tydligt Jängre än lagen föreskref. Åtminstone betygas delta ha varit
fallél i Landskrona. På begärau af skolans inspektor A. J. Strølhovius
inlämnsfåe rektor Wilborn d. 13 Jan. 1713 en uppsatts på ferierna vid
skolan, som här meddelas.
”Ifrån Jul till Kyndelsmässan
6 veckor.
n
Dymbelveckan
1
n
Påskveckan
1
n
1
Gångveckhn
n
2
YeckornC närmast före och efter Pingst
n
Marknadsveckan
'
1
n
A Dominic. Trinitatis ad XII Döm. post Trinit.
6
' '2 ’ n
Före Martini dag att sjunga öfver
n
1
Derefter en vecka att samla kornet
n
3
Före Julen att sjunga öfver

Utaf öfrige 196 dagar äro Söndagar
Helge- och Bön-dagar
Af föregående halfva dagar spillas eflermiddagarne
Aposlladagarne
Onsdagar 28 halfva dagar

Summa 168 dagar.
n
28
n
8
18
4
14

n
n
n

Summa feriarum 242 dagar.
Åro alltså ungefär 120 dagar att läsa uppå, då der dock aldrig låses

förr än efter bönestunderna och veckopredikningarne, som stundom in
tet äre ute förr än kl. 9.
Joach. Wilborn.’
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torer och rektorer helst borde vjra. af det stift, i hvil

”Såsom Wi
om Biskopame och Superintendenterna, desslikes Consistoriis hafva de nådige tankarne, att de bäst känna de
personer i Stifterna, som till Informatorer uti, G^emasier
ket gymnasium eller skolorna voro belägna.

och Skolorna tjenligast kunna vara; alltså tilltro Wi dem
ock i Nåder, att de inga andre Subjecter oss /äresfdoch
vid handen gifva, än dem Wi tryggeligen med Wäre full
makter till de ledige Lectorum i Gymnasierna och Rectorum i Scholame ställen förse kunne” (Kap. I § l)6*).
z

Kongl. Gymnasii ocb Scbolæ-Ordningen af d. 4 Febr. 1724 **).
Stiftsintresset framlyser af stadgandet i denna skol

ordnings kap. I § 1, ”att inga andra, än Stiftenes barn,
ocb sådana Ämnen, til de ledige Lectoraten och Rectora-

ten förordnas, som äro de tjenligaste subjeeta, och ex
professo lagt sig på de vetenskaper, som samma lediga
Ämbete fordrar.” Om kolleger nämnes ingenting. Utnäm
ningen och fullmakten skulle tillhöra biskop och konsistoriiledamöterne. För succession till bättre löner egde lekto
rerne rättighet att ombyta en lektion mot en annan: en
åtgärd, som var förkastad genom kongl. brefvet af d. 3
Maj 1662, hvarest det heter: ”Kongl Maj.t kan ickepromiscue gilla successorium ordinem i Gymnasierna — sär-

®4) Jfr. Betänkande af Comitén (ill öfverseende af Rikets Allmänna
Undervisningsverk i underd. afgifvet d. 20 Dec. 1828. Stockholm 1829 ;
4:o sidd. 30—66.
®5) Tryckt i Wallquists Ecclesiastique Samlingar. Wexiö 1790. Fjer
de ilocken, sidd. 462—537. Författaren Jakob ÖMing var lektor i
Westerås.

IÖ3

deles för den confusion och inæquàlitet, säSk derigenom
sker i lectionemas fördelning, att ofta måste en stiga tilk
och profitera den -disciplin , som han sjelf intet haMr på*
tänkt, mindre gjort sig dertill så capabel, som KongL
Maj:ts tjenst ocb ungdomens nytta det fordrar?
Denna skolordning bibehöll den lärda skolan, sådan
hpn var, äfven i anseende till prestbildningen. De all
mänråt däroämnena ökades dock med naturrätt ocb anthropologi. Apotogisteiß^'ellei^ räkn.enjästarens klass fick
enökad vigt; der skutte de undervStts,”som^icke.äma
framgent hålla vid studierna, men likväl àstunda.Bra^àë
dem nödiga styckçn.” Blaijd nya läroämnen tittades biblisk
historia och geografi. Skrifva ocb räkna skulle mera afse

det praktiska lefvemet; läijungarne borda således lära ”att
copiera och sammansätta Svenska brj^f, -samt inrätta små

räkningar per Debet och Credit Item, lära' att skrifva
quittencer, obligationer jned mera sådant; bvarvid de fit
ste vänjas att ackta i det nogaste en rätt* orthographie,
som i lika måtto bör ske i de andre Classerna.” (Kap.
6 § 8). ■
I den lärda skolans 4:de klass ”skola DisciplarHe .till

hållas med hvarannan så väl som med sina Præceptorer,
att tala Latin, hvilken öfning sedermera hela Gymnasium
igenom tliteligen yrkas, men at begynna härmed i de ne
drigare Classerne, är mera skadligt, än gagneligt för ung
domen, emedan deras förråd af Latinska glosor och orde
lag ännu är fattigt, och fördenskull vänja de sig vid att
vrida och vränga Latinen efter modersmålets art och egen

skap, hvilket sedan blifver en vane hos dem, som icke så
lätt afklädes* (Kap. 6 § f3). — Här märkes det första
aftagandet i ifren att lära latinska språket, eliuru det ännu
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fordrades a^^ymnasisterne att skrifva latinska vers (exer«itium 'ißtili ligati). Kap. T § 4.
-

Skolans klasser förminskades till 4 och lika många *
Skulle vid gymnasiet finnas. Repetitionsexamina borde hål—
las en gång i veckan.
Om ferierna stadgades följande: ”Vacationes Sollennes, då Ungdomen allmânneligçn har frihet att resa hem,
«Her till ahdra orter, där de. kunna förvärfva sig något
underhåll«, »til. nästkpmmandg Termin, skola tillåtas 2.ne
friger on^ året, nämligen om vinteren ifrånLuciætid
€ÜKyndels-mässo (13 Decemb.—2 Febr.): om Somma-,
ren från Johannis till Bartholom^i dag (24 Juni-—24 Aug,);
och där Synodus dier Nundinæ (prestmöfo<elle»jnarkn^a)

infalla vid l^egynjielsftn afTermjpen, må Discèntes hafva
frihejjjtat öfver <fon. tjden vara hemma, och således icke,i fåfänga «fortära sin mat borta. Vid Påsk, och Pinges
vÿl^ra’ Lectionerne och Scholæ-gåpgen 8 dagar för Helgen,x»h -begyüßes åter Måndagen efter Högtiden6?), då

Ungdomen imedlertid kap öfrerse de .-stycken,- soin före
satte -varit, så ock beqvämligen anskaffa hvad för dem til

vidare- uppehälle -tarfvas (Kap. 13. §S 1—-2).” Genom
detta stadgande* utgjorde ferienia för hela året 4£ månad.
Sökander till lektorat och adjunktur vid gymnasierna,
samt rektorat och konrektorat vid skolorna skulle gifva
prof på skicklighet genom disputation på gymnasium öf
ver theser samt genom ”Lectio Cursoria” (Kap. 1 § 2).

68) Att låsningen äter skulle begynnas på onsdagen i sjelfva högtidsveckan, stadgades genom kongl. brefvet af d. 29 Nov. 1773, som
också aflyste flera öfverflödiga lof- och ferie-dagar. Jfr. Wilskman,
Eccles. Werk 933.

W
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Om gymnasii oöh skollärarnes befordran heter ^det -{KapJ
4 § 1): ”Är jämväl vår nådige vilje och befaUniifø att
Biskoparne och Consistorieme, låta deras befordranyvan^
sig om hjertat, så at de i rättan tid, åtminstoné inomi
sju eller åtta år blifva litur oket släppte och försedde med
sàdane lägénheter i Stiftet, som kunna svara emot hvars
och ens förtjenst, emedan et år uti deras trägna och
pjödowtnHna flysia, böj räknas emot en annans tvänne.”?
Detta är. grundeff för den-UiubjbLa årsfyeräkning, som till-z
kommit lärarne vid elementar-läroverken, mep'byi&en.ge®«
nom kongl. brefvet af år 1842 förvandlats till 1 j- åffy&r
hvarje kalenderår. I- de förra skolordningame har ingen-?

tilg'om förökad årsheräkning varit nämdt.^ ;
v •
Af stadgandet i |:de kap. 8 §:n viH det synas, att*
den tiden ej alla läsrum i skolorna ^varit* ftjrsedde j^aed
eldstader. — Lästimmarne voro,: kl. 6—8, 9—1O^L m:
samt 12—*-2 3*—5 e/m.
*
* *
'
Med hänseende till ‘den gemensamma bönen före-,
skrefs , attförst en psalm skulle sjungas/ ”hvarpå läses J
ordning en K. Davids BoUPsalrfi, med hvilken continueras
3 eller 4 veckor, på det barnen må hafva tid att*väl
lära honom utan til; sedan andre gudelige böner; ändteligen sjuiiges en vers, och siutes med ett Capitel i Bi
beln, hvilket bör läsas ifrån begynnelsen til ändan” (Kap.
6. S B).
Särskilda föreskrifter lämnas om hvad i hvar klass
på hvar timme bör läsas, äfvensom anvisning på läro
böcker. I l:a klassen skulle således läsas Luthers lilla
kateches med några af Davids kortaste psalmer, Cellarii
grammatik eller Magister Hesselii, Svedbergs Ludus litte—

rarius minor, Vocabularium eller Erici Schroderi Index
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sLatmir^Sàtiidicus, Corderi colloquia, lat deklinations- och
konjdgätions-tabeller, ”uppsatte på Scholæ-våggen,” lat

.glosor och fraser, skrifning af lätta themata; slutligen
”Epistelen och Evangelium, som Sön- eller Helgedagen
efter i Kyrkan infalla at förklaras.” I 2:a klassen fort

sattes detta, hvartill kom biblisk historia och Synopsis
Laurelfi. ' I 3:dje klassen skulle mau läsa : HaffenrefJeri Compendium doctrinæ codestis, eller étt utdrag af
Pijöedri Fabulæ, Erasmi de Civilitate morum,
^«Tt^Nëp. Volum. 1. Epistolarum Ciceronis selectarum
åjunio, Gezelii Gramma tica Græca, Matthæi Evang. Stil—
skrifhing; Pericopa Çvangelica på latin; lat gramm. I
4:de ellef rektorsklassen lastes Haffenreffer eller Vandalm,
Hubner% korta inledningar till Historien och Geografien,
Justinus, Matthæi Evang., hvarvid Lexicon Pasdfîsi£egagnade§; Pericopa Evangelica på grekiska; Cicero
de Amicitia & Senectute, Epistolarum Selectarum vol. II:(Jum,
Arabia Poeta, Cornelius Nep., Virgilii Eclogæ;
något dir Ovidius; Elementa Rhetorföa Vossii, Nucleus Lo
gices Christiani Weisii; lat. stilskrifning och gramm.
Om arithmetik, ej en gång i enkla tal, geometri,
eller svensk grammatik nämnes ej ett ord.
På gymnasierna lästes hebreiska, nemj. de första ka
pitlen af Genesis; såsom hjelp vid resolutionen skulle Opitii
Atrium Linguæ Sanctæ begagnas. Några bibliska böcker
ur Gamla och N. Test skulle förklaras. Vidare: Benzelii
Histor. Eccles., Julius Cæsar, Livius: 2 böcker, Ciceros'
Epistlar, Oratt, select., Curtius, Ovidii Metamorph., Virgilii
Æneis, Rydelii Grammatista philos., Florus, Justinus, Epi
tome Jurisprudentiæ naturalis; Compendium Arithmetices,

Computus Ecclesiast af Billberg, samt dennes Elementa
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Geometriæ, geografi, i synnerhet den gamla.

Litern i

Mathematiken skulle jämväl vara ”förplicktad, at, visa^sina
Disciplar, om Sommaren ute på marken, praxin Geodef^
cam, om vinterén, Constellationes, och sådant mera, som
til Astronomien länder” (Kap. 7 § 6)
Logïcü# ,skulle
lä§a Cljr. Weisii Logica, Sviceri Physica, skaffa
disciplat ”pptitiam uniyersalissimorum Terminorüm och Axio-

matum Metaphyÿcos •” .slutligen ”borde- han gffva sina Di
sciplar en Sciographiam. Phftfttphfe? at UngdomeiL^a^. fiken tarfvelig kunskap om Sectis 'MtilosopfieBuiå
libus Philosophiae, huru de hänga tilhopa mèd liHr aij^
nan; huruledes den ena Disciplinen beljenar den andra,

samt deras råmärken, hvarigenoïn den etoa skiijps* ifrån
den andra” (Kap. 7 § 7).
Lektorn i grekiskan skulle läsa Lucæ Evang; çUer
Apostlagemingar, de lättaste Isocratis Orationer , Ptota^chus dé institutione Puerorum, någon Homilia af Qmjso- .
stomus eller Basilius, ^kurea Carmina Pythagoræ och nå
got af Homeri Dias eller Hesiodus;“ men för all ting bör-

han uppmuntra och förmana sina Disciplar, at de jämte
hvad de höra publice, dageligen läsa något uti Novo Te
stamente, i synnerhet under ferierne, at de må hafva
igenomgådt sit Novum Testamentum Græcum, förr än de
skiljas ifrån Gymnasium” (Kap. 7 § 8). —

Föreläsning i skolorna öfver grundlagarne. Handaslöjder mellan lästimmarne. Elter denna öfversigt af 1724
års skolordning anmärke vi, att enligt Kongl. Maj:ts förordning

6T) Enl. kongl. brefvet af d. 9 Maj 1785 skulle nämnde lektor äf
ven öfva ungdomen till anställande af meteorologiska observationer.
Jfr. Wallquist, Eccl. Sami. 2 Flock, n:o 68.
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âf- 'ÿ^Ô Febr. 1757 1ärarne anbefålltes i gymnasierna
■ech skolor äfven läsa öfver regeringsformen« och med^a. ungdomen '''grundelig undervisning uti rikets reger
nngssätt och fundamentailagar” *)...

Märkvärdigt före-

komujer^det i sanning att sådana läroämnen i skolorna
föreskrefyos ! fMen under den & k frihetstiden var man

angelägen ort att de uppvexapde medborgarne* så 'tidigt
anm
kärihéflöm om statens grund^^g^ààtta -Står öfvértnifvud i samband ,med den pæda^^kä^eori,som af Locke utvecklades. I öfverensKiämmpkÅ med denna, började man nu äfven hos oss att

»

*

■

•

Adolfï Ftedrich -&c.

> •'
Wär ynnÄt &c. ’’

At Rikets Regerings sitt och Fundamentale Lagar inâge * blifva* alle
Vndejsåtare och Rikets Inbyggare tilltheras rätta innehåll
%unnogßTöcTf noga bekapte, pa thet hwar och en *må uti möjeligasle
nratttHmuv& underrättad om sm plikt eiriöt Konung och Fädernesland,

saml^l^MUkor och then rätt hvarjofti och . en om tillkommer, thet anse
Wi me^ Riksens Ständer både för. nödigt och högst nyttigt.
Till befrämjande häraf, och at Ungdom^ sä väl vid högre som lä*gre Lärosäten, må handlédas till en rätt och fullkomlig kunskap härutinnan, hafve Wi, förlbenskull, på thet sådant utan ny lunga för Sta
ten må kunna verkställas, uppå Riksens Ständers underd. tillstyrkande,
i Nåder godt funnit, thet en af Lectorerne vid hvart Gymnasium, samt
Scholæ-Betienterne uti the större Scholarne, hvilkas utnämnande och
förordnande, å Eder och Scholarnes Ephori ankomma må, skal förbin
das, al grundeiigen, samt efter hvars och ens af the Lärandes begrep,
undervisa Vngdomen, så väl om Rikets nu varande Regeringssält och
Allmänna eller Fundamentale Lagar, som om the öden Riket undergådt
med the therutinnan limade förändringar. Hvilket Wi Eder härmed till
underdånig efterrättelse förständiga welat. Och Wi befalle Eder Gud
Allsniägtig Nadeligen. Stockholm i Råd-Cammaren then 10 Febr. 1757.
Adolph Friedrich.
Till Consistorierne
Arv. Silfverschiöld.
Anm. Samma dag och år utkom K. M:ts bref angående Rikets fundamental-lagars offentl. uppläsande â predikostolarne på de mellan påsk
och pingst infallande sön- och helge-dagar.

159
4skänka större uppmärksamhet åt den fysiska uppfostran,

hvilket .till en del framlyser af. följande. Deii lJunii|1758
(öreständigade Kongl. Maj:t konsistorium i Lund (likaBopf|Ärandra ställen), ”hurusom H. Kongl. M:t i underdånighet blifvit-

vid handen gifvit, thet vid Scholorne och Gymnasierne
^kolavara gängse åtskilliga sjukdomar, som förnemligast
häi^öra .af ..mypket stillasittjande,” till förekommande hvar*
af KjjpgL Maÿt anbefallte "konsistorium .”antyda vederböragp
de, att tillhålla och upmffllra^uögdomen ü
■och die mindre lärowärken, ättemeUåntkfe'vt!

timmarna, bruka sådana handaslöjder, som
slika sjukdomars utestängande, och efter hvar och en’s
håg och böjelse, kunna vara lempelige.”
-*•'
Härom aflät konsistorium d. 19 Julii 1758 -äferif—
velse till de skånska läroverken,
Brytning i fråga om, svenska allmänna läroverket.
Vid en skildring, af svenska läroverks-frågans utveckling,
bör här nämifas några .ord om den brytning, som in

trädde omkring medlet af förra århundradet Ett 'af
symptomerna till densamma var de nya fordringar, som
staten gjorde i afseende på embetsmannabildningen. Allt
märkbarare hade olägenheten visat sig af de allmänna
läroanstalternas, hufvudsakligast på preslbildningen beräk
nade, gamla skick. Gustaf Adolf den store hade ombil-

dat våra läroverk och den tiden voro theologi och latin
det förnämligaste af andlig och verldslig lärdom. I sam

ma anda är Kristinas skolordning. Vid medlet af förra
århundradet hade dock vetenskaperna gått långt utom kyr
kans område. Tiderna hade också i annat hänseende för
ändrat sig : de gamla sederna brötos och en våldsam sön-
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samhällets elementer uppstod, hvarigenom sven?
fi^ar folket kantades under enväldet, hvars öfverdrift gjortfe slut på folkets yttre makt, och sedan under friheten,

hvilken tärds på dess inre kraft och helsa.

Under xlenna

frihetstid, vär Sverige, ehuru genom Karl XII minskadt
till land och makt, ännu öfvérfullt på tjenster. Embets-

verken, i ställt för att vara organer, bogade- nu anse
s|g f^^donj^ owph hale derfôre genaa velat föryandla
dtet^fep&g? läroverket till, ett slags förberedande embetsMpa, Wardst åtminstone gesällstycket borde presteras. Detta
var upphofVet till de vid universiteten införda s. k. çivüeframina, hvilka i*föreping med de många andra som der

kräfvas", förorsakat att våra högskolor varit näi*ä att för
vandlas till blott examenskommissioner,. af. hvilken stora
olägenhet man ännu lider och hvarigenom universitelslärarnes krafter alltmer och mer tagits i anspråk. — Uppfostrings-kommissionen af år 1750, utgående från den
grundsats,“ att sannskyldiga ändamålet med ett Universi
tet är Riksens tjensteverk ? väckte med afledning häraf
det förslag att lärare och läroämnen borde endast klassi
ficeras och lämpas efter tjensteverkens mängd och be
skaffenhet De nuvarande 4 fakulteterna borde altså upp-,
lösas och i deras ställe sex nya (äfven omfattande krigs
vetenskaperna) 69 ) upprättas. Efter denna förvända åsigt skulle
universiteten förvandlas till seminarier, hvilkas föremål,
såsom bekant, är att förbereda till den praktiska verk
samheten.
Projekt till en förnyad skolordning af är 1760.
Samma åsigter, som uttala sig i bemälta nppfostrings•9) Jfr. Geyer, 1.1. s. 113—78.
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komissionsforslag om universitetema, röja sig 'äfven i frå
ga om elementarläroverken, ehuru dessa sednare Windig
utgjorde föremål för öfverläggningar. Med hänseende tfi
de lägre läroverken behöfva vi blott erinra om ”Project
til en förbättrad och förnyad Förordning för Scholar och
Gymnasier” af år 1760 70). I kap. 6 § 1 stadgas föl
jande: ”På det, til Rikets sannskyldiga tjenst, i TrivialScholarôe grynd iftå kunna läggas för alla stånd och lefnadssätt, som underbyggnad äf studier behöfva5 skola der
hädanefter följande vettenskaper och Läro-gtyckéti tif sine

elementa föreställas och läras:” theologi, sedolära, naturalhistoria, fysik, ekonomi, arithmetik, geometri, hi
storia och geografi med kort begrepp om rikets nuva
rande regeringssätt, modersmålets grammatikaliska talande
och skrifvande, latin, grekiska, hebreiska, bokhålleriet,
efter den method söm vid rikets kammarverk brukas.
’”Utom detta, bör ock Ungdomen i Scholame ifrån början

gifvas en afskildring och underrättelse om de förnämste
och allmännast förekommande ting, göromål, konster och
näringssätt, jemte andre märkvärdigheter i vetldén , så at
den til upmärksamhet och reflexion öfver hvad, som före
kommer, i tid vänjes: Och kan sådant dels af en här
till författad tjenlig Bok med Kopparstycken, dels ock vid
spatsergångar, naturaliers demonstrerande, verkstäders be
sökande och flere sådane tidsfördrif beqvämligen verkstäl
las.” Man igenkänner här Locke’s och filantropinistérnes
åsigter, enligt hvilka uppfostrans ändamål vöre att söka i
brukbarhet för verlden. Enligt Locke’s grundsattser bor-

T0) Tryckt i Modéés samling af Publique Handlingar, Placater &c.
Tom. VII. sidd. 4991—5030.
11
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de. pçmfigen barpen lära , hvad de kunna som mân be*
Cini i synnerhet skulle man utbilda deras praktiska förd, Vi böra särskilt anmärka att den europeiska kul
turen vid medjet af förra århundradet fick ep industriel
rigtnipg, hvilkep fordrade realkunskaper. Allt detta med
förde åter att skolfijsciplinerna vid denna tid förökades.
Enqr d*?ßk fiemälta projekterade skolordning aldrig

iW te«» apse^d oss ej vidare tøra redogöra för dess

Kongl. Scholap-Ordningen af d. 7 Dec. 1807T1).
I stället för det förfina, år 1807 upplösta, kansli

kollegium, pom jemte flera andra vigtiga ämnen, dittils
tøfttillpynen öfver svenska läroverken, inrättades <t 17
£ebn p. å. en egep styrelse, under namn af Kanslers-?
fällq, tøjlet uteslutande skulle sysselsätta sig med läro-

.røfirøMp varfi, W under d. 17 Okt 18Ä7 af konungen
ßtadfästad instr^klion ålade kanslersgillet med hänseende
ifll elenpeotarläroverken att l:o) i nogaste granskning taga

så väl då gällande skolordning af 1724, som det till dess
förbättrande 1760) af uppfostnngskommissionen utarbetade
projekt, och efter' inhämtad fullkomlig kännedom om hela
svepska. läroverkets tillstånd, utarbeta och tiU K. Maj:ts
godkåanaade i underdånighet uppgilva ett förnyadt förslag
titt ep efter öuvaraade fids kraf lämpad allmä» skolord

ning; 3:o) fillse, att tjenlige och enahanda skolböcker
måga vid atø skolor af lika beskaffenhet antagas och föl
jas ; 3:o) att de skickligaste lärare må till skolsysslor till—
T*) Tryckt i Stockholm 1808 ; 4:oj 63. sidor.'
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sättas; 4:o) att en lämplig kontroll må erhållas emot
omogna och okunniga informatorer, och slutligen^io) att
undervisningssättet tillika med den derå nödiga tillsyn tam
gas i det driftiga- och uppmuntrande skick, att hvarken
för, de lärande tiden fruktlöst bortgår, och ej heller de
lärare, som utmärka sig genom rättskaffens nit och verk
samhet, må dervid sakna en välförtjent belöning. Kanslersgiltet : änmälte i underdånighet d. 9 Mars 18Q3 att
”jemte de trenne i riket : farande universiteter de på kro

nans bekostnad underhållna gymnasier, samtstörreedr
mindre skolor, synas, när de vinna den med dem tiflårnade jemkning och förbättring, lämna tillräckligt tillfälle
för en ungdom, som ärnar använda sin framtid antingen
i presteståndet eller på den egentliga lärdomsban^p, att
«
ernå all den underbyggnad och slutligen mognad som för
dessa tjenstemamtar- och vetenskapsyrken fordras, men att
det allmänna deremot saknar någon särskild publik anstalt
till uppfostran ocb handledning för borgaren, näringsidka
ren echandra statens, medlemmar, som, utan behof al
lärdomsinsigter, likväl fordra, den nödiga foaständsedftigf

hvarigenom deras danande till dygdiga och gagnande med
borgare kan blifva säkert oeh pålitligt.” Derpå fastades
särdeles afseende vid utarbetandet af den nya skolordnin
gen, hvilket arbete anförtroddes åt rektorn vid Stockholms
trivial-skola Jak. Murberg, som bade varit medarbetare
uti den fordna uppfostrmgs-kommissionen och i dess namn
redan 1778 inlämnat till Gustaf IO ett förslag till en
stadga för skolorna. Om hösten 1804 började ban att

ånyo genomse den gamla skolordningen af 1724 och de
' till kanslersgillet inkomna uppgifter och betänkanden, rneii
vid sin död d. 27 Mars 1805 hade han blott hunnit fuBn»
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borda de 7 första kapitlen af forslag till ny skolordning.
Dçt afbrutna forslaget fullföljdes sedermera af erkebiskop
Lindblom efter den anledning den gamla skolordningens
3 öfriga kapitel gåfvo, vann konungens stadfästelse och
blef den förnyade skolordning, som d. 7 Dec. 1807 i
Helsingborg fick dess underskrift att på försök gälla un

der fem ar.
Kanslersgillet anmärker sjelft, att üess jemkningar
vid detta arbete hufvudsakligeu bestå deri : l:o) att gifva
offentliga undervisningen, hvilken hittils förnämligast haft
en litterär, äfven en allmänt medborgerlig rigtning till
nytta för näringsstånden genom de. flera läroämnen, som
åläggas apologisten och den allmänna förberedelse trivial
skolans^ nedersta klass bör gifva all ungdom; 2:o) att ge
nom fordran af säkrare kunskapsbetyg och aflagda prof
tillförlitligare söka utröna de till skolsysslor sökandes skick
lighet; 3:o) att förskaffa skolkollegerne bättre löner ge
nom sjunde lektionens indragning vid gymnasierna; 4:o) att
förvandla kathedralskolornas apologist- eller räkneklass, tilt
en litterat r för att i dessa anstalter kunna gifva ungdo

men en fullständig förberedelse på universitetet, samt 5:o)
att utvidga eforernes magt och rättighet vid lärares till
sättande 72).
”) Jfr. öfversigt af hvad det numera upplösta Kanslers-Gillet
uträttat för vårt Läroverk ifrån 1801 till 1809, (Broocmans, Ma

gazin för Föräldrar och Lärare. 1. 58—74, 129—143), hvarifrån dessa
uppgifter Aro hämtade.
Till ledamöter i kanslersgillet förordnades allraförst (d. 17 Febr.
1801) endast rikets trenne akademi-kanslerer, grefvarne Axel Fersen,
Karl Axel Wachtmeister och Karl Adam Wachtmeister. Till sekreterare
utnämndes kanslirådet C. G. Kökeritz. Gillets ledamöter förstärktes d.
27 Okt. s. å. med Greifsvalds akademikansler, erkebiskop v. Troil, kansli-
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Enligt skolordningen af år 1807 borde vid elementar-läroverken ”tillfälle gifvas, icke allenast til den under

visning, som är nödig för Ynglingar , hvilka ämna" sig til
egenteligen lärda yrken, och til inhemtande af de kun-

skapsgrunder, som äro behöfliga för dem, hvilka i Embetsmanna-vägen vilja söka sin fortkomst, utan äfven för
dem , som i näringarna vilja ingå.” (Kap.
§ 1). Här
se vi således för första gången undervisning för de sistnänidå af :staten erkännas, ej blott såsom ett bihang till
skolan, utan såsom en integrerandedel 'af densamma.
Vi se att de. filantropinska ideerna utöfvade inflÿtahde
på skolundervisningen äfven hos oss. I hufvudsaken förblefvo dé lärda skolorna desamma som tillförne. Några
predikoöfoingar af gymnasisteme omtalas dock ej. "Med hän
seende till läroämnen tillkommo Sveriges statskunskap, ty

ska och franska språken samt naturalbistoria.

Apologist-

råden G. J. Adlerbeth och S. Rosenhane samt öfverhofpredikanten M.
Lehnberg, af hvilka de trenne sistnflmde förordnades, att till Ärendenas
beredning och utarbetning, jemte sekreteraren, utgöra ett sArskilt ut
skott. Till korrespondenter i landsorterna kallade gillet i böljan af
1802 kanslirådet Schönberg, professorerne Neikter, Tingstadius,Porthan
och Lnndblad samt akademi-sekreteraren Wåhlin. Grefve Joh. Gabr.
Oxenstjerna förordnades d. 6 Apr. 1802 och rektor Joh. Murberg samt
domprosten E. Walter 1804 till medlemmar af kanslersgillet.
D. 7 Junii 1802 föreslogs i underd. att en profession för pædagogik
och didaktik vid hvarje af våra universiteter måtte inrAttas. Anslag till
en sådan lArostol saknades, men filosofie professorerne M. Fremling i
Lund och D. Boethius i Upsala samt bibliothekarien J. Bonsdorff i Abo
åtogo sig att, jemte innehafvapde befattningar, Äfven förelAsa i uppfoslringsvetenskapen. FörelAsningarne i Lund börjades redan hösttermi
nen 1802 och i Upsala och Abo följande året. Äfven utgafs en kongl.
förordning, hvilken ålade hvarje student, som i framtiden ville blifva
informator, att, innan han finge befatta sig med barns undervisning, vid
universiteten taga examen i pædagogik och didaktik.
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klassen öch alla smärre pà statens bekostnad inrättade
stadsskolorna med 2:ne eller 3:ne lärare skulle hädanefter
”i synnerhet lämpas till deras gagn, som ämna sig till
Näringsidkare, och i följe deraf samma lagar för under
visningen i dem gälla, som för Apologist-Classen i Trivial-Scholorne.” (Kap. 6 § 2). De förut anbefallda läro
ämnena uti’ apologist-klassen stegrades. I räknekonsten
borde läras régula di tri och arithmetiska undervisningen
fullföljas i sin för näringsidkare nödvändigaste tillämpning.
De mera försigkomne skulle i skrifvande öfvas med att
författa bref, berättelser, förskrifningar, attester o. d.,
som i allmänna lefnaden vanligast förefaller. Af nya äm
nen tillades det enklaste af geometri och mekanik till prak
tiskt bruk för de mera försigkomne, historisk kunskap om
de: allmännast förekommande fenomener i naturen och deras
förklaring, samt moderna språken, förnämligast tyskan73).

Gymnasierna indelades i 4 klasser. Lektorernes an

tal förminskades till 6. Den första af skolans 4 klasser
borde vara förberedande för alla skolpiltar, i hvad väg
de söka undervisning ifrån hvilken klass de, som ämna
sig åt litterära yrken, i vanlig ordning uppflyttas till de
i trivialskolorna befintliga öfriga klasser ; men de åter,
som vilja förvärfva sig i näringarne nyttiga kunskaper,
ingå i den för dessa egenteligen bestämda apologist-klas

sen. (Kap. 6 § 1). Angående sistnämnda apologislklass
stadgades att dess lärjungar skulle läsa katechesen gemen
samt med den andra klassen och de mera försigkomne
tillsammans med lärjungarne i rektors-klass. Likaledes
förordnades att de mera försigkomne i apologistklassen
”) Geyer, Litteratur-Bladet 1838 s. 179.

>borde uli historia, geografi, geometri, mekanik, natur-1
historia och lefvände språk åtnjuta Undervisning yemen-1
tamt med deh öfriga ungdomen i skolan Och gymnasiet
(Kap. 6 '§ 10): ett förträffligt stadgande j hvilket dock 1

vår nu gällande skolordning blifvit borttaget.

Skolord

ningen af 1807 stadgade vidare ätt ”Vid Gymnasierna hä
danefter icke, som vanligt Varit, Lectionefita, utan en
dast Lectofentes löner skola våra ombytliga.” (Kap. 1
§ ♦).
.
Lästimmarne yöro kh fr-Mt, 10-—1® L nl. samt

kl. 2—5, eller den mörkare tiden kl. 1—♦ - &■ • to. ■
Sista veckan i hvarje månad skulle repetition i hvar klasä
anställas. Om ferierna föreskrefs att vid påsk och pingst
lektionerna och skolgången skulle upphöra tre dagar före
helgen och begynna åter toed femte dagen af helgén eller
thorsdagen. ”Vacatioöes solennes” tilläts tvenne gånger
Om året: öm vintern från Liiciæ tid till kyndelsmessa,
och om sommaren ftåii Johannis till Bâttholomæi dag.
Inföll vid terminons början prestmöte eller marknad, fick
sätoUfigStideti dereftet utsättas.

Kongl. Scholæ-Ordningen af d. 16 Dec. 1820.
Sedan de nämnda 5 pröfåren gått till ända, förord-*
nade Kongl.* Maj:t 1812 en uppfostrings-kommité, hvil
ken, efter1 Sorgfältig granskning af 1807 års skolordning,

skiffle föreslå eii ny, lämpad ”efter tidehVårfvets ktaf och
fosterlandets sanna behöf.” Ett underd. förslag blef först
den 8 Apr. 1817 färdigt, men underkastades omarbetfling, på grund af inkomna anmärkningar dels fråri prestéståndets ecclesiastik-utskott vid riksdagen 1818, dels
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från andra håll ; hvsœefter det siadfästades och utgör den
nu gällande skol-ordningen af d. 16 Dec. 1820.
Härigenom stadgades alt franska och tyska språken
borde vara bestämda undervisningsämnen, hvartill lades,
gymnastik och instrumental-musik samt tillfälle alt få lära

teckning. Apologist-klassen utvidgades till särskilda Apologist-skolor af 2 till 3 klasser, hvari skulle läras: kri
stendom, mathematik, historia, geografi, åtföljd af elementarkunskap i naturens alster och allmänna fenomen,
hufvudbegreppen af Sveriges lag- och statskunskap, åtföl
jande svenska historien, svenska språkets rättskrifniug,
jemte franska och tyska, från hvilka begge sistnämnda
befrielse dock kunde lämnas.
Bland öfningar nämnas välskrifning, musik och gymna
stik, <Te båda sednare så vidt omständigheterna det medgåfve.
Innehållet af nu gällande skolordning är så allmänt
bekant , att* en framställning deraf kan anses vara mindre
behöllig. Vi anmärke blott att den förening af båda bild—
ningslinierna både i sakkunskaper och lefvande språk, soni
i 1807 års skolordning var anbefalld, upphäfdes i den af
1820. Uppfostringskomiteen förmenade nemligen att ”lärdomsskolan borde återföras till den grundliga byggnad,
ordning och undervisningsmelhod, hvilka i äldre skolord
ningar, särdeles den af 1649, fuimos iakt tagne,” hvadan
de ifrågavarande bildningsliniema afsöndrades till särskilda
skolor. Derigenom åsyftades att ”uppdraga en bestämd
gräns emellan de skolor, som .äro ämnade att dana vetenskapsidkare, och tjenstemän, hvilkas embeten fordra
vetenskaplig bildning, och dem, i hvilka ungdomen skall
uppfostras till sådana yrken, som med vetenskaperna icke
stå i något egentligt samband.” Ehuru ifrågavarande skol-
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lag erkänner den grundsattsen att statens offentliga läro
verk ej blott skulle utgöra embetsmannaskolor, utan ock
nationliga bildningsanstalter, så skildes, såsom man vet,
det sednare ändamålet skarpt från det förra, hvarjemte
man äfven måste medgifva att de inrättade apologist- eller
borgareskolorna öfverbufvud ej uppfylla den dermed åsyf
tade afsigten. — Den allmänna uppfostran hos oss afser i
allmänhet bjott embetsmannabildning.
Redan 18^3 yrkade rjksens ständer enträget på en

noggrann och allvarlig revision af hela -rikets läroverk,
hvilka borde sältas i närmare vexelverkan med naäönåa
och i tillstånd att derpå kunna visa ett större inflytandfe
och ej förblifva en isolerad, inflytelselös och i sina verk
ningar för litet fruktbar anstalt i staten. Med anled

ning häraf anbefallte K. Maj:t 1825
alt en kommité, under ledning af dåvarande Kronprinsen, vår nu
varande Konung, i ett sammanhang skulle granska till-:
ståndet af rikets allmänna uppfostringsverk och dervid
föreslå_ de nödiga förbättringarne. I kommitéens d. 20
Dec. 1828 âfgifhâ undérd. betänkande tillstyrkte dess plu
ralitet att ”vid elementarläroverken böra tvånne bildningslinier finnas: en för klassiska språkens litteratur, i före
ning med den moderna; och en för den sednare, skild
från den klassiska ; dock så, att realkunskapema drifvas
lika på bägge bildningsliniema.” En ny Elementar-Skola,
enligt dessa grundsattser, inrättades 1828 på prof i hufvudstaden; den undantogs från nu gällande skolordning och
erhöll sin del i det anslag, som vid 1828 års riksdag
beviljades åt rikets undervisningsverk74). Enligt kornmiT4) Nya Elementar-Skolans andel blef 6,800 Rdr B:ko, af de 42,000
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téens förelag infördes wider året 1831 vid universiteten

den förändring att studentexamen kan tagas antingen med
eller utan de gamla språken och en lika summa af be
tyg (6 adprobatur) bestämdes fôr giltigheten af all stu

dentexamen.
Utom bemälta kommité hafva trenne revisioner ytter
ligare granskat våra läroverks beskaffenhet, nemL den för
sta år 1824, den andra år 1832 och den tredje år 1845.
Vid riksmötet år 1845 ingingo trenne stånd, Adel,
Borgare och Bönder till K. M:t med underd. anhållan ”ätt
nuvarande apologist- och lärdoms-skola samt gymnasium
måtte komma att utgöra en enda fullständigt sammanhän
gande skola med tvenne bildningslinier?

Vid Hu pågående riksdag äT åf Kongl. Mäj:t förslag
väckt till skolornas reorganisation samt löneförbättring för
lärärne, men härom skola vi i slutet af denna skrift när9
mate tala. Vi tillägga nu blott att K. M:t, med hänse
ende till den föreslagna ombildningen af skolväsendet, d. 9
Nov. 1847 i nåder stadgat att intilldess annorlunda för
ordnas, en hvär, söm till lärarebefattning Utnämnes, en
dast skall erhålla förordnande å sin tjenst, med rättighet
att tills vidare komma i åtnjutande af dermed förenade
fönnonér. Då med anledning af nämnda nåd. stadgande
konsistorium i Linköping Uti en till K. M:t aflåteri skrif-

velse förmält sig befara en temporär olägenhet för läro
verken' blifva eri följd äf dennä föreskrift, enär hVaijé redäri befullmågtigad skollärare antingen skall se sig stängd
från vidare befordran inom läroverket, eller ock nödgas

R:dr B:ko, som då för rikets elementar-läroverk bestämdes och vid 1834
års riksdag såsom beständigt vardt faststäldt.
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utbyta sin säkra ställning, såsom med fullmakt försedd

tjensteman, mot en för tillfället förmonb'gare plats, men
från hvilken han kan blifva skild, så snart läroverksreformen det fordrar; — resolverade K. M:t d. 21 Januari
1848 att hvarje med fullmakt försedd ordinarie lärare
vid elementarläroverken, om han till en annan tjenst vid
sådant läroverk förordnas och förordnandet sedermera, i
följd af en blifvande reglering af läroverken, upphör, är

berättigad att, derest han så äskar, återgå till den be
ställning vid berörda läroverk, han vid förordnändötsemei^
tagande innehade, med bibehållande af alla de fönffififer,
som tillhöra samma beställning, å hvilken han sednast

erhållit fullmakt.

Lâijungarnes ställning i skolorna vid medlet af
förra århundradet.
Om detta ämne erhålla vi upplysande och intressanta underrättelser i Sam. Odmanns Hågkomster från Hembygden
och Skolan. Författaren afser visserligen med sin skil
dring blott läroverket i Vexjö, men samma förhållande eg
de i allmänhet rum på många andra ställen inom fäder
neslandet
Vi meddela här ett utdrag.

I ett stort rum församlades alla fyra klasserna på
en gång, hvarvid under läsningen ett så förfärligt bul
ler uppstod, att aldrig på någon den stormigaste socken
stämma eller på den liderligaste krog, värre oväsende
kunde höras. Fyra gossar, som för att höras under
denna symfoni nödgades skrika med -full hals, och fyra
kolleger, som rättade med lika dundrande stämma, samt
ständig interfoliering med risslag, gråt och mycken skrän,
gjorde att'den, som stod i dörren, icke kunde urskilja

något ord, utan trodde sig vara stadd i en dröm, der
allt blandades med jämmer och oredß: latin, kateches,
glosor och stryk. — Rector scholæ var det stora hjul,
som dref allt i denna republik af 150—200 lärjungar,
men kuggame voro mångfaldiga och konstigt sammansatta.
Dessa kuggar bestodo af skolans functionarii, till hvilka
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icke lärarne hörde, utan blott skolans gossar. Näst rek
tor, som var summus imperans, kallades första embets
mannen notarius scholæ. Detta vigtiga kall tillhörde be
ständigt den yngling , som innehade första rummet i öfra
ringen eller öfra afdelningen i rektorsklass. Genom nämn
da yngling enjanerade rektors bud; han var skolans vice
presidentsHvarje lördagsmorgon uppsatte han en lista
på den ingående veckans fimctionarii och det egenmägtigt.
Genom honom vérkställdes alla anstalter. . Han njöt ock
för sin möda särskilt 4 daler s:mt i terminen från söckne*
gångsmedlen.
Näst honom var en ansenlig embetsman, som kalla
des claviger et effundens preces. Detta var hela titeln:
man sade dock vanligen blott claviger.
Dervid tänker
man sig förmodligen en, som har skolans nycklar i vård.
Men honom betroddes dock blott en enda, nemligen till
ett i förstugan stående skåp, hvaruti alla skolans ris för

varades. Honom ålåg, att för hvarje timme, då lärarne
ingmgo Î sina klaSsér, följa dem med ett ris pro perso
na, samt efter lektion återhämta och inläsa
skåp. Med denna skattmästaresyssla hade
skyldigheten att hälla bön för hela skolan.
méssades såsom i en kyrka. Embetet var

risen i sitt
man förenat
Dessa böner
ambulatoriskt

och ömsades hvarje lördag.
Af öfra Tingen utnämndes hvarje lördag 2 officiarii,
som kallades notatores scholœ. Deras syssla var ett fi
skalat öfver djeknames förhållande i stor-skolan^. medan
lärarne samlades i förstugan och samtalade om tidens

händelser, avisor, m. m. — Från nedra ringen tillsattes
2, som kallades notatores in templo. Dem ålåg, att fi
skaliter anteckna de gossar, som försummade gudstjen-
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sterna'wfh hönstunderna eller i kyrkan begingo någon
oordning. Fôr alt bevisa sin talan, utvalde de 2 tested,
som bevittnade käromålen. Detta val berodde af dem
sjelfvå. Hvarje notator hade sina vissa klasser att beva

ka, och en testis på hvardera sidan.
Öfre lexans eller öfversta kollega-klassens göromål

var att hafva skolrummens nycklar, öppna och låsa dörrarpa^samt tillskrufva och öppna fönsterluckorna. Två
sådan* .tillsattes hvarje lördag, under titel af observatores.
fenestrarum.
Mellan-lexan (näst öfversta

kollega-klassen)

och

apologist-klassen hade den funktionen, att hvarje lördag
göra nya ris. Dessa embetsmän kallades virgas cœden-

tes.

De af. mellanlexan, såsom yngre, voro handtlangare

och anskaffade spön. De andra komponerade dessa spön
efter viss, föreskrift: fyra gossar, 2 af hvardera klas
sen, förordnades härtill. Riset borde vara. 6 'quarter
långt, bestå af 7 spön, som i en vidjekrans korsvis instuckos, att utgöra en klump, hvarefter de flätades och,
qvarter från lilländan, sammanbundos med en tråd.
Resten var då blott det finare riset Dessa ris kostade
nejden omkring staden minst 3000 unga björktelningar
om året. Risen inlämnades lördagsaftonen och approberades af claviger.
s

På nedra lexans och tampens. (de båda lägsta
kollega-klassernes) lott föll, att sopa skolan. Deras titel
var sfiholam sgopis mandantes. Dertill utnämndes ♦.

Man såg der hedertiga mäns barn ofta: af lika längd med
qvasten tillbringa lördagseftermiddagen med sopniug.
Så gick hela inrättningen jemt och oupphörligt så
som ett qvarnhjuk
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Om lördagsförmiddagen hölls ett sammantråde Id. 10.

Då undersöktes och straffades hela veckans brottmål Här
är af nöden att beskrifva skolans straffbalk. Trå slag
med risets klump utanpå skinnbyxorna kallades stut. Fem
slag kallades dubbel stut. Man. indrog såsom rabbinerne
ett dag vid fördubblingen. Tre slag med risets liUa än
da på hata kroppen kallades vät stut. Ett slag på axeln,
så att detmjùkariaetsklump föll utåt ryggen, kallades
ryggslag. De slag , som meå risets liUa ända gåfvos

van på bara handen, kallades plaggor; De ålföljdÉS all
tid partais och fingo namn af handskar. Alla dessa di
stinktioner voro noga kände af ungdomen och ofta in
tryckte af erfarenheten.
Lördags-sammanträdet anfördes af rektor och kalla
des stutamöte. Ett expressivt namn. De samlade gos
sarna, som visste, sig stå på fiskalernes listor, infunno sig
modfällda och botfärdige. I det ögonblick, då rektorn
inträdde, instämde hela ungdomen och söng miskundelig
Gud, låt nåden» sol upprinna. Medan versen söngs,
uppträdde rektor i kathedern. Sedan föllo alfer på knä
och claviger messade utur ps. 104: Du upplåter din
ande, 'sä varda de skapade. Hela ungdomen svarade i
samma ton: Och du förnyar jordens ansigte. Sedan
fortfor claviger: Låter oss bedja, samt söng en lång
bön tillika med välsignelsen. Efter denna besynnerliga för
beredelse, befafite rektor ris, dem claviger inbar. Emel
lertid uppläste notarius sin tabula eller förteckning pä
den ingående veckans funktionarier. Hvar och en gaf då
noga akt på sin nya beställning. Omsider framgåfvo notatores sina listor. De borde skrifvas på vikna ark in
folio. För hvarje brottslig stod ett nummer, söm tilt-
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kännagaf hans klass. Dessa listor voro systematiskt för
fattade under vissa rubriker : absentes, strepentes, loqventes ridentes, ja ock pedentes. De anklagade upp
ropades, ransakning anställdes, vittnen hördes och stun
dom jäfvades; men slutet var gemenligen risets åtgärd.
Hvart och ett brott hade sitt straff efter skolans missgemingsbalk; stundom modererades de pro "re nata. Men

den väta Staten var
d^ med relegation.
Utom allt detta
des: bara klumpen.
stor klump af masur
rektor med hänglås

förenad med ignominia och merenhade skolan ett straff, som kalla
Det gafs för grofva förseelser. En
var fästad i en jernkedja, som af.
sattes omkring smalbenet.
Kedjan

var så lång, att klumpeu kunde beqvämligt bäras på ar
men. Klumpen bars flera dagar, efter brottets storlek.
Delinquenten nödgades emellertid fréquentera skolan och
der sitta med klumpen vid sin sida. Om nätterna lät

rektor klumpen aftagas.
Till skolungdomens on er a hörde vidare, att lärarne
borde tillsägas, när klockan slog. Kl. 6 om morgonen,
eller en timma förr än lektionen börjades, infann sig från
hvarje klass en lärling hos sin kollega, samt en af nedra
ringen hos rektor eller konrektor, att väcka sin lärare,
samt höst och vår upptända hans ljus. Sedan bådades
lärarne hela dagen för hvar timma. Den, som sprang i
detta öfverflödsärende, kallades significator, och ombyt
tes för hvarf hvarje dag.
En dag om våren gafs hela skolan frihet från läs
ning, för att plocka tallstrunt åt rektor. Han bekom
då så stor myckenhet, att han kunde förse alla sina vän
ner med ämne till tallstruntöl, som der mycket brukades.
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,

Äfven ålåg gossame, alt i allmänhet hvaije höst gif—

va rektor 2, samt sin kollega 2 ljus. Detta var för
rektor en betydlig inkomst, emedan hvarochen sökte he
dra sig med stora ljus.
Genom så många faror, mödor och uppoffringar pas
serades från skolan till gymnasium, som låg i skolhusets
öfra våning. Denna metamorfos åtföljdes af nya äfventyr.
Att förstå detta andra stadium af en ynglings vi
stande vid läroverket, är nödigt känna gymnasii inrätt

ning.

Gymnasium hade ett stort och ett litet auditorium.
Dess elever fördelades i 3 klasser: öfrings-gymnasister,
nedrings-gymnasister och translater.
Med detta sista
namn belädes de, som på gymnasium tillbragte sitt första
år. Derifrån flyttades de nästa år till nedringen, och året
derpå till ofringen. De, som voro färdiga, att gå till
akademien, kallades abiturienter.
Flyttningsdagen var så högtidlig, som en akademisk
promotions-dag, men hade sina äfventyr. Konsistoriales
inträdde i full drägt ^uti ringa-skolan. Rektor framtog
en lista, som utvisade deras ordning, hvilka flyttades.
Namnet utropades och den nya gymnasii-kandidaten gick.
Hvar och en hade förut vidtalat en öfrings gymnasist, som
under den vådliga färden skulle vara ledsven och beskyd
dare. Dessa ledsagare stodo i den mörka gången och
hade hvar för sig en svart kappa, som kastades på kli
enten, hvarpå resan fortsattes i fullaste språng. De cirkularister eller rektorister, som ådragit sig ovänskap af
gymnasisterne antingen med försummelse i helsningar el
ler gensträfvighet, att ur fiskalats-protokollet utstryka pro
tegerade brottslingar, voro nu blottställda för örfilar, som
12
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hederligt regnade i den mörka gången, ja ock hela trappvågen uppföre. Man var derföre ganska angelägen, att

söka sig en stark protektor, som afvärjde resans faror.
Vid uppkomsten på auditorium placerades translati till hö
ger närmast dörren. Rummet var sedan en helig fristad;
dock hände någon gång, att de slängar, som med vig
het och styrka undgingos på vägen,. àterkcÈuno .pà gym
nasium.

Lektorerne kände väl denna oordhing, men låt

sade ej märka den.
På eftermiddagen förestod en annan vexation. Den
na bestod uti videlning af kursar till gymnasisterne. Att
förstå detta måste man känna sättet att utdela socknepengarne. Alla pastorater voro värderade till ett visst be
lopp. Det ålåg translateme att med denna förteckning
(cursus paroeciarum) förse alla gymnasister; och de trans
later, som hade ovänner, nödgades vid vite af örfilar haf
va så stort antal, som påfordrades. Den oordning be
gicks ofta att en och samma gymnasist fordrade 5 till 6
stycken af en och samma translat, samt sönderref den
ena efter den andra. De, som skulle uppflyttas, nödga
des således i förväg använda hela månadens ledighet en
dast att skrifva kursar, och såsom dessa intogo ett belt
ark, fordrade mycken linjering och noghet på ziffran, så
var detta en betydlig börda.
Translaterne ålåg vidare , att beständigt bära kappa
hela första och sedan största delen af andra terminen.
Om de visade sig utom porten okappade, ägde hvarje
gymnasist gifva dem örfilar. Dessa kappor förvandlades
6edan tiU kapprockar. Dervid bör märkas, att ingen an
nan än translateme och gymnasisterne ägde räti att bära
kapprock. I den strängaste köld och det hårdaste oväder
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var icke för någon, som hörde till skolan, tillåtet att vi
sa sig kapprockad. Man såg hederliga mäns barn i kalla
kyrkan skallra länder af köld, och translaterne i heta vår
värman svettas; de förra i saknad af rätt, och de senare
af tvång, att bära kapprockar. Detta var så strängt, att
en djekne, som under inresan till staden haft kapprock,
nödgades i tullen afkläda den, om än himmelens fenster
voro öppnade.:: Ingen klagade deröfver. De gamla prostame sade: våra pojkar åra ieke bättre ån vi varit.
Emellan Kristi himmelsfärdsdag och pingst inföll den
tiden, då translaterne erhöllo någon.lindring. De samla
des då in corpore och gjorde till nedrings-gymnasisterne
en procession. En taleman anhöll på de öfrigas vägnar,
om den ynnest att få aflägga kapporna, när de gingo på
gatorna. Det hände då stundom, alt någon kittslig gym
nasist gjorde mycken svårighet, förklarade att detta var
mycket begärdt, höll upprop, att utröna om alla voro
närvarande och befunno sig i en ödmjuk ställning m. m.
Derpå hölls en öfverläggning, vid hvilken hvarje gymna
sist hade' liberum veto. Omsider beviljades supplikanterne
deras bön. Denna rättighet kallades libertas platæarum.
Med den voro förenade flera privilegier. Från den dagen
ägde translaterne äfven utan kappa visa sig på mindre
auditorium; de ägde der sätta på sig hatten och deltaga
i allt stojande lika med nedrings-gymnasisterne. Men på

det större auditorium och i kyrkan fordrades ännu kapp
rock. Libertas platæarum gafs alltid kL 1 ocli transla

terne, i likhet med lössläppta hundar, begingo då under
tusende jubelrop, spring och stoj, sådant oväsende, att
rector scholæ, som hade den timman uti rummet inun
der, ingen läsning kunde företaga. Ibland de monita
12»
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Rektor gaf åt transferendis, var alltid det, att de på den
na karnavalsdag icke skulle sätta honom i fara att kros
sas under taket, som ofta gungade såsom en svallvåg öf
ver. hans hufvud.
Ifrån denna dag placerade ock translaterne sina kapp
rockar uti ett till den ändan inrättadt kontor på öfra bot
ten. Det ålåg äfven translaterne, alt bortbära och åter
hämta gymnasistemes themaböcker, samt hos gymnasiilärare göra significators-tjensten med väckande, ljusets
tändande och tillsägning, då klockan slog till deras läs
timmar.
Sedan translaterne flyttats till nedringen, erhöllo de

följande termin utan procession libertatem gymnasticam ft
templi, d. ä. rätt, att .så på stora auditorium, som i
kyrkan visa sig utan kappa. De hade då fullkomligt flu

git utur sin puppa, fullbordat sin penalism ocb inträdt i
högsta stadium af en gymnasistisk varelse.
Intill biskop Wallquists tid räckte dessa oordningar
i Wexjö »).

Vid läroverken i Lunds stift under förra århundra
det omtalas ej någon penalism. Ferlan nyttjades dock
ännu i början af detta århundradet vid vissa skolor, t. ex.
i Karlshamn. Detta strafimstrument var af träd och försedt
i ena ändan med en rund klump. Slagen tilldelades den
brottsliges flata hand och voro stundom ända till fyra.
Vissa reglor för skoldisciplinen i Ystad af 1720 % stad-

1830.

S. ödmann, Hågkomster fr&n Hembygden och Skolan.
2:a uppl. s. 50—63.

Upsala
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ga bland annat:

”Uti Rectoris Class bör under varande

skoletijd intet annat tahlas disciplarne emellan än Latin.
Träffas någon tahla Svenska, plichte med 2:ne handplaggor, eller vare färdig med en af Catonis Distichis”76).
Till de under förra århundradet uti' Ystads skola
brukliga straffen, hörde också en träd-uggla, som med
en jernlänk bands om den brottslige discipeln 77).
Att den öfljga sänguppvaktningen på de bekanta 3:ne
högtidsaftnarne äfven vid vissa skolor i Skåne ännu un
der detta århundradet ägde rum, är ofvan (sid. 78) omtaladt Äfven i Karlshamns skola existerade den då, hvar-

vid 2:ne svenska versar afsjöngos, den ena före gåfvans
mottagande, den andra till tack för densamma. Sången
ackompagnerades på sistnämnda ställe stundom af en dulcian. Inkomsten delades så att rektor erhöll hälften, och
hvardera kollegan en fjerdedel. Disciplarne trakterades ef
ter slutad omgång af rektorn med ett glas vin hvardera.
Vid flera af stiftets skolor var de 2:ne första år
tionden brukligt att hela skolungdomen bevistade morgon
bönen i kyrkan.
Vanliga lekar voro såsom ännu boll- och toppspel.
Plägseden att ”föra sommaren i byn,” äfvensom skolkomedier hafya under detta århundradet hos oss ej egt rum.
™) Varia Documenta p. 99. Ms. i Ystads skolarkiv.
7T) UpptageB i skolans inventarium för d. 9 Okt. 1746.
Documenta” f. 197. Ms. i Ystads skolarkiv.

Jfr. ”Varia

Kap. XI.

Om folkundervisningen.
I; det föregående (sidd. 118—-127) liafva vi meddelat en

skildring af åtgärderna för undervisning bland allmogen,
under den tid Skåne var förenadt med Danmark. Vi läm
na här en kort öfversigt af det , som sedan 1660 i detta
vigtiga ämne blifvit tillgjordt
I 15 kap. 11 § af 1686 års kyrkolag stadgas : ”att
ingen skall trolofvas, som icke kan Lutheri catechismum
och hafver begått Herrans nattvard.” Med rätta har detta
blifvit kalladt ett skyddsvärn för svenska allmogens reli
giösa bildning. Det föreskrefs äfven att ”föräldrarne skulte
troligen förmanas att låta sine bam i theras Christendoms
stycken väl och flijteligen underrättas; och the som then
omsorgen i församlingen åligger, vare sig Capellan eller
Klåckare, tillhållas, med flijt at drifva bameläran och undervijsa barnen att läsa i book. Kyrkioherden skulle lå
ta sig angeläget vara att ungdomen i hans sochn lärde
läsa i book, och förstå sin christendoms stycken. I stä
derna skulle i ottesången något utaf catechismo predikas
och vissa hus kallas för att förhöras. På landzbygden
skulle folket före högpredikan bevista catechismiförklaring
x och förhör rotevis. ' Böter för försummelse bestämdes.
Presteme skulle hålla längden öfver sina åhörare, veta
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besked om deras kunskap och derefter skifta dem i tre
hopàr. De skulle äfven besöka' folket, hus efter hus, och
undervisa de gamle om de frågor, som i kyrkian fram
ställdes, på det de skulle kunna svara och föregå ungdo
men med goda exempel.”. Detta sednare är grunden till
våra husförhör, som dock först bestämdare föreskrefvos
genom kongl förordningen af d. 12 Jan. 1726, ”emedan
ännu en stor fåkunnighet uti christendomskunskapen hos
alltför många, särdeles af gemene man, förspörjes.” Kongl.
brefvet af d. 4 Dec. 1765 utsätter plikt och straff för
dem, som försumma dessa husförhör.
Särskilt för Lunds stift stadgades 1719, att skolemästare uti de större och folkrikare socknarne skulle un
derhållas af klockarne och församlingarne. Detta förnya
des .1741. Allmänna föreskrifter för hela riket utfärda
des år 1723. Genom resolution på presterskapets besvär
d. 10 Aug. 1762 förordnades, att der klockarne icke
kunna, enligt kyrkolagen, sköta undervisningen för ,socknarnes barUj församlingarne böra, i samråd med kyrko
herden på allmän' sockenstamma, besörja om barnalärare;
Öfver verkställigheten af besluten skola häradsprost och
pastor hafva uppsigL

År 1754 utfärdade domkapitlet i

Lund instruktion för klockare, hvaruti bestämdes deras
skyldigheter i afseeude på ungdomens undervisning.
År 1768 (L 30 Mars skref K. Maj.t till konsistori
um i Lund, föreständigande att till K. Mils kännedom kom
mit att i Lunds stift många personer skola finnas öfver
20 års ålder, hvilka hvarken förstå att läsa i bok eller
kunna något utantill af kristendomens hufvudstycken, och
vid 23 års ålder ej hafva begått den hel. Nattvarden, och
att sådana personer, när de för missgerningar varda till-
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talta, skola likasom hedningar vara utan all kunskap om
sina skyldigheter mot Gud och nästan78), jemväl attbarnaundervisningen genom klockare och byskolor skall vara
missvårdad och otillräcklig, hvadan noggrannare tillsyn med
allt detta anbefalles.
I sammanhang härmed må anmärkas att vidskepel
sen var stor. Vid prestmötet i Lund 1737 anföres att
några här och der, som dragas med långvarig sjukdom,
låta bedja för sig i nio kyrkor, flera eller mindre, dock
alltid så att antalet är udda. — Ännu i vår tid,har man,

för ett par decennier, sedan begagnat sig af trollböcker.
Detta har L ex. varit fallet i Hoby uti Blekingé. Att
mycken vidskepelse bland allmogen ännu är rådande, är
nogsamt bekant, men här är ej tillfälle att vidare derom
orda.
Vid prestmötena i Lund 1741 och 1744 beslöt
man, att tillhålla klockarne att så ofta det kan låta sig
göra efter predikans slut förhöra ungdomen och dessutom
2:ne gånger om året resa omkring i socknarne och un
dervisa både ungdomen och tjenstefolket uti deras kristendomsstycken. 'Kongl. skrifvelser utfärdades åren 1762,
1768 och 1779, hvari konungen uppmanade landshöfdingar, biskopar och presterskapet att befordra, folkskolors
anläggning, men i allmänhet har föga härmed uträttats.
Hvad särskilt Skåne vidkommer, finner man att landshöfdingen i Malmö genom skrifvelse af d. 29 Okt 1777 gifver konsistorium i Lund vid handen, att han kommit i er
farenhet af att i det honom anförtrodda länet skolinrätt-

70) öfver en sSdan bristande kunskap hos brottslingar klagar K. M:t
i bref af d. 17 Dec. 1755 och d. 24 Man 1774.

485
ningar å landsbygden, med undanfag af några få ställen,
salmas till nödig undervisning i kristendom för allmogens
bam. Man borde derföre uppmana församlingarne att
slika nödiga skoleinrättningar komme att ske i hvarje
socken.
Af biskopsvisitations protokoll och synodalhandlingar
inhämtas att stiftets biskopar noggrannt efterfrågat under
visningens tillstånd i församlingarne och derom lämnat
uppmaningar och föreskrifter. På somliga orter i Skåne
anlades visserligen mot slutet af förra och böljan af detta
århundradet några bättre doterade folkskolor, men sköttes
vanligen utan plan. I våra folkskolor utgjordes lärarne
tillförne oftast af gamla soldater, klockare, beljenter el
ler gummor, som sjelfve ej egde mycken bildning. En
följd häraf blef att undervisningen vår dålig, ehuru bon
dens plats i staten såsom särskilt riksstånd gör en högre
upplysning för honom mera behöflig, än i flera andra

riken.
Det är en glädje att kunna anmärka att under de
37 år, söm biskop Faxe varit stiftets styresmain, folk
undervisningen särdeles befrämjats, ett högst betydligt an
tal skolor tillkommit-och nya skolhus blifvit uppförda.
Detta vigtiga ämne har städse ihogkommits. I biskopens

första cirkulär eller det s. k. herdebrefvet lämnades upp
maningar och råd om folkundervisningen. Vid 1814 års
prestmöte behandlades ärendet och 1821 utfärdades an
visning tdl kontraktsprostarne om visitation, deri (16—18,
37—39 §§) upplysningar infordrades om folkundervisnin
gens tillstånd , efter hvilkas inhämtande nödiga erinringar
förekommo såväl i cirkulärer, som vid 1826 års prest

möte, äfvensom vid åtskilliga sammanträden med stiftets
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presterskap. Vid de nlånga visitationer, som hållits, då
riksdag eller den höga åldern sådant ej hindrade, var alltid
en hufvudsak om folkundervisningens ordnande, som i de
flesta församlingar med beredvillighet verkställdes och hvartill pesterskapet lämnade särdeles verksamt biträde. Högst
sällan har böljan till skolinrättningar utgått från församlingames ledamöter, utan hafva tvärtom ej så sällan mot
stånd och tvister, yppats. Ganska ofta liar Kongl. M:t
nådigt bifallit de sockenstämmö-beslut, som, understöd
de af landshöfdingen och biskopsembetet, innefattat un
derd. anhållan att af kyrkornas användbara öfverskottsmedel understöd lämnades för skolbyggnaders uppförande och
någongång till ökande af lärarnes löner. Innan 1842 års
skolstadga utkom voro redan omkring 480 skolhus upp
fördå och en stor mängd omgångs eller ambulatoriska
skolor ordnadera).
Till vexelundervisningens befrämjande bildades år 1818
i Stockholm ett sällskap, hvilket år 1820 derstädes öpp
nade O vexelundervisnings-skolor. Många sådana imättades sedermera så småningom i alla svenska landskap. Vid
slutet af år 1844 var vexelundervisningssättet infördt i
omkring 79 skolor uti Lunds stift.
Någon genomtänkt allmän plan för folkundervisningen
i Sverige fanns ej förr än år 1840 , då riksens ständer

Tfl) År 1814 funnos i Lunds stift 155 skolor med stående lön och
anslagne läsrum samt 338 ambulatoriska skolor. Jfr. Handl, vid Lunds
stifts prestmöte 1814. s. 54. — Ar 1839 i Juli funnos 473 skolhus
för folkundervisningen i Lunds stift. Ifrån denna tid till dess skolstadgar 1842 utkom har en mängd väl ordnade skolinrättningar tillkommit.
Jfr. Lunds kons, underd. utlåt, i delta ämne, dat. d. 20 Juli 1839.
Domk:s arkiv.
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d. 14 Junii s. à. Jios Kongl. :Maj;l’ anmälte ett af dem
upprättadt forslag till lag för svenska folkundervisningen,
tillfölje bvaraf folkskolor i alla socknar borde inrättas, och
anslag gjordes tiU seminarier för folkskollärares bildning *)

samt till stipendier àt elever vid berörda bildningsanstal
ter. Derjemte anvisade ständeme vissa årliga anslag till
understöd för folkskole-lärares aflönande inom de försam
lingar, som deraf kunna finnas i behof. Den 18 Junii
1842 utkom KongL Majis högst vigtiga och, såsom vi sä
kert hoppas, fruktbringande förordning om folkundervisnin
gen, hvilken hufvudsakligen gillar hvad ständerne föresla
git. Då denna kongl. förordning så nyligen är utfärdad
och af de flesta känd, torde det ej vara behöfligt att för
innehållet redogöra.
Här meddelas till slut några statistiska uppgifter rö
rande folkundervisningens tillstånd i Lunds stift d. 1 Juli
1847.
Åldersåret, då skolgången börjar, omvexlar mellan
5—9 år, således i medeltal det 7:de året
Antalet af bafn inom skolåldern,

som undervisas uti fasta sko
lor: Gossar i Malmöhus län 11,404.
i Kristianstads ”
6,161.
i Blekinge
”
921.

18,486.
Flickor i Malmöhus län
i Kristianstads”
i Blekinge
”

9,578.
5,311.
835.
15,724.

80) 1 Lund hade redan 1838 ett dylikt seminarium öppnats.
speciella skolhistorien, om bildningsanstalterna i Lund.

Jfr.
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d;o i ambulatoriska skolor :

Gossar i Malmöhus län
i Kristianstads ”
i Blekinge
”

1,145.
2,472.
1,719.
5,336.

1,060.
2,443.
1,743.

Flickor i Malmöhus län
i Kristianstads ”
i Blekinge
”

5,246.

d:o i allmänna läroverk:
Gossar i Malmöhus län
i Kristianstads ”
i Blekinge
”

72.
31.
28.

131.
d:o i enskilta undervisningsanstalter:
Gossar i Malmöhus län
i Kristianstads •
i Blekinge
”

291.
130.
331.
752.
289.
132.
323.

Flickor i Malmöhus län
i Kristianstads ”
i Blekinge
”

744.
d:o i hemmet:
Gossar i Malmöhus län
i Kristianstads ”

i Blekinge

”

2,267.
1,818.
1,120.

5,205.
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Flickor i Malmöhus

2,964.
2,363.

län

i Kristianstads ”
i Blekinge

1,325.

6,652.

Summa 29,910. 37,366.
Undervisningstiden för skolbarnen varierar mellan 20
ocli 48 veckor om året, samt 4 och 6 dagar i veckan,
således i medeltal 34 veckor om året och 5 dagar i
veckan.
,
..
Barn, som ega kunskaper utöfver minimum, uppgifvas till: gossar 1,675; flickor 748.
Antalet af dem, som begagna söndagsskolor, befin

nes enligt Uppgifterna utgöra: gossar 3,381; flickor 3,389.
På flera ställen anmärkes dock att söndagsskolor än
nu icke hafva kommit i gång, äfvensom på andra att deri
deltaga skolbarnen i allmänhet utan att deras antal blifvit
uppgifveL
Antalet af lärare och lärarinnor uppgå
i fqsta skolor till: examinerade,
oexaminerade,
i Malmöhus län 242,
i Kristianst ” 110,
i Blekinge
”
19,

i ambulatoriska skolor:
i Malmöhus län
i Kristianst. ”
i Blekinge
”

n
fl

a-

116.
34.
6.

371,

a

156.

8,
26,
14,

a

48.
50.
36.

a

a

48,

a

134.

Summa: 419,

a

290.
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AS dessa lärare äro tillika prestmän
i Malmöhus län
i Kristianst ”

1.
5.
«•;

klockare eller organister:
i Malmöhus län
i Kristianst ”
i Blekinge
*

22.
18.
1.
ÏÏ7

Antalet af oexaminerade skollärare befinnes témligen
stort, men ' delta förhållande härrörer dels deraf att före
184-2 antagne lärare pä en del ställen bibehållits, der
pastor och församlingen pröfvat dem skickligé att bibrin
ga det föreskrifnä kunskapsmåttet, dels deraf att från
skolmästare-seminarium ännu icke hunnit utgå tillräckligt
antal, efter den nådiga stadgans tillkomst, examinerade, i
afvaktan på hvilka undervisningen bestrides af antagna vi
karier, som till en stor del före 184-2 genomgått semi

narium i Lund.

Speciella Skol-IIistorieii.

Undervisningsanstalterna i Lund.
A.

Lunds kathedral-skola och gymnasium.

a). Lunds'lärda skola är Nordens äldsta offentliga läro-*

inrättning ocb omkring
århundraden gammal. Då
k. Knut den Helige den 21 maj 1085 tillade Lunds dom
kyrka många egendomar och grundade det nya St Laurentii kloster, gjorde han här en inrättning till skola81).
Det synes dock högst sannolikt, (ehuru bestämda under
rättelser derom numera ej äro att tillgå), alt en stifts—
skoja Jtfven före nämnda tid (1085) i Lund varit upprät
tad. ■'Det är nemligén en allmänt känd sak att redan 37
år förut eller 1048 ett biskopsdöme här funnits. Enär
det nu i andra länder, hvarest kristendomen vunnit in
steg, öfverallt både var brukligt och behöfligt samt dess
utom genom lag påbudet, att i den stad, hvarest biskoel) 1 Knut VI:s stadfästelsebref af år 1186 heter det bland annat:
”Sanctœ igitur memorise Rex Canutus, cujus venerandis Reliquiis Feonensis ecclesia, imo totius Regni Danorum decoratin’ ampliludo, in civitate prædicta (Lunda) Deo, et Sancto Martyri Laurentio Monasterium
jnstituit, prædia et possessiones donavit, donata regali auctoritate roboravit. Et ex donatis Præposiluram et novem Sacerdotales præbendaa
cura Scholarum beneficio constituit.” Cfr. Diplom. Suec. ed. Liljegren
I. pag. 42—44. Dipl. Cap. Lund. n:o 12.
13
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pen hade sitt residens (cathedra episcöpi), en lärd skola
(kathedralskola) skulle finnas, felar man näppeligen då man
antager alt samma former med hänseende till kyrka och
skola äfven hos oss egt rum. Detta bestyrkes äfven af
en annan omständighet. I Hvitfelds Biskopskrönika (f. 48)
heter det: ”Aar 1085 Kal. Juny begaffuede Kong Knud
Lunde Kircke, som icke endda vaar fuldfærdig, oc forord
nede en Provist oc nj Probender til Præster, og Skolens
Rente, thi saaledis indeholder Kongens Breff, Ord fra Ord,
som endnii findis i Lunde Gapitels Sacristi. — Cannickeme
vare nj allene oc kaltis alle tillhobe Brödre, hvilket Collegio Skolen var ocsaa tillagt.'’' Ai dessa ord synes man
kunna draga den slutsatsen få Lunds stiftsskola, som för
modligen hittiis vant blott under biskopens uppsigt, nu
forlades under domkapitlet vid dettas inrättande år 1085 æ).
Skolan leddes denna tiden af en scholasticus, som
var en bland domkapitlets prælater83). Skolinrättningen,

som i förstone var beräknad för bildningen af de yngh'ngar, hvilka egnade sig åt kyrkans tjenst och här ■ erhöllo de erforderliga färdigheterna och kunskaperna, upp
nådde ej så högt anseende, som man kunde hafva väntat
af en lärd skola vid landets hufvudkyrka och i Danmarks
hufvudstad (metropolis Daniæ), såsom Lund under en pe
riod af medeltiden ansågs. Om lärames antal den äldsta
tiden känner man nästan ingenting, såframt man ej vill
tolka ett ställe i erkebiskop Absalons testamente, hvarest
3 scholastiçi omnämnas, sä, att skolan på den tiden haft
e2) Jfr. Bloch, Bidrag til Roskilde Domskoles Historie I. 12—13.
Beuterdabl, Sv. K. Hist. I. 387.

83) Dessa voro : Præpositus, Decanus, Arcbidiaconus, Cantor, Succentor, Scholasticus.
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trenne lärare. Om audra domskolor i Danmark är antecknadt att lärjungarnas antal under medeltiden ofta var
särdeles stort, stundom 700, ja ända till 900. Ehuru
inga uppgifter äro att tillgå rörande disciplarnes antal vid
Lunds domskola under denna tid, kan man dock med
säkerhet antaga att den, belägen i sjelfva det stora och
folkrika erkestiftet, varit särdeles besökt, hvaraf också
följer att undervisningen åt flera lärare varit anförtrodd.
Erkebiskop Eskil, af hvilken vi hafva den skånska
Kyrkolagen, förökade vid Lunds domkyrkas invigning d. 1
sept. 1145 skolans ränta med ^delar84). Hälften af den

förökade skolräntan (”beneficium scholare”) skulle utgå af
biskopens skatt i Lund, andra hälften af Bornholm. K.
Knut Valdemarsson stadfästade år 1186 skolinrättningen,
till hvilken erkebiskop Jakob Erlandsson år 1256 gaf all
sin lösa och fasta egendom i Hufvedstorp, Dagstorp, Särslöf och Norrviddinge samt en quarn i Treye till evig tid
att ega och njuta, på det att några fattiga skolbarn, om
hvilka^var god förhoppning, deraf skufle hafva deras un
derhåll65). Deras antal / som skulle njuta denna förmån,

*4) Huitfeld, Bisp. Chr. 53. Eschild forögede Skolens Rente, som i
fordum dage vaar alleniste 2 Mark, af sit Biscops Kammer, derforuden med 6
Marck, alt alle skulde haffue sin Tilgang, og at intet maalte nu yder
mere kræffuis aff de fattige og fremmede. — Dipi. C. Lund. 88.
”Beneficium scolarum, quod antiquitus duarum tantummodo fuerit mar
charum, sex de pontifical! camera adauxit, videlicet de censu Episcopi
in Lunda, III de Burgandeholm insula, ut ob memoriam et remedium
anime ejus liber omnibus illic paleal ingressus. Nichil enim a pauperibus et peregrinis hac in parle ultra exigi et prœvenit et prœcepit.”
Cfr. 1.1. n:o 192. Diplomat. Suecanum I. 51—53.

85 ) Pontoppidan,'kun, I. 253. 367. Huitfeld, 1.1. 59. Erkebisko
pens glfvo- ooh skölebref finnas i Diplom. Cap. Lund. n:o 281, 282.
13*
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bestämdes några år derefter till 12, såsom man ser af
biskop Magni Matthiæ skrift: Series Episc. Lund. s. 71.

N:o 281.
«Super bonis scolarium prebendalium. Littera prima.
Nos Jacobus Dei gracia Lundensis archiepiscopus Suecie Primas
bona nostra omnia mobilia et immobilia que impresenciarum habemus
et possidemu8 in Hofwostorp, et Danstorp, Særesleff, et Hvitingv norre,
el molendinum nostrum quod habemus juxta Træhôæ ad honorem Dei
et gloriose virginia Marie et beati Laurencii marlyris damns sine conferimus et scotamus sine per scotacionem tradimus ecclesie Lundensi
jure perpetuo possidenda. Auctoritate D:ni Pape ordinanda. abdicantes
a nobis ex nunc omnem proprietalem et possessionem bonorum predictorum, salva nobis auctoritate tuicionis et defensionis quam habemus
de jure coinmuni in aliis possessionibus et bonis ecclesie memorate. Acta
sunt hec in ecclesia Lundensi anno Domini MCCL sexto, secunda die
pasce que erat quinto decimo kl. Maii Presentibus Dominis magislro
Sacero preposilo Olavo Decano, Benedicto, Mattheo, Erlando, Johanne
diclo Dros, Thrugoto, Nicolao de Baldringi, Nicolao Cellerario, magistro
Bouone Canonicis Lundensibus, Golbrico Presbitero, magistro Karolo Canonico Dalbyensi, Esberno Wognss, Andrea fratre nostro, Nicolauo Arrœss. Tuchone Niclass. Johanne Awess. In cujus rei testimonium pre
sentem litteram sigillo nostro et Gapituli nostri fecimus communiri.
N:o 282. Littera secunda.
In nomine Patris et filii el spiritus Sancli amen.
Nos Jacobus dei gracia Archiepiscopus Lundeusis Suecie Primas bo
na nostra omnia mobilia et immobilia que impresenciarum habemus et
possidemus in Howostorp, Danstorp, Sœreslôff' ty Hvilinge Norr et
molendinum nostrum quod habemus juxta Træhôæ cum omnibus atti—
nentiis ad honorem Dei et gloriose virginis Marie et Beati Laurentii
Mariiris damus siue conferimus et scotamus, sine per scotacionem tra
dimus jure perpetuo possidenda ecclesie Lundensi in hujusmodi usus
scilicet ut de bonis inde provenientibus sustenlentur in victu tot pauperes
scolares de scolis Lundensibus assumendi, quot juxta qualitatem tem
poris inde poterint sustentari, et per archiepiscopum qui pro tempore
erit sint insliluendi et destituendi, cuius provisioni et ordinacioni hoc
relinquimus quod tuicionem et defensionem quam habet de jure communi
in aliis possessionibus et bonis Lundensis ecclesie memoratis bonis impendat. Volumus, aulem ut taies pauperes assumanlur qui probitate et
agilitate ingenii adiuvanlur, et de quibus quoad profectum litteralis sei-
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Denna inrättning förökades sedermera 1383 af en archidiaconus Håkan, under erkebiskopen Johan Droes, som

encie spes firmior possit præsumi. Acta sunt hec in ecclesia Lundensi
anno Domini MCCL sexto, secunda die pasce que erat quinto decimo
kl. Maii preseutibus Dominis magistro Sacero Preposito, Benedicto De
cano, Erlando Archidiacono, Malhe'o, Johanne Dros, Nicolao de Baldringi, magistro Bouone Canonicis Lundensibus et aliis pluribus Clericis
et iaicis.
Under erkebiskop Karls tid (1325—1334) tillbytle Segot Svensson
sig denna egendom, gifvande skolan i vederlag annan egendom, såsom
man ser af följande bytes-dokument (Dipl. Lund. n:o 285): '
Omnibus presens scriptum cernenlibus Eskillus de Hortæthorp, Jo
hannes de Nörhviltinge ecclesiarum Rectores salutem in Domino. Noverilis qnod examinato per nos concambio super terris puerorum prebendalium archiepiscopi Jacobi ex una parte et Sægoti Svenss. ex alte
ra, ipse segolus has terras infra scriptas dictis pueris pro terris in aliis
eciam nostris litteris expressis de verbo ad verbum dat et scotat, primo
sc. in principali fundér dicto Toft ega rd possunt seminari novem modii
ordei, Jtem in Walrgæls ager 111 mod. Jtem Norre Walrgæls ager duo
modii, Jtem in Gasæspiæld III mod. Jtem in Rörbeks ager modius
cum dimidio, Jtem Stenengs ager modius cum dimidio, Jtem in
Ertæspield III mod. Jtem in Hæurædals ager IX mod. Jtem in
Ws^hhenge unus modius. Jtem in Lônekœrsager III modii. Jtem
in fuuhæsplund unus modius, Jtem Dy gesager dimidius solidus.
Jtem in Leergraffs ager unus modius cum dimidio, Jtem ibm modius
cum dimidio, Jtem in Geedkærsager III mod. Item in Sandom III
modii Jtem in Sundre Höösager III mod. Jtem in Wæstræ museager
et in uno spiald ibid, possunt seminari VI mod. Jtem in Daalsager in
agro qui interest possunt seminari III mod. Jtem in Myolöse 111 mod.
Jtem in agro juxta Hulls qui interest quatuor modii. Jtem Sundretofftæ
duo plaustrata feni. Jtem sub Gusaspield quarta pars plaustrati Jtem
in Kældœmark unum plaustr^tum, Jtem in Krogmalh unum plaustralum,
Jtem in Kakaholm quatuor locis III plaustr. cum dimidio. Jtem sub
agro Hœurœdal quarta pars plaustrati Jtem juxta Agœbyernsbœk unum
plaustralum, Jtem in Sylderugle ad orientem duo plaustrata. Jn cujus
rei testimonium sigilia nostra presenlibus litteris ex mandato Reverendissimi palris Domini noslri Karoli Lundensjs Archiepiscopi Suecie primatis
cujus auctoritate examinacionem hujusmodi fecimus duximus apponenda
Datum.
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tillade mera gods i Treje, Sårslof och Hufvijdstorp,
och af en fru Cicilia,, enka efter kongl. marskalken Joannées Kalf, hvilken skänkte härtill någon jord i ”Lvmmh
mark” år 1309 87).
Guido decanus i Lund och kansler hos Erik af Pom
mern, skänkte år 1314 till underhåll åt 12 af dessa
”scholares præbendarii” en gård i Dagstorp88).

•®) Huitfeld, Bisk. Chrön. 62. Döbeln, Hist. Acad. Lund. 301.
Brefvet fir intaget i Diplom. Cap. Lund. n:o 301.
8r) Hennes gSfvobref lyder som följer:
Omnibus præsentes litteras inspecluris Cecilia Belicta quondam Do
mini Johannis dieli Kalf illustris regis Danorum Marskakhi etfiiiussuus
Jacobus dictas Kalff salutem. in Domino sempiternam, Noverint universi per presentes quod terras Lumæmark sitas quas Dominus Johan
nes dictus Kalif Decanus Lundensis bone memorie justo precio emit,
quas in vita sua bona voluntate ac aniino devocimiis accensuç pauperibus scolaribus Lundis cupiuit condonari ad prebendas institutas per venerabilem dominum Jacobum archiepiscopum Lundensem reverende me
morie, partern nostram in eisdem terris prædictis scolaribus ac eorum
procuratoribus qui nunc sunt vel qui pro tempore fuerint pro libitusus
voluntatis ordinandam conferimus per presentes. In cujus rei testimo
nium sigilla nostra una cum sigillo D:ni Pelri Niclœss. de Ellyœrytb sunt
appensa. Datum anno Domini MCCC nono die beatorum Dionysii et
sociorum ejus mar t irum. Dipl. Capituli Lund. n:o 283.
88 ) GSfvobrefvet är af följande lydelse (Dipl. C. Lund. n:o 284):
Omnibus presens scriptum cernenlibus Guido decanus Lundensis D:ni
Erici Dei gracia illusiris Regis Dacie Cancellarius salutem in Domain
sempiternam, Cum breves dies sint hominis et hora mortis omnibus
sit incerta, nichbilque quod homo hine secuin déférât, nisi quod gesserit in corpore siue bonum fuerit siue malum. Ego cum sanus sum
mente et corpore volens horam mortis piis • operibus et eleomosinis pre
venire, quandam eleomosinam de bonis mihi a Deo concessis, ex con
sensu et voluntate venerabilis in Christo palris Domini Esgeri Dei gra
cia archiepiscopi Lundensis Suecie primalis et totius Lundensis Capituli
ex nunc facio, quam eciam presenlibus litteris exprimere dignum duxi,
unde per presentes notum facio universis quod curiam unam in Dansthorp,
quam a quodam Jacobo Peterss. justo empcionis et scotacionis titulo ha-
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Till Altare Scholarrøm, som var beläget på norra
gången af Lunds
erkebiskop Jakob
messa firades af
Gottschalk någon

domkyrka och anses vara stiftadt af
Erlandsson89), hvarest Jungfru Marias
skolungdomen, gaf år 1380 en viss
egendom uti Skanör90). För öfrigt an-

bui att usus duodecim scolarium prebendariorum in ecclesia beati Laurencii Lundis scoto per presentes et ex nunc confero et assigno cum
omnibus ipsius curie pertinent!» el estimaciônibus universis ut per ip
sius curie redditus ipsorum scolarium proventus ih communi augmentenlur. Jla tamen quod quilibet ipsorum scolarium duodecità qui nunc sunt
vel qui pro tempore fuerint post meum obitum in die annivérsârii mei
unum psalterium annuatim legere teneatur, Jpsam eciam curiam sub
cura et ordinacione illins volo consistere, cui bona cetera ipsorum sco
larium commissa fuerint ordinanda, ipsius curie ordinacione mihi ad dies
meo8 libéré reservata. Jn cujus rei testimonium sigilla venerabilis 'pa
tris D:ni Archiepiscopi oc Capituli predictorum meumque presenlibus
lilleris sunt appensa. Datum Lundis anno Domini MCCCX1I1I in die
beate Cecilie virginis. * (Cfr. Lib. dat. Lund, vetust. in Ser. Rer. Dan.
111. 515—16). — 1 ett annat bref, ulfflrdadt samma dag och Sr, bvarigenom Guido anslog vissa gods till Maria Magdalenas altare i Lunds
kraftkyrka, bestämdes att på hans årsmot 6 öre alltid skulle utdelas till
«colores.” Dipt Cap. <Aind. n:o 304.
Hvüfeü, IX70.
Brefvet har följaode lydelse (Dipl. Lund. n:o.l79):
Super bonis in Skanör datis ad altare scolarium pro anniversario
Gotzscalci uxoris sue et regis Waldemari.
Omnibus præsens scriptum cernentibus Golzskalkus Heinmingi salu
lem in domino sempiternam. Notum facio universis me latori presenliuin Domino Nicolao Offess. perpeluo vicario ecclesie Lundensis ad al
tare beate viqpnis Marie in parte aquilonari ubi scolares soient missam
beate Marie virginis celebrare, tres fundos meos conlinuos in parte occizdentali in Traffnstrædhe sitos pro sustentatione sua et aliorum illud al
tare officiencium ipso de hac vita elapso contulisse, jure perpetuo possidendos: tali condicionc quod iidem officiantes altare supra dictum anniversarium prima die feriali post feslum beati Martini omni anno pro
salute animarum domini regis Waldemari, ejusdcm Gotzscalci, uxoris sue
domine Cecilie et heredum suorum durante ecclesia Lundensi supra di
cta debeant celebrare, prout coram omnipotenti deo voluerint respon-
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märkes att då någon gjorde testamentariska anordningar
för själamessors hållande på de aflidnes dödsdagar, skolgossame dervid blifvit ihogkomne med en årlig utdel
ning. Ätt under katholska tiden domskolan äfven med
flera andra gåfvor blifvit ihogkommen är säkert, ehuru
man nu i brist på fullt upplysande handlingar derom
saknar närmare underrättelser. Man känner dock att dom
skolan haft en gård i Fjälie socken, för hvilken rikshofmästaren Paul Laxman år 1502 till vederlag gifvit åt
skolan en gård i Hufvaröds socken91).
Vid skolan har funnits ett beneficium, kalladt Vwere,
hvilket bestått deri att tvenne gånger dagligen smör, bröd
och tunnt öl utdelats till fattiga skolgossar^2).
För den tillsyn skolans rektor hade med korgossarne
vid den af erkebiskop Birger inrättade, eller rättare sagdt,
förnyade gudstjensten i Lunds kraftkyrka, skulle han i er
sättning åtnjuta dagligen fri kost på Lundagård.

Rörande skolans tillstånd under medeltiden hafva vi
särdeles sparsamma underrättelser mot slutet af 1400talet Under denna tid besöktes skolan af en mängd äl-

dere. Jn cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis domi
norum nobilium Folquiui prepositi, Suenouis Saxtorp decani Lundensis
ecclesie presentibus sunt appensa. Datum anno.Domini MCCCLXXX fe
ria quarta ante festum beati Michaelis.
*l) Hvitfeld, 1.1. 90.
•*) ”Hvad nu (af skoltienden) offuerbliffuer, som belöber sig ved
XV pund Biug, sælgis oc dagligen uddelis Tuende gange, Smör, Bröd
oc öll till faltige Scholis Personers underholdning, ingen undentagen.”

Fortegnelse paa K. May:s Tjende som er tillagt Lunde Domschole.
(Kalhedr. Skolans arkiv). — ”Der (Lunds skola) blev to Gange om
Dagen uddeelt et Smörre-Bröd og noget tyndt Ö1 til de fattigste Di
sciple, hvilket Beneficium blev kaldet Vivere.” G. Treschow, Danske
Jubel-Lærere. 186.
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dre personer, hvilket man käri^sluta deraf att flera disci—
plars dödsfall äro antecknade i Liber daticus Lundensisw).
Efter lutherska kyrkoförbättringens införande ombildades denna läroinrättning i öfverensstämmelse med kyrkoordinansens föreskrifter. Förut stod skolan un^er ledning
af de lundensiska kanikerne, hvilket efter reformationen
upphörde, ehuru desse genom kongl. bref år 1547 och
1559 för öfrigt förblefvo i oquald besittning af deras
gamla förmåner. Med hänseende till domskolorna stadgar
nämnda ordinans (kap. XCII) om kanikerne: att de skulle
’’holde en lærd Mand vdi den hellige Scrifft, som kand
paa Laline offuerliust læse den hellige Scrifft, baade for
Canicker, Scholedegne, och forstandige Borgere, oc an
dre som did ville söge.” Kanikerne borde också hafva
inseende öfver och deltaga uti sången i domkyrkan. I de
för domkapitlet år 1540 utfärdade stadgarne omtalas ej
någon skyldighet för kanikerne att i domskolan meddela
undervisning, utan omnämnes blott huru mycket fattige
skolyngbpgar till hjelp af dem hade att uppbära94).
Den i kyrkoordinansen omtalade läraren i den hel.
skrift kallades théologie lektor. Af nyss anfördå ord ses
att honom ålåg att läsa den hel. skrift äfven med skolans
disciplar. Ett gammalt program från år 1567, hvilket i
följande not upptages, underrättar oss att särskilt skolans
korgossar (chorales) bevistade theol, lektorns föreläsningar
i Davids psalterium. Hans hufvudsakliga sysselsättning har

”) Scriptpres Rerum Danicarum.
530.

Tom. III. 454, 461, 478, 510,

94) Statuta Capituli Lundensis. MCXL.
Dau. 111. 261.

Pontoppidan, Annales Eccl.
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sannolikt dock varit att jemte superintendenten sköta de
blifvande församlingslärarnes undervisning. Sina föreläs
ningar har theol, lektorn hållit i Dionysii kapell söder om
domkyrkan, hvilket derföre bar namn af auditorium theologicum
— Om superintendenten stadgades (Ordin.

Vi hafva ännu qvar det program, hvarmed d. v. theol, lektorn
Magnus Matthiœ &r 1567 inbjöd till de theologiska föreläsningarnes afhörande. Enär delta Är särdeles upplysande, vilja vi har anföra det
samma.
Magni Matthiœ Invitatio ad lectiones Theologicas in Gymnasio' Lundensi habcndas A.*o 1567.
Candido Lectori salutem.
Crastina die Deo volente resumetur lectio Theologies Psalterii, hactenus propter occupations & negotia publica aliquamdiu ex mora in
termiss a. Quæ lectio utinam sic afficeret Canlores sive Chorales no
stros, & plerosque verbi ministros præsertim juniores, ut ab iisdem
strenue contemnitur, a quibus tamen necessario cognoscenda est vel
propter officium vel propier juramenlum. Nam ut nihil dicam de communi officio omnium Cbrislianorum, eerie verbi Dei ministris seu sacerdotibus peculiariter commendatum est perpetuum & diligens studium
sacrarum literarum, ad quod ipsi sese tum alias, tum in ipsa ordinatione & constitutione publice ac solenniter obligate cdnsveverint. Cho
rales quoque quotannis ex more recepti ad officium cantandi iu ecclesia
nostra inter alia nonnulla sanete promittunt, se pie facturos officium, &
nominatim hane ipsam leetionem Psalterii peculiariter & certo consilio
propter ipsos susceptam & iisdem valde necessariam, sedulo frequentaturos esse. Hæc scilicet promissa egregie servant Pastores ecclesiarum
& Chorales, qui totum il lud tempus, quod leelioni, auscultationi, meditationi, studio Verbi Dei & sacræ scripluræ tribuendum esset, impendunt, non dico æconomicis aut aliis necessariis occupationibus, sed
somno, voluptatibus, potionibus, deambulalionibus, & aliis id genus fri
volis negotiis, quæ magis impediunt & déformant ministerium, quam
promovent. Vidi ego sæpenumero, seu occupatus jam in ipsa ordinaria
prælectione mea, seu recens ab ea digressus, ex junioribus inlerdum
Pastoribus nonnullos, interduin quosdam Choralium in ipso templo animi gratia tantum déambulantes, quasi nihil ad ipsos perlinuissent nostra
illa exercitia, vel ipsi ad id fastigium erudilionis & experientiœ in iis
dem dcveiiissent, ut eadeiu ipsis videri possenl supervacua & non ne-
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kap. LXXVII) att han skulte«”paa Latine tractere oc terreandre den hellige Scrifft.”
cessaria, jainque plane dévorassent, quicquid unquam exstat doclrinæ in _
sacris scriptoribus seu ipsis Bibliis, quæ an habeant eljam nonnulli ex
B8j haud abs re dubitari possit. Hoc scilicet est juxta Pauli præceptum
1. Tim. 4. atlendere lectioni, exhortalioni Doclrinæ, aut quod Christus
præaepit Joan. 5. Scrip lu ras scrutari: Reclamo, hoc potius est neglige
re, contemnere, conculcare sacro sanctam Scrip tu ram Canonicam, quam ,
tanti olim feoérùnV majores noslri, - ut non solum reditus peramplos,
unde hodie vivunt, qui VocanturCanonici,-yicarii Chorales. & alii, in
hoc impenderint, ut diulurna immo & perpétua esset apud posteros
hujus lectio, cantalio meditatio verbi Divini. Hœc exempta nos merit o
movere deberenl, ût pluris faceremus hœc exercilia Théologies. Idem
etjam facerent turn immensa eorundem utililas, tum summa nécessitas,
si quid tamen harum rerum inlelligerent noslri isti, nimis cru di & inconditi, Concionatores & Chorales, de quorum diligentia & progressu in
sludiis Theologicis rogatus aliquando more consveto, quod respQndeaui,
nihil sum habilurus aliud, quam illos ad sobrias & pias admonitiones &
exhortaliones, ad hæc studia nostra, quorum ut professione illi tument,
sic prætexlu eorundem suslenlanlur, piene obsurduisse: Nisi illi inte
rim, quod facluros spero, atque ea hie nunc scribo, de suo officio &
juramento præslilo impensius cogitantes, quæ hactenus omissa sunt, dili
gentia aliqua singulari sarcire conabuntur : Cogitent illi modo, quibus
dixit Christus, vos eslis sal terre, id quod Idem ^nox addit, si sal in
sipidus factus fuerit, ad nihil valet ultra, nisi Ut‘ projiciätuf -førar &
eonculcetur ab hominibus. P ostre mo si quendam deterruit ab bac no
stra prœlectione ejus loci, in quem nos importuna quorundain ^LÅ.ovEtxsta
invitos'coegit, incommoditas, eu nd em nunc rursus revocet loci pristini
repurgatio ac restitutio facta mandato ac voluntate Nobilissimi viri D.
Hilarii Grubbe Prœpositi; Quem locum postbac, non ut antea, Sacéllum
Dionysii (præstat eoim prorsus aboleri memoriam omnem idolomaniœ
Papisticœ) sed Auditorium Theologicum appellabimus. In hoc igilur
Auditorio Theologico eras, Deo danle, iueboabimus Psalmum XCJII, qui
sane omnium conlinet dulcissimain gratiarum actionem totius ecclesiœ
pro ejusdem conservatione & aliis beneficiis Dei erga eandem, simul
stultos & insipientes appellat omnes eos, qui hœc non student cogno
sces aut iulelligere. Ideo vero, ait,« conservari ac florere ecclesiain &
pios, ut annunlient, quam reclus sit Dominus noster, & quod nulla in
eo sit iniquitas, ut celebrenl Deum in omnem ælernitatem. Bene vale
Lector. XVI. Kal. Majas A. 67.
Magnus Matthias.

SOI
Omkring 1620, då Lunds gymnasium upprättades,
blef théologie lektorn en af professorerne vid nämnda
läroinrättning.

-fienom bref, dat. Fredriksborg d. 13 febr. 1566,
anbefallte k. Fredrik II att kantorerne i Lund skulle fort
fara med den uppsigt och tillsyn med skolan, som förut
varit öflig96). Under katholska tiden vår kantor en af
domkapitlets prælater. Jfr. denna skrift s. 16'.
Skolans lärare närmast efter skolundervisningens nya
anordning genom kyrkoordinansen utgjordes af rektor och
5 kolleger; klassernas antal voro 5. År 1585 omtalas
rektor, som alltid var promoverad magister artium och
4 kolleger, af hvilka den öfverste skulle vara baccalaureus
artium97). Konrektorstjensten inrättades först 1618 æ).
•*) ür K. Danska Geh. Arkivet (Register paa alle Landene. Tom. IX
f. 275) meddelas det omnämnda kongl. brefvet:
Cantores vdj Lund finge Kongl. Mtts breff att skulle haffue opseende mett Scolen thersammestedz.
Wij Frederich &c. Giöre alle witterligt att effterthij wij forfare,
huorledis framfarnc Cantores vdj Lunde Domkirke altiid haffve hafft opseende och tilsiun melt Domscolen thersammestedz, saa alt thend wed
magt holdis och wngdomen wdj bogelige konster och gode seder forfremis och optuchtis, Tha bede wij oc biude fornme Cantoribus vdj
Lunde domkircke, thend som nu er, eller her elfter lade forme Scole
were either befalitt och mett alting haffue flittig opseende, som i wille
antsuare for gud och were bekendt for oss, Dog huess rett och rettig
hed Superintendenten vdj Lunds stifft, effter Ordinantzen tber wdj haffuer, hermett wdj alle maade wforkrenckitt, Datum Fredriksburg 13 Fe
bruary Aar &c. 1566.
®T) ”Hie (Lunda») autem Scholarcha semper esse consuevit Magister
artium promotus, cui iunguntur hypodidascali quatuor, ex quibus, qui
supremus est, Capituli Lundensis constitutione (huic enim incumbit schols
el scholasticorum cura præcipua) ex iis esse lenelur, qui artium Baccalaurei dicuntur.” Magni Matthiæ Collectanea. Ms. på St. Kgl. Bibi, i
Köpenhamn.
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Lärarnes löner något efter reformationens införande
voro ringa. Några af skolans gods förblandades vid nämn
da tid med de erkebiskopliga och indrogos med dessa till
kronan. Det vill äfven synas troligt att de närmast Lund
belägna socknar, hvilka enligt ordinansen till skolan skulle
aflämna helgonskulds-kom, blifvit under krigsåren straxt
före år 1536 så utarmade, att spannemålen derifrån ej
kunde utgåi Skolans fattiga disciplar kommo då i stor
förlägenhet, hvadan allmosor i de närbelägna häraderna
för dem måste insamlas.
k» ; ’
År 1543 hade rektor till understöd för evärderiiga

tider af k. Kristian ID erhållit Vicaria Altaris S. Canuti
Hertigs
På ett märkbart sätt förbättrades skolans
villkor genom Fredrik DL Medelst bref af d. 11 julii
1561 förklarade konungen att ränta varit lagd till kungs
gården i Lund för en skolmästare och 12 lärjungars un-

®8) Christianus Quarlus.
Wor Synnderlig gunst thilforn. Wider, alt efftersom Wi kommer
Wdi forfaring alt' dett Schall Werre held möget paa Scholernes gauffn
och forfremmelse her Wdi Stiglhet, att der BlefF thilforordnit en Conrector, Tba Bede Wi Eder og Wille, att i dett Saaledis lader forordne
att der allbid her effter Wdi Scholenn, Som er Wdi Wor kiöbstedtt
lunndtt Bliffuer thilschichett och holdenn, en Conrector paa dett att
der kunde haffues des flilheligere opsiunn mz.Samme Schole, och thiU
same Bestilling legger och forordner aff Degne Kaldtt, och ellers aff
Capittelett naagenn Reditus, effter som allerede Wdi Wor kiöbstedtt
RoschilldIt, aff Capithell dersammestdz Schiedth er, Dermeth &c. Schanderborgh 4 Seplembris Anno 1616. (K. D. Geh. Ark. Sk. Tegn. IV. f. 88).
Konrektor uppbar bland annat inkomsterna af ”Altare Scholasticorum.” Jfr. Jordebog ofluer Lunde Capitels oc Domkirkens Godz
1639. (K. D. Geh. Ark.)
K. D. Geheime Arkivet. Register ouer alle Landene Tom. I.
f. 139. Brefvet är dateradt Haffniæ feria 2;a post festum omniumsan**
ctorum. A:o 1543.
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derbåll och att densamma nu kommit under kronan. Ko
nungen , ”som ej ville förminska något, hvilket till reli
gionens förbättring blifvit anslagit,” förunnade derföre för
evärdeliga tider åt ”Skolemesteren” i Lund och 12 fattiga
”Degnes” underhåll kronotionden, bestående af råg och
korn, från 4*0 socknar i Ljunits, Wemmenhögs och Skytts
härader 10°). Det skulle åligga domkapitlet att årligen ge-

10°) Konungens bref har följande lydelse:
Wij Frederich den anden ined Gudts Naade Danmarckis, Norrigis,
Vendis och Gothis Konung, Hertug udi Schleswig, Holstein, Stormara
och Ditmarschen, G reffve udi Oldenborg och Delmenhorst, g iöre alle
vitterligt, ålt efterdi delt ær för oss bevijst, alt alt for nogen äar forlidin, liaffver dei* været tillskicket nogen rente, till vor Gaard udi Lund
till Skolemesterens der sammestedts oc tolff degnes underholdning och
samme Godts som der tillagt er, nu er kommen under Cronen, daa paa
dét at hvad udi saa maade forordineret er till Religionens forbedring
icke skulde udi vor tid forkorlis, Haffve Wij bevilget och samtyckt vor
och Cronens Part aff all Rugtiende oc Biugtiende af desse effterskreffnc Sogne, altid herefter at skulde vere och bliffve till forbm.’te Skole
mesters udi Lund oc 12 degnes underholdning, som er först udi:

Liunits Herridt
1 Villie Sogn, 2 Sörups Sogn, 3 Snaarestad Sogn, 4 Barkager Sogn,
5 Skorby Sogn, 6 Nöbölle Sogn, 7 Kasselöse Sogn.

Vemmendehögs Herridt
1 Skurup Sogn, 2 Orsöe Sogn, 3 Tullslrup Sogn,- 4 Beddinge Sogn,
5 Skibberup Sogn, 6 Issie Sogn, 7 Hemmingsdynde Sogn, 8 Simlinge
Sogn, 9 Caleby Sogn, 10 Klagstrup Sogn, 11 Vemmendhögs Sogn,
12 Slimminge Sogn, 13 Svendstrup Sogn, 14 Hassle Boserup Sogn,
15 Onnerup Sogn, 16 Espe Sogn, 17 Solbierg Sogn.
Skiodts Herridt
1 Ring Sogn, 2 Haaslöff Sogn, 3 West. Alestad Sogn, 4 Kiöbinge Sogn,
Tommer up Sogn, 6 Maglerup Sogn, 7 St. Slogerup Sogn, 8 Lille
Slogerup Sogn, 9 Bolerup Sogn, 10 Hammerslöf Sogn, 11 Fullie Sogn,
12 Kempinge Sogn, 13 Bösserup Sogn, 14 Hvelling'e Sogn, 15 St. Ham
mar Sogn, 16 ôst. Alstad Sogn.
Och skall dette 2 aff Cannickerne udi Lunds Domkircke aarligen
uppbære samme tiende, och deraff forskaffe forb:mte personer deris
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nom 2 ledamöter uppbära denna tionde och deraf för
skalfa rektor och 12 skoldis^plar nödtorftigt underhåll i
mat och dryck. Den 19 Julii 1568 skref konungen ett
bref till Björn Kaas af innehåll, att af förutnämnde tiondetagare, rektor och 12 ”Degne,’’ från de 3 häraderna
äfven skulle uppbära halmen
Då klagan kort’ derefter

fördes öfver bristande tillgångar för den stora mängd yng
lingar, som begagnade skolans undervisning, utgaf samme
konung d. 12 januarii 1562 ett: bref till inbyggame i
Torna, Harjagérs och Frosta härader, hvari han-uppma
nade dem att till skolynglingarues utskickade ombud läm
na allmosor till förekommande af att ”de fattige Böni, Pe
blinge ej giffve bogen offver for Fattigdoms skyld”2).

nödtorftig underholdning till mad och öll och skulle samme Cannicker
haffve flittig oppseende, att de Personer underholdes med samme rente,
som fattige och vedtorffvendis ere, och hober med tiden till att kunne
tiene religionen, saa att Gudstieniste icke giffves till förgieffvis. Och
skall vor Stifts Lehnsmand udi vort Land Skaane, den som nu er eller
her efter kotnmendia vorder<aarligen lade yde. all forb:mte vore och
Cronens Part aff Rug-tienden och Biugtienden aff alle forh:mte vore
Sogner till dbe thvo Cannicker som for ordineret bliffver forb:te Per
soner at underholde och derhos haffve flittig tillsiiin med, att forb.’te
tiende aarligen tiil goede reede udkommer, Giffued paa vort Slott Kiöbenhaffn. den 11 dag Julij aar 1561.
• Under vort Signet
Friederich.
K. D. Geh. Ark. Tegneiser ouer alle Landene X. f. 119.
*) Vij Frederich &c. Helse eder alle vore Undersaalter, som bygge
och boe udi Torne herrit, Hariagers Herrit och Froste Herrit, kierligen
med Gud och vor Naade. Wider at vi forfare hvorledis de fattige Börn
Peblinge, som ganger till Skole udi vor Kiöbsted Lund, lide stor Armod
och Nöd for Kost och Klæder, sa? at mange for Fattigdoms skyld no
des till alt giffve bogen offuer', med hvilke der var dog et got haab,
at de udi framtijden kunde tiene Religionen og den menige Mand, og
vore Under6otte Kiobsledsmænd der sammesteds icke derfra forvendis,
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, Rektorn vid Lunds skola Mester Christen fick d. 31
julii 1565 ett vikarie vid domkyrkan3).
Den 6 april 1573 gaf konungen till Anders Watzenn, Skolemester i Lund, kronans andel af korntionden
i Weslerstads socken4) och d. 18 mars s. à. fick han
konungens bref på ett kanikdöme vid Lunds domkyrka 5).

Den 22 maj 1576 förunnade konungen till Isak
Mauritzen, Skolemester i Lund, ett ledigt kanonikat vid
Lunds doinkyrka, Hvilket äfven d. 14 febr. 1583 för-

nyades med ett annat, spm hette St. Hans Evangelist Den
5 nov. 1590 erhöll han ånyo ett vikarie derstädes6).
En annan rektor Mester Thomas Willomsen fick d.
3 maj 1586 exspektans på. ett vikarie vid domkyrkan7)
och d. 29' junii 1588 erhöll han af konungen ett ledigt

at de ined deris allmisse allene kunde underholde saa mange Personer,
som der ganger til Skole. Thi haffve vii undt och tilladt at förneffnte
de fattige Peblinges fuldmegtige bud udiT^unde Skole, maa drage om
kring i forskreffne Herrether, och der bede Guds Almisse aff got Folk,
som dem der ville komme til hielp. Bedendes derfor alle och hver
8erdeles, som de Peblinges Fuldmegtige forekommendes vorder, att i da
ville meddele de fattige fornevnte Skolebörn eders Almisse, paa det at
Skolen maa bliffve ved magt, och de unge Personer der sammesteds
maa bliffve optugtet i Guds frygt och god lærdom, den christlige Kirke
til gaffn och bistand. Giffvet paa vort Slot Fredrichsborg den 12 Januarii anno MDLXIJ.
Under vort Signet
Frederick

«

3) K. D. Geh. Ark. Reg. ouer alle Lande* Tom. VIII.
4J K.

D.Geh. Ark. Skaanske Register I. f. 60.

5) K.

D.Geh. Ark. Sk.

6) K.

D.Geh. Ark. Sk.

Reg. I. ff. 228, 261.

T) K.

D.Geh. Ark. Sk.

Reg. I. f. 776.

Reg. I. f. 58.
Sk. Regt II. f. 54.
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kanikdöme derstädes8). Den 2’ nov. 1590 bekom han
ånyo ett annat sådant9). Mester Niels Matzen, Skole
mester i Lund, erhöir d. 4 december 1601 ett vikarie
vid domkyrkan10). Absalon Oissen, äfven en rektor vid
domskolan, fick d. 24 april 1608 kongl. bref på ett kanik
döme i Lund11). Mester Niels Jorgensen, rektor i Lund,
som förut innehade ett kanonikat derstädes, bekom 1620
inkomsterna af dekaüatet, en prelatur vid domkapitlet12).
Dessa anslag till förenämnda 5 lärare, i Lund voro blott
personella.
År 1618 ökade Kristian IV rektors inkomster med

tvenne socknar, som förut tillhört en af domkapitlets
prælater. Rektorn vid Lunds skola har äfven haft Fjelie
præbende, men man saknar uppgifter för att bestämma

när delta præbende med rektoratet blifvit förenadt
ifrån blef det åter afskildt omkring 1679 13J.

Der-

Af allt detta synes klarligen att Danmarks konungar
på allt sätt sökte hjelpa de män, som hade sig anförtrodd
den mödosamma och ansvarsfulla- ungdomsundervisningen ;
äfvensom att den vid domskolan studerande och behöfvande ungdomen derjemte varit föremål för regeringens om
tänksamma godhet och understöd. Vi skola i det följan
de omtala några ytterliga prof på de framfarna konungarnes omvårdnad om samma skolas lärare och lärjungar.

8) K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. II. f. 3—4.
9) K. D^Geh. Ark. Sk. Reg. II. f. 54.
K.
D.Geh. Ark. Sk. Reg. III. f. 169-170.
“) K.
D. Geh. Ark. Sk. Reg. 11L f. 286—287.
la) K.
D. Geh. Ark. Sk. Reg. IV. f. 177.
1B) Registruui Bonorum Ecclesiæ Lundensis. A:o 1614. f. 128. (K.
Danska Geh. Ark.) Jfr. Falkman, Halländska Kyrkohemman 11. s. 314.
14
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Enligt anteckningar från 1586 var Lunds domskola

efter reformationen mycket besökt af ynglingar från Skåne,
andra danska provinser samt Sverige. Sedan de vid dom
skolan afslutat sina studier, blefvo de, utan att besöka
något universitet, i äldre tider genast prestvigde14).
De närmast derpå följande underrättelser om skolans
tillstånd äro från åren 1612—15, under hvilken tid
”ungdomens studier leddes klokt och fromt och allt till
gick efter kongl. förordningen”15).

Uti en af Jens Lauritson Wolff år 1654 utgifven
skrift omtalas domskolan med följande ord: ”Ved DomKircken er den berömmelig Latine Scholæ med en Rector
Scholæ och Con-Rector oc Locater, som vdi deris bestil
ling ere wel aflagde, och hafwe Hörerne kostpenninge,
och 12 Disciple af Schoten hafwe deres kost daglige hos
kanickerne foruden andre beneficia dennem tillagt er. Fra
denne Skole sendes aarligen smucke Personer till Kiöbenhaffns Höyloflige Academie att deponere” 16J.
Af det föregående ha vi sett att Lunds domskola
ganska mycket blifvit utvidgad, medelst det genom Kri

stian IV:s bref af d. 8 jan. 1619 upprättade och med

skolan förenade gymnasium eller kathedral-kollegium, i

14) ”Hœc sane Schola multos dédit hactenus, non per Schaniam tan
tum, verum etiam in aliis Daniæ provinens, adde et per Sueciam (unde
hue confluere non exigua discenlium turba consuevit) Sacerdotes, hodie
plures etiam datura, nisi constitutione recenli Regiæ Maiestatis cautum
esset, ne quis ordinelur ecclesiæ Minister, qui non ante in Academia
Hafniensi aliquamdiu versatus, inde etiam boneslum eruditionis adferat
ac vitae testimonium.” Magni Mallhiae Collect. Ms.

P. M. ôslrupii & Matth iæ Jani Liber Visitationis Scanensis. Ms.
16) Encomium Regni Daniæ.

Kiöbenbavn 1654. s. 572—573.
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afseende pä hvars organisation vi hänyisa läsaren till hvad
som derom blifvit anfördt sidd. 100—104 af denna
skrift.
Enligt nämnda kongl. bref skulle biskopen i Lund
vara läroverkets inspektor. Gymnasii lärare, som kalla
des professorer, voro följande: 1) Theologie professorn.
Denna plats öfvertogs af theol, lektorn vid domkapitlet,
hvilken behöll det gamla præbendet Wallkärra och Stång
by. 2) PhysicuS et Mathematicus. ..,-JIïll hans underhåll
anslogos' bona altarium Nicolai, Hypoliti, B. Märke con
ceptions, Stephani, S. Trinitatis. 3) Logicus, som,lön
tes med inkomsterna af bona altarium Canuti, Bealæ Vir
ginis et B. Virginis in medio capellæ S. Georgii. 4) Pro
fessor latinæ eloquentiæ var skolans rektor och 5) Pro
fessor lingnæ græcæ var skolans konrektor. Desse sednare bibehöllo de löner, som förut åt dem anslagits 17).
Bemälta professorer hade ”sessionem in actibus cathedralibus och ellers were forplict alt dömme wdi Eçteschabs sager och i andre saadanne besuerlige beraadslagninger, naar det behouff gioris.”
, ; Enligt kongl. brefvet af d. 7 maj 1639 upphörde
rektor och konrektor att föreläsa vid gymnasiet, hvars
lärare derefter utgjordes af 4 professorer.
Så beskaffad var läroinrättningen i Lund ända till år
1666, då karolinska universitetet instiftades. De män,
som vid den tiden beklädde lärostolarne vid gymnasiet,
blefvo kort derefter professorer vid det nya universitetet

lr) Rörande gymnasii-professorernes löner meddelas längre fram när
mare upplysningar vid O. Baggers, C. Roslii, J. Wandals och K. Hahns
biografier.
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I det följande komma vi att uppräkna gymnasii pro
fessorer samt i korthet skildra deras lefveme.
Kristian IV, i hög grad nitälskande för undervis
ningsverkets framgång, anslog, såsom vi sett, ej blott
räntor åt professorerne vid Lunds gymnasium, utan tänkte
äfven på de af dess lärjungar, som befunno sig i torftiga
omständigheter. Den 28 juli 1631 beviljade och *perpetuerade” han till rektör i Lund ett residens vid Lunda-

kapitel, som förut innehafts af d:r Jesper Rasmussen Brochmand i Köpenhamn 17) ; samma dag perpetuerades till

rektor eller en af professorerne ett residens, hvilket till
förne åtnjutits af köpenhamske professorn M. Christen
Lumborg (Longimontanus) 18) ochd. 7 maj 1639 tilla
des ett kanonikat till den fjerde professorn19).

Medelst kongl. brefvet af d. 18 febr. 1621 anbe
falltes att 6 ynglingar sku^p åtnjuta fri kost hos præla
terne samt de äldsta kanikerne och 6 andra på domkyr
kans bekostnad20).

1T) K. D. Geheime Arkivet. Skaanske Register V f. 31. Sk. Tegn.
V. f. 473.
,0) K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. V f. 32. Jfr. Skaanske TegnelserV.
f. 474, 478 v. Rörande doteringen till gymnasiet jemför kongl. brefven af d. 16 febr. 1621 (K. D. Geh. Ark. Skaanske Tegn. IV) och
d. 18 febr. s. å. (K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. IV f. 199—203), bland
bilagorna upptagna. — I Jordebog ofluer Lunde Capitels och Dom
kirkens Godtl» A:o 1639 (K. D. Geb. Ark.) anföras M. J. Wandal, lo
gic,us professor, och M. Frantz Rosenberg, professor elhicus, såsom innehafvande de altaregods, hvilka i sistnämnda kongl. bref åt dessa lä
rareplatser blifvit anslagna.
19j Se bilagorna.
20) K. D. Geh. Ark. Sk. Tegneiser IV. — — ”Daa bede Wij
eder11 (biskop och kapitel i Lund) ”och. naadigst begere, att enhuer
prælatus wnderholder en person till kost wdj samme collegio; Dissli-
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Den 11 juni 1622 hade konungen förordnat att

något gods som fordom varit tillagdt Galtegillet i Lund,
samt ett vikarie vid domkapitlet, skulle användas, till un
derhåll för disciplar, som på gymnasiet åtnjöto undervis
ning 21). Året förut hade konungen hos Lunds domkapi
tel gjort den påminnelse att de, hvilka åtnjöto ”bona mensalia,” för hvar mensa borde underhålla en ”scholedegn” 22).

Vi fortsätta berättelsen om lundensiska läroinrättningens öden. Efter några och fyratio års verksam
het upphörde, med stiftandet af universitetet i Lund*, det
med domskolan förenade gymnasiet. Sedan universitetet
efter danska krigets slut 1679 och följande åren erhållit
kongl. försäkringar om andra tillgångar för sitt bestånd
än kapitelgodsen, miste domskolan en stor del af den
dertill anslagna spaunemålen. Detta var t. ex. förhållandet
med 596.tr kronotionde från de 40 socknar, hvilka genom
kgl. brefvet af år 1561 till läroinrältningen blifvit an-

slagne. Genom kongl. resolution af d. 3 aug. 1687 för
klarades att i Lund endast skulle vara en barnskola med

gist de tuende eldste Canonici, huer ehn och alt die derimod tager dobelt, naar communia wddelis; Dernest och alt aff Domkirkens minulis
och wuisse fire och aff det wisse thoe wnderlioldis.”
21) K. D. Geheime Arkivet. Sk. Tegneiser IV. f. 417.
22) 1.1. — Rörande kollegernes löner vid Lnnds skola år 1620 har
jag funnit följande anleckning:
V klassen Andr. Nicolai,
9 pund helgonsk. korn
»
IV
»
Mich. Nicolai,
7 ” •
”
n
Joh. Claudii,
7
"
”
III
”
n
Didericus Ilenrici, 6 ”
”
11
”
»
David Petri.
7 ”
”
I
n
Disciplame (31 till antalet) hade vid samma tid 5 eller 4 pund heJgonskyldskorn ; somliga dock blott 1 pund.

[K. Danska Kansliets Arkiv},
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tvenne hörare. Att detta ej lärer varit meningen vid uni
versitetets stiftelse*, synes man kunna sluta af Privilegier

na d. 19 dec. 1666, hvarest det i § 16 heter: K. Maj.t.

vill af Kongl. gunst unna och efterlåla, att — Skolemästare och Lectores derstädes alla föreskrefne privilegier —
njuta”23). Sedermera ända till 1837 har undervisningen
vid Lunds domskola blifvit bestridd af blott tvenne ordi
narie lärare, hvilka stundom på längre eller kortare tid
till biträde haft dupplikanter. Under dessa 150 år var
den fordna berömliga domskolan, vid hvilken under flera
århundraden så många ypperlige hufvuden laggt grun

den till vetenskaplig bildning, förvandlad till en af de min
dre skolorna i hela stiftet. Det är således först i våra dagar,
som den 8 sekler gamla hedervärda läroinrättningen, haft
lyckan att blifva förnyad och utvidgad, så att den nu un
gefär motsvarar Lunds skola och gymnasium under Kri
stian IV:s dagar. Angående skolans restauration meddela
vi här några uppgifter, hämtade ur rektor Berlings pro
gram vid invigningen af karolinska kathedral-skolans nya
hus år 1837.
Redan biskop Celsius * påtänkte inrättandet af en hö
gre undervisningsanstalt för förberedelse till universitetet,
men det var först under biskop Hessléns tid, som öfverläggningar i konsistorium väcktes om möjligheten att er
hålla medel till en gymnasii-inrättning för detta stift.
Kongl. Maj:t beviljade d. 31 okt. 1810 under 16 års
tid inflytande besparade pastoralier till fond för en sådan
läroanstalt. På grund af ånyo väckt fråga om en gym
nasii-inrättning för Lunds stift befallte K. Maj:t d. 27 juni
*3) K. Br. af d. 3 ang. 1687 till biskop Knut Hahn §. 9.

21ö

IB21 biskop och konsistorium att undersöka och utreda
huruvida och till hvad belopp den till stiftets skolor an
slagna helgonskyldsspannemål samt andra lika beskaffade
anslag kunde användas till fond för en gymnasii-inrättning,
samt att uppgifva huruvida gymnasium, derigenom att nå
gon af stiftets med högre anslag försedda lärdoms-skolor
dertill förändrades så fort som möjligt skulle kunna brin

gas till verkställighet. Konsistorii underd. utlåtande af d.
28 aug. 1822 innehöll att af den stiftets klockare till
fallande helgonskyld, 794 tunnor korn kunde vid innehafvarnes afgång ytterligare korama stiftets läroverk till
godo. En ökad tillgång för den ifrågasatta löningsfonden
ansåg konsistorium kunna påräknas, om de skånska skolhemmanen finge, efter nuvarande åbors afgång, på 30
år bortarrenderas, hvarigenom en årlig inkomst af 400
tunnor korn beräknades kunna uppkomma; hvaijemte un
derd. hemställan gjordes, huruvida ej, då de s. k. kyrkoinspektorstunnorna genom kongl. brefvet af d. 4 sept
1811 blifvit psi mdragning ställda vid innehafvames af
gång, de 60 tunnor korn af Kristianstads län, som re
dan 1822 till kyrkorna återfallit, till löningsfoniien måtte

få anslås. Angående frågan om gymnasii-inrättningens
grundande på någon eller någre af stiftets skolor, upplys
tes att frikostiga anbud blifvit gjorda af städerna Malmö,
Sölvesborg, Landskrona, Karlshamn, Lund, Cimbrishamn,
Engelholm och Kristianstad, för det fall att gymnasiet till
någon af dessa städer förlädes; förmenande dock konsi
storium, såväl med hänseende till afståndet från universi
tetet, som ock till det mindre antalet af skolungdom, det

ej vara tjenligt att inom Bleking förlägga gymnasiet, men
att, om någon stad i berörda landskap dertill skulle ut-
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ses, Sölvesborg då torde vara den mest fördelaktiga. Bland
skånska städerna hade båda konsistorieme i Lund ansett
denna stad ega företräde. Uppfostringskommiteen tillstyrk
te i underdånighet d. 23 dec. 1822 de uppgifna tillgån—
games användande för gymnasii-inrättning, anseende dock
Sölvesborg dertill mera tjenlig än någon af de andra stä
derna, hvilka för detta ändamål erbudit bidrag. Sedan
äfven kammar-kollegium i denna fråga blifvit hördt, samt
d. 13 febr. 1823 tillstyrkt helgonskyldskornets använ
dande, och en del förberedande åtgärder i afseende på
kyrko-inspektors-tunnomas anslående till löningsfonden blif
vit vidtagne, befallte K. Maj:t d. 24 mars 1824 att ett
gymnasium för Lunds stift skulle inrättas och i Sölves
borg förläggas. Konungen gillade äfven de af konsisto
rium föreslagna utvägar för bildandet af en löningsfond,

samt befallte konsistorium att vidtaga alla de åtgärder,
som med detta ämne egde gemenskap och för ändamålet

erfordrades, samt derefter inkomma med underd. förslag,
såväl till närmare bestämmande, som till uppbörds- och
redovisningssätt af de beviljade fondema. Med anledning
häraf anmälde konsistorium d. 11 maj 1825: 1) att en
ligt ytterligare gjord beräkning kunde 1047 tunnor kora
komma löningsfonden till godo af de församlingar, ifrån
hvilka, på sätt förut nämndt är, helgonskyld af kloc

karelägenheter utgick; 2) att af arrenden för skolhemman
förväntades uppkomma det förut beräknade belopp af 400
tunnor korn; 3) att 59 /unnor 12 kappar, mest råg,
blifvit för löningsfonden af de indragna kyrko-inspektorstunnorna, efter församlingarnes ytterligare hörande bevil
jade; 4) att af de 158 tunnor korn, som dittils blifvit
använda till stipendier vid skolorna, 100 tunnor kunde
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till löningsfonden ingå, alldenslund återstoden för ända

målet ansågs vara tillräcklig.
Den år 1825 d. 21 dec. förordnade kommiteen för
revision af rikets uppfostringsanstalter yttrade sig, i un

derd. betänkande af d. 20 dec. 1828, anse förökade
statsanslag vara behellige för de flesta nuvarande läro
verk.

De beräknade behofven för elementar-läroverken

uppgingo till 42,000 r:dr b:ko, hvilka, jemte 18,000
r:dr för universiteten4, af rikets ständer dén 12 mars
1830, på konungens proposition, beviljades. Genom kongl.
brefvet af d. 22 dec. 1831 bestämdes grunderna för an
vändandet af de beviljade 42,000 r:dr, som sålunda blif
vit anslagna åt elementar-läroverken, och ibland dessa
upptogs, enligt förslag af läroverks-kommileeri, en kathedral-skola i Lund, hvarjemte gymnasii-inrättningen i Söl
vesborg uppsköts, till dess sig visat, om ej densamma
härigenom blefve öfverflödig. Sedan konsistorium d. 18
juni 1832 meddelat statskontoret, att detsamma, i an
seende till uteblifvit nåd. svar å dess framställningar af
d. 11 maj 1825, hvarkén kunnat gå i författning öm

helgonskyldens indragning eller låta något af de påräkna
de medlen för skolverket afsälta, anbefallde konungen d.

21 sept. 1833 konsistorium att anföra, hvad i afseende
på de af rikets ständer påräknade tillgångar samt förvaltningssättet deraf vore att iakttaga, samt föreslå sättet
för utvidgning af Lunds skola; hvarjemte i samma bref
det af 1832 års skol-revision uppgjorda förslag till klas
ser, lärare och löner för kathedral-skolan gillades.
Till åtlydnad af det kongl. brefvet af d. 21 sept.
1833 afgaf konsistorium under d. 3 dec. s. å. underd.

yttrande i afseende på förvaltningssättet af de påräknade
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tillgångame. Hvad sättet för skolans utvidgning beträffade
ansåg konsistorium intet hinder möta för tillförordnandet
af några lärare vid kathedral-skolan. I afseende på pas
sande skolbyggnad föreslogs inköpet af en gård tillhörig
generalmajor Clairfelt. Sedan en del förberedande åtgär
der blifvit vidtagne, isynnerhet med anledning af Lunds
stads genom utsedde deputerade anmälda förslag, dels om
nybyggnad, dels om inköp af annat hus såväl till lärohus, som till boställe åt rektor, beslöt K. Maj.t d. 9 dec.
1836 att Lunds kathedral-skola skulle inrättas i enlighet
med de i nåd. brefven af d. 22 dec. 1831 och d. 21

sept 1833 uppgifna grunder, samt godkände det förslag
till helgonskyIdens användande, som konsistorium redan
1824 afgifvit, hvarjemte konsistorium anbefalldes att afsluta handel med gen. Clairfelt, hvars hus till följe häraf
inköptes för en summa af 13,333 r:dr 16 sk. b:ko.
Detta hus inreddes sedermera till kathedral-skolans behof
och kostade de behöfliga reparationerne 1,317 ridr 34
sk. 4 rst. b:ko. Under sommaren 1839 skedde en större
reparation à öfra våningen af skolhuset; kostnaden gick
till omkring 1000 r:dr b:ko.
I anledning af hos K. M:t förekommen fråga i af
seende å dispositionen af den klockare helgonskylds spannemål, 1,047 tunnor, inom Lunds stift, som genom kgl.
brefvet af d. 9 dec. 1836 blifvit anvisad till kathedral-’
skolan i Lund, äfvensom å förslaget att samma helgonskyld finge oförminskad bibehållas vid klockarelägenheterna
i stiftet, allât K. M:t d. 13 januari 1840 till rikets då
församlade ständer en nåd. proposition, rörande anslag
af allmänna medel till kathedralskolan, i stället för omförmälta dertill påräknade 1,047 tunnor.
Vid öfver-
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vägande af detta ämne och vid anställd uträkning hade

ständerne funnit medelpriserna å korn, enligt de sistförflutna 5 årens markegång, utgöra för Kristianstads län
6 r:dr 46 sk. eller för de från detta län anvisade 479
tunnor helgonskyld 2,893 r:dr 46 sk.; för Malmöhus län

5 r:dr 37 sk., eller för 509 t:r, som derifrån påräk
nats, 2,937 r:dr 17 sk.; och för Blekinge län 7 r:dr
29 sk., eller för de från detta län utgående 59 t:r, 448
r:dr 31 sk.; tillsammans för 1047 tr 6,279 r:dr 46
sk. b:ko: hväremot den af K. M:t, under den 22 dec.
1831, för Lunds kathedralskola fastställda stat erfordrar
en tillgång af endast 840 t:r spannemål, utgörande efter
ett vid löne regleringen för samtlige allmänna elementar

läroverken antaget beräkningspris af 6 r:dr tunnan 5,040
r.dr, deraf, enligt konsistorii till K. M:t och statskontoret

ingångna och vid interimsstaternas upprättande följda upp
gifter 1,183 rrdr 2 sk. 8 rst., ulan beräkning af helgonskyldskornet, redan funnos disponible, så att, till be
redande af fufi aflöningsstat, icke erfordrades mera än
3,856 r:dr 45 sk 4 rst Rikets ständer béviljafle der-

före till. Lunds kathedralskola ett årligt anslag åf sist
nämnda belopp 3,856 r:dr 45 sk. 4 rst., hvarigenom
skolans behof ’af den omtvistade klockare-helgonskylden
kommer att upphöra, och med hvilket belopp anslaget å
riksstatens 10:de hufvudtitel till elementarläroverken öka
des.
Härförutan förmälte rikets ständer hos K. M:t, att
de, enär det vore af högsta vigt att församlingarne be-

redes tillfälle att inrätta folkskolor eller förbättra de re
dan varande, för hvilket ändamål den förut till katedral
skolans behof afsedda andel uti helgonskylden lämpligen
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bör kunna användas, jemväl godt funnit besluta, att de
församlingar inom Lunds stift, af hvilkas helgonskyldskorn påräknats bidrag till kathedral-skolan i Lund, böra
så vidt de förbinda sig att uteslutande till folkundervis
ningens befrämjande inom församlingarne använda förut
nämnda bidrag af ifrågavarande spannemål, bibehållas vid

oqvald besittning deraf ; men att deremot de församlin
gar, som ej vilja antaga ett sådant villkor och ej heller
kunna lagligen styrka sin rätt att disponera denna del af
kloekare-helgonskylden, skola, i enlighet med K. M:ts bref
af d. 9 dec. 1836 i mån af de dermed aflönade kloc
kares afgång, densamma inlefverera till Lunds kathedralskola, hvars statsanslag i förhållande derefter då kommer
att minskas.
Hvad rikets ständer i förenämnda hänseende beslu
tat, fastställde K. M:t d. 27 juli 1840 till behörigt iakt
tagande och efterrättelse.

Kathedral-skolan består af tvenne hufondafdelnin
gar, af hvilka den nedra har 6 kolleger , en apologist
derunder inbegripen, och den öfoe trenne ordningar, i lik
het med gymnasium, samt 5 lärare, bestående af rektor,
vice rektor, äldste adjunkt samt tvenne yngre adjunkter.
Härtill komma lärare i gymnastik, teckning ocfi koral
sång. Det nya skolhuset invigdes af biskop Faxe medelst
ett tal d. 18 nov. 1837 24). Undervisningen derstädes

börjades d. 20 nov. s. å.
Vid k. Karl XIV Johans besök i skolan d. 28 sept.
1837 biföll H. M:t på biskop Faxes underd. begäran att
kathedral-skolan skulle få bära namn af den karolinska.
Faxe, Tal då Caroiinska Calhedral-Skölans nya lärohus in
vigdes i Lund d. 18 Nov. 1837. Lund 1837.
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Skolhusets historia.

Beträffande de skolhus, som
tillförne af Lunds domskola, blifvit begagnade, så kän
ner man ej hurudant det äldsta varit beskaffadt, ej heller
hvar det legat. Trobgen har det varit beläget närmare
S:t Laurentii kloster och blifvit förstördt vid någon af
eldsvådorna åren 1172, 1234, 1263 eller är 1452, vid
hvilket sednare tillfälle nästan hela staden, utom domkyrkan
och Lundagård, af k. Karl Knutsson förstördes. Såsom säkert
kan man antaga ätt den offentligä undervisningen i de
följande tiderna blifvit meddelad i något af de hus, som
tillhörde domkapitlet ' Man känner att de theologiska före
läsningarna omkring 1567 förrättades i det, af erkebiskop

Karl omkring 1327 med domkyrkan sammanbyggda S.
Dionysii kapell, söder om kyrkan, nästintill södra korutsprångetK). Vid den tid, då . Skåne införlifvådes med
Sverige, har man sig bekant, alt åtminstone något före
1675 års krig, det gamla, år 1842 nerrifna och straxt
vester om domkyrkan belägna, laboratoriihuset varit Lunds
hufvudsakliga skolhus. Det var bygdt af sten , 2 vånin
gar högt, och ganska gammalt26 ). I, äldre handlingar
benämnes det alltid gamla skolhuset Der lärer förmodli25) Jfr. sid. 202 af denna skrift. — Magni Matthiœ Collectanea.
Handskrift på
K. Bibi, i Köpenhamn.
26J I ett syne-instrument vid hållen besigtning d. 24 juni 1704. af
domkyrko-rådel och några tillkallade handtverkare, heter det: ”alt de
granskat och besigligat så noga, som ske kunnat, det gamla stora Scbole
Stenhuset, som för sista krig här i Skåne af gambla tider varit brukat
för en publique Schola, men efter den tiden intet kunnat repareras och
likväl lärer nödvändigt finnas, att jemväl nu dertill brukas för den stora
trängsel, som finnes i de rum, hvilka nu efter berörde krig hela tiden
måst brukas till Schola, men lillförene allena varit små logementer för
docentibus.” Beparationsförslaget uppgår till 822 d:r 17 sk. s:mt. In
gen reparation blef då af.
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gen det auditorium varit beläget, som i kongl. brefvet af
d. 8 jan. 1619 sägas vara det, hvilket rektor plägade
nyttja. Under Karl XI:s krig med Danmark förföll det

och har sedermera ej till sitt egentliga ändamål blifvit
användt. Det mindre stenhuset söder öm kyrkan,' vid
hvilket stadsvågen numera är belägen, gagnades förut till
boningsrum åt kollegerne. Sedan den större skolbygg
naden blef obrukbar, har Lunds skolungdom haft sina läsöfningar i det mindre, nyss omtalta, skolhuset söder om
kyrkan, hvilket åt vester var sammanbygdt med en för
lärarne inredd mindre våning, som år 1802 blef nedta
gen. Enär skolungdomen i detta skolhus ej alltid kunde
inrymmas, var i sednare tider blott rektorsklassen der
församlad, hvaremot de öfriga lärjungame på andra stäl
len undervisades27). Nuvarande skolhus har varit resi

dens för hjeltekonungen Karl XII under hans vistande i
Lund.
År 1842 uppfördes å den på öorra sidan af skol
gården befintliga stallbyggnad, hvilkens nedre del var af
gråsten uppförd år 1805, en öfvervåning och inreddes
det sålunda uppbyggda huset till en gymnastik-lokal, ge
nomgående båda våningarne på östra sidan, samt på den
vestra till ett läsrum å öfra botten samt vaktmästare
bostad å den nedra. Ritningen är uppgjord ^af prof. Brunius. Byggnadsomkostnaden vid pass 2,800 r:dr b:ko.
Fråga är nu väckt om en större nybyggnad till
skolan.

Prœbende-hemman. I stället för
tvenne af numera okända välgörare skänkta hemman n:o 10

Skolans jordar.

27j Jfr. mera härom i bisk. Faxes Tal, hvarur dessa uppgifter om
skolhusen äro hämtade.
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och 11 uti Önnerup, som tillförne legat under Lunds

kollegat, men år 1706 vid kommissionen angående rusthållsförbätlringen blifvit tagne derifrån och lagde till rust-

håll, äro efter guveniementets resolution, dat. Malmö d.

24 juli 1713, tvenne andra hemman anslagna till veder
lag, neml. n:o 4 £ mantal i Tygelsjö by, Hardeberga
socken och Torna härad, (innehåller 79 tunne- samt 7-^
kpL retiring, uppskattad till 40 tunne- samt 26 kappelands jordrymfl) samt n:o . 6 $ mantal Åhlstorp, Westra
Karaby socken och Harjagers härad. — Af embetsjord hö
rer hit: 1) den s. k. Skolejorden i Kjellby, som enligt
landtmätareprotokollet af d. 9 okt. 1799 utgör 26 tunne-

och 28 kappeland, fördelade i 3:ne lika lotter mellan rek
tor, en kollega samt kantor; 2) ”Skolhagen” vid Mårtensgatan i Lund.

Skolans arkiv är högst obetydligt, oaktadi man
med skäl kunnat vänta motsattsen af en så urgammal
läroinrättning. Rektor Textorius ökade arkivet med åt
skilliga offentliga handlingar från landskontoret i Malmö
och rektor Beding har återförskaffat åtskilliga skolans handlingar, som funnits i några f. d. rektorers sterbhus. ' Äld

sta anteckningen utgöres af ett dokument från 16:de sek
let. Handlingarne' utgöra 13 band in f:ö och 1 in 4:o.

Skolans bibliothek

grundlades i nyare tider af
rektor Textorius.
Det har år 1845 begåfvats med
flera värdfulla och dyrbara böcker af öfverstekammarjunkaren och kommendören baron Gyllenkrook nemli-

gen: Illuminerade Figurer till Nilssons Skand. Fauna; 2
band f:o; Diderot et d’Alembert, Encyclopædie, 39 band,
8:o. Bertuch, Bilderbuch für Kinder, med kolorerade

224
plancher, 23 band in 4:o saml Ausführlicher Text zu Bertuchs Bilderbuche, 10 band, 4:o. Boksamlingen är ännu
ganska ofullständig och uppgår blott till omkring 400
band. Förslag har blifvit gjordt och af sista skolrevi-

sionen tillstyrkt att kathedralskolan i likhet med rikets
gymnasier måtte ihogkommas med några böcker ur kyrkoherdarnes sterbhus i stiftet. — Att skolan under medeltiden
varit försedd med en boksamling*; är 'på annat ställe re
dan omtaladt (jfr. sid. 43) æ).

Skolans mineralogiska samling.

Från kongl. vetenskaps-akademien i Stockholm har kathedral-skolan till
skänks erhållit en samling af 307 stycken mineralier.

Skolans Välgörare. I det föregående hafva vi
omtalat skolans förbindelser till k. Knut den helige, vi
dare att erkebiskop Eskil år 1145 förökade skolans ränta
med trefjei dedelar, att erkebiskop Jakob Erlandsson skänkte
till skolan all sin lösa och fasta egendom i Ifufvedstorp,
Dagstorp, Särslöf och Norrhviddinge samt en quarn i Treye,
att erkedjeknen Håkan. donerade gods i Treye, Särslöf
och Hufvudstorp, att enkefru Cecilia Kalf begälvade skol
inrättningen år 1309 med jord i Lomma, att kanslern
Guido år 1314 skänkte till 12 ”scholares præbendarii”
en gård i Dagstorp ocb Gottschalk år 1380 någon egen
dom i Skanör29).
Men skolgossame ihogkommos äfven med stundom

rätt betydliga gåfvor vid de testamentariska anordningar,
*e) Vi tillägga bfir att Sven Saxtorp, dekanus i Lund, fir 1404 skänkte
till skolan en sångbok (librum de cantu). Dipl. C. L. n:o 402.
Diplom. Suecan. I. 51—53. Diplom. Cap. Lund. n:o 88. 192.
281. 282. 301. 283. 284. 179. Jfr. för öfrigt stö.7’194-—199 af denna
skrift.
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som så ofta gjordes för firande af årsmot i . Lunds dom
kyrka. Sådana årsmot begingos ganska många gånger
hvarje år och utdelning af penningar skedde då till sko
lans lärjungar.
Vi redogöra i korthet för dessa gamla donationer:
År 1209 af Jon Litlæ, 2 öre’0). Scriptores Rerum Dan.

III. 480.
1238 ” Thycho, diaconus canonicus i Lund,
mark.
Dipl. Gap. Lund. n:o 390^.
1273 ” kaniken Nils Thorkilson Bille,
mark. Dipl.
Cap. Lund. n:o 338.
1274 ” Joseph Magnösson, riddare, (f 1298) 2 öre.
S. R. D. IV. 32.
1276 ” Erlandus, archielectus, 1 mark till disciplarne och vikarieme. S. R. D. IV. . 53. Dipl.
Cap. Lund. n:o 361.
1285 ” Benedictas, dekanus i Lund, 2 öre. Dipl. C.
Lund. n:o 389. , S. R. D. DI. 562. IV. 59.
1286 * Niçholaus Bassebæk, kanik i Lund,
mark
till discipl. och vikarier. S. R. D. 111. 528. IV. 46.
”
” Håkan, erkedjekne,
mark. S. R. i&. III.
501. IV. 36.
1289 ” prosten Trugoth, l mark. Dipl. C. L. n:o 311.
”
” Johannes Dros (f 1289), erkebiskop, 1 mark
”till fattiga skoldisciplar och andra tiggare.”

S. R. D. III. 482.

1291 ” Andreas Thorkelson, kanik, 2 den., till hvarje
fattig skolyngling, som bevistade hans årsmot;

•°) En mark = 3 öre = 24 örlugar (solidi, denarii).
Suec. 1. 73.

Jfr. Dipl.
15
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till andra fattiga scholares 2 öre. S. R. D.
HL 495. IV. 34. Dipl. C. L. n:o 340.
1294 af Nicholaus Öthesson, kanik, 1 mark. Dipl.
Cap. L. n:o 403.
1297 ” Götho, kanik, 2 öre. Dipl. C. L. n:o 391.

1299 ” Çhristianus, kanik, 2 öre. S. R. D. III. 546.
IV. 54.
1300 ” Thomas Gynterson, 1 öre. S. R. D. III. 479.
IV. 29.
1301 ” Thord Thaat (Thott), riddare, ^-:del af år
liga inkomsten från en gård i Getinge. S. R.
D. DI. 512. IV. 40.
1302 ” Henrik Brunswick, 2 öre. Dipl. C. L. n:o
390.
1303 ” 'prosten Andreas, ± mark. D. C. L. n:o 310.
1304 ” Johanna, enka efter Guthmund Litlæ, 2 öre.
S. R. D. IH. 575. IV. 63. D. C. L. n:o 180.
1305 ” Petrus Thott, vir nobilis, subdiaconus et canonicus Lundensis, ihogkom äfven fattiga scho
lares med en årlig utdelning. S. R. D. III. 557.
1306 ” Andreas, prost i Lund, likaledes. S. R. D.

n

HI. 534.
” Eskil (Snubbe?), riddare, och hans fru Kri

stina, 2 öre. S. R. D. HI. 513.
1307 ” Aslo, prest och kanik. i Lund, ødelen af år
liga inkomsten utaf en donerad gård. S. R.
D. HI. 493.
1308 ” Henrik Robokindson, Lundabo, 1 mark till
»

scholares och vicarii. S. R. D. III. 519. IV. 42.
” Johannes Kalf, dekanus i Lund,
mark. S.
R. D. HI. 507. IV. 38. —■ Enligt gamla ge-

Vil
nealogiska anteckningar skall han förut hafva
varit riddare och k. Erik Menveds marskalk.
1309 ” Jakob Åkeson, kanik i Lund,
mark. S. R.
D. III. 495. IV. 34.

” Benedictus Wæstœson, 1 mark.

”

. ” ”
1311 ”

1314 ”

1315 ”

”

”

1316 ”

S. R. D.

IV. 46.
Knut, kanik, 1 öre. S. R.. D. IV. 28.
Hartleuus, Lundabo, £ mark. S. R. D. III.
560. IV.% 58.
Guido, dekanus i Lund och k. Erik XIH:s
kansler, 6 öre till fattiga skolgossar och an
dra behöfvande. S. R. D. III. 515.
fröken (domicella) Kristina, Uhbos dotter,
2 öre till korgossame. S. R. D. III. 506.
IV. 38.
Bouo Clæmitson fr. Vestby församlings mark
till vikarierne och fattiga skolynglingar. S. R.
D. III. 496. IV. 34.
Johannes Franz, myntmästare i Roskild, till
fattiga skolynglingar och andra tiggare 6 öre.
S. R. D. 561. IV. 58.
M

” Laurentius Andrere, kanik, testamenterade till
domkapitlet i Lund en gård i Kabbarp uti
Bara härad, af hvars årliga landgille fattiga
skolynglingar och andra fattiga skulle upp
bära I*. D. C. L. n:o 129.
1318 ” Olof, kanik, 2 öre till korgossarne. D. C.L.
n:o 305.
1325 ” erkebiskop Esger, 18 öre till skolgossarne
”

och andra fattiga.
29.

S. R. D. III. 479. IV.
15»
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1325 af samme erkebiskop Esger, (f 1325), 2^
mark till fattiga skolynglingar, som deltogo i
korsangen vid årsmotet öfver honom. D. C.
”

L. n:o 74.
” Johannes Kannæ, riddare, till scholares och
vicarii
af årliga inkomsten från en gård

i Baldrinsthorp. S. R. D. III. 555. IV. 56.
n ” Jakob Esbjörnsson, dekanus i Lund, gaf 1
mark till scholares. D. C. L. n.o 153.
1327 ” Petrus Thrugotson, diaconus et canonicus Lund.,
ihogkom äfven skolans disciplar. S. R. D. HI.
511. IV. 39.
1329 ” Thomas Ubbœson, ”Magister in artibus et
Canonicus Lundensis,” likaledes. S. R. D. III.
535. IV. 50.
1331 ” Asc er, kanik, som lät uppbygga altaret un
der orgeln, 2 öre. S. R. D. III. 503. IV. 37.
1332 ” Johannes Karlson, Lundabo, 2 öre. S. R. D.
III. 476. IV. 27.
1333 ” Jakob Tukœson, Lundabo, 2 öre. S. R. D.

”

DI. 495. IV. 34.
” Tuko från Låland (Tucho Hemmingi de La-

landia; Jfr. Magn. Matlhiæ, Catal. Episc. Lund,
p. 118), ± mark till scholares och andra
tiggare. S. R. D. Hl. 547. IV. 55.
1335 ” Johannes Eriksson, riddare, höfvidsman på
Borendeholm (Bornholm), broder lill erke
biskop Karl, testamenterade flera hemman på

Bornholm till domkapitlet i Lund. Af årliga
räntan skulle åt vikarier och fattiga skoldi-
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sciplar 1 mark utdelas.

D. C. L n:o 104.

S. R. D. III. 520, 538—539.
1336 af Magister Petrus Herba, ”Archidiaconus Roschild., & Lund.,” tredjedelen af en gårds år
liga inkomst till skolynglingar och vikarier.
S. R. D. in. 504. IV. 37.
1338 ” Wlf Pætersson från Thratinge, 2 ôre. S. R.
D. HI. 562. IV. 59.
1340 ” Titheman från Aoos (Åhus), 2 örtugar. S.

”

R. D. HI. 491.
” Jakob Jönsson till Marköghe (Markie), rid
dare , £ mark till korgossarne. D. C. L.

n:o 320.
Jakob Jônæsson, riddare, 3 öre till korgos
sarne. S. R. D. ni. 491.
.1341 ” Gynter Thomesson, Lundabo, 1 öre. S. R. D.
IH. 548.
” ” Holmgerus Petri, prost i Lund, £ mark.

”

D. C. L. n:o 308—309.
1342 ” erkebiskop Petrus, 17 öre till scholares och

andra tiggare. S. R. D. IH. 536.
1344 ” Johannes Kanne, kanik, 3 öre till skolung
domen och andra fattige. S. R. D. HI. 526.

1345 ” Petrus Jensson från Nym, presbiler Ä canon.
Lund., -i mark till scholares och andra fat
tiga. S. R. D. in. 508. IV. 38—39.
1346 ” Magnus Nicolai, diaconus & canonicus Lund.
-1 mark till scholares och vicarii. S. R. D.
”

IH. 549.
”■ Nicholaus Bunkeflo, kanik, 6 mark ”paupe-
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ribus mendicantibus scolaribus et ahis pauperibus.” D. C. L. n;o 385.
af Nicholaus Mandrop, 3 öre. D. C. L. n o 341.

”

1348 ” Joon Petri, presbiter, 3 öre till korgossame.

S. R. D. in. 482.
” Sveno Petri, kapellan hos erkebiskop Petrus,
3 öre. S. R. D. HI. 544.
” Sigoth Pedhersson af Fogethorp (Fogdarp?),

”
”

riddare, till 4 korgossar 5 öre till hvar
dera. . D. C. L. n:o 339.
1349 ” Cecilia, enka efter Henrik Frederikson, ihogkom äfven korgossarne med 1 öres årlig utdel

”

ning. S. R. D. IH. 494. D. C. L. n:o 204.
” Jakob Esbjörnson BeUingéryth, kanik, -1 mark

”

till fattiga skoldisciplar och andra tiggare. S.
R. D. HI. 510—511.
” Gynter, prest i Hörby, 3 öre, likaledes. S.

”

”

R. D. m. 511. IV. 39.
” erkebiskop Petrus, årlig utdelning. D. C. L.
n:o 302.
” Cecilia, enka efter Henrik Fredrikson, bor
gare i Lund, 1 solidum (örtug) S. R. D. HL

493—94.
1350 ’ Nicholaus Pætersson Moppe, 2 öre. S. R. D.
III. 564.

”

”
”

” Thorkil Byernesun, kanik, ihogkom äfven di
sciplarne med en årlig utdelning på hans årsmot. S. R. D. ni. 565. D. C. L. n.o 400.
” Bothilda Byernedotter, 3 öre till skolgossarne och andra fattiga. S. R. D. IH. 568.
” Nicholaus Pæterson, ”persona Capellæ domini
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Petri Archiepiscopi Lundensis,” fidelen af år

liga inkomsten från en gård i Billeberga, li
kaledes. S. R. D. DI. 518.
1350 af Magister Jonas för sin bror riddaren Johan
nes Niclesson af Sibbethorp, -ødelen af årbga inkomsten från en gård i Byærnekulle
(Björnakulla), likaledes. S. R. D. III. 518.

’

— Dessa bröders fader var Nicolaus Hak
at.Sibbethorp, som dog före år 1350. Jfr.
S. R. D. ID. 493.
” Tuvo Galen af Færeldæ 31), riddare, bestäm

de också en årlig utdelning till scholares. S.

”

”

”
. .

. R. D. ni. 519.
” Petrus Botulfson, prest, 3 öre.

S. R. D.

DI. 496—497.
” Ingeborg, enka efter Nils Hak af Sibbetorp,
årlig utdelning till fattiga disciplar. S. R. D.

HI. 493.
” Niçholaus Fredonis, prest , 2 öre. D. C. L.

n:o. 40.7.

I

’ Nicolaus Magnusson, kanik, 1 öre. D. C. L.
n:o 407.
”
” Andreas, prest vid S« Maria Magdalenas al
tare i kraftkyrkan, 3 öre till skiftes mellan
scholares. och andra fattiga. S. R. D. m. 481.
1351
Matheus, kanik, 3 öre. S. R. D. IH. 479.
1352 ” Jonas Nicolai Litle, kanik, skänkte en gård
i Byamekulle (Björnkulla), för begående af
årsmot öfver hans broder riddaren Johannes
’

81) I diplomer från åren 1396, 1397,1399 kallas han ”Dominus Tuvo
Galen 4e Nœsbyhokn miles Scaniæ.”
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Niclæsson. En fjerdedel af denna gårds in
komster skulle årligen utdelas bland fattiga
disciplar. D. C. L. n:o 101.
1352 af Magister Jonas Litie skänkte domkyrkan en

”

gård i Broby, af hvars årliga landgille 3 öre
skulle tillfalla skolynglingarne. D. C. L. n:o 122.
” Jakob Jermer, kanik, 2 öre. D. C. L. n:o

• 145.
1353 ” Tueo Thuronis Malmögh, kanik, årlig utdel
ning. D. C. L. n:o 395. S. R. D. HI. 495.
1358 ” Benechinus, kantor vid Lunds domkyrka, ±
mark till fattiga skolynglingar och andra tig
gare. S. R. D. III. 534.
■ ”

” Karl Josefson, kanik, årlig utdelning.
D. DI. 551.

S. R.

1359 ” Petrus Nicolai, scholasticus Lundensis, 3 öre.
D. C. L. n:o 391i.
1360 ” Nicholaus Frendæson, 2 öre. S. R. D. HI. 577.
1361 ” Johannes Styghson, archidiaconus i Lund,
årlig utdelning. -S. R. D. HI. 497. D. C. L.
u:o 404.
”
” erkebiskop Jakob (f 1361), 12 öre till

skolungdomen och andra fattige.

S. R. D.

HL 513.
1365 ” Efrardus, skräddare i Lund, 3 öre till skol
ungdom och de fattige. S. R. D. IH. 563.
1368 ” Jonas och Johannes Saxthorp, 12 ören till
skolungdomen och de fattige. S. R. D. DI.

”

556, 558.
” Cecilia, enka efter Lythbert Bukhorn, -L mark.
D. C. L. n:o 357.

S. R. D. HI. 550.
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1377 af Thrygillus Olavi de Stewighe, årlig utdel
ning. S. R. D. III. 519.
1379 ” erkebiskop Nicolaus (f 1379), 1 pund ster
ling , till skiftes hvarje år mellan kaniker, vi
karier och fattiga skolynglingar. S. R. D.
HI. 486.

1380 ” Gottschalk skänkte nàgoii egendom i Skanör
‘

till altare Scholarium i Lunds domkyrka. D.
C. L. n:o 179. jfr. sid. 199 af denna skrift

1397 ” Tyko Jensson Wispe, väpnare, donerade till
domkapitlet en gård i Hyllie, af hvars årliga
landgille tredjedelen skulle auvändas till skoldisciplarne och andra fattiga. D. C. L. n:o
110. Jfr. Magnus Matthiæ, Catal. Episc. Lund.
p. 130.

1404 ” Sven Saxtorp, dekanus i Lund, 10 groschen
till skolynglingarne och andra fattiga. S. R.
D. m. 494. D. C. L n:o 402.
”

” erkebiskop Jakob (Gerhardson) bestämde i sin

fundats att 2 mark silfver • skullé årligen ut
delas till den skolyngling, som biträdde pre
sten vid St. Knuts altare i domkyrkan. D. C.
L. n:o 348.
1456 ” Elna Esbjörnsdotter, årlig utdelning.
L. n:o 344.
1458 ” Matthæus Petri, kanik, 3 öre.
n:o 384.

D. C.

D. C. L.

,
För följande donationer under medeltiden kan årtalet
ej närmare bestämmas. De flesta härleda sig från 13:de
och 14:de århundraderna.
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Effrardus Dicough, Lundabo, till skolgossarne och
andra fattige, -ødelen af årliga inkomsten från en done
rad bod. S. R. D. IR. 574.
Petrus Æbbeson, ”homo nobilis,” till korgossarne
mark. Lefde i början och ända till medlet af 13:de
århundradet, och var brorson till erkebiskop Andreas Su
neson. S. R. D. III. 484.
Nicholaus Pose, presbyter & canon. Lund., till skol
ungdomen och vikarierne, tredje delen af årliga landgillet
från en gård i Kæklinge. Omkring år 1366. S. R. D.
III. 574. IV. 63.
Håkan Olofson, borgare i Lund, 3 öre till skolyhglingarne och andra fattiga. S. R. D. IH. 499.
Ivar Monk och Petrus Monk, 3 öre till skolynglingame och andra fattiga. S. R. D. III. 499.
Thrugot, prost i Lund, son af Tuko Pust, 2 öre.
S. R. D. 578. IV. 65. Thrugot, hvilken efterträdde Ja
kob Erlandsson såsom præpositus i Lund dog 1253.
(Daugaard, Om de Danske Klostre. 131).
Lythertus Bokhorn och Cecilia, hans hustru,^-mark.

S. R. D. III. 526.
Magister Nicolaus Thorkelson, 2 öre. S. R. D. III.
542. IV. 53.

JohaMies Barn, 4 mark. S. R. D. DI. 542.
Magister Jonas Litlæ, kanik, 3 öre. S. R. D. III.
545. Lefde år 1351 och var erkebiskop Petri syster
son. Jfr. Magnus Matthiæ, Gat. Ep. Lund. y. 146—147.

Knut Niclesson från Seland, riddare, 3 öre till skoldisciplar och andra fattige. S. R. D. III. 547.
Jakob Mws (lefde omkring 1349—65) gaf 1 ”so
lidum antiquum gross,” likaledes. S. R. D. Ill. 550.
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Petrus Knutsson, kanik (omkring år 1340), fjerde

delen af årliga inkomsten från en gård i Wæggyæthorp,
likaledes. S. R. D. III. 551.
Erkebiskop Magnus (f 1390), till skolgossar och

andra fattiga, 8 groschen.

S. R. D. III. 559.

Benedictus Pæterson, borgare i Lund, 3 öre, lika
ledes. S. R. D. III. 560.

Nicholaus Christyarnson och Christiarn Most, 1 öre.
S. R. D. in. 561.
Johannes Ryningh, kantor vid Lunds domkyrka, till
fattiga skolynglingar en del af årliga inkomsten från en
gård i ”Rithinge makla Wæmundahôxhæret.” S. R. D.
III. 568.

Omkring 1353—62.

Petrus Nicolai, scholasticus i Lund, till scholares
och vicarii halfva inkomsten från en bod på torget i Lund.

S. R. D. III. 568. Omkring 1359.
Anna Nielsdotter, enka efter Olof Truedsson i Lund;
årlig utdelning. D. C. L. n:o 275.
Erkebiskop Karl (1335—1334). Af de gods, som
han anslog till S. Dionysii altare, skulle alltid 2 fattiga
skolynglingar underhållas. D. C. L. n:o 303.

Petrus Svensson, ”Canonicus et Cellerarius” i Lund,
till korgossarne 10 öre.

D. C. L. n:o 307.

Erkebiskop Magnus (17:de), ”scholaribus ministrantibus ad missas I solidum Lubycensem”; till andra fattiga
skolgossar 8 groschen. S. R. D. 1IL 525.

Af ofvananförda donationer till Lunds domskolas di
sciplar har skolan ingenting qvar. De gårdar, hvaraf den
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årliga utdelningen skulle utgå indrogos efter reformatio
nen. Nämnda understöd har varit ganska betydligt, hvil
ket man finner vid betraktandet af penningvärdet under
medeltiden.
Således omnämnes i Dipl. Cap. Lund. n:o
3901- att en god häst kostade 6 mark; xletta var för
hållandet t. ex. omkring år 1300. Andra hästar betaltes

med 10—12 sk. gr:S

Donationer från nyare tider.

Âf en gård på Mårtensgatan (f. d. Blombergska) betalas till skolan årligen i
jordskyld 1 R:dr B;ko.
Skolan har äfven egt en af Nobelius hit skänkt gård,
men deraf erhålles numera ej någon ränta.
Vid invigningen af kathedralskolans nysj hus erhöll
skolan af en generalmajor Clairfelt en gåfva af 200 r:dr
b:ko, att för skolans bästa användas.

Stipendier.

Æryleanska. Detta stipendium inrät
tades af N. G. Ærylæus, lektor vid Lunds domkapitel
(-{• 1642), som skänkte till kathedralskolan ett kapital af

500 r:dr, hvilka sedermera öfverflyttats till Lunds uni
versitet såsom stipendiifond.
Siward Grubbe till Hofdala, befallningsman på Mal
möhus, skänkte d. 12 juni 1625 till kathedralskolan ett
kapital af 1000 släta daler. Rättigheten till detta kapi
tal öfverflyttades sedermera på Lunds universitet.
Prosten Karl Fr. Nyman skänkte d. 15 juli 1813 till
skolan 300 r:dr b;ko, hvaraf årliga räntan utdelas till
en flitig och behöfvande yngling, som är född i Lund.
D:r Jöns Sommar anordnade d. 4 dec. 1833 till
skolan 400 r:dr b:ko. Stipendiet tillföll skolan år 1844.
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Årliga räntan tillfaller den discipel, som i latinska språket

gjort de bästa framsteg.
Fru Sofi Lundegren, född Lundsten, skänkte d. 1
dec. 1844 ett kapital af 666|- r:dr b:ko, hvilket d. 14

okt. 1847 efter gifvarinnans död kom skolan tillhanda.
Baron Axel Gyllenkrook, öfverstekammarjunkare, kom
mend. af K. W. 0., R. af K. Nordslj., skänkte skolan d.
12 nov. 1845 ett kapital af 2000 r:dr b.ko. Årliga
räntan utdelas till 2:ne disciplar. Baron Gyllenkrook har
äfven skänkt skolan flera goda böcker.
Musikdirektören 2V. P. Möller, domkyrkoklockare i Lund,
höll d. 7 april 1843 med skolungdomen en concert i
domkyrkan, hvaraf inkomsten, utgörande 200 r:dr b:ko,
donerades till Lunds skola såsom en särskild fond, hvars
årliga ränta utdelas såsom præmier för skicklighet i
sång.

Furstliga personers besök i skolan.

K. Karl XIV Johan d. 26 sept. 1837 æ).
32) Vid delta tillfâllè höll Hans Maj.l följande tal till bisk. Faxe :
Monsieur 1’Eveque!
Chacun de Nous reconnaissait depuis quelque tems la nécessité d’é
tendre l’enseignement élémentaire dans celte contrée, riche par la fer
tilité de son sol et le nombre de ses habitans.
Généralement convaincu que plus la population augmente, plus l’é
ducation primaire doit élre élargie, J’ai saisi avec plaisir l’occasion qui
s’est offerte pour donner Mon assentiment aux voeux que Vous M’avez
exprimés.
' Les miens suivront, par la pensée, les succès qu’obtiendront les
personnes qui doivent diriger la jeunesse. — Si elle doit être hère de
recevoir les premières leçons dans l’enceinte qu’ habitait le Roi coura
geux qui, malgré Ses malheurs, a néansmoins laissé en heritage aux
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H. K. H. Kronprinsen Karl d. 2 sept 1845.

b) Kathedral-skolans Rektorer.

Bland Lunds skollärare under medeltiden äro blott
några till namnet kända. Dessa äro följande:
I. Ebbo Presbiter et Scholasticus (Necrolog. Lund.
i Scriptt. Rer. Dan. III. 462). Vid slutet af Necrologium Lund. (S. R. D. III. 468) sättes Ebbo ”Presbiter et
Scholasticus” först bland canonici & presbiteri. Han om
talas äfven i sjelfva Necrologium såsom tillhörande domus
sancti Laurentii. Alt han lefvat i början af 12:e århun
dradet och dä varit rektor vid Lunds domskola, är Langebeks mening (S. R. D. III. 462) och Daugaard (Om
de danske Klostre i Middelaldren s. 136) säger att scho
lasticus Ebbo dog i k. Nils’ tid, ovisst hvad år. Nämnde
konung afled, såsom bekant 1107. Men, enär denne
Ebbo anföres före de presbyteri, som blefvo tillsatta på
k. Knutd. Heliges tid, synes det sannolikare alt Ebbo
varit scholasticus i Lund före år 1085.
2. Hugo, ”Magister Scolarum, Diaconus.” (S. R. D.

HL 469); kanik härstädes.

3. Regnaldus, ”Magister Scolarum, Diaconus,” kanik
härstädes.

(S. R. D. HL 469, 509. IV. 39).

Suédois un penchant pour la gloire des armes, ces maîtres, en nourrisanl ce penchant, lui inspireront le devoir de ne l’amhilionner que
pour la défense des libertés et de l’independence de la presque’ile Scan
dinave. J’espère, M:r l’Evèque, que le Tout Puissant Vous permettra
de continuer, encore longlems, à faire entendre Votre voix à ces jeu
nes gens et de les diriger par Vos préceptes.
Je Vous renouvelle l’assurance de toute ma bienveillance Royale.
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4. Andreas, ”Magister Scolarum, Diaconus.” (S. R.
D. HI. 469); kanik härstädes.
5. Magister Blek, Diaconus och kanik.
III. 470, 476. 573. IV. 62). Hans dotter
var priorissa i S. Petri kloster i Lund (S.
476) och hans moder Inga hade en tid
som nunna i nämnda kloster. (S. R. D. Hl.

(S. R. D.
Margaretha
R. D. III.
lefvat så
538).

Anm. Hugo, Regnaldus, Andreas och Blek hafva
lefvat i 12 och i början af 13:e århundradet Magister
Blek, som i Necrolog. Lund, nämnes efter de tre andra,
lefde år 1241, ^åsom man ser af ett diplom för sagda
år. (Diplomatarium Capituli Lund. n:o 206).
6. Magister Bernhardus. Vid slutet af Necrologium
Lundense anföres han bland de första kaniker och ”presbiteri Monasterii S. Laurentii Lundensis” (S. R. D. IH.
468. Jfr. 1.1. 428). Han var derjemte dekanus och har
troligen lefvat i slutet af ll:e seklet
7. Magister Johannes.
8. Magister ^qUherus.
9. Magister Hugo.

<
Anm. Johannes, Waltherus och Hugo voro år 1201
canonici et scholastici. Detta synes af erkebiskop Absa
lons testamente, i hvilket de med gåfvor varda ihogkom-

ne. De omnämnas visserligen ej såsom scholastici, men
af titeln magister, som tillägges dem (äfvensom Bernhardus)
och först i sednare hälften af 13:e århundradet utmärkte
en akademisk grad, kan man sluta dertill. (Jfr. O. Sper
ling, Notæ in Testam. Absal. 130. 131). Möjligtvis är den
här anförde Hugo samme man, som förut är omtalad.
10. Magister Godescalcus. (Necrol. Lund. S. R. D.
III. 464).
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Anm.

Tiden då Godescalcus lefvaf, är oviss.

Möj

ligtvis är han samme Godescalcus presbiter, hvilken om
talas i Knut den heliges fundationsbref af år 1086 så
som vittne. (S. R. D. III. 428).
11. Gregorius, Subdiaconus, ”Magister Lundis.” (Lib.
dat Lund. vet. S. R. D. III. 528).
Anm. Han synes hafva lefvat i slutet af 13:de eller
början af 14:de århundradet. Nämnes mellan åren 1286
och 1315.
12. Ebbo ”Scolaris”33). (Lib. dat. L. vet. S. R.

D. III. 530).
13. Thrudo ”Scholaris de Scholis b. Laurentii.” (Lib.
dat. L. vet.

S. R. D. m. 542):

14. Petrus, ”quondam Scholasticus Lundensis.” (Lib.
dat. Lund. rec. S. R. D. IV. 60—61). Har lefvat i
13:de årliundr., såsom man kan se af skriftkaraktererne i
Lib. dat.

15. Nicholaus, Magister et Subdiaconus. (Lib. dat.
L. r. S. R. D. IV. 62). Lefde i 13:de årliundr., och
omnämnes mellan åren 1231—52./
16. Johannes, ”Canonicus Lundensis scolaris, filius
Bouonis.” S. R. D. III. 572.
Anm. Thorb em, presbiter et canonicus Lund., gjorde
1337 testamente, hvarigenom han skänkte många böcker
till en Sven Petterson, som han kallar sin discipel. (D.
C. L. n:o 394). Måhända alt Thorbern äfven varit scho
lasticus i Lund.

®3) "Scholaris = Qui scholas tenet et in iis docet.” Du Cange,
Glossarium mediæ et infimæ Lalinilalis. Tom. VI. 112 ed. Henscbel.
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17. Petrus Nicolai, ”Scholasticus Lundensis.” År 1359
upprättade han sitt testamente, hvari han stadgade om
sin årsmot i Lunds domkyrka. Han skänkte äfven till
skolair den bekanta boken Græcismus, som var glosserad
(D. C. L. n:o 39U).
18. Thuco Thuronis Malmögh, kanik i Lund 1353,
som egde en mängd böcker, hvaribland märkvärdigt nog
några af Ovidius, har sannolikt förut varit scholasticus.
Uti D. C. L; n:o 395 talår han om sina scholares’ Jfr. S.
R. D. III. 495.
19. Johannes, ”Magister scolarum.” Omtalas år 1363
(D. C. L. n:o 408).

20. Johannes Erlandi, Canonicus et Scholasticus
Lundensis, dog år 1368. S. R. D. III. 502.
21. Johannes Nicolai Bonde var skolmästare 1455
och lefde ännu år 1496. (D. C. L. n:o 160, 161).
Man känner ej, när han tillträdde eller lämnade rektoratet.
Anm. De under n:o 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19
och 20 omnämda skollärarne, anföras ej hos Sommelius
i Sk. Cler. Historia.
22. Birger Gunnarsson, född i Norra Halland i
Lindberg, hvarest fadren var klockare. Åtnjöt undervis
ning i Warbergs och i 5 år i Skara skolor. Från Skara
reste han (1456) till universitetet i Greifswald, hvarest
han tog magistergraden och hvarifrån han något sed
nare hemkallades och förordnades till rektor vid Lunds
domskola. Detta embete bestridde han till år 1474, då
han blef ”Skriver” (kanslist) i konungens kansli 1476.
D. 26 apr.34) 1477 förordnad till drottning Dorotheas
*

a4) ”Crastino Beati Marci Ewangelisle” — heler det i Sancluarium
Birgerianum.
16
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kansler och efter hennes död 1495 till dr. Kristinas.
D. 7 juni 1497 valdes han af Lunds domkapitel enhäl
ligt till erkebiskop, hvilket höga embete han med mycken
kraft och myndighet förvaltade, ådragande sig derigenom
många ovänner. Skånska adeln missunnade klockaresonens
stora lycka och föraktade honom för hans ringa här
komst35). — År 1503 inköpte han efter P. Laxmans
död Ågerups gård i Fjälie socken jemte Harrie quam
och 38 bondhemman, testamenterande sedermera altsam
mans till Lunds kraftkyrka, för alt af deraf inflytande
räntor underhålla den af honom förnyade gudstjensten derstädes. Han lät för öfrigt reparera domkyrkan och upp
resa den stora sträfpelarn, som i sydost stöder södra ko
ret. Genom kaniken Kristian Pedersen lät han 1514 i
Paris ombesörja tryckningen af Missale Lundense lör alt
85) Riddaren och riksrådet Henrik Krummedig tilltalade Birger i
sjelfva Rådet för det ~han i sitt vapen förde en lind, hvilken var Krum
medigernes släglvapen, hvadan det af Birger, såsom af oadelig härkomst,
ej borde fa nyttjas. Erkebiskopen tillstod sin ringa härkomst, erkände
i sin närvaraude höghet Guds stora barmherlighet* samt konungens och
drottningens utmärkta nåd. Hvad linden i hans vapen beträffade, (jente
den honom Lill hogkomst af sin födelseort Lindberg och ringa härkomst,
på samma sålt söm k. Agalhokles, till erinran deraf att hans fader va
rit en krukomakare, alltid säges hafva buukat äta af lerkärl. Lindens
tredubbla rot betecknade den hel. Treenigheten, stammen gudomsväsendets enhet. De 5 grenarne med 5 rosor betydde de 5 Kristi sår och
hans deraf strömmande rosenröda blod; de 10 bladen voro de 10 Guds
bud; de 7 på jorden liggande stenar af olika färg, likaså många dödli
ga synder, hvilka borde trädas under fotterna. Himlen öfver linden be
tecknade ej allenast Himla-härad, hvaruti Lindberg låg, utan också och
det förnämligast det rätta och himmelska fäderneslandet, hvilket vi alle
böre söka.” Derefter bad erkebiskopen sin vederpart förklara, om dess
lind, hvilken både till rot och bladens antal var denna olik, hade 'nå
gon sådan bemärkelse. Med Birgers förklaring var konuögen och de
närvarande riksråden fullkomligen nöjde.
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genom dess begagnande vinna likhet i gudstjensten vid
alla stiftets kyrkor. På samma ställe och år föranstalta
de han äfven tryckningen af Statuta Provincialia.
Den 1 juli 1505 utfärdade Birger i Kalmar Dan
marks och Norges rikens dom öfver Svenskarne, särdeles
Sten Sture, Svante Nilsson och deras anhängare, hvarvid
allt deras gods tilldömdes k. Hans, och Svenskarne för
klarades för majestätsförbrytare.
På påfvens befallning
bannlyste han 1517 i Lund Sten Sture och var det
denna bannlysning, som tjenade Kristiern II till förevänd*
ning, då han i stockholmska blodbadet 1520 sade sig
vilja förfara med Sten Stures anhängare såsom med bann
lyste och nu verkställde den påfliga befallningen 36).
Birger var liten till vexten, men hos honom bodde
en stor själ. Han var begåfvad med stort förstånd samt
särdeles oförskräckt och tilltagsen. Dog d. 10 dec. 1519
i Lund och begrofs i Lunds domkyrka, hvarest öfver honom finnes en stor och vacker grafvård, som är aftecknad i Sjöborgs Samlingar för Nordens fornålskare II. Pl.
34 Ä 35 37).
Skrifter: Statuta provincialia, statuta synodalia, Casus épiscopales,
casus papales &c. per Birgerum, Archiep. Lund. Paris 1517; 8:o. (Se
dermera ulgifven af Thorkelin). — Missale Lundense, Paris 1514; f:o.
Sancluarium Birgerianum, (Infördt i uldrag uli Sandvigs Submske
Samlinger 1 B. 3:e häftet). Af sistnämnda verk finnas 2:ue öriginal-

36 ) Jfr. handskriften på Lunds Univers. Bibi.: ”Afskrifter af någre
originale Documenter, som finnas i Kongl. Danska Geheime. Arch, och
angå Sverige ifrån år 1457 till 1523.”

3T) Birgers lefnad är utförligare beskrifvet af Magnus Matihite,
feries episcop. Lund. — Huitfeld, Bisk. C b ron. Pontoppidan, An
gles Reel. II. 394—400. Rhyzelius, Episcop. Suio-Golh. II. s. 27;
SommeliuS) Sk-. Cler. Hist. III. 84—104.
16*
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urkunder pä pergament, hvaraf den ena förvaras pä Univ. Bibi, i Kö
penhamn (Arna Magnæana f:o 292), den andra på St. Kongl. Bibi, dersammaslâdçs.

23. M. Bendt Arvidsen (Benedictus Arvidi Hallan
dus) var en särdeles lärd man ocb enkannerligen bevan
drad i grekiska språket. Tiden då magister ^Bente? så
som han äfven benämnes, blef rektor vid skolan, kan
man ej uppgifva. Att ban dock ej varit Birger Gunnarssons närmaste efterträdare är otvifvelaktigt. Med säker
het vet man att han före reformationens antagande i Dan
mark innehaft denna lärarebeställning. Det är nemligen
bekant att den berömde d:r Niels Hemmingsen, som se
dermera bief professor i grekiskan vid Köpenhamns uni
versitet, och förmodligen 1532—33 åtnjutit Niels Blachs
undervisning i Roskilds domskola, derefter begifvit sig till
Lunds skola för att hos mag. Bente få den rätta grun
den i grekiska språket. Han var äfven öfver 52 års
tid kanik i Lund samt på domkapitlets vägnar bland de män,
som öfversågo och godkände d:r Bügenhagens kyrko- och
skolordning33). Dog d. 28 oktober 1583 39).— Likalitet
som man känner tiden då han mottog skolans rektorat, lika
litet vet man när han lämnade' detsamma, hvilket man på

grund af det, som längre ned skall anföras, måste an
taga hafva skett åtminstone några år före 1561 40). Af

®8) Giessings Jubellær. III. 7. Hoffman, Danske Allas VI. 139.
Bloch, Bidrag till Rosk. Domsk. Hist. I. 35—36. Winding, Hist. Acad.
Hafu. 74—75. Ponloppidan, Ann. Eccl. III. 228.
39j Köpenhamns ” Consistorii Arkiv,n N:o 93 (”Dokumenter, ang.
Universitetets Naadsens-Aar af Lunde Kapitel”).

40) Cl. Lyschander fäller följande omdöme om Bendt Arvidsen:
”Vir in sacris lilteris bene versatus, et in Philosophia seculari omnium
suo tempore longe doctissimus, linguas præcipue Latinam et Græcam,
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domkapitlets bibliothek hade han stora fortjenster, i thy
att han kort före sin död dit skänkte ganska mänga goda

böcker, med anledning af hvilken rika tillökning nämnda
kapitels boksamling på Magni Matthiæ tid stundom kalla
des ”Bibliotheca Benedictina” 41).
24. M. Jon Turson (Jonas Turonis), född i Svend
borg, är förmodligen Bendt Arvidsens närmaste efterträ
dare, men man saknar underrättelser för att bestänlma
tiden då han såsom rektor tjenstgjorde vid skolan, hvil
ken befattning han lämnat åtminstone 1559 42). Såsom
kanik nämnes han redan 1554. Att han bott i Lund
1556, ser man af en nyare anteckning till Liber datipost longa silentia mortuas, äb inferis revocavil, non minus vits sanctitale quam scienlia prœslanli clarus emicuit. (Westphalens Monumenta
III. 452). Jfr. Holberg, Dannem. R. Hist. II. 370. Möllerns, Specil.
Hypomn. ad Barlhol. p. 12.
41) Magni Matthiœ Collectanea. Handskrift pa St. K. Bibi, i
Kphmn. ”Earn Bibliothecam sic locupletavit suo tempore venerandus
Senex Benediclus Arvidus Hallandus, Ecclesi® Lundensis ad annos plus
minus Lll. Canonicus, idem artium liberalium Magister, qui politioris
literature, Græcæ verd inprimis lingvæ studiostssimus, optimas parles; ac
lingvas, non sine discrimine, regnum jamlum obtinenti barbarie, in Schaniam introduxit primus, ul ob accessionein oplimorum Autorum, quos
bie non inullo ante obitum, qui m annum incidit Domini 1583, in com
mune contulil quam liberalissime, Benediclina nunc Bibliotheca passim
appellalur.”
42 ) I Niels Hemmingsens företal, dat. 24 april 1561, till J. Tursons
Vocabularium, heler det om Jon Turson: ”qui non paueos annos in
schola Lundensi summo eum fruclu et magna laude artes doeuit." Den
15 juni 1561 tick ”Mester Jon, kannik i Lund” privilegium under 3 år
på utgifvande af elt utaf honom förfaltadt Vocabularium. (K. D. Geh.
Ark. fyeg. o. a. L. VII. f. 425). Bokhandlaren Pouel Knobloch i
Lübeck lick 1559 kongl. privilegium att från trycket utgifva Chronica
J. Carionis, som ”M. Joenn Turssen, kannik i Lund,” öfversalt på dan
ska. (Tegn. o. a. Lande IV. f. 185). I dessa båda bref kallas han ej
”Skolemester,” var således det ejbeller sist anförda år.
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eus43).

Han var en tnyeket lärd man44), hvilken efter

lämnat många skrifter. Från honom härstammar Faxeslägten pä mödernet. Dog i början af år 1577 45) och
är begrafven i Lunds domkyrka46). Gift med Mathilda

Sonniksdotter Flensburga.
Skrifter:

Forklaring over den 71:de Psalme.

Wiltenb. 1551.

Pia? explicaliones in Oral. Dominicain cum præf. Joh. Tänsatii. Witeb.
1552. — Chronica Joh. Carions, fordansket. Ibim 1554; 8:o. (Àr
dedicerad till kanslern Johan Friis [1553 in vigilia Pentecostes] ; i en
efterskrift; i slutet af boken, till ”alle chrislne Læsere,” undertecknar
han sig: J. T. C. L. (o: Jonas Turonis, Canonicus Luûdensis). —
Urb. Bhegii Samtale imellem en Jode og en Christen om vor Herre
Jesu Christo, med en liden Forklaring over de 10 Bud og Fadervor,
Tördansket. Kiöbenh. 1561 ; ånyo 1572. (I sista upplagan är tillägget
om de 10 budorden och Fadervår utelämnadt). — Undervisning for
Ungdommen, naar man vil gaae til Altarens Sacrament. Ibm. 1570;
8:o. — Chrislelig BönneBog. Ibm. 1572; ånvo 1584; 8:o. — Hier.
Wellers aandelig Recept, Præservativ og Lægedom mod Döden, og be
synderlig naar Pest regjerer, fordansket. Ibm. 1577; 8:o. — Vocabula-

43) Lagerbring, Mooumente Scan. II. 165.
7 44) Lyschander (Westphalens Monumenta 111. 467) yttrar om ho
nom följande: ”Vir in divinis et secularibus literis apprime versatus, in
genio acutus, conversatione facilis, consilio promptus, et gerendis rebus
admodum idoneus, Scholœ, Ecclesiæ, et tolius denique Capiluli Lundensis Conservator et nulricius laudatissimus.” Jfr. Erasm. Mich. Lœtus,
Rer. Dan. Lib. XI. 492.
45) K. D. Geb. Arkivet.

Skaanske Reg. I. f. 177.

4tf) Inskriften pâ hans och hustruns liksten är af följande lydelse :

”Jonas Turson Canon. Lundensis cum Methilda Sonniks Datter
Flensburga Coujuge sua pudicissima qui requiescant in pace Amen.
Mulieris verba sæpe in puerperio repelila et sæpissime in agonizando
hæc fuère: AU min tröst til Jesum Christ et Jesu Christ befaler , jeg
min And.”
1567 die Parasceves.
Jfr. Sommelius, De templo cath. Lundensi. 128—129. Personag
erne vid Prosten Butzous likpredikan öfver Kyrkoh. M. Wilhelm Faxe.

S47
ri um Latino Danicum cum Prœfatione D. Nie. Hemmingii Havn. 1561;
ånyo 1579 ; 8:o. (Omtalas af Molbeçh, N. Danske Magazin. V. 242—
43). — Det nye Testamente paa Dansk. Kiöbenh. 8:o.

25.

M. Mogens Madsen, sedermera biskop i Lund,

var 1561—63 rektor vid härvarande domskola.

Hans

lefverne är anfördt bland theol, lektorernas.
26. M. Christianas eller ”Mester Christen? som

1562—63 varit theol, lektor vid domkapitlet i Lund,
blef sistnämnda år rektor vid härvarande dofnskola, vid
hvilket tfflfålle Mäh bytte tjenst med Mogens Madsen 47).
Den 31 juli 1565 fick ”Mester Christen - Skolemester i
Lund,” kongl. bref på ett ledigt vikarie vid Lunds dom
kyrka 48).
Anm. *Mester Christiern Nielsen* fick d. 4 dec.
1563 k. bref på ett ledigt kanikdöme. (Register ouer
alle Lande VIH. f. 424—25). ”Mester Jon Jacobsen”
(Venusinus), pastor Yid Helliggeistes kyrka i Köpenhamn,
erhöll d. 12 juli 1595 k. bref på ”Mester Christen Niel
sens* kanikdömé, ifall han öfverlefde honom. (Sk. Reg. II.
f. 206); Mester Oluf Kock, pastor i Lund, bekom d. 3
jtili 1603k itef på‘ éttkanikdömfe, söm var ledigt ef

ter afgångne ”Mester Christen Nielsen* (Sk. Reg. III.
fol. 191 b.) Denne M. Chr. Nielsen synes troligtvis
vara den ofvannämnde rektorn > hvilken således har dött
1603, men sannolikt lämnat skoltjensten före 1566 samt
tillbragt sin öfriga tid såsom kanik vid domkyrkan.
4T) Jfr. Magni Matthiæ lefverne i hans Series Episcop. Lund., hvaresl det heter: ”A:o 1563 ælatis meæ 36, postquam Scholæ binis annis
præfuerain, valedixi et D:m Capitularium consensu Lector Theologiæ
Lundis constilutus fui, reliuqueus Scholam M. Christiano, qui prius ibi
dem Theologus fuerat.”
4e) K. D. Geh. Ark. Reg. over alle Lande VIII. f. 474.
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27. ; Anders Bentss enn. Om honom har man un
derrättelse endast genom ett kongl. bref, dat. d. 16 maj
1566, till Mester Thyge Asmundsen, superintendent i Skå
ne, som till skolmästare vid domskolan i Lund förordnat
”Hr. Anders Bentssenn? hvilken dock vägrat mottaga den
na befattning utan konungens ”bevillning’1 (tillåtelse), att
Thyge skall ”promouere” Hr. Anders Bentzen till en Skole
mester i Lunds domskola49).
28. Anders Watzenn, ”Skolemester i Lund,” erV
'
höll d. 11 april 1573 af Fredrik IL kronans andel af
kronotionden i Westerslads socken50); s. à. d. 18 mars
hade han bekommit ett kanikdömé i Lund51), livarom
han tillförne fått konungens löfte52); dog 1576.
29. M. Isak Mouritzen (Isacus Mauritius), född
på Seland i Gilde Leye, med anledning hvaraf han kalla
de sig Gildelejanus. Studerade i nov. 1573 i Padua53).
Rektor har han blifvit 1576; s. å. d. 22 maj fick han
ett efter företrädaren ledigt kononikat i Lund54), samt
d. 14 febr. 1583 ett vikariat, som kallades ”S:te Hans
Evangelist.”55). Gift med Kristina Gans (j- 1583 a71).

Sjelf dog han i början af 1585, ty d. 5 mars 1585
fick Henrik Dringelberg konungens bref på ett vikarie i

49) K. D. Geh. Ark. Tegneiser over alle Landene. VIII. f. 564.
60) K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. I. f. 33. Jfr. 1.1. f. 80—81.
al) K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. I. f. ?2. Rektorerne under niris
27—30, 33 omnämnas- ej af Sommelius i Sk. Cler. Hist.
M) K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. 1. f. 31.
58) Suhms Samlinger II, 3. s. 11.
M) K. D. Geh. Ark. Sk. Reg I. f. 157.
“) K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. I. f. 424. — Ar 1579 d. 12 juni
hade han fått konungens bref på det första lediga vikariat vid Lunds
domkyrka. Sk. Reg. I. f. 286.
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Lunds domkyrka, ”S. Joh. Evangelistæ Alter,” som var
ledigt ”efter Mester Isaks död”
Begrafven i Lunds
domkyrka 57).
Skrifter: Helsingora il lustrata carmine grahilatorio. Roslochii 1561 ;
8:o. — Carmen de secunda persona I) i vinil atis el quatuor summis meritis
filii dei. — Hafn. 1563; 4:o. (Dedikationen Lill hofpredikanlen M. Niels
Kolding begynner sålunda: ”Maxima qui solus studiorum es causa meoruiD) esse salutatuin te mea musa cupit”). — Carmen de actu celeberrimo in quo sacrœ lheologiæ doctor est appellatus Paulus Matthias &c. Ibm.
1570; 4:o. —r Carmen in nupliis Henrici Guldenstiern. Ibm. 1574; 4:o.

30. M. Thomas WiUümsen (Thomas Wilhelmi),
född i Odense. Hans moder hette Éllen Pedersdotter och

blef
ken
före
som

sedermera gift med en rådman i Malmö, med hvil
hon hade en son, Jakob Mikkelsen, lödd 1577 kort
fadems bortgang ur lifvet, död d. 25 aug. 1664
förste borgmästare i Köpenhamn58). Th. Willumsen

blef rektor 1585 59J.

Den 3 maj 1586 fick han löfte på

K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. I. f. 480.
ftT) Grafskriflen öfver honom och hustrun Ar följande:
”Præcipuus vits fons est corpræcipuamque
•
Sedem in corde meo TrinuS & Ünus habet.
M. Isaacus Mauritius
Canonicus Lundensis.
Depositum corpus jacet hoc animale sepulchro
Exlremo surget Spirituale die.
Si quæras cujus Christines sei to fuisse
Gansis cui pia spes illa fîdesque fuit.
Uxori cernens junctum tumulo esse maritum,
Nos junctos animo speque fîdeque scias.
Spesque fîdesque animæ o Deus unica nostrœ
Nos junctos omni tempore junge Tibi.
Christins Gansis uxori suœ
quæ obiit 21 April. 1583.
M. M. F.
M) Jfr. Köpenhamns Universitets Program öfver Jakob Mikkelsen.
5Ö) Jakob Mikkelsen blef ”post septimum œtatis annum” — således
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ett kanikdömé vid Lunds domkyrka60); den 29 juni 1588
kgl. bref på ett ledigt kanikdömé derslädes 61) ; d. 5 nov.
1590 erhöll han ett vikarie i Lund62). Han lämnade

sannolikt rektoratet i början af 1593, då han blef lektor
vid domkapitlet63). Gift med Birgitte, dotter af Baltzar
Jacobsen, erkedjekne i Lund och Dorothea Dringelberg.
Hustrun, moder till 3 barn, dog 1590 i sitt 32:aår6*);
sjelf afled han i Lund d. 20 juli 1602.
Skrifter: Oratio de çonjungendo Theologiæ et Philosophie studio.
Hafn. 1586; 8:o. (Talet hölls d. 28 juni 1585; jfr. Resenii Biblio
theca p. 330). — Narratio de Regum quorundam Daniæ, inprimis Chri
sti ani I Religione peregrina. — Epistolæ Chrisliani I. — Censura de
Saxone Grammatico. — Tract, de fundalione Academiæ Hafniensis. —
Oratio Panegyrica in Chrisliani IV coronalionem. — Paraphrasis Danica
Psalmorum Davidis eller Davids Psalter paa danske Rijm af M. Thomas
Willumsen, fordum Canonico og Theologo udi Lund, oversat. Kiöb.
1641; 12:o, 25 ark. (Författaren hade utarbetat denna Parapbras fr.
febr. 1599 till januari 1600. Jfr. Nyerup och Rahbek, Bidrag til den
danske Digtekunsts Historie IL 101—104. Uti nämnda bok af Th.
Willumsen står först bokhandlaren Jörgen Holst’s dedikation till præla
ter och kaniker i Lund, dat. l:ste jan. 1641; dernäst följer biskop Jes
per Brochmandß'företal, dat. 24:de dec. 1640 ; derefter, — af borgmä
staren Jacob Mikkelsen — ”Kort Erindring, hvorledis denne Paraphra
sis er for Dagen kommen og til Trykken forfærdiget.” —• I Resenii
Bibliotheca p. 193 anföres hans Prælectiones theologicce. MS.

31. M. Mads Mogensen (Matthias Magni) var son
af biskop Mogens Madsen i Lund. Den 3 febr. 1587
förmodligen samma ar 1585 (han var född 1577) af modern sänd till
brodern, M. Tb. Willumsen, ”Ludi tune calhedralis apud Lundam moderatori fidelissimo.” — Se nyssnämnda Universitets Program.
60) K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. 1. f. 531.
Ä1) K. D. Geh. Ark Sk. Reg. 11. f. 3-4.
®2) K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. II. f. 54.
63) Jfr. hvad längre ned anföres om lektor Th. Willumsen vid Lunds
domkapitel.
*4) Hennes grafskrift läses hos Sommelius, De templo calbedrali
Lund. 145—46.
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fick han kongl. bref på ett vikarie ; han studerade då i
Wittenberg65). Den 28 jan. 1593 erhöll han kgl. bref
på ett kanikdöme 66). Rektor vid skolan har han förmod
ligen blifvit omkring början af år 1593, men bestämda
uppgifter derpå saknas. Dog d. 4 nov. 1601 67).
32. M. Niels Madsen (Nicolaus Malthiæ Ingolstadius), förmodligen född i en by Ingelstad i Skåne ? hvar
af tillnamnet Var år 1601 rektor vid domskolan, ty i
ett kgl; bref af d. 4, dec< s*; å^hvarigenom han fick det
efter M. Mads Mogensen lediga kanonikjatet vijU doinkyr-r
kan, benämnes han ”Skolemester”68). År 1602 d. 10
juli disputerade han i Köpenhamn för magistergraden.
Skoltjensten har han lämnat före d. 24 apr. 1608, då

en annan man omtalas, men ännu 1606 beklädde han
densamma 69).
Han har 160T blifvit kyrkoherde och
prost70) i Lund, i hvilket embete han dog d. 9 januari
1621 och begrofs i domkyrkan71). Hans hustru Lucia

K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. I. f. 553.
K. D. Geh. Ark. Sk. Beg. II. f. 1^2—123.
Köpenhamns ConsistoTii Archiv, n!r 93.
K. D. Geh. Ark. Sk. Beg. III. f. 169.
Nie. Forlæ Trygonii Poemata I. 158.
1.1. II. 144. — Prosttiteln nämnes dock ej på grafstenen.
T1) Grafstenen bar följande påskrift:

«•)
®7)
®8)
69j

Nicolaus Matlhiæ F. Ingolstadius.
Pastor & Canonicus Lundensis Dei bonitatém mundi varietatem multis
expertus hac ereptus ilia frelus et suffuiliis vitam adiit immörtalem die
IX Januarii anno Christi Jesu Salvatoris MDCXXI.
Deo ter O. te i* M.
Qui mentem bonilate foves super astra levatam
Pressa solo repares cum velil ossa Deus:
Parce sepulto
Parcere si vis
Numina vivo.
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Håkansdotter, med hvilken han lefvat i 16 års äktenskap,
blef sedermera omgift med lektorn i Lund Mich. Mauritius
Stavangrius 72).
Mester Niels Madsen kalias af Sivert Grubbe (i den
nes Curriculum vitæ, s. 236) 73) : ”oplimus concionator
et vir doctissimus.”
Skrift: Disp. de Beatitale Hominis; præside Prof. J. Jacobo. Havniæ
1602 Ç0; vid hvilket tillfälle han blef magister. (I det förut anförda
brefvet af
1601 kallas han dock redan Mester).

33. M. Axel Olsen omtalas i ett kongl. bref af
d. 24 april 1608 såsom ”Skolemester i Lund,” då han

erhöll ett kanikdöme vid domkyrkan 74). Sedan han läm
nat rektoratet, hvilket lärer hafva skett omkring 1619,
lefde han sin återstående lifslid såsom kanik i Lund och
kyrkoherde i Hoby, Håstad och Råby församlingar. Gift
med Karene Olesdotter, död 1631, 38^ år gammal, ef
ter 22 års äktenskap. Mester Axel Olsen dog äfven 1631
i sin ålders 56 år. Båda äro begrafna i Lunds dom
kyrka 75).

7*) Sommelius, De templo cath. Lund. 150.
73) Handskriften förvaras på Stora Kongl. Bibi, i Köpenhamn. (Uldalske Saml., n:o 449; 4:to).
T4) K. D. Geh. Ark. Sk. Registre HI. f. 286—287. Han kalias hår
Absolon Olsen, men skref sig sjelf Axel Olsen, såsom han äfven på
grafslenen benämnes.
7S) Grafslenen har följande inskrift:
Anno Christi' 1631 hafver Herren offver liffvet oc döden hiemkaldet
disse hederlige Eclefolck M. Axel Olsön Canicke til Lunde Domkircke
Sogne-Præst till Haaby Haasted oc Raaby Sogner med 6jn Dydig Hustru
Karene Oles daalter. De leffvede et erligt kierlicl Ecteskab i XXII aar
erre paa en maaneds tid först Hustruen i sitt alldcrs 38| aar saa Hos
bonden i sin allders 56 aar saligen hensoffuede oc her under huilendis
forvente Frelserens sidste glædelig lilkommelse.— Sommelius, åe tempi,
cath. Lund. 124—125.
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34. M. Mogens Grave (Magnus Gravius), född 1591,
var den forste konrektorn vid skolan, utnämnd dertill 1616;

mag. i Köpenhamn -f- 1619. Samma år måste han haf
va blifvit rektor, ty då hade Hans Andersson Wellejus
efterlrädt honom i konrektoratet76). Såsom théologie lek

tor omtalas han i början af år 1630 77) och har han
Således efterlrädt Arnold Hansson Munthe, som dog d. 26
mars 1629. Hans hustru Anna var dotter af k. hofpredikanten Erik AndetsSon och hade han med henne 8 barn,
3 döttrar och 5 söner, bland hvilka sedharé märkas An
ders Månsson Grave, Måns Månsson Grave, kyrkoherde 1
Wegerslöf, Aigt och Torso och d:r Erik Månsson Grave,
rektor i Helsingborg, slutligen biskop i Århus. — I kgl.
danska Geh. Arkivet (Sk. Tegn. VII. f. 43) finnes ett
under d. 28 mars 1644 af konungen till Tage 0. Thott
utfärdadt bref, innehållande bifall till theol, lektorn ”Mo
gens Graws” anhållan att fa till Köpenhamn öfverföra sitt
gods, som han fört till Malmö vid Svenskarnes infall i
landet
M. Mogens Grave dog d. 20 juni 1646, 55 år
gammal och begrofs i Dionysii kapell vid Lunds dom
kyrka 78J.

T6) Terpager, Ripœ Cimbricæ.

657.
TT) En träta mellan Mester Niels Jörgensen, prælat, och Mester
Mogens Grave, lektor theologiæ, om 2 gårdar i Stångby {Stangby, så
som det heter längre ned i 'brefvet. Strandby är skriffel.), bilades af
Thage Tbolt Ottesen och Christopher Ulfeldt sålunda, att M. Niels Jür
gensen, (om hvilken mera längre ned bland theol, lektorerne) skulle
behålla den ena gården till dekanalet och M. Mogens Grave den andra
till lektoriet. Kongl. konfirmationen härpå af d. 25 mars 1630 finnes
i Sk. -Reg. IV. f. 503-4.
T8) Hans grafsten har följande inskrift:
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Skrift: Diap. Problematum Philologicorum et Philosophicorum Dccadçs duæ, præside 01. Wormio. Hauniæ 1619 -f-.

35. M. Jens Pedersen Skielderup, född d. 14febr.
1604 uti Mandal i Norge, var en son af biskopen i Trondhiem P. Skielderup och en sonson af D. Janus Skielde
rup, som var den andre evangeliske biskopen i Bergen.
Efter åtnjuten undervisning i Köpenhamns skola, dimitte
redes han till universitetet derstädes 1622, hvarest han
studerede i 4 år, besökte sedermera i 5 år de saxiska
yniversiteterna, förnämligast Willenberg. Någon lid efter
återkomsten till Köpenhamn år 1631 blef han rektor i
Lund79), disputerede d. 25 maj 1633 i Köpenhamn, ut
nämndes 1636 till pastor vid domkyrkan i Lund, men
blef följande året slottsprest i Köpenhamn, i hvilken sednare egenskap han d. 18 maj 1637 fick konungens bref
på ett kanikdöme i Lund80); år 1639 blef han pastor
vid Nicolai kyrka i Köpenhamn och sedan han 10 år
detta embete förestått, kallades han till biskop i Bergen,
hvarest han dog d. 3 okt. 1665. Gift 1639 med Ole
Worms dotter Inger, med hvilken han hade 10 barn, 5

D. O. M. S.

Jesum et animam redticem præstolatur heic tumulatus Reverendus
et Clarissimus Vir M. Magnus Gravius, qui natus MDXCI apud Ecclesiam Lundenscm Con-Recloris primum, mox Rectoris, deinde S. S. Theologiæ Lectoris munia totos XXIX annos summa cum laude sustinuit.
Marilus XXV Ann. Parons liberorum VIII Filiorum V et III Filiarum
beale et placide hic obiil Anno MDCXLVI 20 Junii œtatis v. LV.

Id quod qualicunque Monuinento testatum voluit Moestissima Conjux

Anna Erici f.
T9) Jfr. Vindingius, Acad. Hafn. 442.
•o) K. D. Geh. Ark.

Sk. Reg. V. f. ?20.

:
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söner och 5 döttrar81). I Winstrups Epigrammata (Lib.
II. 598) beskrifves han såsom en from man82).
Skrifter: Disp. de quæslione an justi possint bene operari et le
gem Dei implere. Vileb. 1630. — Dispulationum Logico-Metaphysicaruin Prodromus, præside J. J. Resenio. Havn. 1633 2-/.
»

38. M. Ivar Wandal (Iffuer Vandell eller Van
dalin) var son af biskopen i Wiborg H. J. Wandal. Mag.
1635; rektor 1636 i Lund, hvarest han äfven var ka
nik. Lämnade rektoratet 1638, sedan han d. 22 nov.
nästföregående år af Capitulum Lundense 'hos universite
tet i Köpenhamn blifvit föreslagen till metaph. & log. pro
fessor vid gymnasiet i Lund83). — Den 5 juni 1640 ut

färdade konung Kristian IV bref till biskopen d.r P. Winslrup i Lund, af innehåll att M:r Iffuer Wandell, profes
sor, i logik och metafysik vid Lunds gymnasium, må till
förbättring af sina inkomster erhålla det förstå pastorat,
som i närheten af Lund blifver ledigt, dock med villkor
att han i socknen skall hålla en ”dyktig residerende Capellan.” (Kgl. D. Geh. Arkiv.
Sk. Reg. V. f. 324).

el) Jfr. för öfrigt Pontoppidan, Ann. eccl; IV. 1. B. 238—239.

82) Ad Janum Skeldrupium, Episc. Bergensein in Norvegia, quon
dam in Scbolis & Academiis Commilitonem.
Conveniunt cauda pulcherrima nomina nostra
Noslræ ut personæ conveniunt Capite.
Syllaba si nostris dematur prima secunda,
Noininibus, remanet vocula beila pius:
Ista tuæ prorsus respondet vocula vilæ :
Fïam pius es, pius ut sim, Deus ipse dabit.
Olim nos unum studium schola junxerat una
Jam sumus officii conditione pares.
Norica te fixum. tenet, et me Danica tellus
Fidi nos servi simiis utrinque Dei.
”Consislorii Archiv” i Kphmn.
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Att han fràn embetet blifvit afsatt är bekantô4) men man

saknar uppgift på, om det varit från lektorsbeställningen,
hvilket dock synes nog troligt. Àr 1645
fick en M.
Ilïïier konungens pass för en resa i Skåne och Ble
kinge för att korrigera den ”landtafla” (karta), som Sven
skarne författat; år 1648 4 erhöll han m. fl. andre kgl.
privilegium på en poltaskefabrik" nära Kristianopel (Kgl. D.
Geh. Arkiv.. Sk. Reg. Vt f. 37). — Nyssnämnde ”M.
liftier” är tvifvelsutan samme man med rM. Iffuer Vandell” och som han i dessa bref ej, såsom öfligl var, be
nämnes professor, har han förmodligen 1645 eller förut
blifvit afsatt från befattningen vid Lunds gymnasium.
Skrift: Disp. de usu Philologie in omni studio.
Pi*œs. J. M. Arhusius.

Hauuiæ 1635.

39. M. Olof Johansson Bagger, f. 1607
i Odense,
hvarest fadren Johan Barchardsen var rådman; han var
uppkallad efter sin morfaders fader, den bekalMp Olof Bag
ger i Odense. Stud. 1626; baccalaureus philos. 1627 J-_°j
efter hemkomsten från en sexårig resa i Frankrike, Tysk
land, Holland och England, blef han 1635 mag. i Kö
penhamn, 1638 rektor samt 1649 theol, lektor vid
gymnasiet härstädes æ). Jemte lektoratet hade han till
84) Jfr. biskop P. Winstrups förklaring af d. 13 maj 1674, som blands
annat innehåller följande: ”Alt der var stor urolighed i Capitulet udj
prioris Mag:ri Ivari Wandalini thijd, fordi band skullde willet bringe
allting till Rolighed udi Capitulet: Det forklarer Protocollen annerledis, nembl. att han meere turberede Capitulum och satte sig op imod
Offrigheden, hworfor hand ock blef till Herredag sat fra sin Beslillning
och Embedhe” (Lunds l)omk:s Ark.)
®5) Såsom professor vid universitetet Stnjöt han inkomsterne af vissa
kapitelgods. Härom inhämtas några upplysningar af ”1668 åhrs Räkning
öfver Kongl. May:tz och Chronans Intraderne, som tiU den K. Carolinke Academicn i Lundh äro anordnadhe.” - (Akad. Bokhållarens Arkiv).
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præbende Wallkärra och Stångby samt var prost öfver
Torna härad.
Före universitetets upprättande var han
general-prokurator för Lunds domkapitel.
Theol, prof,
primarius och domprost härstädes 1667 och var han
universitetets förste rektor, vid hvars invigningsfest han
höll ett tal ”de Scholarum regni Sueciæ increments et
period is;” Àr 1676 första halfåret var han ånyo uni

versitetets rektor. Dog d. 11 mars 1677 .och begrofs
i Dionysii kapell. Han var 2.ne gånger gift: l:o) med
Maria Larsdolter; 2:o) med Benedikta Jönsdötter, som
öfverlefde honom och lät uppresa honom till åminnelse
ett vackert épitaphium, som finnes i Lunds domkyrka.
(Sommelius, de lemplo cath. L. 151—2). —^lans son
Joh. Baggerus, som förut varit konrektor härstädes, blef
biskop på Seland86).
Olof Baggers porträtt finnes på härvarande univ:s bibL

Olof Baggers Canic Gods:
Utgjorde 24 hemmantid, som brokader af 30 bönder.
Bönderne betalte :
Eckepengar
144 d:r
landgill epengar' 41 ” i2% öre
sk:r
landgill e råg
4 t:r 2
n
n
korn
60 ” 4
n
29 n 2’/, n
hafre
2 ” 2J4 n
Tionde råg
n
n
10 » r>
korn
5 ” 1’/. n
Torf
6 Lisp.
Smör
Tejor
17 st.
2 ”
Höns
34 lass
Ved
Fodrenölh 1 st.

= 449 d:r 7 öre
’7% pgr s.mt.

®6) Stähl, Biogr. und. 1—2. I Wins trups Epigrammata (Lib. III.
p. 972) hses ett om O. Bagger.
17
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Skrift:

40.

Lexicon Syriacum.

Manuscript.

(Jfr. Resenii Bibliotheca).

M. Jakob Bingius, f. i Odense. Rektor 1649

—53; dog 1654 och begrofs i domkyrkan härstädes 87J.
Af Winstrup beskrifves han såsom ”homo indefessi laboris, summæ dexteritatis atque prohitatis.” Jfr. dessutom
Winstrupii Epigrammata. Lib. III. 996.

41. D:r Matthias Foss, f. 1627 44 * Lund, hvar
est fadern Nils Foss var kanik och provincial-läkare. Er
höll undervisning först i Lunds och sedan 1642 i Sorö
skola; stud, i Soro_ 1644 T7T och i Köpenh. 1644 41;
kollega härstädes 1648, hvilken beställning han efter 2:ne
års förlopp lämnade; företog 1650—53 en resa genom
Holland, Tyskland och Italien; rektor härstädes 1653;
mag. i Köpenhamu 1655 2y. Utmärkt skollärare.— År
1660 danske konungens tjenstgörande hofpredikant. År
1662 angafs han för konungen såsom den der i sina
predikningar inlåtit sig i statssaker och framfört sådana
ting, hvarigenom undersåtames hjertan kunde afvändas
från konungen. För dessa beskyllningar kallades han d. 8
mars till rikets kansler och tilltalades i konungens namn;

men FosS beviste buru ogrundad beskyllningen var och

8T) Grafskriften fir följande: ”Jacobo Bingio Scbolaslicœ Juvenlulis
præsi di o prœcoci sed mili obitu utriusque gaudiis exemto infelix mater
Anna Johaniï&a levem injicere glebam fato jussa hoc luclus sui documentum P. A:o CI919CL1V.
A. II. D. M. I. P.
Hans epitaphium lyder sålunda:.
Ludi Lundensis Jacobus Bingius olim
Rector erat qui nunc hoc cubât in tumulo
Post exanllalos sorlilur larga labores
Prœmia quæ lucis jainSchola præbet ei.
Jfr. Somm., de Templo Cath. L. 131—132.
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huru han förhållit sig ostraffligen samt uppsatte genast ett
bref till konungen, hvari han ytterligare framlade sin
oskuld88). År 1665 theol, prof, i Köpenhamn; 1672 bi
skop i Ålborg och 1675 th. d:r. — Foss hade latt en

benskada, hvilken bröt upp några år före hans död och
blef så betänklig att de derom tillfrågade läkarne enhälligt
försäkrade, det han blott genom benets afsåguing kunde
räddas.•’* Då chirurgerne redan hos honom inställi sig för
att verkställa operationen,' anmälte sig en nyligen från
Tyskland hemkommen fältskärsgesäll Asbach och bad om
tillåtelse att bese skadan och vid operationen vara närva
rande, hvilket af läkarne vägrades honom såsom ung och
okänd. Då d:r Foss derom bief underrättad, inkallade
han honom genast och visade honom det sjuka benet
När Asbach besett detsamma sade han genast att del ej
vore af nöden att verkställa någon amputation; han ville
med Guds hjelp på ett bättre sätt söka hjelpa honom T
hvilket han ock gjorde, så att biskopen åter kom på be
nen och lefde till d. 8 juli 1683. Han begrofs i Vårfru
kyrkan uti Ålborg89). Såsom biskop var han vaksam och nitisk

8e) ZtoergiuS; 1.1. 649. 652.

Pontoppidan IV 1. 491.
I nämnda kyrka finnes öfver honom följande epitaphium :

Matthias Fossius.
Londini Scanorum in domo Clarissima natus, post lustratas melioris
orbis Europæi provincias, per omnes Reipublicœ lillerariæ gradua consumtis in regunda Patria Scbola sexennio in Regia Frederici Tertii ecclesia quinquennio, in Cathedra Theologica Academiæ Haffniensis aeptennio, tandem ad Episcopatum Aalburgensem, sic jubente Augusliss. Rege,
Christiano Quinto, cui eliam plures annos a confessionibus fuerat, pro
venus, Ecclesiis, Scholis et Ptochotrophiis XI annos præfuit, interea ex
Matrona Nobiliss. & integerrima Bothilda Brocbmanna, in suavissimo XV
annoruni conjugio sex liberorum genilor factus, inde cum optima et
emendalissima femina Margaretha Aandia VIII annos conjugales summa
17*
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samt en berömlig talare. Han var 2:ne gånger gift: 1 :o) med
d:r Hans Rasmussen Brochmands dotter Bodil (f 1670),
med hvilken han hade 6 barn; 2:o) med enkan Marg.
Axelsdotter Aand ; det sednare äktenskapet var barnlöst.
Hans broder Kristian Foss var med. prof, i Lund, se
dermera assessor i Höjeste Rett i Köpenhamn
1680).
Skrifter: Disp. de Thermoscopio. Havn. 1655. Præs. J. Finck. —
Oratio in obituin D. J. Svaniugii. 1668; 4:o. — Disp. I de Canone
Confessionum Fidei. Hyffn. 1671; 4:o. — Atrata Pallas s. oratio in
excessum glor. Frederici III; 1670, f:o. — Ligpred. over Fru Anne
Sehestedt. Kiöb. 1662; 4:o. — Ligpr. over Sophie Rosenkrantz. Ib.
1681 ; f:o och 1731, 4:to. — Sön- og Sognedags Morgen og AftenBönner. H. 1753; 8:o.
Några hans efterlämnade handskrifter uppräknas hos Zwergins, Det
Sjell. Cl. 657 och Sommelius, Sk. Cl. Hist. 126—27.

42. M. Kaspar Jakobsson Weiser, dimilterad från
Frue-Skole i Köpenhamn, studerade vid universitetet derstädes, hvarest han 1645 blef student och 1653 y3
magister. Rektor i Kristianstad i okt. 1655, men för
flyttades 1660 till lika beställning i Lund. Med bibe
hållande af denna syssla, blef han 1669
physices prof,
derstädes och hade derjemte såsom rektor Fjelie till præbende.
År 1671 poeseos professor. Under denna tiden utgaf
han en liten skrift: ”Musarum Tripudium in Caroli XI
coronationem,” men visade ej långt derefter huru liten me
ning han i sjelfva verket haft med nämnda skrift; ty vid
danska härens inbrott i Skåne 1677, lyckönskade han
med ett d. 16 aug. s. å. tryckt latinskt och danskt qväde k. Kristian V till sin ankomst, kallandes honom ”Spes

concordia emensus hoc suæ inter mortales perigrinationis monuraentum
vivens P. Obiit anno reparatæ salutis MDCLXXXIII. ætatis LVI.
t°) ”Consistorii Archiv” i Kphmn.
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jacentis terræ.” Bland annat yttrar han äfven denna ön
skan:
Perge Triumphator reliquas submittere terras;
Sic redit ad Dominum, quod fuit ante, sunm;
hvartill han bifogat den danska tolkningen:
”Saa kommer Ejermanden til •sitt”
För slikt uppförande kallades han inför en i Malmö ned
satt kommission, som dömde honom till döden; men be
vekt af Weisers hustrus förböner förvandlade Karl XI
straffet till landsflykt, sedan han visat ånger öfver sitt
brott, offentligen återkallat skriften och lofvat att hädan
efter aldrig hvarken med råd eller dåd stämpla mot ri
ket. ' Weiser begaf sig sedermera till Danmark, vista
des derstädes en tid i betryckta omständigheter91), ut
nämndes till lektor i théologien vid Kristianias gymnasium
och dog 1686 92). Gift med Lisbeth Rhumah, dotter af

prof. Wolfg. R. i Köpenhamn.
Skrifter: Disp. de Mundo. Havn. 1648; 4:o. — De Causais cor
poris naturalis per accidens. Lund 1670; 4:o. — Laurea Apollinis et
Musanim Londinensium. lb.; f:o. — Musarum Tripudium in Caroli XI,
regis Sveciœ, coroüalionem.,lb.;£:o.— Dessutom ofyannAmnda för
författaren så olyckliga lyckönskningsquflde till Kristian/V* ,1b. .1677.

43.

M. Petrus Corvinus, f. i Östergöthland. Stud.

1674; prestvigd 1682
såsom utnämnd kyrkoherde i
Hoby och Håstad. Om han förut varit rektor är osä
kert; men man vet att han 1684 innehaft begge dessa
förenade sysslor. År 1698 var han kyrkoherde i Wirserum och Järeda i Östergöthland ; sedermera blef han

*l) Mag. Casparus Weiserus ”som nu er exul og udi slet Tilstand,
fik 20 R:dlr af Leg. Hopner.” Acta Cons Hauu. 1678 44«
•*) M. L. Stähl, Biogr. Und. om Lunds Profess. 35—36. Pontoppidanj Annales. IV. 582.
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häradsprost i Aspeland och Tuna 93). — Hvem som varit
Weisers närmaste efterträdare är obekant.
Skrift:

De ducatione Enlis. Præs. Joh. Lundersteen.

Lund. 1684.

44. Olaus Oselius, f. i Småland. Stud. 1682;
var kollega härstädes 1684, hvarest han sedermera blef
rektor, ovisst vfd hvad tid; d. 10 apr. 1692 prestvigd
såsom kyrkoherde i Stoby och Sandby; dog 1695
och
begrofs i Stoby kyrka. Gift med Margaretha Stobæa,
förut gift med Anders Jönsson Helsingburgensis.
45. Joh. Oltorphius, f. i Skåne (Göinge härad),
hvarest fadern var bonde. Efter åtnjuten undervisning i
Kristianstads skola blef han stud. 1683; derefter kollega i
Lund, hvarest hau sedermera 1692—98 innehade rektorstjensten ; år 1698
prestvigd såsom kyrkoherde i
Görslöf och Särslöf; lämnade rektoratet 1698 vid michaeli, då han tillträdde pastoratet; dog 1709 17r2. Gift;
hustrun hette Slina.
46. Petter Jönsson lngelström, f. 1671 2T8 i Ingelstads by af Oxie härad, hvarest fadern Jöns Pehrsson
var bonde. Efter åtnjuten undervisning i Malmö skola,
dimitlerades han till universitetet i Lund 1692; kollega
härstädes 1697; prestvigd 1698
och förordnades att
vara biskop Steuchs præbende-komminister vid Lomma,
Fjälie och Fledie församlingar; rektor 1698 3^; kyrko
herde i S. Rörum och Heglinge 1702
Fullmakten på
sistnämnda beställning är daterad Surine uti Slavonien.

®s) P. J. Lindvall har dedicerat till honom sin under Bonde Hu
meri inseende d. 24 apr. 1707 försvarade disput, ”de Lumine Lunari”
och kallas Corvinus härulinnan ”Præpositus Territoriarum Aspelan & Tuna
et Pastor in Wirserum et Järeda.”
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Känd såsom en lärd och redlig man. Dog 1725 4- Gift
med major v. Mölilens dotter Anna, med hvilken han ha
de 6 barn, af hvilka en dotter blef gift med prof. N.
Stobæus.

47. Petrus Frenning, f. 1672 44 i Frenninge uti
Färs härad, hvarest fadern Lärs Möllstrup var kyrkoher
de. Stud. 1687 44- Var en tid informator hos v. lag
mannen H. Ramel för dennes son Malte Ramel. Den 7
mars 1698 höll han på universitetet i Lund en offentlig
oration, innehållande underd. välgångsönskningar för Karl
XU:s väl och framgång91); d. 17 maj 1699 kyrkoherde
i St. Peders Kloster och Nöbbelöf; responderade 1701
för superintendenten i Karlskrona B. Folchers synodaldisputation ”de Confessione;” erhöll 1702, med bibehål
lande af pastoratet, rektors-sysslan i Lund, hvilka tjenster han skötte till 1707, då han förflyttades såsom
kyrkoherde till Frenninge och Wollsjö, på hvilket pasto
rat han erhållit fullmakt, dat. Rawitz 1705
dog i ja
nuari 1718. ”Var en ganska hederlig och berömmelig
man både i lära odi lefverne”95)»
48. M. Johan Gane, f. 1675 2-f på Gaiie gård
på Gottlarid, hvarest fadern Hans Jönsson Gane var bruks
patron. Studerade i Upsala 1689—94; stud, i Lund
1701; mag. 1706 2T6; rektor 1707 4) hvilken syssla
han med berömmelig flit förestod; kyrkoherde i Herslöf
och Säby 1711
och är fullmakten från Bender. Àr
1720 44 lades hans prestgård i aska af en häftig våd
eid, hvarvid han förlorade all sin egendom och han sjelf

94) Sommelius, Hypoinnemata in Hist. Ac. Lund. 107.
95) Elmgrenska Sainlingarne.
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med sitt folk med möda räddade sina .lif.

Prost öfver

'Rönnébergs härad 1747
dog 1754
Biskop
Engeström höll öfver honom en likpredikan, som är tryckt
i Lund 1755; 4:o. (Jfr. Sv. Mercurius, 3:e årg. s. 1125).
Gift 1709 med Margaretha Enström.
Skrift: Skiagraphia Golhlandiæ Novo-Anliquæ.
philos., Præside A. Stobæo. Lund. 1706 ; 4:o.

Dispat, pro gradu

49. D:r Magnus Rydelius, f. 1676 2T4 i Fornåsa
af Linköpings stift, hvarest fadern var kyrkoherden och
prosten öfver Bobergs och Gullbergs härad Joh. Rydelius.
Åtnjöt under 10 års tid undervisning vid läroverken i Lin

köping; stud, i Upsala 1694, der han med förkärlek
omfattade grekiska litteraturen oçh deri gjorde så ovanli
ga framsteg, att han vid 19 års ålder uppträdde inför
det församlade presterskapet vid synoden i Linköping 1695
med en oration på grekiska, den han, utan alt begagna
koncept och till de närvarandes stora förundran, ur min
net deklamerade; mag. 1703; föreslagen 1705 till pro
fessor i filosofien vid Pernaus universitet; reste 1711 till
Lund, hvarest han s. å. fick venia docendi vid universi
tetet och blef derjemte (d. 26 april 1711) rektor vid
skolan, hvilken beställning han redan följande året läm
nade, sedan han erhållit räntmäslaretjensten vid universi
tetet; 1715 y histor. et poeseos professor efter A.
Stobæus, i hvilken befattning han 1731 erhöll Stäfvie
och Lackalänga præbende; th. d:r 1733; th. prof. 1735;
domprost i Lund 1740. Rydelius var 3 gånger univer
sitetets rektor och 2 gånger uppförd på biskops-förslag.
I Lund har han utgifvit 89 disputationer, bland hvilka
den Me Fine studii historici” har en särskild märkvärdig
het derigenom att vid dess ventilation d. 26 mars 1716
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k. Karl XII plötsligen öfverraskade præses och hela audi>
torium med sin personliga närvaro.
Magnus Rydelius, som var broder till den ryktbare
Andreas Rydelius i Lund, skall liafva varit till växten
ovanligt lång och derjemte undersätlsig samt utrustad med
en stark och genomträngande röst, hvarföre Karl XII om
honom haft del yttrandet att ”det vore en karl att sätta
som öfverste i spetsen för ett regimente.” Han var gift med
Elis. Stobæa, dotter ztill prof. A. Stobæus. Dog 1742 -pj96).
Skrifter: Disp. de finibus Bonorum. Preside Prof. Reftelio. Ups.
1698. — De nalurali aniinæ Libertate. Præs. Prof. Upmarck. Ib. 1702.
— De Cognitione philosophica. Ib. 1705. — I Lund ulgaf han 89 dispulationer, som uppräknas hos Lidén, Calai. Disp. Sect. II. 147—152.

50. M. Olof Tranæus, f. 1682 i Vermland, hvar
est fadern Brynle Stenarsson var bonde. Begynte vid 16
års ålder studera och begagnade undervisningen vid gym
nasiet i Karlstad; under studiitiden i Lund hade han A.
Rydelius till privat præceptor. Tranæus blef informator
hos biskop Linnerius och sedermera för Nils Palmstjerna,
hvilken slutligen vardt kansler för Lunds universitet. D.
23 jan. 1712 rektor; kyrkoherde i Osby och Loshult 1723,

1721; sedermera prost; år 1733
melancholi, som räckte 6 år och
sjelf förvalta sitt embete; var
till th. professor i Lund; dog
1751 4- Gift med Anna Sofia Thomæa (f 1775, 82
år gammal).

hvarå han erhöll fullmakt
ansattes han af en svår
förhindrade honom alt
2:ne gånger föreslagen

Skrifter: Disp, de Causa Finali Lund. 1706; 8:o. Præs. Erl. La
gerlöf. — De Præjudicio. 1711 ; 8:o. Præs. A. Rydelius. — De Voluptale animi. 1720; 8:o, 2 ark. — De Pulchriludine. 1723; 8.*o,

Jfr. M. Rydelii biografi af P. G. Ahnfelt i Biogr. Lexikon.
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3% ark. —1 De Peccato in genere et in specie, habita in Synodo Lun
de nsi 1741 ; 8:o. — De Divino or di ne in Macrocosmo, pariter alque Microcosmo, sancte constitute), paucis delineato. 1742; 4.o, 4^ ark. —
De Cautelis nonnullis, quibus vilia, saltern graviora, divina auxiliante
gratia, possint evitari. 1742; 4:o, 4 ark. — De Deceplione in genere
et in specie de Deceplione sui. 1745; 4:o, 6% ark. — De Via re
cent! ac viva ad salulem œternam, per Christum patefacta ac resliluta,
ex locis Paulinis Episl. ad Hebræos Cap. X. v. 19 & 20; 1745, 4:o.—
De Judicii Præcipilanlia ; 1748, 4:o, 4 ark.

51. M. Magnus Chorin, f. 1688 % i Wexiö,
hvarest fadern M. Chorin då var lektor. Modem Sara
Svenonia var en dotter af biskop Enevald Svenonius. Stu
derade i Upsala och Lund; 1718 2y7 på sistnämnda ställe
prestvigd såsom huspredikant hos riksrådinnan Piper på
Krageholm; mag. i Lund 1719; rektor härstädes 1723,
hvilken beställning han snart lämnade, då han 1724 be
fordrades till kyrkoherde i St. Råby och Gjellerup samt|
förste stadskomminister i Lund, hvilken tjenst han till
trädde 1725 -j-; år 1732 stadskomminister i Götheborg;
dog 1736
Chorin var en lärd, begåfvad och nitisk
lärare; skall hafva efterlämnat åtskilliga handskrifter i filo
logi och filosofi. — Gift med Maria Magd. Falkman, med
hvilken han hade flera barn. Äldsta sonen Magnus Cho
rin blef assessor i Göthä hofrätt samt adlad under nam
net Crusenstolpe. Den yngre sonen dog såsom borgmä
stare i Laholm. Äldsta dottern blef gift med rektor i

Kristianstad Z. A. Kihlgren.
Skrift: Disp. de Opiuioaum revolutionibus periodicis. Lund 1719.
Præs. À. Rydelius.

52. M. Georg Cronberg, f. 1697-| i Landskrona,
hvarest fadern Benkt Jöransson var skomakare. Åtnjöt
undervisning i dervarande offentliga skola; i dimissionsbetvget heter det om honom: ”talem se semper præbuit
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ut inter coæquales habitus sit optimus.”

Under det han
gick i skolan, höll han derstädes 2:ne tal memoriler; det
ena vid 11 års ålder: ”de signis nativilatis regum et inprimis regis regum Jesu Christi;” det andra år 1713:
”de laude lillerarum;” stud. 1715; vid jubelfesten 1721
i Lund höll han memoriter en oration ”de regno Antichristi per Lutherum debellato” 97) ; mag. 1723; rektor i
Lund 1724 -j^-; förflyttad till samma beställning i Malmö
1733
; kyrkoherde i Ingelstorp och Walleberga 1739 44?
tillträdde 1740 -l? var 1731 respondens för^ynqdaldisputationen ”de Cl*ealione.” Under biskopsledigheten i Lund
1740 måste han resa till Götheborg för att der prestvigas, hvilket ock,J anseende till hans erkända skicklig
het, utan någon föregående examen, skedde 1740
dog af stark skörbjugg 1758
Såsom skollärare för
delaktigt känd för sina ”goda informationsgåfvor”
dimitterade han till universitetet 105 disciplar, 50 från Lunds
och 55 från Malmö skola, drift med Regina Dorothea
Kehler, dotter af apothekaren D. Kehler i Lund; med
henne hade han 4 söner och 4 döttrar. Denene sonen
Daniel C. blef kyrkoherde i Halmstad och Zireköpinge
(f. 1729 f 1782).
53. M. Reinhold Liebman, f. 1701
i Lands
krona, hvarest fadern var prost och kyrkoherde; åtnjöt
undervisning i Kristianstads skola; student i Lund 1717;
antog 1721 kondition hos öfverste Wallenstjerna nära
Götheborg och då öfversten följande året med sin familj
flyttade till Finland, hvarest han hade gods, åtföljde L.

9T) Döbeln, Hist. Ac. Lund. I. 46—47.
98) Ahlmans Program s. IV.
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honom, men blef med sina lärjungar qvar i Åbo, vid
hvilket universitet han länge vistades och 1726
blef
magister, samt var der äfven en tid v. sekreterare; rek
tor i Lund 1733—55; dog 1755 44. Gift med Ch.
Juliana Strandel, dotier af prosten i Lösen O. Strandel;
med henne hade han 7 barn, neml. 1 son och 6

döttrar.
Skrift:

Disp. de anima Besliarum.

Àboæ 1725.

Præs. J. Thor-

wösle.

54. M. Gustaf Sommelius, f. 1726 i Malmö, hvaresl fadem Joban Sommelius var rådmari. Modem hette
' Anna Elis. Hoffinghoff. Upptogs efter faderns död, som
timade 1731, af farbrodern, borgmästaren i Lund Gust.
Sommelius, såsom eget barn, och erhöll här en vårdad
uppfostran. Efter 7 års åtnjuten undervisning i Lunds
skola dimitterades han i febr. 1742 till karolinska uni
versitetet, der han i synnerhet idkade lingvistiska studier
och gjorde en god kurs i'grekiska och österländska lit
teraturen under prof. J. Engström, som för ynglingen fat
tade särdeles vänskap och förtroende, valde honom till

lärare åt sina tre äldsta söner och sände dem under hans
ledning till Upsala. Sedan Engeström blifvit biskop öfver
Lunds stift, företogo hans söner under S:i ledning en ut
rikes resa, då vägen först togs till Greifswald, der S.
medelst speciminerande förvärfvade sig magisterdiplomet
1748 4- Återkommen från Tyskland, der han besökt
åtskilliga universiteter, blef han 1749
förordnad till
docens i grekiska och österländska språken vid Lunds uni
versitet. För bättre utkomsts skull sökte han ett kolle
gat vid Lunds skola, hvartill han utnämndes 1751
utan att dock öfvergifva sin plats vid universitetet. Fem år

♦
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derefter erhöll han akademie-adjunkts fullmakt och utnämn
des 1756 TÇ till rektor vid Lunds skola, hvilket embete
han med allvar och nit skötte. Erhöll 1763 y profes
sors namn; år 1767 -L blef han ordinarie bibliothekarie
vid Lunds universitet och lämnade då rektoratet. Såsom
bibliothekarie kom S. på sin rätta plats, ty att ordna och
katalogisera böcker, att samla och redigera manuskripter
saml i ljuset framhafva bortglömda litterära förtjenster,
var hans särdeles stora lust Genom k. resolution af
år 1777 blefvo honom och hans efterträdare enahanda
lön och förmåner tillerkände, som de öfrige professorer
ne; föreslogs 1769 till 1.1. o.o. professor och 1771 till
éloqu. et poeseos prof.; år 1787 var han promotor i
filos, fakulteten; kallades 1783 till ledamot af uppfostringssällskapet; tjenstledig 1799; dog i Lund 1800 1-u9.
Gift 1768 med Gertrud Dorothea Held, dotter af en kap
ten, systerdotter af kanslirådet Lagerbring, en energisk
quinna, som sades sträcka sitt finger in i Lunds båda

konsistorier. Bland 9 barn märkas: Sv. Gustaf, L 1769,,
professor, lektor vid Karlbergs akademie
1845); Johan Reinhold, f. 1770, kyrkoherde i Mörrum och Elle—
holm i Bleking, länge innan sin död 1840 oskicklig att
embetet förestå; Karl, f. 1774, Courtier de navires i
Nantes, gift med en irländsk fröken; Daniel, f. 1775,
med. d:r, kgl. lifmedikus, assessor och prov.-läkare i
Örebro län.
Bibliothekarien prof. Gust. Sommelii ord och önsk
ningar hade mycket att säga både i akad. konsistorium
och bättre upp. S. skall äfven i akad. konsistorium haft
ett stort anseende och en längre tid afgjordes der alla
förekommande mål i nogaste öfverensstämmelse med hans
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åsigter, hvilka i allmänhet voro sanningens och rättvisans.
Endast mot nepotismen synes han ej hafva varit tillräck
ligt på sin vakt. S. var emellertid öfverallt både för sin
karakter och sina kunskaper högt aktad. Hans föreläs
ningar i lärdomshistorien voro talrikt besökta och man
kan ännu få höra gråhåriga lärjungar utgjuta sig i ym
niga loford öfver hans föreläsare-skicklighet. Outtröttlig
var han i sitt bemödande att gagna det allmänna och
framför allt i att illustrera bortgångna laudsmäns minne.
Mindre utmärkt genom lysande snillegåfvor och strängt

vetenskapliga studier, än genom outtröttlig flit och stora
samlare-mödor, häfdar S. en aktningsvärd plats bland för
ra århundradets lärde. Hans lärdom var dock gammal-

ipodig och hans flit störst i minutier. Enligl filos, fa
kultetens i Lund protokoll d. 26 mars 1768 examinerade
S. ynglingarne ”de litteris antediluvianis deque fontibus,
unde riotitia scriptorum antediluvianorum sit haurienda.”
Candidandi svarade nöjaktigt enligt Baumeister, som cite
rat Vockerodii historia societatum et rei litterariæ mundi
primi s. antediluviani. Rättvisligen måste medgifvas att
S., näst tagerbring, varit den störste samlare i vår litte
raturhistoria vid Lunds universitet ").
Skrifter: Försök till en Grek. Grammatica, på Svenska. Lund
1759 ; 8:o. — Skånska Clericiels Historia. Tredje delens första stycke.
Lund 1763; 8:o, 232 sidor. (Äfven under titel: Handlingar rörande
Lunds Gyninasii och Scholac-Lärare). — Imitationer att bruka till de^
Ciceronis epistlar, hvilka M. Junius utdragit under namn af Seleclaruin
epistolarum ex M. T. Ciceronis familiaribus el aliis Volumina tria.
Lundæ 1772; 8:o. — Akademiska och Slifts-Tidningar för år 1773.

•*) Jfr. Biogr. Lex. öfv. namnk. Svenska Män. Upsala 1848, XV. 1.
s. 45—49, hvarifrån dessa underrättelser, ur P. G. Ahnfelts och P. Wieselgrens öfver S. författade biografi, till större delen blifvit hämtade.
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Lund; e. a.; 8*o. —> Dessutom: 410 disputationsdelar in 4:lo, af
79 utgöra haus Lexicon Eruditorum Scanensiuin. Bland hans
dispult, må anmärkas: De Templo Cathedrali Lundensi 1755;
ark. (Dispulalionernas titlar angifvas hos Lidén, Catalog. Disp.
158 — 169 samt Marklin, Cat. Disp. II. s. 118—134).

hvilka
andra
20%
II. s.

Anni. På universitets-bibliotheket i Lund finnes flera
af Soromelii otryckta skrifter och anteckningar, hvaribland

materialier till Sk. CJereciets historia, Lex. Erud. Scanensium, hvilka med tacksamhet af förf, till närvarande Skån
ska Skolväsendets historia blifvit begagnade och skänkt
åtskilliga personal-historiska upplysningàr.
55.

M. Jakob Östman, f.

1738

1y8 i Löderup;

fadeni Nils Ôstnjan var kyrkoherde och häradsprost; stud.

1751

docens i naturalhistorien 1763; kollega i Lund

1764 och rektor derstädes 1768; kyrkoherde i Norrhviddinge och Dagstorp 1778
prost 1791; död
1799 A7. xGift med Kath. Maria Palm, dotter af pro
sten i Barkåkra Rutger Palm.
, 56. M. Paul Lundborg, f. 1742 Ç i Lund, hyarest fadern, Nils Påhlsson, var svarfvare. Efter , erhållen
undervisning i Lunds skola, blef han stud; 1759
;
mag. 1766; uppfördes 1771 på förslag till 1.1. o.o. adjunk
turen; docens i lärdomshistorien 1772 2T6 ; s. å. uppförd
på förslag till his tor. adjunkturen; t. f. rektor 1779 2T°
och erhöll d. 15 sept. s. å. fullmakt å tjensten; kyrko
herde i Bösa4> och Simlinge 1792 2-A, men förestod
rektors-sysslan till 1793 2T2 ; prost 1792 4t- Var känd
såsom nitisk skollärare och hade skolans ekonomi äfven i
honom en omsorgsfull vårdare. Dog 1800 27r7. Gift med
Anna Maria Beding, dotter af hofkamreraren och direkt.
Beding i Lund. Sonen Nils Gustaf L., hvilken dog i
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Stockholm såsom proto-notarie i justitiæ-revisionen; var
enda barnet.
Skrifter: Disp, de locis quibusdam N. Test, ex V. T. libris Canonicis, non Apocryphis allegalis. Lund 1770; 4:o. — Disp. de usu accenluum Hebræorum Prosaicorum, Grammalico, Logico, Rbelorico. Jb.
1771; 4:o. — Disp. de Syslemate Scandin. ulili el noxio. Ib. 1778.—
Grafskrift öfver reklor gymn. i Hull, Jean Klarke. Ôfvers. Ib. 1786.
— York, inledning lill Latinska spraket, genom flera exempel samt
reglor lämpad efter svenska språkets art. öfvers. Ib. 1786.

57.

D:r Nüs Sinius, f. 1764 i Åsum, hvarest fa

dern var prost och kyrkoherde; stud. 1775: mag. 1784;
amanuens vid univ:s bibi. 1785; s. å. docens i lärdoms
historien och notarius i theol, fakulteten; theol, docens
1791; efter en allvarsam strid med sina medsökande
till rektoratet vid Lunds skola, erhöll han 1792 44
makt å nämnda syssla, hvilket gillades af konungen d. 26
febr. 1793; tjensten tillträdde han d. 1 maj s. à.; kyrko
herde i Rallunda och Brösarp 1803
; prost 1811 ; er
höll professors namn 1812; th. d:r 1830; dog 1831 f.
Skrifter: Disp. de optima metbodo linguas orientales discendi.
Lund 1783. — De proniintialione lingvæ Arabicæ ejusque usu. Havniæ
1783. — De influxu Irium Systemalum Philosopborum in moralilalem
hominis. Lund 1787; 5 ark. — Profpredikan i Karlshamn ochAsarum
d. 18 juli 1818.

58. D:r Jöns Sommar, f. 1769
i Ingelstorp,
hvarest fadern Magnus Sommar var th. d:r, prost och
kyrkoherde; modern Erika Liebman var dotter af rektorn
i Lund R. Liebman. Sin första undervisning erhöll han
af fadern, men under dess inträffade sjuklighet af sin
förutnämnda moder, som meddelade honom de första
grunderna i latinska och grekiska språken, i hvillka hon
Stud. 1781 4? mag. 1790;
theol, docens 1791 ; vid jubelfesten 1793 höll Sommar

var särdeles hemmastadd.
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pà universitetet en latinsk oration : De concördiä librorum
Symbolicorum cum libertate conscientiæ, hvilken ej blifvit
tryckt. Theol, fakultetens notarius 1794; kollega 1796;
theol, kandidat 1797 och följande året th. licentiat; 1803
4 rektor, hvilken syssla han med utmärkelse förvaltade
tills han 1809
utnämndes till kyrkoherde i Hårslöf
och Boderup; prost 1812; præsiderade vid prestmötet i
Lund 1814; th. d:r 1818; prost öfver Skytts härad
1823; jubelmagfeter 1841; dog 1843 f 10°).
Till
Lunds skola har han testamenterat ett kapital af 400 r.dr
b:ko, hvaraf årliga räntan såsom præmium skall tilldelas
den skolyngling, som har gjort de vackraste framstegen i
latinskrifning. —- Ledamot af kongl. Oldskrift-Selskabet i
Köpenhamn.
Skrifter:
P. I.
P. I.

Disp. de vi Atheismi et Superstilionis in Rempublicam.
Lund 1791. — Vindiciœ diluvii Noachi. Disp. pro Candid. Theol.
Ib. 1798. — Disp. Synod, de Precibus. Ib. 1814.

Efter Sommars befordran till kyrkoherde sköttes rektorstjensien från midsommam 1809 till hösten 1810 me
delst vikariat af mag. döcens H. F. Sjöbeck, som vid flera
föregående tillfällen neml. 1786, 1797, 1798, 1806 och
1808 såsom vikarius längre eller kortare tid vid skolan
tjenstgjort.
59. M. Anders Benjamin Textorius, f. 1761 4
på Kronetorp i Lyby socken. Fadern var med. d:r. Vid
4 års ålder upptogs han af en morbroder i Köpenhamn,
L. Lyche, rëktor vid metropolitanskolan, hvars enka, då
10°) Jfr. Reuterdahl, Likpredikan öfver kontraktsprosten d:r J. Som
mar, hällen i Håslöfs kyrka d. 7 april 1843. Derjemte personalier, stamtaflor m. m. Lund 1843, 8:o.
18

döden 1772 bortryckte morbrodern, med moderlig ömhet
söijde för den unge Textorius, till dess döden 1780 slu
tade hennes dagar. Slud, i Köpenhamn 1780; vistades
28 år utrikes, under hvilken tid han uppehöll sig 2 år
i Göttingen, 1 år i Kiel, någon tid i Berlin, 13 måna- *
der i Italien, hvaraf 3 månader i Rom, samt för öfrigt
i Danmark; vann i Berlin 1785 ett pris för en på latin
skrifven afhandling de Origine Germanorum; meddelade
undervisning i flera så enskilla som offentliga läroinrättningar i Köpenhamn; återvände 1793 till Sverige; stud,
i Lund 1794 T^; mag. 1796. Sedan egnade han sig
uteslutande åt undervisningsverket, uppehöll sig 7 år i

Götheborg och Småland; 1804
notarius vid uppfostringsutskottet ; rektor i Lund 1810 4 och tillträdde
sysslan samma dag; korresponderande ledamot af k. uppfostringskommiteen 1814 ^y, erhöll professors fullmakt
1815
flyttade, efter omkring 10 års tjenstgöring vid
Lunds skola, till samma tjenstbefattning i Landskrona
1818
erhöll tjenstledighet 1827
; dog i Malmö
år 1842.

Utom öfriga förtjenster af Lunds skola har Textorius
för anskaffandet af handlingar till skolans arkiv, grundläg
gandet af ett skolbibliothek samt vårdandet af skolans eko
nomi gjort sig fortjent af dess tacksamhet
Skrifter: Disp. de Origine Germanorum. Lund 1'796. — De praøstantia viri docti in republica jam ante constiluta. Ib. 1803. 1% ark.
— Didaclica, forms dicendi Catechelicæ præcepta tradens. Ib. 1806.
21/* ark. — Ejus, quod satis est ad vim animi olim evolvendam brevia
præcepta tradens. Ib. 1807; 1 ark. — Anvisning för enskilda uppfo
strare och ungdomslärare till kännedom af deras pligters vidd och be
skaffenhet. Ib. 1807. — Theses varii argumenti. (Pro mimere recto
ris). Ib. 1809; 1 ark. — Läsbok för Svenska barq, efter Thieme. Ib.
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1807. — Catechetiska samtal, efter Thieme. — Norraka Historien i
sammandrag, efter Baden. Ib. 1814.

60. M. Jöns Henrik Seidener, f. 1783 Ç5 i Andrarum, hvarest fadern Daniel Seidener var komminister,
sedermera skollärare och barnhusföreståndare i Karlshamn,
sin födelseort Student höstterminen 1796, dimitlerad
från Karlshamns trivial-skola; magister 1799; besökte
1800 Helsingfors i Finland, Köpenhamn och Rotterdam;
lärare på ett handelssemiuarium vid Götheborg 1801—2;
besökte London m. fl. orter i England 1803; biträdde
såsom barnhuslärare i Karlshamn 1804; vistades i Vest
indien 1805—8; kollega vid lägsta klassen af Karlshamns
trivialskola i febr. 1809; opponent vid prestmötet i Lund
1814; prestvigd 1815 Ç5; vikarie vid Adolf Fredriks
skola samt vid Danviks- och Sikla-ö församlingars i Stock
holm 1816; rektor i Helsingborg 1817 % och i Lund
1818 2k5; kyrkoherde i Burlöf 1824
hvilken befatt
ning han från påsktiden 1826 efter förordnande förestod;
tillträdde såsom ordinarie 1827 -g-.
Då till följe af 1820 års förslag Lunds skola, så
som utgörande endast 2:ne klasser, borde förvandlas till
en pædagogi, utverkade rektor S., i förening med m. fl.
andra, konungens nåd. försäkran att nordens äldsta skola
ej skulle indragas. Då fråga åter uppstod om ett gym
nasium för Lunds stift och bvar detta skulle förläggas,
hade Seidener tillfridsställelsen att hans förslag om valet
af Lund utaf K. M:l föredrogs deras, som föreslagit Mal
mö eller Sölvesborg. Under sin tjenstetid vid Lunds skola
föranstaltade rektor S. om en förbättrad sångundervisning
för skolungdomen samt föreslog medel till att aflöna en
lärare i gymnastik. Han uppmuntrade äfven 1826 till
18»
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anskaffande af ett skol-bibliothek, hvilket företrädaren rek
tor Textorius grundlaggt.
För öfrigt hade S., till följe af en tidigt fattad för
kärlek för fristaten Haiti, f. d. S.t Domingo, vändt sig‘
till M:r Peltier i London1) samt till M:r Wilberforce, i
afsigt att erhålla och mottaga unga Haitier till uppfostran
här i Sverige2). De förhållanden, som hade kunnat upp-

’) Peltiers skrifvelse meddelas här:
Londres 10 Septembre 1820.
Monsieur.
La lettre, que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire au mois de
Juillet dernier, m'est parvenue un peu tard, ce qui est cause que ma
réponse ne vous parviendra pas aussitôt que Vous l'aviez sans doute
espéré. Je suis fâché de ne pouvoir contribuer en rien à l'objet de vos
désirs par rapport à File d’Haïly. Toutes mes relations avec ce pays-là
ont cessé à la fin de l'année 1815. Le Roi Henry a transféré sa con
fiance et sa correspondance au célébré philantrope, à qui l'on doit l'a
bolition de l'infâme commerce des esclaves ; je veux dire Monsieur Wil
berforce, membre du Parlement. C'est donc à lui qu'il faut, et que je
vous conseille de vous adresser, si vous persistez dans votre, resolution.
Vos principes d'humanité et de philantropie sont bien faits pour exciter
son zèle en votre faveur. Soyez sûr qu’il vous répondra avec franchise ;
mais ne l'appelez pas My lord ; il n’est, comme moi, que simple Sir,
et vous vous contenterez de mettre sur l'adresse :
W:m Wilberforce, Esqu. M. P. Kensington Gore
London.
Recevez, Monsieur, l’assurance de la consideration distinguée avec la
quelle j'ai l'honneur d'etre votre très humble & obeiss. serviteur
Monsieur Monsieur 1
Gens Henry Seidener (
Le Chevir Peltier.

Lund, Sweden
y
M:r Wilberforce’s bref till rektor Seidener:
Rath 21 Nov. 1820.
Sir.
J am much honoured by your obliging Communication of the 2:nd
Ins:t and J beg you will accept my best thanks for so obliging a proof
of your esteem & confidence. J am glad to find, that the tidings of
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stå, utvecklades i svar af, sedermera ex-presidenten Boyer,
vittnafcde om den enigblifna fristatens hyfsning och utsig
ter, men tillintetgjordes genom den varsamhet, de skug
gor, i hvilka den s. k. heliga alliancen ställt regenterne i
afseende på nämnda fristat. Se det i noten meddelade
missivet genom general-sekreteraren, brigadgeneralen B.
Inginac 3).

the generous effort which the Chief, (or as
is styled, Henry the first
the King) of Hayly, to enlighten and civilize His Countrymen, have
reached your distant Country. When all the circumstances of his Si
tuation shall have been taken into account, J am persuaded that poste
rity will justly esteem His character as one of the most extraordinary
which the Page of History has ever commemorated. Nevertheless, He
Himself is but loo sensible of the important thruth, that it is even more
difficult to improve the morals, than to enlighten the Understandings,
of a People —■ it is also a more important and beneficial work. But if
it shall please God to prolong the life of this extraordinary man, J
trust much may be done for the accomplishement of His generous pur
poses. J have more than once expressed to Him my wish that He
would send over some of His Coulrymen to Europe, to receive the
benefits ; of .a liberal Education. This proposal however He has hitherto
declined. If hereafter. He should; e#ibraçe it, J can. inform you of . his
change of purpose. Meanwhile there are several Teachers: who have
gone from England, some of whom are instructing his Subjects in the
first Elements of Knowledge, others are carrying them on into the higher
branches of philosophical knowledge. Being just now extremely pres
sed for time, J can only once more express my satisfaction that the will
being of this too commonly neglected Class of our fellows Creatures,
has attracted your attention, and subscribe myself,
Sir
To
Your faithfull Serv:t
M. M. J. H. Seidener
W. Wilberforce.
&c. &c.
’)
Liberté

-

Republique D’Hayti.

<

, .
Egalité

278

Slutligen mà här omnämnas att rektor Seidener upp
manade det handelsbolag (Michaélsson och Benedicks) i

Au Port-au Prince, le 16 Décembre 1822, an 19:e de 1'independance.

B. Inginac,
General de Brigade, Secrétaire-Général près S. E. le Président d'Hayti
A Monsieur Jean Henry Seidener, Recteur de L'institut
élémentaire à Lund en Suède.
Monsieur !
S. E. Le Président D'Hayli a reçu la lettre pleine de sentimens, de
réligiod et de philanthropie, que vous avez pris la peine de lui adres
ser le 12 Mai 1822, et à la quelle je suis chargé de répondre. S. E.
a lu avec satisfaction votre missive et Elle regrette qu'il n'y ait pas en
Europe beaucoup d'hommes possédant votre manière de voir et de pen
ser sur les Enfans du même créateur, parçequ'il en serait certainement
résulté une plus grande somme de bonheur pour te genre humain.
Le Royaume de Suède et de Norvège, Monsieur, possède, ce nous
semble, les élémens nécessaires pour entretenir le commerce que vous
desirez de voir s’établir entre ce Royaume et la République d'Hayti;
Vos fers manufacturés et en barres, feuillards et même en saumons;
Votre acier, Vos projectiles d’artillerie; Vos bois de construction; cuirs
et divers autres articles, pourraient être fort avantageusement échangés
ici contre du sucre, du calé, du rhum, du coton, du cacao, des bois de
Gyayaoj fafttic, acajou &c. &c. Les Négocians et armateurs de la Suède
et de Norvège n’ont peutétre besoin que d’être informé de ces circon
stances et de la protection de Votre digne Souverain, dont la libéralité
ne nous est pas inconnue, pour faire quelques essays. S. E. Le Prési
dent compte sur vos soins et sur le dévouement que Vous paraissez
porter à la cause de l'humanité pour les en prévenir par la voie de
vos journaux. Vous pouvez, Monsieur, assurer Vos Compatriotes du
bon accueil qu'ils recevront des Haïtiens, et particulièrement du Chef
de l’Etat qui sait apprécier tout ce qui peut être utile à Son pays et
promouvoir l'accroissement de sa prospérité et de sa civilisation.
C'est, Vous le savez, par le commerce, que les Peuples, apprenant
à Se connaître, finissent par Se lier et S'estimer, en établissant entre
eux des rapports mutuellement avantageux, Ceux qui pourraient se for
mer entre la Suède et Haiti le seront sous plus d’un rapport, n’en
doutez pas. Ainsi donc il vous appartient de donner l’élan convenable
aux prémiéres tentatives, et vous aurez envers la postérité le mérité de
la création de ces rapports.
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Stockholm, àt hvilket man uppdragit anskaffande och ut
redning af örlogsskepp för Sydamerika, att, i händelse
af motgångar vända sig till Haiti. Förslag och utsigter
blefvo dock om intet4). — Gift med Sofia Agn. Kling—
hammer; fadern kommersråd.
Skrifter:
1810;
1812;
1816.
Ryska
8:o.

Disp. Cogilaliones nonnullæ de Summo Bono. Lund
4:o, 1^ ark. — Theses colleclaneæ. Pro munere rectoris. lb.
4:o, 2 ark. — Vi och våra Föräldrar, efter Hufeland. Stockh.
— F. d. Regiments Predikanten H. Sederbergs Anteckningar om
folkets religion och seder, Aren .1709—1718. Kristianstad 1836 ;

61. D:r Karl Abraham Bergman, f. 1800
pä
Oretorp i Winslöfs socken. Fadren Johan Petter Berg
man var gårds-bokhållare ; modren Katharina Dorothea
Borgman, stammade från Lund på mödernet (Bamberg).
Vid 12 års ålder förlorade han denna moder, utmärkt
för gudsfruktan och redbarhet. Oaktadt föräldrarnes ringa
tillgångar erhöll sonen enskild undervisning på landsbygden
till 13 års ålder, då han insattes i Kristianstads skola,

Je me trouve bien flatté, Monsieur/ que la circonstance me mette
à même d'ouvrir avec Vous une correspondance, que j’entretiendrai
avec plaisir. Vous trouverez sous ce pli un Tarif de nos douanes.
J'ai l'honneur de Vous saluer avec une consideration distinguée.
B. Inginac.

<)

Stockholm d. 19 April 1825.
S. H. T.
Vi hafva haft Aran emottaga Tit. skrifvelse, som högeligen Jâgnat
oss då vi derigenom öfvertygas om det välvilliga intresse, som vår sjö
expedition åtnjuter af Tit., — Vi förklara derjemte vår uppriktigaste
tacksägelse för de benäget meddelte underrättelser om handeln på Haiti,
men emedan expeditionen icke är ämnad dit, så komma vi ej i tillfälle
alt draga någon fördel deraf. Vi be Tit. likväl vara försäkrad om vår
tacksamhet och fullkomliga Högaktning, hvarmed hafva äran teckna
Michaelson & Benedicks.
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hvarifrån han dimitterades till universitetet höstterminen
1816. Fràn våren 1817 var han privatlärare for enke
fru Vult von Steyerns söner på Hallsnäs i Jönköpings Län,
ända till år 1823, under hvilken tid han flere gånger
med sina lärjungar besökte universitetet. Magister 1823

den
; s. å. den y6 förordnades han att förestå konrektors-tjensten i Malmö, hvilken befattning han lämnade
efter ett år; duplikant vid rektorsklassen i Lund 1825
den
j hvarefter han samma år den 4t förordnades till
förestående af rektorsbeställningen derstädes ; ordinarie
rektor 1827 -j-. Medelst subskription lade han sam
ma år grunden till Lunds nuvarande vexelundervisningsskola, deri han sjelf första halfåret undervisade, hvarefter
docenten Schreil fortsatte undervisningen. Var en af de 5
(Lovéhj Fries, Bruzelius, Sundevall) som grundade stu
dentföreningen i Lund. (Se föreningens första protokoller).
Medicine doktor 1829; utnämnd kyrkoherde i Winslöf
och Näflinge 1831 \°; tillträdde tjensten 1833 1.
Gift 1828 % med fröken Karin Eleonora Vult von
Steyern; fadren Julius Fredrik Vult von Steyern, posses
sionat; modren Gustava Ehrenstråle, sondotter af profes

sor Nehrman i Lund.
Skrifter: Observaliones nonnullæ, vulgarem in classe suprema scholœ
elementariœ, prœserlim frequentiori, insliluendi rationen) corrigentes.
Lund 1825;4:o.i— Psalmus Davidis Septuagesimus sextus. 1b 1830; 4:o.—
Om Svenska Elemenlar-skolan. Slhm 1832; 335 sidor, 8:o. — I hvad för
hållande står presterskapel tillskola och folkupplysning. Ih. 1832;8:o.—
Om religionsfriheten i förenta Staterna af Rob. Baird, öfvers. Jönkö
ping 1847; 8:o. (Andra delen under tryckning). — Tal vid grekin
nan Wrangels född Levenhaupt begrafning. Kristianstad 1833.

Sedan d:r Bergman 1831 erhållit tjenstledighet, bestriddes undervisningen medelst vikariat vårterminen 1831
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af nuvarande theol, prof. H. M. Melin samt höstterminen
s. à. af dåvarande kollegan J. M. Euström.
65. M. Karl Gustaf B erling, f. 1809 2T5 i Norrviddinge ; fadern akademi-räntmästaren . och ridd. C. F.
Beding i Lund. Stud. 1823; mag. 1829; docens i ma
thematik 1830; duplikant vid Lunds skolas rektorsklass
höstterminen 1831; s. å. uppförd på förslag till fysiska
adjunktliren vid universitetet; rektor 1832
kyrko
herde i Höja och Starby 1847 2-/ ; tillträdde genast.
Gift 1833 med Beata E. Sommelius; fadern postmästaren
C. T. Sommelius.
Skrifter: Homeriska Dialektens former, öfvérs. Lund 1827; 8:o.
— Expositio evolutionis functionis (2 cos X)m secundum multipla. Ib.
1830; 4:o (pro venia docendi). — Comparatio celebratiss. novissimarunique doclrinaruni de natura et propagalione luininis; (speciin. fôr fys.
adjunkt.). Ib. 1831; 4:o. — Aphorismi ; pro munere Rectoris. Ib. 1833;
4:o. — Program vid Lunds Calhedr. Skolas invigning. Ib. 1837; f:o.—
Cornelius Nepos de Vila Excellenlium Imperalorum. ôfversedd text med
fullständig Ordbok. Lund 1842; 2:a uppl. ibm. 1846; 8:o.—Hühners
Sammandrag af Latinska språkets formlära. Lund 1843; 8:o.

t 66. M. Gustaf Magnus Sommelius utnämndes d.
6 okt 1847 af domkapitlet till kathedralskolans rektor.
Öfver denna utnämning äro uliderd. besvär änlbrdä, men
då detta skrifves (1848 i juni) är saken ännu ej afgjord.
Mag. 6. M. Sommelii biografi är upptagen bland ka.thedralskolans konrektorer, livartill läsaren hänvisas.

c) Theologie Lektorerne vid domkapitlet i Lund.
(Anm.

1.

Theologie leklors-befattmngen inrättades i Lund 1539 och in-*
förlifvades med gymnasiet i Lund omkring 1618).

M.

Peder Boesen Tinckel, född 1446 i Slagelse,

kyrkoherde i Grönby och Anderslöf 1535; prost 1638.
I en gammal uti LemmestrÔ prestgàrd befintlig bok, in
nehållande genealogiska uppteckningar om Tinckelska slägten, anmärkes bland annat: ”1633 d. 30 Julii da klocken
var 2 om natten blett min lilde Sön födt thill denne elen
dig verdenn. Fredagen dereflier kom hand thill den hek
lige dob. Hans Naffn bleff kaldit Peder elfter sin Far
faader M. Peder Tinckel, som var den förste Lutherske
Predikant i Grynby och Cannich i Dalby och Lector i
Lund 5). — Med anledning häraf torde Peder Tinckel bora
anföras såsom den förste théologie lektorn vid domkapit
let i Lund, sedan en sådan lärarebefattning genoto kyrkoordinansen af år 1539 blifvit påbuden.
2. Peder Lauridsen (Petrus Laurentii) var född i
Nestved och först dominikanermunk i Assens, sedermera
lektor (”Læsemester”) vid gymnasiet i Malmö, hvarest

han var en af de verksammaste bland de evangeliska re-

k) Sommelii Samlingar på Lunds univ. bibi.
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formatorerne 6). S. Petri ad vincula dagen (d. 1 aug.)
1536 fick han af konungen ”præsentats” på Oxie kyrka 7J.
Han var en bland dem, som underskrefvo 1539 års kyrko
ordning. Derefter befordrades han, ovisst Kvilket år, till

theol, lektor vid Lunds domkapitel. Såsom kyrkoherde
omnämnes han 1550; dog i Lund 1552. Haus en
ka, Anne, syster till Claus Mortensen (Töndebinder) i
Malmö, äktade 1555 en man, som i en klagan och an
sökning till konungen 1556 undertecknar sig: ”GerttBafbir vonn Flennsburgk burger zu Lundenn? Till följe af
detta aktstycke hade Claus Mortensen allaredan ett halft
år efter brölloppet anstiftat oenighet mellan makarne, så
att hon mera än 12 ganger hade lupit från mannen och
tagit kläder och annat med sig; Claus Mortensen hade
kastat honom i fängelse o. s. v. Hennes 2 små söner
af första äktenskapet omnämnas 8).
Skrifter: Et kort svar paa ihet SendebrefT, som werdighe fadher
Archielectus til Lund Hr. Aage Jepsen sendhe til erlige mend Borgemestere oc Raad y Malmö. Malmö 1529; 4:o. (Denna skrift finnes
näppeligen nn mera ûkgonrtâdésj.— Exposiulatio ad GaapnicoS Llindensés ädveftus 'temfefârie lalatâ exiliisenteritiamét cöfrdeftitfåtlohcm id
quosdam verbi Dei præcones. Addita est epislola eorundem Caöonicorum.
Unacum ejusdem Epislola? responsible. Ibm. 1538; 8:o. — Lærdom
imod de papistiske Biskoppers Satser. Ibm. e. a.; 4o. — En sand oc
ret Undervisning om presle embede ocb om deriss Leffnet Gifflermaal
oc ret kyskhed. Desligest om kloster folckis löfte och frihed, oc alh
de mwe giffle dem effler Gudz ord oc gammel kircke low. Ibm. 1533;
4:o. — Kong Christierns SendebrefT till Hr. Johan Weteland, Burgmester till Dansken o. s. v. fordanske!. Ibm. 1534 ; 8:o. — De reforma-

•) Munter, Magazin f. Kirchengeschichte III. 283. 410.
och Krafts Litleralur-Lex. 339—40. Worms Lex. 590—91.
T) K. D. Geh. Ark.

Register ouer alle Lande. IV. f. 202.

•) K. D. Geh. Ark.

”Svenske Jordeböger” m. m., n.o 32.

Nyerup
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lione miss» ceterarumque ceremoniarum ecclesiasticarum. Ibm. 1539. —
Företal til Ole Gyllenmunds Lamentatio ecclesiastica.

3. M. Erasmus Sartorius förordnades 1554 till
lektor och kallades d. 1 januari 1559 af Kalendegillet i
Lund (Sodalitium majus Lundense) till præpositus; året
förut, 1558
hade han erhållit konungens bref på ett
ledigt kanikdöme vid Lunds domkyrka9). Då Sartorius
utnämndes till lektor egde en tvist rum, emedan denna
kallelse skedt af professorerne i Köpenhamn, den lunden
siske superintendenten M. Nie. Palladius ovetande10). Död

1562.

•) K. D. Geh. Ark.

Register ouer alle Lande VI f. 536—37.

10) Hvarpm bemfilta tvist gällde, inhämtas af följande Köpenhamnske
professorernes href: ”Rector et Professores Academiæ Haffniensis. Agnoscimus et profilemur in conspectu Dei et coram piis omnibus, nos ne
que haclenus approbavisse, neque nunc approbare, neque poslhac approbaluros esse Magislri Erasmi Sartorii Theologicam apud Lundenses vocationem, quamdiu non conveniateum Superi nt enden te loci, nec babeat
consensum ipsius, a quo legitima vocalio procedat, cui præBletjur juramentum, et qui perpetuum ut ad Religionem ipsam, ita quoque ad Leclorem Sacræ Theologiæ respectum habere, Deoque, , et Regi rationem
reddere teneatur. Nec enim sentimus, nec agnoscimus legitimam in tali
tanlaque funelione vocationem esse, nisi Superintendent ipse leetorem
elegerit, electum suis Symmystis, et in Vinea Domini collaborantibus
proposuerit, in euin finem, ut, eum probatus fnerit in eruditione, pie
tale et vits puritale et probitate, simul ab omnibus et singulis approbelur, approbalus vocetur. üt quemadmodum ipsa vocatio saneta est et
Divina Aulhoritate confirmala : Sicul misit me Pater .... item Chri
stus ascendens in altum . . . itaque accuralissime et quam diligentissime curandum et cavendum est, ne personæ ipsius vel simulata doclrina, vel vita funetioni parum respondent contaminari et labefactari permittatur. Nam non decet eum, vel quoad doctrinam vel quoad vitæ
conversationem altinet, in bypoerysi agere, qui futurus est tanquam al
tera manus Superintendentis, imo tanquam domesticus Superintended,
ut qui absente, el foris occupalo Superintendent, négocia Religionis
omnia ad se suscipiat curanda, donee Superintended fuerit reversus.
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4. Mester Christen. Var 1562—63 lektor, men
sistnämnda år bytte han syssla med Mogens Madsen, i
hvars ställe han blef rektor vid Lunds domskola. Jfr.
sid. 2*7.
5. M. Mogens Madsen (Magnus Matlhi®), f. 1527
i Helsingborg, hvarest fadren var borgmästaren Mads Pe
dersen. Efter åtnjuten undervisning, dels i Köpenhamn,
dels i Landskrona, blef han år 1543 student och 1546
rektor i Landskrona, der - han tiUika var hospitalspredikant.

Ideo necesse est, ut qui jugum Domini trahat cum Superîntendente, qui
coinmunés labores ac molestias ferai, qui denique subeat eadem pericula, nimirum in eadem navi mansurus, primum ab ipso Superlntendente eligalur ac vocetur. Proinde nos Lundensem Magistri Erasmi
Sarlorii vocationem eatenus tantum approbamus, quatenus a SuperIntendente profecta est et approbata. Quod si ab eo minime profecta et
approbate sit, earn omnino improbandam esse, et nequaquam approbandarn statuimus et judicamus. Cæterum id consulimus et svademus D:no
Superlnlendenti M. Nicolao Palladio, ût et propter intercessiones multorum, adeoque testimonium nostrum, et propter piorum quorundum de
Magistro* Erasmo suspiliones, eum ad Theologicain functionem suscipiat,
hac tamen condilione, ut pra*s|rtô juramento, nec jum obtigaliooie facta,
probalionis annum habeat, in quo si.bene se gesserit, si suos Auditores
syncere fideliler ac diligenter docuerit sacrain scriptufam, si in omni
bus, quæ ad religionis promotionen) speclant, suo Superlnlendenti sério et sine' dolo atque hypocrisi semper adfuerit, turn deinum approbetur ipsius vocatio, manealque in officio Lecturatus : Sin aliter se ges
serit, dimiltatur. Præterea rogamus M. Eras mum Sartorium, ut inte
rim et semper cogilet ac perpendat, quid Deo, quid Filio Dei, quid
Regi et Regno, quid denique Ecclesiæ et Religioni, suoque Superinten
dent! debeat, nec ad dexlram nec ad sinistranr declinel, sed recta via
procedat, procul omni simulalione et dissimulatione, sic ut ex ipsius of
ficio, diligentia et sedulilate, pii quidem in fide et cbaritate corroborenlur: impii vero ad Deum converlantur, denique ut in omnibus etab
omnibus per ipsius ministerium glorificelur Deus et Pater Domini nostri
Jesu Christi, qui est benedictus in secula, Amen. Datum in Academia
Haffniensi sub sigillo Rectoris 4 Julii Anno Salutis Humanæ 1554.
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Kallades 1550 till kyrkoherde i Ottarp, men företog snart
derefter (1552) med Otto Pors en resa till Holland och
Tyskland, hvarest han i Wittenberg 1£ år afhörde Melanchthons föreläsningar. År 1556 vid michaeli återkom
men till Lund biträdde han ett års tid den ryktbare dom
prosten Hans Spandemager vid domkyrkoförsamlingen; för
ordnades 1557 till kyrkoherde vid Boi?eby och Lyddeköpinge och kort tid derefter kallades han att tillika vara
hofpredikant hos prins Fredrik, hvilken då såsom ståt
hållare i Skåne residerade på Malmö slott; utnämndes
1561 till rektor vid Lunds skola och 1562 blef han uti
Köpenhamn magister, innehafvande dervid första heders
rummet; följande året förordnades han till theol, lektor
vid domkapitlet, och har han förmodligen vid samma till
fälle fått det kanonikat vid domkyrkan, hvilket han inne
hade n). Såsom lektor föreläste han bland annat öfver
Psalterium samt Ruths bok12). År 1571 blef han dom

prost efter H. Spandemager och d. 9 juli 1589 super
intendent i Lund. Dog 16*11 y, 84 år gammal. Han
hade vid sin död så mycken styrka quar, att han stod
upp från sin sjuksäng, föll på knä vid densamma, och
under bön uppgaf andan. Han var 2:ne gånger gift: l:o)
1564 med Helena Henningsdotler; 2:o) 1579 med Katha
rina Klementsdotter, hvilka båda äro begrafna i Lunds
domkyrka (Somm., de Tempi. Cath. s. 125). Fader till 22
barn. Begrafven i Lunds domkyrka på norra gången 13).
n) Jfr. Siwert Grubbes Curriculum vilœ p. 1—2. (St. Kgl. Bibi,
i Kphmn n:o,449; 4:o).
12 ) Siwert Grubbes Curr. 1.1.
Zwergius, Sjæll. Cler. 469. Sommelius, de Templo Calh. L.
s. 125.
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Skrifter: Episcoporiim Ecclesiæ Lundensis Series una cum tempo
rum el rerum meinorabilium notalione succincla. Edid. Th. Rarlholin.
Hafu. 1710; 8:o. — Parentalio in obilum Elisabelhæ (Laxmand) Hilarii
Grubbi conjugis. Harn. 1577; 4:o. — Ligpræd. over Pernille Gjöe. Ib.
1590; 8:o; d:o over Anne Parsberg. Ib. 1592; 8:o. — Tfoaaoaôexaç
orationum Synodaliuni Lundiæ habitarum. Ib. 1604; 4:o.— Oratio de
Juliano Apostala. Ib. 1605; 4:o. — De verbi Dei præstanlia. Ib. 1606;
4:o. — De hierarchia eedes. Ib. e. a.; 4:o. — De ceremoniis ecclesiæ.
Ib. 4607; 4:o.— De justificatione per fidem. Ib. 1608; 4:o. — De auctoritate patrum et Conciliorum. Ib. 1609; 4:o. — De ecclesia. Ib.
1610 ; 4:o. — Consultatif) de rilibus circa baptismum, deque exorcismo
(införd i Dfinischfe BiHiblb. IY St; ' 114—129). — En kort underwiisning indeholdendes de synderligste Hugswalelser knod den timelige
död. Ib. 1692; 8:o. •— Hans quarlåmnade håndskrifter uppräknas hos
Zwergius Sjæll. Cler. 471, Sommelius, Sk. Cler. 38.

6. M. Peder Andersen, ”Læsemester i Lund,” er
höll 1590 t2t ett kanikdömé vid domkyrkan derstades 14);
han var tillika kyrkoherde vid Igelösa och Odarslöfs för
samlingar och dog i slutet af år 1592 15). Man känner
ej hvilket år han blef lektor, men om han är M. Mogens
Madsens närmaste efterträdare, hvilket synes nog troligt,
så har han förmodligen 1571 utnämnts till lektor.
Anm. Uti K» Dl Geheime Arkivet (Skaanske Tegnelsér II. fol. 207—finnes konungens bref till fhi Beate
Hvitfeldt och till biskopen i Lund att kalla M. Niete Laurit*
sen (Arctander), sloltspredikant på Köpenhamns slott, till
kyrkoherde i Igelösa och annex efter M. Peder Andersen,
begge daterade d. 29 dec. 1592, samt (1.1. fol. 208-—9)
konungens bref till kapitlet af samma datum om alt kalla
M. Niels Lauritsen till lektor efter M. Peder Andersen
och att förunna honom dennes kanikdömé.
M. Niels
Lauritsen fick emellertid hvarken den ena eller andra af
14) K. D, Geh. Ark.
lft) K. D. Geh. Ark.

Sk. Reg. II. f. 54.
Sk.Tegqelser II, f. 207 sequ.
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de ifrågavarande beställningarne, men blef ett par âr der
efter biskop i Viborg. (Se Worms Lex. I. 33). M.
Thomas Willumsen åter måste otvifvelaktigt hafva blifvit
lektor efter M. Peder Åndersen, och M. Mads Mogensen,
som förmodligen vid samma tillfälle utnämnts till rektor,
fick d. 28 januari 1593 kongl. bref på samma kanikdöme, som regeringen hade tilltänkt M. Niels Lauritsen.
7. M. Thomas Willumsen (Thomas Wilhelmi) har
efter aU anledning ~ befordrats till lektoratet i början af
1593; dog 1602. Jfr. sid. 249—250.

8. M. Niels Mikkelsen. Kapitlet i Lund hade gif—
vit konungen tillkänna huruledes sockenpresfen (pastom)
vid domkyrkan, Mester Niels Mikkelsen,”for hans Alder
doms og Skröbeligheds skyld icke. længer kan betjene og
foreståae Prædikestolen” och att de ”derfor” (sid) hade

förordnat honom till lektor i M. Thomas Willumsens ställe.
Med anledning häraf tillåter konungen (d. 12 juli 1602)
efter deras begäran att han får det kanikdöme och det
vikarie (Altare Mariæ virginis), som var ledigt efter Wil
lumsen16). M. Niels Mikkelsen var född i Quidinge, prestvigdes 1565 TST såsom medhjelpare hos fadera Mikkel,
hvilken vår kyrkoherde på nämnda ställe, fick pastoratet
efter fadern; skall mot slutet af 1570-talet hafva blifvit
transporterad till Helsingborgs pastorat, hvarifrån han för
sin sjuklighets skull år 1582 sökte att få återvända 'till
Quidinge; namnes 1599—1602 såsom kyrkoherde vid
domkyrkan i Lund. Dog i december 1607 17).

16) K. D Geh. Ark. Skaanske Reg. III. f. 485.
17) Köpenhamns ”Consistorii Archiv,” n:o 93. K. D. Geh. Ark.
Sk. Reg. I. f. 390. — ”Antiquitates Lundenses.” Ms. pä skolbibl. i Gefle.
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Skrifter: Liigpr. over Steen Bilde. Kphmn 1587; 8:o. — Liigpr.
over Arild IJgerup. Jb. 1606; 8:o. (Worm. II. 53 — 54).

9. M. Niels Jorgensen (Nicolaus Georgii Ærylæus
Cimber) var född 1564 4 och utnämndes till rektor i
Sorö 1597 £. Såsom rektor på nämnda ställe erbjöds
honom professio pædagogica (yligsta professionen) vid Kö
penhamns universitet, men han ville ej mottaga densam
ma. TheoL lektor i Lund blef han i januari 1608 och
fick d. 12 samma månad och år, såsom af kapitlet till
förordnad ”Læsemester,” konungens bref på ett kanikdöme
och ett, efter den kort förut aflidne M. Niels Mikkelsen,
ledigt vikarie (Altaris Mariæ virginis) 18). År 1611 för-

ordnades han till lärare för prins Kristian, hvilken han
underviste i 5 år. Den 24 maj 1617 erhöll han bref
på den första prælalur, som blef ledig vid Lunds dom
kyrka19), och d. 31 maj s. å. ett præbende efter M.
Oluf Slison, tilis en prælatur blef ledig20); den 27 nov.
1619 befallte konungen honom att vara behjelplig vid
skolböckers sammanskrifning21). -— Det är ganska svårt att
bestämma hurulängefcanvaritlddor i Lund, hvilket ßnligt epitaphium öfver honom i Lunds domkyrka skall haf

va varit 3 år. I de kongl. brefven af d. 24 och 31
maj 1617 kallas han ej ”Læsemesler,” utan blott ”Mester”

Niels Jorgensen; i kongl. brefvet af d. 27 nov. 1619

le) K. D. Geh. Ark. ' Sk. Reg. III. f. 273—274. — Dessa socknar
skulle sedermera ”perpetueris och blifve hos Lecloriet,” enl. kongl. bref
vet af d. 28 juli 1618.
19) K.

D. Geh. Ark.

Sk. Reg. IV. f. 64.

ao) K.

D. Geh. Ark.

Sk. Reg. IV. f. 69.

al) K.

D. Geh. Ark.

Sk. Tegneiser IV. f. 300. Jfr. s. 85 af denna

skrift.
19
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tituleras han ”Canich;” i ett bref af d. 28 juli 1618

gör Kristian IV velterligt, att, eftersom honom tillkännagifves tveniie N. N. socknar vara beviljade M. Niels Jor
gensen, ”fordom Læsemester til Capitels Skole” i Lund,
af den orsak, alt den inkomst, Läsemästaren ordinarie är
tillagd, är så ringa, att han af den allena ej väl kan up
pehålla sig, så har hau tillåtit att, då M. Niels blifver
försedd (”betænkt”) med den prælatur, å hvilken han er
hållit exspektansbref, förbemälle tvenne socknar skola ”per
pétueras” till ”Lectoriet,” kunnandes lektor låta sköta sock
narna genom en ”residerande kapellan, som han lönar med
den ena prestgården och någon annan genant.” (Ifråga
varande socknar voro Stångby och Wallkärra) w). Men

d. 19 juni 1620 skrifver konungen lill ”M. Niels Jor
gensen, ”Læsemester i Lund,” ett bref, hvarigenom han
får ”Degndommet” (dekanatet), som var ledigt efter Vil
helm Dresselberg 23J ; i kongl. resolutionen af d. 25 mars
1630 kallas Mester Niels Jorgensen ”Prælat”24). Huru nu

förklara detta? — Såsom dekanus i domkapitlet var hau
patronus till Burlöfs kyrka.
Till domskolan i Lund har han testamenterat 500
d:r, hvilka sedermera förvandlats lill ett stipendium vid
Lunds universitet (Stipendium Ærylæanum) 25). — Hans
hustru, Maren Jensdotter, som ofverlefde honom i många
“) K. D. Geb. Ark. Sk. Reg. IV. f. 107—108.
Jordeböger.” Paketet n:o 32.

«) K. D. Geh. Ark

»Gamle Svenske

Sk. Reg. IV. f. 177—178.

24) K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. IV. f. 5Ö3—504. Jfr. Mogens Gra
ves lefverne, ,n:o 34 bland Lunda-reklorerne s. 253.

*6) Döbeln, Hist. Ac. Lund. 42—43. — Sv. Bring, Tal pk K. Carol.
Academien d. 3 okt. 1766. s. 61.
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år, var en dotter af Jens Laugesen, ”Tolder” och rådman
i Ribe; samt Dorthe Svaning, dotter af den bekante historieskrifvaren Hans Svaning.
Niels Jorgensen dog d. 1 febr. 1642 och är begrafven i Lunds domkyrka hvarest (4:de pelaren i södra
gången) öfver honom finnes ett vackert epitaphium26).
Ett epigram är egnadt honom af biskop Winstrup 27).

26) Hans epitaphium är af följande lydelse:
M. Nicolao Georgio Ærylœo Cimbro olim Rectori Scholl Sorane
annis XI Lectori Theologiæ Lundensi annis IH Præceplori Principis Se
renissimi Chrisliani V annis VIII Capiluli Lundensis Canonico & Vicario
annis XXXIV Prælato & Decano annis XXII Marito annis XXX1B &
mensibus IV Filii iinigenæ Chrisliani Nie. Ærylæi Patri Nato ann.
MDLXIV, Januar. Denato anno MDCXLII 1 Febr.
Vidua Superstes.
Maria Jani Senaloris & Telonæ Ripensis F.
moestiss. posuit
Exhedræ darum Jubar Ærylœe fuisti
Lundensis; plenum Numine lumen eras
In coelis nunc ergo mica, laudesque perennes
Cuinsanclis.Sancto,Cane Decane Cane.
Pz W. D. (□: Petrus Winstrvp Doctor).
G. Sommelius, de Templo Cath. L. s. 101; jfr. äfven 1.1. a. 100.

Epigrammata Lib. IL 561—562.

d) Professorerne vid Lunds gymnasium.
(Jfr. sidd. 100—104, 210—213 af denna skrift).

1. M.

Christen Pedersen Tistad (Christianus Petri Ti-

stadius). Sedan han såsom student rest utrikes, blef han
1618 den förste konrektorn vid Århus skola och tillika
kyrkoherde i Hasle och Åbye församlingar; mag. 1619;

lämnade konrektoralet 1620 i september samt utnämndes
s. à. i december till professor i fysik och geometri vid
Lunds gymnasium æ).
Skrifter: Euxaoiartxov votivum. (Vid magistergraden 1619 ; tryckt
vid slutet at O. Wormii Laurea Philosophiea summa. Hayn. 1619; 4:o
och vid Epigramm, exlemporanea. Havn. 1621; 12:o).—/Transitas
Arhusio-Havniacus, orationibus binis designalus, una Arbusii in Sepleinb.
Anni 1620, cum Conjectura istius Scholæ abiret, habita: Altera Hafniæ
in Decemb. An. ejusdem, ante Disputationen) publicam pronuntiata. Rostoch. 1623; 4:o. Adjunclum est Programma cum Lectiones Philoso
phies in Coliegio Lundensi Regio denuo inchoareutur. An. 1623 pu
blice propositum. — Hymnus de Peste. Havn. 1623; 4:o. — Han bar
dessutom samlat och med företal ulgifvit : Casp. Barlholini Epigram-

28J Bartholin, de Scriptt. Dan.; H. Witte, Diar. Biogr., J, L. Wolf,
Diar. Eccles, sflga alt Tistad var professor i théologien, men Pontoppidan, Ann. IV, 1, 176 och Zwergius, Sj. Cler. 632 i mathemaliken,
hvilket sednare ar det riktiga förhållandet. I kgl. brefvet 1628^ kallas
han ”Pbysicus og Malhemalum Professor.” (K. D. Geh. Ark. Sk. Tegn.
V. f. 316).
Anm. Tistad omnämnes ej af Sommelius i förteckningen pä lekto
rerne vid Lunds gymnasium.
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mata Exteinporanea. Havn. 1621, hvaruti år införd hans egen Erotopægnia. (Worm, Lex. If. 495—6).

2. M. Frands Nielsen Rosenberg (Franciscus Nicolai
Rosenberg), född 1593 i Ålborg, hvarest fadern Niels

Jensen Rosenberg var borgare, studerade i Köpenhamn
och i Willenberg, på hvilket sednare ställe han uppehöll
sig i 3 år (1616—1618); mag. i Köpenhamn 1623;
sedermera, ovisst hvad år, malheseos professor vid Lunds
gymnasium29). Den .6 juli 1628 utfärdåde konungen ett
bref till domkapitlet i Lund af innehåll, att ”Mester Frandtz
Rosenberg, Physicus och Mathematum Professur in Regio
Gymnasio udi Lund” må kallas till det lediga ”Capellaniet”
derstädes och innehafva begge tjensterne om han kan,
dock utan att sådant blir en rättighet för hans efterträ
dare30); såsom kapellan eller förste stadskomminister i
Lund var han tillika kyrkoherde i Bjellerup. År 1639

nämnes han såsom professor ethicus 31) ; biskop i Wiborg
1642; år 1648 var han tillstädes i Köpenhamn vid
konungavalet. Vid della tillfälle blef han af rikshofmästaren Korfits. Dlfeld stämd, såsom deri der förolämpat hans
svärmoder Kristina Munk , i det att han utien likpredi
kan, då han tillfälligtvis kommit att nämna hennes namn
utelämnat hennes titel såsom grefvinna till Slesvig. Dog
1658
till en stor del, säger man, af sorg öfver de
olyckor, som träffade Danmark under kriget med Sverige.
Gift: l:o) med Anna Hansdotter, en dotter af Hans Otte
sen, kanik i Lund; med henne hade han 12 barn, af
29) Worm, Lex. If. 279. III. 652.

Nyerup och Kraf, Lex. 501.
ao) K. D. Geh. Ark. Sk. Tegn. V. f. 316
M) K. D. Geh. Ark. ”Jordebog offuer Lunde Capitals och Domkir
kens Godlz a:o 1639.”
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hvilka den Sidste år 1665 var theol, lektor i Ribe; 2:o)
med Anna Ôstrup, biskop Povel Mortensens dotter i Lund.
Skrifter: Disp. de natura Elhices. Witeb. 1616; 4:o. — Gamelion in Nuptias Svederi Pauli & Barbars Rosenbergis. Ib. 1617; 4:o.
— Disp. de Eudæmonologia. Ib. 1618; 4:o. — Exercilaliones physics.
Hafnis 1624—26; 4:o. — Likpredikningar öfver 1) Anne Sandberg.
Arhus 1648; 4:o ; 2) Ide Lange. Kiöbenh. 1651; 4:o; 3) * Berthe Frijs.
1653; 4:o; 4) Ebbe (Jlfeld till Urup. Arhus 1656; 4:o; 5) Anne
Marg. Kögh. Kiöb. 1653; 4;o; 6) Erik Bille till Löfvismose. (Införd
i Rothes Danske Msnds og Qu inders Eftermæle I. 661.

3. M. Arnold Hanssen Munthe (Araoldus Johan
nis Munthenius) föddes 1590 eller 1591. »Fadem Hans
Munthe, hvars slägt härstammade fràn Brabant, var kyrko
herde i Tikiöb nära Helsingör; modem hette Katharina
Arnoldsdotter, en dotter af Arnold de Fine, som var ka
pellmästare hos k. Fredrik ÏÏ och syster till Hans Arnolds
de Fine, prost i Helsingborg 1609. Baccalaureus i Kö
penhamn 1612 -jV32); disputerade 1616 Ç i Witten
berg under M. G. Gutkii inseende; mag. i Köpenhamn
1617; theol, prof, vid Lunds gymnasium, (utnämnings
året obekant); dog 1629
och blef begrafven i Dionysii kapell æ). Arnold Munthe var i 7 år gift med Dor-

•2) Universitatis Hafniensis Matricula.
Köpenhamn).

Ms. (Consistorii Arkivet i

33) Grafstenen hade följande påskrift:
Spe vits æternæ hic in pace requiescit Reverendus Vir doctrina
virtule vilæque inlegritate Clarissimus D. M. Amoldus Johan. Munthe
nius S.S. Theologiœ in Gymnasio Lundensi Professor qui 'communi lege
resolulus Seciilo excessit inque coelum felix successit Anno Christi 1629
7 Cal. April. Ætalis sua» 39 cuip luclu exlimo uxoris moeslissimæ
liberorumque susperslilum Cujus anima in coelesli gaudio triumphat.
Corpus hie resurreclionis exspeclat, cui Monumenlum hoc saxeum po8uil Dorothea Svaningia Uxor defuncti moestissima. — Cfr. SoiMMlius,
de Templo Calh. s. 149.
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the Jens (loiter, dotter af Jens Längesen, ”tullare” (Tol
der) och rådman i Ribe, och syster till lektor M. Niels
Jorgensens hustru. Hon var född 1604
blef gift an
dra gången med M. Wulfgang Rhuman, professor i Kö
penhamn (f 1637 $) och dog i Borups preslgàrd pà
Seland 1684 44 3*). Med förra mannen hade hon en

son, Hans Amoldson Munthe, som blef rektor i Helsing
borg > och en dotter Dorothea Munthe, gift med kyrko
herden i Kropp Erasmus Hoffgard, hvilken för hustruns
förräderi blef flyktig från fäderneslandet35).
Arn. Hansson Munthe hade en yngre broder Ludv.
Hansson Munthe, först kyrkoherde i Borreby och Lödde-

köpinge, slutligen biskop i Bergen, hvilkens dotterson var
den odödlige skalden Ludvig Holberg.
Skrifter: Disp. de Caussa Materiali. Præs. M. G. Gutkius. Wilteb.
1616. (Denna disputation är den 8:de i ordningen af præsidis Contemplaliones Metaphysics).'— Disp, de Tribus locis Topicis Subjecto,
Adjuncto, Dissenlaneo. Præs. J. J. Alanus. Havn. 1617 Ç.

4. M. Mogens Grave (Magnus Gravius), théologie
professor 163Q, dog 1646. Se rektorerne vid Lunds
skola s. 253.
5. M. Michel Mouridsen (Michaelis Mauritius Stavangrius), född 1578 i Stavanger, var först rektor i Hel
singör, blef mag. i Köpenhamn 1612 och sedan han hem
kommit från en resa genom Frankrike och Tyskland, ut
nämndes han till logices et metaphysices professor vid
Lunds gymnasium, och var han den förste, som beklädde

denna lärostol, dertill utnämnd förmodligen omkring 1620>

84) Se Köpenhamus Universitets Program öfver henne.
B5) Jfr. längre ned E. Hoffgards biografi bland Helsingborgs rek
torer.
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dog 1637 i mediet af november och är begrafven i Dionysii kapeil 36). Gift med Lucia Håkansdotter, enka efter

M. Niels Madsen, rektor vid domskolan i Luöd och slut
ligen pastor vid domkyrkan derstädes.
I en, uti kongl. danska geheime-arkivet förvarad,
skrifvelse, dat. 1637
från gymnasii-Iärarne i Lund
till Köpenhamns universitets professorer får Mester Michel
Mou ridsen ett ganska hedrande och utmärkt vitsord. Bland
annat säges : ”Quam et quantum schola nostra in hujus
viri præmaturo (ut homines judicamus) obitu jacturam
fecerit, verbosius deplorare non est nostri instituti. Hoc
tamen silentio prætereundum non est, prænominatum Pro
fessorem singula ri, qua dum vixit poUebat docendi dexteritäte, ac indefesso sibi concreditos informandi studio, mo
rum vero ac vitæ, qua facem juventuli prælucebat, in tegrilate, immortalem sui nominis apud nos memoriam reliquisse.”
Skrifter:. Disp. de S. Scripture ef Dei Cognitione. Præs. Cunr.
Aslactig., Hftvo. 1608 fj. — Disp. de Sphæræ coeleslis legitima con
stitutione, officio et multiplier ulililate. Præs. C. S. Longomontanus.
Havn. 1612.
1

V

6. M. lffuer Vandeli eller Vandalin, logices &
metaphysices professor 1638 i början af året, till hvil
ken beställning han af gymnasiilärarne i Lund blifvit fo-

36J Likstenen har följande inskrift:
D. O. M. S.
Cl. Vir Dom. Mag. Michael Mauritius Stavangrius Scholae Helsingoranæ Rector tandem variis per Galliam & Germaniam utramque peregrinationibus peraclis Professor in Gymnasio Lundensi Logico Melapliysicus primus cum in mundana hac scena LIX annos vixissel in æternam Palriam migravit mortalibus exuviis in spem resurrectionis relictis
anno salutis MDCXXXV1L
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reslagen 1637 4t>
255—256.

var

^örut re^or härstädes; se sidd.

7. M. Kristoffer Ludvigson Munthe, konrektor vid
Köpenhamns skola 1638; mag. i Köpenhamn 1639; s. å.
prost på Klostret och professor poeseos i Köpenhamn;
1643, då M. Iffuer Vandeil förmodligen blifvit afsatt, ut
nämndes han till log.
metaph. professor vid Lunds
gymnasium; dog 1644 37). Hans fader var troligen archidiaconus i Lund, Ludv. Munthe; han kan ingalunda,
såsom vanligen angifves, vara son af bisk. Ludv« Munthe
i Bergen (född 1593 £).
Skrifter: Apospasmalum philosophicorum fasciculus triplicalus. Disp.
Havniæ s. anno; 4:o. — JTapex^oÅrti Chreslomalhiæ poeticæ. Disp. ibm.
1640; 4:o. — Coenaculum Solensium Phænomenorum seu Singula Arali
Solensis Phænomena, præleclione in regio Musarum Havniensium coenobio exponenda, græce. ■ Ibm. 1641 ; 8:o. ~ ZrjfUiôçpçços Hierarchiæ Pbysicæ. Ibin. 1643; 8:o.

8. M. Niels
larius), född 1616
Eiler Jakobsen var
lufsholm^ skola till

Jörgen Ejlertsen (Nie. Georgius. Hi
-J4 * Wordingborg, bvarest fadern
borgmästare, dimitterades ban från Her
universitetet i Köpenhamn, der ban in-

skrefs såsom student 1635; reste 1638“4Oi;Holland
och Frankrike; konrektor i Köpenhamn 1641; mag. derstädes s. å.; år 1646 förordnad till filos. lektor i Lund
och i embetet installerad, men då han i Köpenhamn skidle
taga afsked, råddes han alt der quarblifva och såsom
konrektor tjenstgöra till dess de under svenska kriget
skingrade gymnasisterne åter kunde hinna att samlas 39J

8T) Zwergius, Sj. Cl er. 566, Nyerup och Krafts Lex. 404, Worms
Lex. II. 100, H. Beckman, Communitalis Reg. Havn. Hist. 127.
3®j Jfr. Nyerup och Kraft, 147. Worms Lex. I. 441—442. Win-
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Emellertid blef rektoratet vid metropolitanskolan i Köpen
hamn ledigt, hvilket embete han mottog »ch bvarifrån
han sedermera befordrades till professor vid universitetet
derslädes; dog 1686
Skrifter: Rbelorica Resenii, præceptis de eloctilione oratoria aucla.
Hafn. 1643, 8:o; ibm. 1706, 8:o. — Topice Peripalelica ad locos Resenianos immutata. Ibm.; 8:o. — Trigonomelria plana. Ibm. 1644;
4:o. — Computus ecclesiaslicua. Ibm. 1647; 4:o & £650 ; 8:o. —
Selecliores el senlentiosi ex Hesiodo, Homero, Anaerconte versus. Ibm.
8:o. — Eloculionis poeticæ præcepta generalia ex Masenio. Ibm.
1650; 12:o. —- Artis epigrammaticæ præcepta. Ibm. 4:o. — Doet ri næ
Sphæricæ præcepta. Ibm. 1650; 12:o. — Sex priorum Euclidis Elementorum Geometricorum proposiliones præcipuæ Græce et Laline.
Ibm. 1654; 12:o. — Isagoge ad globi utriusque cognilionem et
usiim. Ibm. 1655; 12;o. — Tabularum turn geographicarum tum
bydrographicarum explicatio et usus. Ibm. e. a.; 12:o. —- Compuli eedes. Epitome. Ibm. e. a. — Progymnasmatum Mathematicorurn
Enchiridion. Ibm. 1656; 12:o och 1665, 8:o. (Delta verk ulgftr en
samling af de 5 sistnämnda skrifterna). — Quintilian! Inslitutionum ora
tor, liber X.mus cum commentario. Ihm. 1668.

9. M. Hans Ernstsen Baden (Johannes Ernesti
Badenius) född 1618 i Horsens, hvarest fadern Ernst v.
Baden var borgmästare, var en systerson af erkebiskop
J. Svaning samt svåger med biskop P. Winstrup i Lund.'
Baccalaureus i Köpenhamn 1640
Sedan han åter
kommit från en utländsk resa, utnämndes han, ovisst när,
till konrektor i Lund, hvilket embele han lämnade 1647,

då han efter Jörgen Eilertsen blef nietaph, professor i
Lund och samma år d. 22 maj disputerade han för filos,
graden. Kort derefter och redan följande året har han
förflyttats till eloquentiæ professionen vid bemälta läroverk;
slutligen blef han 1655 -J- pastor vid Lunds domkyrka, i
hvilket embete han dog 1680.
ding, Hist. Reg. Ac. Hafn. 408—413.
110.

Gift med Maria Wind,
Pontoppidan, Marmora Dan. I.
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dotter af kgl hofpredikanten O. J. Wind; äktenskapet
barnlöst39). Biskop P. Winstrup har till H. E. Baden
skrifvit ett epigram; jfr. Epigr. Lib. III. 1084.

10. M. Niels Softensen (Nicolaus Severus), född
1607, var 1647 y2 theol, lektor i Lund, då han i Kö
penhamn disputerade för magistergraden40); ej läng tid
derefter, troligen 1649, befordrades han till kyrkoherde
i Malmö och Sallerup och prost öfver Oxie härad. Var
en bland dém, som underskrefvo Malmö recess 1662. I
Winstrups epigrammer förekommer äfven ett till M. Niels
Sofrensen; jfr. Epigr. Lib. III. p. 1075. Gift med Anna
Jacobæa Wildschiött, hvilken öfverlefde honom, som dog
d. 23 mars 1677 och begrofs d. 6 derpå följande april.
Hans dotter blef gift med prof. Josua Swartz.
Skrifter: Likpr. öfver Peder Rasinusson äldste Borgemäster i Mal
mö. Kiobenh. 1657; 4:o. — Evangeliske Lyst-Haffve &c. Förste Part.
Ibm. 4657. Änden Part. Malmö 1662, 8:o. — Likpr. öfver Joh. Mohrbeck, Borgern, i Malmö. Ibm. 1670. — Likpr. öfver Christian Barnekow til Widskiöfle oc Lillö. Kiöbenh. 1666; 4:o. — Threnodia, det
er Klage- Prædicker öfver-------- Carl Gustaf, Sweriges &c. Konning.
Malmö 1660; 4:o.

11. M. Olof Bagger not förut rektor vid dom
skolan, blef 1649 theol, lektor, och' 1667 theol, prof,
primarius vid Lunds universitet samt domprost. Se sid.
256—258.
80) Hans liksten har följande inskrift:
D. O. M. S.
M. Johannes ErnestCBadenius claris Horsens natalibus ortus mnltarum post visitationen) Regionum Rector Professor Primarius Pastor
Laiireanumque ad Cathédrale Canonicus una cum uxore Maria Windia
sterili vixil ullimoque in officio anno œlatis LX1I. obiit Anno Christi
MDCLXXX. — Sommelius, de Templo Cath. L. 120.
*°) Universitalis Hafniensis Matricula.
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12. M. Ivar J. Vandalin var född 1625 1y°; fa
dern Joban Ivarson Vandal var kyrkoherde i Magstrup
och Jägerup vid Haderslev. Såsom kollega vid Lunds
skola blef han 1648 y i Köpenhamn promoverad till baccalaureus 41) ; tog 1653 magistergraden, vid hvilket till

fälle han d. 21 maj under prof. Barth. Bartholins inse
ende försvarade en afhandling ”de Philologiæ studio Theologis, Jurisconsultis, Medicis, Philosophis & Oratoribus utili
atque necessario;” konrektor i Odense 1652; eloquentiæ
professor vid Lunds gymnasium 1655
ejter
års tjenstgöring i denna egenskap, förordnades han 1668
till historiarum professor e. o. vid Lunds universi
tet43); följande året d. 19 jan. histor. prof. Ordinarius.
Sedermera (året är obekant) fick han Uppåkra och Flackarp till præbende. Att han 1680 innehaft dessa pasto
rat är bekant. Dog 1693
och är begrafven i Uppåckra kyrka. Gift 1683
med Anna Jystdotter Ludvich, med hvilken han hade en dotter Kerstin (f. 1691
t 1694).

4I) Univ. Hafn. Mairie.

4Ä) Rönbeckska Saml.

Tom. VIII.

(Lunds üniv. Bibi.)

48) Prof. Ivar Wandals kanonikat utgjorde 20% hemmantal, hvilka
ärligen betaile
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»
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”
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13. M. Canutus Hahn, f. 1633
i Sky, Urâsa
socken, Konga hârad i Småland, hvarest fadern Abraham

Knutsson Halm var bonde. Stud, i Greifswald 1652, i
Upsala 1654; mag. derstades 1661, vid hvilkel tillfälle
han under P. E. Liungs præsidium försvarade en dispu
tation ”de Virtute boni viri et boni civis,” 4:o; s. à. för
ordnad till philosophiae professor vid Lunds gymnasium
samt eanonicus capituli44). Då detta läroverk förvandla
des till universitet, utnämndes han 1667 till logices &
metaphysices professor. I universitetet 1& år var han
filos, fakultetens dekanus, i det 2:a rector magnificus;
den 28 jan. 1670 förrättade han den första promotio
nen i filosofiska fakulteteu i Lund, vid hvilken 14 erhöllo
lagerkransen. För uppkommet missförstånd mellan academici, sökte han en lugnare utkomst och blef i början
af 1671 kyrkoherde i Ronneby och prost. Emot hans
önskan uppdrogs honom 1679 att biträda den gamle bi
skop Winstrup i dess embete, och för att vara honom

44J Såsom kanik Stnjöt han inkomsterna af 20 hemmantal, som bru
kades af 30 åbor, hvilka årligen erlade följande:
13 t:r 2 sk:r
\
Landgille injöl
n
j
penningar 31 d:r 17 öre
n
3 t:r 3/2 sk:r
råg
1
n
n
»
f
80 ”
korn
\=510 d:r 10 öre
»
40 ”
3
n
hafre
12 ”
/ 14% rst. s:mt
1/. ”
Tionde korn
21 lisp.
i
Smör
12 st.
Thejor
I
!
20 lass
Ved
/
Fodernölh
3% st.
Jfr. ” 1668 Ährs Räkningh öfver K. M:ts och Chronans Intraderne,
som till den K. Carolin sk a Acad. i Lundh firo anordnadh” fol. 29 (Akad.
Bokh:e Arkiv).
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närmare, utnämndes han d. 29 nov. s. å. till kyrkoherde
i Landskrona, men då Winstrup kort derefter (d. 28 dec.
s. å.) afled, erhöll Hahn d. 23 febr. 1680 konungens
fullmakt att vara biskop i Lunds stift. Med särdeles be
röm utförde han i denna befattning de flera maktpåliggande värf, som honom ålågo med hänseende till kyrka,
skola och universitet — D. 5 sept. 1687 erhöll han
fullmakt att vara biskop i Wexiö stift, hvilket embete
han dock aldrig tillträdde, emedan han under resan dit
sjuknade och dog i Karlskrona d. 29 dec. s. å. samt begrofe i Ronneby kyrka45). Gift 1664 med Anna Lundebergia, dotter af domprosten i Wexiö D. Luudebergii. De
hade inga barn tillsamman. Då det nygifta' paret midt i
vintern skulle begifva sig till Wexiö, råkade det ut för
ett rysligt yrväder, i hvilket det nödgades tillbringa en
hel natt på öppna fältet vid Fjelkinge i Willands härad,
då han mindre mån om sig sjeif, såsom starkare, än om
henne, tog skada till sin helsa.
Skrifter: Disp. Num Dubitalio et Cogitalio sint vera principia cognoscendi. Lund 1669 ; 4;o, 2’/^ ark. — An et quid sit Deus naturaliter cognoscendus ? Ib. 1669; 4:o ; 2 ark. — Nolilias Naturales de
Deo dari. lb. 1669 ; 4:o, 2 ark. — De Unione Essenliali. Ib. 1670;
4:o. — De atlribulis Divinis. Ib. 1670; 4:o, 1% ark. — De affeclionibus Spiritus in genere. Ib. 1670; ô:o, 1 ark. — Pneuinalica. Ib.
1670; 8:o. — De Constitutione Pneumatices. Ib. 1670; 8:o, % ark.

14. Kristoffer Rostius, född 1620 -j-r i Dachwich i Thüringen, hvarest fadern Johan Rostius var stadskämner, sedermera justitiarius i Bursleben. Stud, i Ro
stock 1644, der han tillbragte 2 år, och för sin skick
lighet utsågs till lärare för en prinsessa af Glücksburg.
45) Biskop Hahns utförliga lefvernesbeskrifning af bisk. Faxe löses i
Sv. Biograf. Lex.
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Àr 1647 begaf han sig till Sorö, hvarest han i 2 ar
vistades och hade 3:ne ynglingar af Ahlefeltska slagten
under sin sårskilta handledning. Med dessa for han se
dermera till Holland, uppehöll sig länge i Leyden och
Utrecht, besökte sedan Köln. . Sedan Rostius lämnat sina
disciplar begaf han sig till Hamburg, derslädes med be
röm utöfvande läkare-konsten; reste sedermera till Hel
singör r hvarest han såsom ordinarie stads-läkare i 4 år
vistades, och tog under tiden år 1657 medie, doktors
graden i Leyden; förordnades 1664 till general-gouvernements-läkare i Skåne och att tillika vara græcæ linguae
professor vid Lunds gymnasium, samt hafva vård om
domkapitlets boksamling. Sedan nämnda gymnasium till
universitet hade blifvit forvandladt, utnämndes Rostius i
november 1667 till primarius medicinæ professor med
archiaters namn, heder och värdighet, samt fick tillåtelse
att derjemte behålla gouvernements-läkare-beställningen
Han var rector magnificus första halfåret 1669 och flera

48) Kapilelgodsen, hvilka ban såsom kanik hade i förlflning, utgjor
de 20 hemmantal. Inkomsterna h å raf voro följande:
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Jfr. 1668 Ahrs Rflkningh öfver K. M:t och Cbronans Intraderne, som
till den K. Carol. Acad, i Lund öro anordnadhe.” M>. (Akad. Bokh.
Arkiv).
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gånger dekanus;

universitetets ombud vid riksdagen i

Stockholm 1672. Berömmes såsom en mångkunnig, gudfruktig och sin lagliga öfverhet tillgifven man. Hans bok
samling öfverlämnades till universitets-bibliolheket och ut
gjorde 486 band, hvaribland 47 voro in folio, 111 in
4:to, 230 in 8:o, 86 in 12:o och 12 in 16:o 47). Dog
1687 2y4 och blef i Malmö begrafven. Gift l:o) år 1662
med Anna Olofsdötter, enka efter borgmästaren i Lund
Henrik Popp; 2:o) år 1682 med enkan Petronella Sve-

nonia.
Skrifter: 6 akad. programmer, utgifna 1669, då han ett halft år
▼ar universitetets rektor. Tillarne uppräknas hos Sommelius, In Hi
storiam Academiæ Lund. Hypomnemala. 154—156. Döbeln, Histor.
Acad. Lund. III. 87. — ütom dessa 6 programmer, u(gàf han elt an
nal, bos nämnda författare ej anfördt, Programma, dat. Lundis Scanorum anno ©êo/oy/aç 1667, i patent, i hvilket ban inbjuder till all be
vista det karolinska universitetet, som snart skulle inrättas, och lofvar
äfven dem, hvilka ämnade studera medicin, sin flit och sitt biträde.

4T) Doebèln, Hist. Acad. Lund. I. 26. 29. — A. Lidbeck, Diss. de
Bibliotbecs Lundensis initiis & præcipuis incremenlis usque ad A. 1729.
p. 12—13.

e) Konrektorer vid kathedral-skolan.
1. M. Mogens Grave (Magnus Gravius) var den forste
konrektor vid Lunds skola, utnämnd dertill 1616; 1619
rektor derstädes. Jfr. s. 253—4.
2. M. Hans Andersson Wedel eller Wellejus föd
des 1595 -fir Hans fader var den berömde kongl. historiografen Anders Sorenson Wedel och hans mormoders

fader den odödlige danske reformatorn Hans Tauson,
efter hvilken Häns Anderson Welleji broder, Hans Tauson
Wellejus; (rektor i Malmö 1618, afsatt 1621) blef upp
kallad. Efter åtnjuten undervisning i föräldrahuset fort
satte han sina studier i Soro och Hamburg samt besökte
derefter flera berömda utländska universiteter, hvarifrån han
1616 såsom mag. återvände och blef s. å. d. 28 maj inskrifven
såsom student vid Lunds universitet. Konrektor i Lund
1619; kyrkoherde i Burlöf 1625; prost öfver Bara hä
rad 1634; dog 166L
Jfr. Winstrupii Epigr. lib.

48) Terpager, Rip© Cimbric©. 656—7. Zwergius, Sjell. Gier. 494.
498. Univ. Hafn. Matric. — Grafstenen öfver honom i Burlöfs kyrka
år af följande lydelse: D. O. M. S. Mag. Johannes Andreas Welle
jus, Cimbro Ripensis, stemmale ordinis Sacri splendido anno MDXCV
nalua; post detersum Gentilitii realus contagium per omnem hooestarum
Artium et pietatis cultum mature in parenlum ©dibus educatu6; domestica abunde imbulus disciplina, et honestis studiis, tam Sor© quam
20
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III. p. 1073. Gift l:o) med Birgitta Jörgensdotter, enka
efter företrädaren i Burlöf; 2:o) med Agnetha, dotter af
M. Nie. Allesius. Han efterlämnade inga barn.

3. M. Krislian Johannes Sthenius omtalas såsom
konrektor 1630; s. å. d. 5 sept, disputerade han i Kö
penhamn under Longomontani præsidium för filos, gradens
erhållande; omtalas 1631 såsom kyrkoherde i Hörby49).
4. M. Nicolaus Fredericas Cervinus var 1633 2-~
konrektor i Lund, såsom man ser af hans, under prof.
J. J. Resenii inseende, försvarade gradualdisputation: Disputationum Logico-Metaphysicorum Prodromus ; kreerades
d. 28 maj s. å. till magister. (Univ. Hafn. Matr.)
5. M. Lars Alleson (Laurentius Allesius) var 1635
Ÿ konrektor i Lund, då han i Köpenhamn kreerades till
magister50); 1638 -j-fj- prestvigd såsom utnämnd kyrko
herde i Heglinge och S. Rörum; dog 1650 eller 1651.

Hamburgi referlus, nobiliores Academias adiit; debinc per Germanism
in palriam anno MDCXVI reversus Scanic. terram peliit, ubi ad Calhedralis Scholœ Lundens. Conrecloralum vocalus, munia istius officii V
annos & quod excurrit, summa cum laude suslinuit; tandem ann. MDCXXV
Pastor Ecclesiæ Burlovian. designatus; in statu conjugali XXXIII annor,
spalio cum Juabus uxoribus, Birgitlha soil. & Agnetha M. Nicolai Allesii
(rùr Zr ày/otç) unica relieta filta, in concordi conjugio, sed infoecundo
thoro vixit, Præposilus Nomarcbiœ Barhianœ constilulus, munera laboliim ferliliss. XXVII annor, decursu summa cura præfuil, sed per inte
grum ann. viribus fere exhaustus B. hicce Vellejus, consuinmalo cursu,
animam snain curarum pertœsam Servalori Jesu post ingennuala suSpir.
pie reddidit Ann. MDCLXI die VII Sept. hor. Ill malul. poslquam in
œrumno8o vitæ bujus ergastulo annos transegerat. LXV menses XI et
dies IV Qui lætam hic resurreclionem prœslolatur. — Monumenlum
hoc saxeum Agnetha uxor inoestissiina P. O.

4-') Biskoparne Paulli Martini och Maith. Jani visitalionsbok på St.
K. Bibi, i Köpenhamn.
60) Danske Magazin I. 219.

Unir. Hafn. Matr.
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Gift med Barbara Knoph, hvilken sedermera blef omgift

med hans efterträdare i kyrkoherdebeställningen Nils Ols

son Löderup.
6. M. Matthias Thomæson Ålburg (Matthias Thomæ

Alburgensis) blef konrektor 1639; mag. i Köphmn d. 21
maj s. å. Sin gradualdisp. de Elementis försvarade han
d. 18 maj s. à. under prof. J. Fincks inseende. Om ho
nom har man för öfrigt sig endast bekant att han år
1636 Ç inkallades för rektor och professorer i Köpen
hamn nob vitiatam vidiîam.” (Jfr. ”Consistorii Copibog71
1632—46 s. 172 och Univ. Hafn. Matr. Mss.)
7. M. Claes Henriksson Waldkirch, född i Köpen
hamn, hvarest fadern Henrik Waldkirch var boktryckare,
var rektor i Kiöge då han 1637 Ç försvarade sin magisterdisp. de Natura Logices (under prof. W. Rhumans
inseende). Ovisst är, hvilket år han här blifvit konrek
tor 51).

8. M. Hans Ernstsen Baden (Johannes Emesti
Badeuius) lämnade konrektoratet 1047. Är omtalad bland
professorerne vid Lunds gymnasium; jfr* sid. 298.
9. M. Henrik Motzfeld, född i april 1619 i Kö
penhamn , var morbroder till den ryktbare grefven P.
Griffenfeld; student 1638; studerade i Wittenberg 1643
—45; mag. i Köpenhamn 1647; konrektor 1648, hvil
ken tjenst han i 23 år innehade; kyrkoherde i Arrie och
Hököpinge 1671, hvartill han prestvigdes d. 9 juni s. å.
— Motzfeld var en lärd man, men deijemte en stor
gäck. En gång under sin tjenstgöring vid skolan sände
han en gosse vid namn Wolf ut i staden för att uträtta
Zwergius, Sjæll. Uler. 632.
20*
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något ärende, med sträng befallning att han under vägen
skulle göra några tyska versar. Gossen förskräckt häröfver gick gråtande på gatan och kom till att möta en
man, som frågade honom, hvarföre han gret. Wolf sva
rade: ”jeg maae vel græde: Conrector har budt meg giöre
Tysk vers og jeg kand icke? — Den andre sade då: följ
hem med mig, jag skall hjelpa dig. Hemkommen dikte
rade han då för honom följande:
nDrey Narren sind in der Welt
Wandel, Weiser und Motzfeldt.”

Wolf blef helt glad häröfver, gick genast hem och öfverlämnade dessa versar åt Motzfeld. Så snart denne läst
dem sade han: ”godt, godt, men hvad fanden skulde Motzfeldl der; dog jeg kand tenke for Rimmeds skyld,” och
var alldeles nöjd. — Hans hustru hette Ingeborg, hvilken
han sjelf plägade kalla ”skiön Ingeborg.” Dog d. 22 sept.
1692 och är begrafven i Arrie kyrka. Winstrup har
skrifvit ett epigram om bonom; jfr. Epigrammata, Lib.
III. 997.
Skrift:

De geographia omnium lilerarum sludiosis summe utilii.

Havn. 1647.

10. D:r Hans Bagger, född 1646 2^3 i Lund,
hvarest fadern 0. Bagger var professor. Slud. 1663 2T2 i
Greifswald; baccalaureus i Köpenhamn 1664; studerade
1666 i Wittenberg och 1667 i Leipzig; vid den första
magister-promotionen i Lund 1670 kreerad till magister.
I Stockholm, dit han begifyit sig, utnämndes han till lo
gices et metaphysices professor e. o. och konrektor vid
Lunds domskola. Från okt. 1672 till början af 1674
vistades han vid Oxfords och Cambridges universiteter. Vid
hemkomsten tillbjöds honom att blifva ordinarie professor
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i Lund, men som han äfven kallades till kyrkoherde vid
Vor Frue Kirke i Köpenhamn samt stiftsprost, lämnade
han Sverige. År 1675 th. d:r; s. à. biskop öfver Seland;

han var då blott 29 år gammal. För en bönedagspredikan, som han höll d. 18 april 1684 öfver Dav. Ps. 2:
1, 4. för kongl. hofvet, och i hvilken han syntes konun
gen för fritalig, suspenderades han från sitt biskopsembete
och en kommission vardt öfver honom nedsatt; men då
han sedermera fick tillträde .till- konungen sjelf och dervid
förklarade sin sak, blef H. M:t tillfridsslälld och försäkra
de honom om sin nåd. Gift l:o) med grefve P. Griffen
felds syster M. Schumacher; 2:o) med Söster Svane, dot
ter af erkebiskop. Svane. Med dessa hustrur hade han 5
barn. Såsom biskop invigde han 12 biskopar eller su-z
perintendenter; dog 1693 3K° och är begrafven i Vor
Frue Kirke i Köpenhamn.
Skrifter: Disputationes : De principiis perfeclivis syllogismorum.
Havn. 1665; 4:o. — Fasciculus quæstionum pbilos.; ibid. e. a. ; 4:o.
— De modis legitimis adeundi imperium. Londini Sc. 1669 ; 4:o. —
De Ostracisms; ib.l670;4:o. — De principiis cognoscendi nalnralibus ; ib. 1671; 4:o. — Priora Aristolelis Analytics. ib.~ e. a. ; 4:o.—
De jure Onomatopoias. ib. 1672; 4:o. — Condones in publicis supplicationum diebus proponends pro annis 1676—82. Havnis, 8:o. —
Bededagsbönner og Lectier paa Feste- og Bededagene i Danmark og
Norge for Aarene 1675—80. — Jubilsus Academicus de felicitate ecclesiæ per Lutberum parta. Witeb. 1666; 4:o. — Fortale til den nye
Danske Alterbog for Danmark og Norge. Köbenhavn 1688, 4:o; om
tryckt 1730; 8:o. (Jfr. för öfrigt Nyerups ocb Litt. L. p. 29.)

Bagger var den siste konrektor vid Lunds domskola,
hvilken beställning efter Honom indrogs vid det tillfället}
då skolan, sedan universitetet blifvit upprältadt, så be
tydligt reducerades, hvarom i det föregående (sid. 211)

har blifvit ordadt.
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Efter kathedralskolans utvidgning 1837:

*

11. M. Gustaf Magnus Sommelius, född 1809-}^
i Lund, hvarest fadern var postmästare, blef stud. 1823;
mag. 1835; duplikant vid rektorsklassen af Lunds skola
d. 14 aug. s. å.; amanuens vid consist, eccles. 1836
från hvilken befattning han 1844 på begäran erhöll af
sked; vik. adjunkt vid kathedralskolan i jan. 1840; t.* f.
vice rektor 1841
ordinarie v. rektor 1843 4; ut“
nämndes 1847
till rektor vid kathedralskolan. Gift
1839 med Chr. Erika M. E. Palm, dotter af akad. sekr.
J. J. Palm i Lund.
Skrifter: Disp. de Pronomine Reflexivo Latinorum. Lund. 1842; 8:o.
(pro inunere Reet.) — Några Ord om Skolan (Studier, Kritiker och
Notiser 1843). Pædagogik (Ibidem).

f) Adjunkter vid kathedral-skolan.
1. M. Nils Theodor Simonsson, t. fg äldste adjunkt
1841 Ç6; rektor i Kristianstad 1843
rerne vid Kristianst. skola.

Se rekto

2. M. Gustaf Andersson, född 1812 2T9 i Hel
singborg, hvarest fadern var stadsvaklkarl, blef efter åt
njuten undervisning i skolan derslädes, student 1828
;
förestod såsom vikarius kollegatet vid l:a klassen af Hel
singborgs skola vårterminen 1829; mag. 1838; vik. adjunkt
vid kathedr. skolan 1840 2T2, hvilket förordnande fort
for till 1841 2t8, då han förordnades att på eget an
svar bestrida adjunktsbeställningen; konstituerades till 2:e
adjunkt 1841
ordinarie 2:e adj. 1843 4; äldste
adjunkt 1843 Ç2.
Skrifter: Marlialis Epigrammata selecta. (Disp. pro gradu) Lund
1838; 8:o. — De Oratione Obliqua Latinorum commentatio. (Disp. pro
mun. Reel.) Luud. 1846; 8:o, 62 sidor. — Redigerade Nykterhetsvännernas Tidning firen 1843—44.

3. M. Johan Ernst Rietz, född 1815 4 i Karls
hamn, hvarest fadern Karl Fredr. Rietz är skomakare
ålderman, blef stud. 1831 41
1838 och innehade vid
promotionen första hedersrummet; e. o. amanuens vid universitetsbibliolh. 1838 2T5, från hvilken befattning nåd. af
sked på begäran 1842
erhölls; docent i theor. filo-

312
sofien 1840 Y ; t. f. 3:dje adjunkt vid kathedralskolan
1841
; ordinarie 3;e adj. 1843
2:e adj. 1843
;
tjenstgjorde såsom vikarierande professor i theoret. filoso
fien akademiska året 18|| och i praktiska filosofien höst
terminen 1845, hela året 1846, höstterminen 1847 samt
vårterminen 1848, hvilken tjenst han tills vidare förval
tar; uppfördes på underd. förslag till professionen i prak
tiska filosofien 1844 y samt andra gången till samma
profession 1846 ^4; examinator i studentexamen sedan

böqan af år 1846; prestvigd 1848
undergick pa
storalexamen 1848
; besökte åren 1838, 1840 och 1846
åtskilliga tyska och 1841 engelska universiteter och sko
lor; har från 1842 till 1848 sommartiden årligen län
gre eller kortare tid vistats vid Köpenhamns universitet
och begagnat dervarande bibliotheker och arkiver. — Le
damot af följande lärda sällskaper:

Kongl. Oldskrift-Selskabet i Köpenhamn 1842, Kongl.
Vetenskaps och Vitterhels Samhället i Götheborg, Kongl.
Danske Selskabet for Fædrelandets Historie ôg Sprog i
Köpenhamn, die Gesellschaft für Pommersche Geschieh^
und Alterthumskunde i Stettin (korresp. let£) 1843, Kongl.
Samfundet för utgifvande af håndskrifter rörande Skandi
naviens Historia i Stockholm, Svenska Fornskrift-Sällskapet derstades 1844, die Königliche Deutsche Gesellschaft
i Königsberg 1846. — Gift 1841
i London med A. M.
Hallberg.
Skrifter: Initia philosopbandi. Lund. 1838. — De Spinozismi fonte
orientait, lb. 1839. — De educatione puei orum apud Græcos. Ib. 1841.
— Scriptores Suecici medii ævi cullum culturamque respicientes. E Codicibus MSS. hucusque ineditis. Lund. 1841—45; 3 band. (Fjerde och
femte delarne undertryckning). — En Vadstena-Nunnas Bönebok. lb.
1842. — En Syndares Omvändelse. Ett quäde från medeltiden, lb.
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1842. — De vi atque indole Ethics Plalonis. Ib. 1844. — Grund
dragen af Geografiens och geografiska upptäckternas historia. Ib. 1842.
— Moralfilosofiens historia. Ib. 1846. — Skånska Skolväsendets Historia.
Ib. 1848. — Alla in 8: o.

4. M. Arvid Wilh. Brag, född 1818 44 * I^ind,
hvarest fadren Jonas Brag var astronomiæ professor, blef
stud. 1836 L?; mag. 1841; v. adjunkt vid kathedralskolan
vårterminen 1842; vikarierande konrektor i Malmö från
höstterminen 1842 till och med vårterminen 1844; or
dinarieadjunkt Vid kathédralskolan 1843
tilltrådde
denna tjenst höstterminen 1844.

•

i

g) Kolleger vid kathedral-skolan.
jLauretilius Joh. Ateretius, f. 1556 i Landskrona, blef

från kollegatet vid Lunds domskola, hvarest han sjelf förut
varit discipel, befordrad 1580 eller 1581 till pastor i
Bunkeflod och Hyllie; dog 1596
Magnus 01. Cochus, koil. 1607; prestvigd 1614;
lämnade skoltjensten s. å.; pastor i Glimåkra 1615; dog
1630 -§■ genom ett oförsigtigt skott.
Laur. Pet. Holmius, Skåning, var kollega omkring
1609; s. à. orator på preslmötet i Lund.

M. Jens Madsen Gettorp var kollega här 1613, då
han blef rektor i Landskrona. Se nämnda skolas hist
Baccal. Ludvig Hansson Munthe, promoverades i Kö
penhamn 1516 yl såsom koll, i Lund till baccalaureus.
(Mair. Univ. Havn.)52); biskop i Bergen; dog 1649. Stam
fader till L. Holberg.

Baccal. Petrus Thomce Daugardensis promoverades i
Köpenhamn 1616 U till baccalaureus.
(Malr. Univ.
Hafn.) 52).
Baccal. Janus Andrere Malmogiensis, ”Hypodiscalus
Lundensis,” promoverades i Köpenhamn 1616 y till bac

calaureus.

(Matr. Univ. Hafn.) 52).

w) Ej omnämnd af Sommclius i Sk. Cler. Hist.
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Baccal. Haquinus Benedicti, ”olim Lundensis - hypodidascalus, jam designatus Pastor Ahusiensis,” baccal. i
Köpenhamn 1616 Ÿ 52).
Baccal. Didericus Henrici Lundensis, var koil. i II:a

härstädes, då han 1619
i Kphmn blef baccalaureus ;
(Univ. Hafn. Matr.); omtalas äfven 1620. (K. D. Kans
liets Arkiv) 52).
Baccal. David Petri Hallandus var koll, i La, då
han 1619
i Kphrtm blef baccalaureus; (Matr. Univ.
Hafn.); namnes ännu 1620. (K. D. Kansliets Arkiv)“).
Andr. Nicolai V:s
Mich. Nicolai IV:s
omtalas 1620 53).
Johannes Claudii IILs;
Bacc. Didericus Henrici II:s
såsom koli. blef han 1619
baccalaureus i Kphmn.
Laur. Danielsson var år 1623 kollega i 4:de klas
sen; pastor i Beng 1623 eller 1624.
Jens Kyse var år 1636 koli. i 5:e klassen; prestvigd såsom kyrkoherde på Bornholm; prost God poet.
D:r Erik Grave, koll. i 5:'e kl. 1645—49; rektor
i Helsingborg 1649; slutligen biskop i Århus. Hans lef—

verne är anfördt bland rektorerne vid Helsingborgs skola.
D:r Matthias Foss, koll. 1648—50; sedermera rek
tor härstädes, slutligen biskop i Århus. Sesid. 258—60.
Baccal. Ivarus Johannes Wandalinus, såsom koll.
härstädes, promov. till baccal. i Kphmn 1648
jfr. sid. 300.
M. Nils Olivarius, f. i Malmö 1637 *■/;stud. 1656;
koll. i 3:e kl. 1656—58; kyrkoherde i Örslöf ochBierre

59) Ej omnAmnd af Sommelius i Sk..Cler. Hist.
K. Danska Kansliets Arkiv.
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pà Seland 1663; häradsprost 1691; dog 1711 (jfr. Treschow: D. Jubell.)
M. Mårten Blockius, f. i Skåne, var 1661 kollega,
men lämnade denna befattning; sedermera utnämnd till
bibliothekarie hos rikskansleren M. G. DelaGardie, k. hof
pred., kyrkoherde vid Riddarholmsjorsaml. i Stockh. 1764;
dog 1675 4- Hans son M. 6. B. adlades 1719 och dog
1722 såsom Translator Regni.
Pefr. Andreœ Cimbrius efterträdde Blockius i kol
legatet
M. Petr. Sture, från kollegatet härstädes utnämnd
till rektor i Malmö 1667. Se Malmö skolas rektorer.

Nils Jönsson Fabricius, f. 1638
i Göinge hä
rad; dimitt, från Lunds skola 1657; koll, och kantor
1661; kyrkoherde i Gullarp och Näs 1671 ; transp. 1674
till Börringe och Lemmeströ; dog 1689 2y.
Matth. Joh. Schovgard blef stud. 1654 i.Köpenhamn
och 1669 i Lund, var 1669 kollega; prestv. 1671 44
såsom komminister i Hoby och Håstad jemte kollegatet;
kyrkoherde i Hoby och Håstad 1676; dog 1681.

Krist. Kr, Alromannus, f. i Allerum uti Luggude
härad; fadern Christian Christianssou kyrkoherde; var 1669
kollega i 5:e kl.; nämnes 1675 såsom pastor i Konga
och Ask, hvartill han 1671 4 prestvigdes.
Palle Jönsson Solberg, f. 1641 Ç i Solberga; fa
dern Jens Warde kyrkoherde; dimitt fr. Lunds skola;
kolt omkring 1660; pastor i Silfåkra 1680; dog 1714
Baccal. Erasmus Hoffgard, f. 1649, koll. 1667—
70; rektor i Helsingborg 1670—76 M). Se sistnämnda
skolas rektorer.
M) Förbigås af Sommelius.
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M. Lour. Petrous nämnes ss. koll, härstädes 1674

—75; koll, i Malmö 1677; rektor derstädes 1682.
sista, skolas rektorer.

01. Oselius, koll. 1684, sedermera rektor.

Se

Se sid.

262.
Joh. Ottorphius befordrades från kollegatet till rek
toratet 1692. Se sid. 262.
Corfitz Tulin, f. i Allerum; stad. 1690; var kolle
ga då han 1696 44 presjyigdes; andre stadskommin. i
Lund 1699; pastor i Ôrkelljunga 1707; dog 1731.

Petr. Ingelström, koll. 1697 t/’; rektor 1698 2-/.
Se sid. 262.
Elias George Wedege, f. 1675 2T3 i Karlshamn;
fadem rådman; stad. 1692; koli. 1698
; prestv.
1704 Ç3 ; kyrkoherde i Huaryd och Svensköp 1707,
transp. till Mörrum och Elleholm 1712; dog 1717 Ç.
Thomas EggersM) erhöll 1699 44 fullmakt såsom
’’Apologist” vid skolan (Konsist. Prot.) K).

’ Bäitåosar PlatiuS, f. 1680 i Bohuslän; fadern kyrkoh.;
koil. 1707 och deijemte komminister vid Fjelie och Flädie; kyrkohérde i Sörby och Gumiösa 1709; dog 1727
Henrik Bqrntzerus, f. 1686 -5- i W. Karleby; fa
dern kyrkoherden J. B.; stud. 1703; koli. 1709 i sept
och derjemte kommin. i Lomma; kyrkoherde i Halmslad
och Zireköpinge 1710; transp. till W. Karleby och Sax

torp 1741; dog 1744
54) Förbigås af Soinmeliiis i Sk. Cler. Hist.
55) Konsist, anslog år 1700
till apologislen 15 tunnor korn fran
Borgeby ocb Löddeköpinge Ar 1707 y omtalas ”Rfiknemästaren Tho
mas Murbeck vijd skolan i Lund” (Kons. Pr.). Han lflmnade skolan
s. å. Monne densamme?
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Olaus Wrangl, £. 1685
i Lund; fadern P. W.
fänrich; dim. 1700 fr. Lunds skola; koll. 1710; prestvigd 1712 såsom biskopens kommin. i Lomma; kyrko

herde i Hybv 1715; häradsprost 1741 44; dog 1756 2y.
M. Laur. Ahlman, Götheb., koll. 1715; artilleri
pastor i Götheborg 1717, sedermera pastor i Okom,
Kvinge och Svartrå uti Halland.
M. Nils Nohelius, f. .1692 2-f* i Nöbbelöf af Torna
härad; fadern Anders Larsson; dimilterad fr. Malmö skola
1709; koll. 1718 4? kyrkoh. i Glimminge och Tosterup
1727 I; dog 1733 VM. Nils Liebman, f. 1703 4 i Landskrona, hvarest
fadern Turo L. var prost och kyrkoherde; dimilt fr. Kri
stianstads skola . 1720; koll. 1728 4; prestv. s. à.; kyrko
herde i Tygelsjö 1730 44? presiderade på preslmötet
1750; prost s. à.; dog 1752 4

M. Olof Staf, f. 1701 44 i Gylle; fadern U. S.
kyrkoherde; dimitt. fr. Malmö skola; koll. 1730; prestv.
d. 17 dec. s. å.; kyrkoh. i Ähus 1733 41? dog 1741 4.
M. Pehr Palm, f. 1705 i Sallerup; fadern S. P.
kyrkoherde; dimitt fr. Lunds skola 1724; koll. 1733,

prestv. s. å.; erhöll 1734 jemte kollegatet regementspaslorssysslan vid S. Skånska RytteriReg.; pastor i Löfvestad 1741; lilltr. 1742; dog 1759 T”T.
M. Nie. Roland Borup, f. 1710 2^

i Tullstorp;

fadern P. B. kyrkoherde; koll. 1741 4? tdltr. 1742 4-;
konrektor i Malmö 1744 t_8; prestvigd 1748 L-8; rek
tor 1753 2t°; kyrkoherde i Brunnby 1756 3T‘. Se Mal
mö skolas rektorer.
M. Pallemon Hinström, f. 1713 t/ * Görlöf; fa
dem O. H. kyrkoherde; koll. 1744; dog 1751 *4*.
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- M. Gust. Sommelius, koll. 1751; rektor 1756. Se
sid. 268—271.
D:r Nils Hesslén, f. 1729 i W. Göinge härad; fa
dem nämndeman; th. docent 1755; koll. 1757 -}•£, tilltr.
1758 !•; filos. adj. 1760; dog såsom biskop 1811. Jfr.
Stähl, Biogr. und. om Lunds Proff, s. 230.
M. Jakob Östman, koll. 1764; rektor 1768. Se
sid. 271.
M. Kilian Stobæus, f. i Lund 1735

; fadern N.

S. eloqu. professor; stud. 1750; docens i filos; fakulteten
1755; koll. 1768, tjenstledig 1779; dog 1796 £.
. M. Pehr M. Lovén, v. koll. 1780; kyrkoh. i Reng
1786; dog 1832.
Nils Hållén, f. 1760, v. koll. 1786; kyrkoherde i
Gudmundtorp 1797; dog 1844.

M. Jöns Sommar, koll. 1796; rektor 1803.
sid. 272—273.

Se

M. Karl Jonas Belin, vik. koll. 1803 £; ord. koll.
180.4 4; transp.> tiH Landskrona 1806 -j^; dog 1807.
M. Håkan Fredr. Sjöbeck, kolL 1897
, afsked.

1810 -i^.
M. Magnus Bruzelius, f. 1786 y ; fadem härads
prosten N. B.; docent 1808, koll. 1810 T*7; e. o. adj.
i filos. fakult. 1817
biträdde den ryktbare Ling i flera
år vid de gymnastiska öfningarne och efter hans flyttning
till Stockholm ledde Br. dessa ofningar i Lund för stu
denter och skolynglingar; kyrkoherde i Löderup 1824,
tilllr. 1825. Är författare till ”Sveriges Historia för Ung
dom;” 4 upplagor. Medlem af Fysiogr. Sällsk. i Lund,
korresp. ledam. af V. H. och Antiqu. Akad. i Stockholm,
K. Oldskrifts-Sällsk. i Köpenhamn, Sällskapet pro Fide &
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Christianisme). — Utgaf en Fransysk Grammatik i förening

med C. Â. Agardh.

Lund 1807.

M. Gust. Henr. Scharffenberg, koli. dupplikant 1817
—24; pastor i Svaluf 1825; död 1832.

M. Joh. Magnus Euström, f. 1800 2T‘ ; fadern prest;
koil. 1825 y, afskedad 1832; pastor i Ifvetofta; död
1839.
M. Pähl Johan Boström, f. 1802 i Lund; prestv.
1825; duplikant vid 2:a afdelningen 1830 274; kollega
1831 V.

M. Magnus Wihlborg, f. 1812 i Lund, koil. .1839
död 1839 A.
5

;

M. Sven OL Sjögren, f. 1811 V pà Kulla Gunnarslorp; koll. 1836; transp. till Helsingborg 1844.
M. Kristian Callmer, f. 1811 y i Sonnarp af
Aska socken; l:e lärare vid Lunds Vexelundervisn. Sk.
1829—30; kollega 1839.
M. Johan Georg Malmström, f. 1808 T87; e. o.
bibi, amanuens vid Lunds univ. 1839; koll. s. å.; transp.
till Helsingb.. 1844.

M. Petter Sam.
Ystads skolas rektorer.

Wåhlin, koll. 1836—37.

Se

M. Joh. Henr. Grönvall, f. 1817
i Ystad; du
plik. vid rektorsklassen i Ystad vàrterm. 1840; vik. rekt,
derstädes b. t 1840 och v. t. 1841; dupl. 1841 höstt.;
koll, bärslädes 1842.

M. Nils Persson, f. 1815 i Ingelstorp; apologist

1844 V.
M. Pehr E. Gulin, f. 1820; koll. 1845.
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M. Johan Anders Quiding, f. 1819 4, koU. 1843
2-iy0; v. notarié vid Consistorium Ecclesiasticum i Lund
1844
ord. notarié 1845
M. Knut Salom. Pettersson, f. 1822 Ç3; mag. ultimus 1844; koil. 1846
tillträdde 1847; var 1845
— 1847 3y° vice kollega i Karlshamn; vikarierande
adjunkt vid Lunds kathedral-skola höstterminen 1847 och
vårterminen 1848.

h) Lårare i gymnastik, sång och ritning.
Gymnastiklärare :

G. Nyblœus.

Se s. 327.

Sånglärare: Mag. Emanuel Wenster, f. i Lund,
1785 3t9; fadem domkyrko-organist i Lund; stud. 1799;
mag. 1805; kapell-direktör vid Lunds univ. och dom
kyrko-organist 1806; exam, jurid. 1808; auskultant i
Götha hofrätt s. å.; e. o. kanslist i kgl. justitiæ-revisionen

1809; erhöll assessors värdighet 1812; ledamot af kgl.
svenskauakad. 183,7. 5 .....
Ritmästare: Magn.Körner, f, 1808, pä Jlvidarp

i Skåne; lärare vid kath.-skolan 1843.
Arbeten: Skandinaviska Fåglar, 10 hh. Lund 1839—1847. Plancherna till Nilsson, Ilium. Figurer till Skand. Fauna m. m.

i)

Utmärktare disciplar från Lunds kathedral-skola.

Fôr medeltiden är man ej i tillfälle att namngifva några

sådana disciplar från Lunds läroverk, ehuru utan tvifvel
många bland den tidens berömda skåniugar der njutit un
dervisning.
Nicolaus Hemmingius, född 1513; professor i Kö
penhamn; berömd författare. I samtida skrifter nämnes
han nästan aldrig utan det hedrande tillägget af ”Dan
marks allmänna lärare” eller ”Fäderneslandets och uni
versitetets ära och prydnad.” Jfr. Worms Lex. I. 423—
28. HL 320—23.
Johannes Svaningius, född 1600; rektor i Sorö,
sedermera kyrkoherde i Bedser och Onsberg; dog 1676.

Han var en bland dem, åt hvilka Kristian IV uppdragit
att författa skolböcker, och skref den förut omtalta Co
lossus Nebucadnetzaris (jfr. s. 90 af denna skrift). Hans
andra arbeten anföras hos Worm, 11 H. 449-—50.

D:r Erik Mogensen Grave, född i Lund 1624; rek
tor i Helsingborg 1643; biskop i Århus 1664; dog 1691.
Se Helsingborgs skolas rektorer.

D:r M. Fossius, född i Lund 1627; rektor i Lund
1653; biskop i Ålborg 16.72; dog 1683. Jfr. ofvan
sidd. 258—260.

Kristian Kassius, född i Lund 1626, den förres
broder; med. prof, i Lund, sedermera assessor i Höjeste
Rett i Köpenhamn; dog 1680.
D:r Hans Bagger, född i Lund 1646; logices &
metaph. prof. e. o. samt konrektor härstädes; dog såsom

biskop öfver Seland.

Jfr. ofvan sidd. 308—309.

M. Morten Poulsen Grum, född i Lund 1617,
hvarest fadem Padhis Martini var biskop; bekant såsom
orientalist; slottspredikant år 1651 hos k. Fredrik IQ;
dog 1652. Jfr. Zwergius, Siell. Cler. 631.

D:r Kristian Nold, f. 1626, rektor i Landskrona
1650; th. prof, i Köpenhamn 1664; lärd theolog. Hans
märkvärdiga öden se Landskr. skolas rektorer.

D:r Petrus Filenius, född 1704 i Rödinge prestgård i Färs härad, dimitterad från Lunds skola 1721;
biskop i Linköping 1761; dog 1780.
D:r Johan Nelander, född i Östergöthland 1709,

dimitterad 1722, juris naturæ & moral, professor i Lund
1743. Har utgifvit 143 disputationer; dog 1789. Jfr.
Stähl, 1.1. s.

M. Gustaf Sommelius, född i Malmö 1726, dimit
terad 1742; rektor vid Lunds skola 1756; akad. bibliothekarie 1767; professor; dog 1800. Se s. 268—271.

D:r Petrus Munck, född 1732 i Ljungby prestgård;
biskop i Lund 1794, L. K. N. 0.; dog 1803. Åtnjöt
någon tid undervisning i Lunds skola.
223—229.

Jfr. Stähl, 1.1.

D:r Martin Erik Ahlman, född i Lund 1773, dimitlerad 1788; th. prof, i Lund 1816; L. K. N. O.;
dog 1844.
21»

as*
D:r Johan Bernhard Pramberg, född 1788 i Ô.
Lyngby socken af N. Åsbo härad; dimitterad 1804; Chi
rurg. Ä anat. prof, i Lund . 1832; chirurgiæ & art. obst

prof. 1847.

D:r Anders Retzius, född i Lund 1796; åtnjöt nå
gon tid undervisning i Lunds skola; anat prof, vid karo
linska institutet i Stockhohn,. .
N. .0. L. K. V. A.
M. Nils Otto Ahnfelt, född 1801, dimitt 1816;
theol, docent vid Lunds universitet; berömd botanicus; dog
1835.

M. Assar Lindeblad, född 1800, dimitterad 1818;
æsth. docent i Lund; kyrkoherde i Skartofta oçh Qfved
1836; dog såsom prost öfver Färs härad 1848 i mars;
lycklig skald.
Josef Magnus Stack, född i Lund 1812 ; berömd

genremålare.

B. Folkskollärare-seminarium.

På

domkapitlets1 i Lurid undterd. anhållan tillät Kgl. Maj:t
år 1838 att Filénska donationsfonden till skolor i Skåne
fick användas till aflöning för läraren vid ett skollärare
seminarium för Skåne. Följande året i januari böljades
undervisningen derstädes. Med anledning af kgl. stadgan
af 1842 om folkundervisningen i riket utvidgades semi
nariet och har nu till uppgift att bilda lärare för folk
skolorna inom Lunds stift. År 1843 vid midsommarn

hölls första examen enligt den nya författningen; de exa
minerades antal utgjorde 19 och till midsommarn 1848
hafvä'360 blifvit exämirierade. Undervisningstiden är van
ligen 1 år, öfta-3 terminer, stundom 2 år.

Följande läroböcker begagnas:
uti kristendomen: Almquists kateches.
” bibliska historien: Lundgren.
” svensk rättskrifniug och grammatik: Almquists Rättskrifningslära och Fryxell.
” svenska och allmänna historien: Ekelund, Sv. Hist för

Apologist-skolor, Bredow, Allmänna Hist, öfvers. af

Ekelund.
” geografien: Winges Geografi för Folkskolor.
” räknekonsten: Zweibergk el. Almquist.
” geometri och linearieckning: Lagerhamn.
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uti naturlära: Hartmans Naturlära.
” methodik och pædagogik: A. Oldbergs Praktisk Handb.
i Pædag. och Methodik.
” trädgårdsskötsel: Siemers Trägårdsskötsel. Örebro 1844.

” kyrkosång: Undervisning i kyrkosång af N. MoUer.
* gymnastik: Nyblæus, Gymnastik.
Stipend^?, jyfcs-statøas $gpeq$er började att ut

delas 1843. De första åren erhöllos 1000
men 1847 1333^- r:dr b:ko. En kollekt i
skolmästarne har inbringat omkring 100 r:dr
gen, hvilka användts dels till premier, dels till

r:dr b:ko,
stiftet tiB
b:ko årli

stipendier.

Lårare vid folkskoK&rare-ceminariHin:
M. Pehr Eklund, f. 1811 3^> i Eslöf; fadern bonde;
mag. 1838; föreståndare för skolmästare-seminarium s. å.
den 14 nov.; tillträdde 1839 4; prestvigd 1841
2:e domkyrkcKadjunkt 1842 —1844^-; lazarettspredikant 1844 i maj; har biträdt vid pastoralvården ilgelösa
1843 i juli till 1846
kyrkoherde i Igelösa och Odars-

löf 1848. — Gift 1845 med Thilda Sjöström; fadern
G. Sjöström, rådman i Lund.
Kand. Elof Quiding, f. 1818 273 i Nättraby, hvarest
fadern Nils Quiding var prost och kyrkoherde; dimitterad
från Wexiö gymnasium 1838
, blef han student 1838
fdol. kand. 1841 v. t.; amanuens vid domkapitlet i
Lund 1843 £; prestvigd s. å. d. 10 sept.; biträdt förste
stadskomm. d:r Kahl vid embetsutöfningen sedan 1844 y1;

duplikant vid skollärare-seminarium 1847 i januari; före
ståndare vid samma seminarium 1848
Gymnastiklärare: Gust. Nyblæus, f. i Stockholm
1816 273; fadern justjtiæ-råd och kommendör med stora

827

korset; stud. 1834
under-löjtnant vid svea artilleri
regemente 1836 2-/ ; t. f. underlärare vid Gymn. Central
institutet i Stockholm 1838^; underlöjtnant vid kgl. dal
regementet 1839

; löjtnant vid samma regemente 1841

2t4; L f. fäktmästare vid Lunds universitet 1842 TT>
gymnastiklärare vid Lunds kathedralskola 1843 4 och vid
seminarium 1844.
h Skrifter: Sång vid Akademiska festen i Lund d. 2 dec. 1844. —
Åtskilliga uppsattser i Studier, Kritiker och Notiser för kr 1843, i KrigsVetenskaps Akademiens Tidskrift 1844 ech 1845 samt i Skånska Correspondenten 1844 och 1845. — Harpolekar. Lund 1846; 8:o. — Un
dervisning i Gymnastik efter Ling. I. Ib. 1847 ; 8:o.

Sånglärare:

N. Möller, musikdirektör och dom-

kyrioklockare i Lund, f. 1803; lärare vid sem. 1839;
led. af kgL sv. musik, ak. 1843.
Skrifter: Tio sånger ur Lycksalighetens ö. Sthm 1829; f:o. —
Undervisning i Kyrkosång. Lund 1839; 4:o. — Orgelns Temperatur.
Ib. 1844; 4:o. — Om Orgelns inredning och användande. Ib. 1839;
4:o. — Svenska Messan. Ib. 1840; 4:o. — Sorgmusik vid parentationen öfver Sv. Hyiander. Kphmn 1825; f:o. — Sång för Skyttsällskapet
i Christianslad. Lund 1833 ; 4:o. (Dessutom en mängd otryckta kompositioner såväl^ för större instrumental- som vokalmusik).

Trådg&rdsm&slåre: C. L. Siemers, 11798 i Ham
burg; stud, i Kiel 1817; bot. trädgårdsmästare i Lund
1829—32; lärare vid semin. 1839.

0. Lankastenkolan.
Denna skola grundlädes medelst subskription år 1827
af dåvarande rektorn vid kathedralskolan i Lund, numera
kyrkoherden i Winslöf, d:r K. Â. Bergman, som första
halfåret deri undervisade, hvarefter undervisningen en tid

af docenten Schreil fortsattes, samt bestriddes 1829—30
af nuvarande kollegan mag. Kristian Callmer och fr. au
gusti 1830 till paars 1833 af n. v. præbende-kommini-
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stem, .fil..kand. Job. Menander, hvareftèr f. d. löjtnanten
Österiind. förprdnades till skolans lärare. Efter folkskollä-

rare-seininariets upprättande i Lund år 1839, har nämn
da lankasterskola med seminariet varit så tillvida förenad,
att skolan stått under seminårii-föreståndarens ledning och
seminaristerne tidtals såsom monitorer deltagit i lankasterskolans öfuingar. Skolan liar årligen hafte omkring.. 100
gossar att undervisa. Lärarens lön är 400 r:dr'b:ko om året.

D.

Fattigskolan.

Inrättades 1815, men dess egentliga stiftelse skedde
1815 af domkyrkan, som till lärarens aflöning då .anslog
4 t:r.råg, 4 t:r kom samt 100. r.dr^b4tQ.> Lönen . ökardes 1832 med 5 t:r råg och 5 t:r kom.. Barnens an
tal utgör nu 169 gossar och flickor, af hvilka 50—60

på skolan åtnjuta fri middag. Nuvarande läraren Karl
Petterson (f. 1790 Ç2 i Lund) anställdes såsom skolans
lärare 1815
och har sedermera oafbrutet bestridt
undervisningen vid skolan. Statssekreteraren. Wqrtimmsdorf
besökte skolan 1832
och ”betygade skolmästaren sin
tillfridsställelse öfver den flit och ordning han vid barnens
undervisning ådagalade.” År 1834 erhöll Petterson af

Kongl. Maj;t ett exemplar af guldmedaljen ”Illis quorum
meruere labores,” vägande 14. dukater.

E. Flickskolan för fattiga bara
grundades 1836. Flickorna uqdqrvisas i läsning, skrifuing och räkning om. förmiddagen i domkyrkans fattig
skola ocb om eftermiddagen i söm, väfnad m. m.
F. Småbarnsskolan
grundades år 1847 medelst subskription och har för det
närvarande 50 barp.

5

Kap. XIU.

Undervisningsanstalterna i Malmö.
A. Malmö lârdomsskola och gymnasium.
a) , I det föregående (sid. 9—10) hafva vi orutalat de

kloster, som under medeltiden voro i Malmö.
Att i
desse, med undantag af det, hvilket tillhörde Helge-Ands-

Orden,*någon undervisning åt ungdomen blifvit meddelad,
är högst sannolikt. År 1406 gaf påfven Innocenlius VII
åt Malmö stad tillåtelse att derstädes inrätta en skola56).
56) Bullan, som förvaras i Malmö radhus arkiv, är af följande lydelse:
Innocentais Septimus Servus servoruin Dei, Dilectis filijs universis
Villæ Malmoghæ Lundensis Dioeceseos Salutem et Apostolicam benedictiûbèm. ‘ - °
-• • ■Sincerte Dëvotionis Affeotus, quem4 ad Nöd. et Romanam Ecclèsiam
gerere comprobamini promeretyr ut pêtitionibun vesttis,: (fuànttfm cum
Deô possumus favorabiliter annuamus. Erhibita siquidem Nobis nuper
pro parte vestra petitio continebat, quod villa Malmoghœ Lundensis
Dioeceseos, quam inbabitalis, est non modicum populosa, nec non ad
illam confluant, et eliam ut frequenter in ea incolatum habeant valde
multi Mercatores, de diversis partibus oriundi, ac Divinus cultus solenniter peragilur in parochiali Ecclesia villæ supradietæ. Cum autem, sicut eadem petitio subjungebat, vos affectetis quod pro Scholaribus, qui
in Grammaticalibus et alijs primilivis scientijs pro tempore instruantur,
et etiam pro dicti cultus augmenta in Ecclesia memoratæ Scholœ spud
eandem Ecclesiam pro hujusmodi Scholaribus habeantur pro parte ve
stra nobis humiliter fuit supplicatum ut super hoc vobis providere de
speciali gratia dignaremur.
Nos igitur ut eadem devotio ad Nos et Romanam Ecclesiam ferventius augeatur, huiusmodi Supplicationibus inclinati vobis deputandi et
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Huruvida ifrågavarande skola genast kommit till stånd, kan
man ej uppgifva, ej heller känner man något om dess
verksamhet eller de dervid anställda lärarne under medel
tiden.
Då invånarne i Malmö för Fredrik I inberättat att
de antagit den 1527 derstädes påbörjade reformationen
och ville upprätta en skola samt deri "hålla 3 eller ♦
lärda personer, som skulle läsa och lära andra simpla
och enfaldiga klerker den hel. Skrift," bifölls detta 1529

af konungen, hvilken stadgade att stadens predikare och
"läsmästare” borde aflönas af dervarande till magistratens
och borgerskapets begagnande lämnade altaren, vikarier
och gillen, som förut tillhört klostret af Helge-Ands-Or
den57)- Detta gymnasium eller "Schola illustris" fortfor
visserligen ej länge — det upphörde 1537 —, men
var särdeles berömdt för sina skickliga lärare och läroinrättningen åtnjöt stort förtroende M). Malmö blef nu
habendi Scholas pro Scholaribus huiusmodi et eos inerudiri fatiendi
prope diclam Ecclesiam pro tempore in scientijs ante dictis auctoritate
i Apostolica tenore prœsentium licentiam largimur. Nulli ergo omnino
hominum liceal haoc paginam nostrœ concessions infringere vel ei ausu
temerario Contraire. Si guis aulem hoc attemptare prœsumpseril, in
dignationem omnipotentis Dei et beatorum S. Petri et Pauli Apostolorum eius Se noverit incursurum.
Dat. Viterby XV Cal. Marlii Pontificalus nostri Anno Secundo.

5T) Kongl. Brefvet, som läses hos Hvitfeld, Damn. Rig. Chrön. II. 1312,
Pontoppidan, Annales Eccl. Dan. II. 819. 825, finnes i K. Danska

Geheime Ark. och år daieradt Haffniæ Sabbatho post Corpus Christi
”Deslige* mae der holdes en Christeiig predikant Oc op
rette en .schole at holde thre eller 4 lerde personer vdj, som læse oc
lehre i den heilige schrifft.” (Register o. a. L. II. f. 482 I. f. 140).
58) Jfr. Hvitfeld 1.1. 1419 ; Dansk Magazin DI. 104. Kaniken
Christian Pedersen yttrar i sin bok om Born ath holde Hl Schale hie.
fårande: ”Det ®r nu en aqden Verden, og gaser nu anderledes tij,

Amo 1529.

834

dm andra meddpuakten for reformationen i Danmark ocb
ju mera motstånd kyrkoförbättringen rönte i Lund och frän

Lund, af desto större vigt var det, att nu i Malmö en
läroinrättning grundades, som kunde bilda en motvigt mot

Del upprättade gym
nasiet förseddes med de skickligaste ocb lärdaste män
bland reformationens anhängare99).

lundensiska domkapitlets inflytande.

TiH det väl ansedda gymnasiet i Malmö sände äf
ven skånska adeln sina söner "j. — Efter gymnasiets
npphäfvande anordnades offentliga undervisningen i Mal

mö skola i öfverensstämmelse med Kyrkoordinansens fö

reskrift af år 1537. Man känner att redan 1538 rek
tor och 3 kolleger der voro anställda. Antalet af kolle
ger var på olika tider olika; stundom funnos 5, stundom

4, hvilket sistnämnda antal fanns här 1586 **)•

I ett

bref från rektor Jens Aagesen till magistraten, hvilket är
utan datum, men lärer vara skrifvet 1604 eller 1605,
angående en del af skolans inkomster, nämnas endast 4:de,
8:dje, 2;a och liste ”Lexie Hörer,” och'den löningssäd,
som ifrån tvenne socknar sedermera finnes hafva blifvit
særdeles udi Malmö og Kiöbénhavn og Jutland, som jeg haver spurt,
at de have nu begyndt at lære börn og unge folk gode lærdome baade
i Scholen og Studium.” Dansk Mag. I. 51.

Munter, Kirchen geschieh le v. Dän. III. 255.
60) Skånska adelsmfin sände sina barn att vid gymnasiet i Malmö
erh&lla undervisning. Hvitfeld, Danm. R. Chr. II. 1419, berättar att dl
Malmöboarne ar 1534 intagit Malmö slott hade de äfven l&tit ”hefte
alle Herremænds Börn, som ginge til Skolen sammesteds og de hulde
dem i 9 uger, hvoriblant var: Jörgen Rosenkrantz, Frantz Bilde, Erik
Podebusk, Jörgen Bilde, Jens Truitson, Wolldemar Passbierg, Jörgen
Tidemand, Sten Bilde til Kirssgard.” Jfr. Danske Magazin, III. 104»
I. 51.
el) Magni Malthiæ Collectanea. Ms,
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erlagd titi den 5:te kollegan, nämnes såsom tillhörande
disciplarne. 'År 1667 bade 5:te kollegatet omkring 30

år vant indraget, men biskop Winstrup och magistraten
i Malmö beslöto då att detsamma åter skulle tillsättas,
och den förenämnda säden ifrån de 2:ne sockname, som

sades af Arilds tid hafva tillhört denna beställning, titta
des den åter.
År 1666 . ökades de då ; varande 6 lärames antal

med en konrektor. Derom finnes i Skolarkivet af dåva
rande rektor Peder Hermanssen följande anteckning: ”Quanta
fuit nécessitas Conrectoratus, satis declaravit Reipublicæ
dignitas, Rectoris vigesimum jam et unum annum hic si
ne solutione stipendiorum agentis laborum immensa moles
ac propterea suam rem ac domum négligente; denique
discipulorum pro tot et tantis beneficiis ingratissimorum
adversus Deum, slupenda in studiis negligentia, et infinite

emansiones, quibus majorera in modum Rectoris sui longanimitatem, cum infinite iisque paternis admonitionibus
pudendum in modum cohtumeliose habuemnt Quare non
sine Divina providentia factum, quod pleræque et potentissimæ parochiæ Discipulorum, ex quibus illi acceptes re
dites pessime dilapidarunt, dum in Schola leetionibus in
teressent, Superiorum jussu et voluntate Conrectori futuro
cesserint, in laborum præmia et sustentationem, tantisper
dum alitei* illi a summo magistrate provisum fuerit, id
quod certissime speramus futurum esse” 62). Detta hopp
blef dock icke uppfyldt och konrektorn, som då tillsat
tes, lämnade efter 3:ne år denna beställning, hvilken åter

indrogs.

Derom har förenämnde rektor P. Hermanssen

ftfalmö Skolarkiv,
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antecknat följande:

”Efter at Conrector (hvilken i Mal-

möes Schole fra Begyndelsen war usedwanlig) icke len
gere kunde eller wilde bhfwe ved Scholen, men tackede

af efter 3 aars tjeniste, ere Sognene komme tillbage till
Degnene igien.”
År 1678 voro kollegerne 5, hvilket man ser deraf
att räntan af en-till skolans hörare gjord donation finnes
icke långt derefter hafva varit delad emellan 5. Men
omkring år 1685 indtags det femte koHegatet och konrektoratet inrättades i dess ställe med lön afheimnansdelar och helgonskyldsspannemål. Den 25 maj s; å. be
slöts att i stället för fjerde kollegatet en apologistbefatt-

ning skulle inrättas: ett beslut, som likväl då ej kom till
verkställighetfô).

I äldre tider var en af kollegerne tillika kantor öcli
hade i denna egenskap något särskilt arvode (30 r:dr).
År 1661 antogs en särskild kantor (Peder Mogens Waldall) för kyrkans och skolans tjenstM).

De svagast lönte terarnehädeäfven här, såsom, an
norstädes brukligt var/fritt kosthåll hos boilgferskapet. -På

1660-talet hade de tre nedre kollegerne fri kost bos sta
dens borgare, 4:de och 5:e deremot vid hospitalsskrifvarens
bord. Uppå hospitalsföreståndarens anmälan att icke kun
na spisa de fattige så rundeligen som förut i anseende
dertill att utgifterna öfverstego inkomsterna, beslöt magi
straten 1670 4$ att den ene .höraren, som icke er ”Degn,”
så väl som kantor, hvilka förut njutit kost, i hospitalet,

68) Lunds Domk:s arkiv.

' M) Wollmar, Malmö Antiquiteter l. 360. Ms. p& Bådhusarkivet i
Malmö,

m
icke mera borde densamma undfå, utan söka den annor
städes, men höraren, som var ”Degn” skalle framdeles

åtnjuta samma kosthåU. Detta bestat förnyades 1674 t/ “J.
Âmu utgår från hospitalet ett ringa bidrag (5 r:dr b:ko)
till en af kollegerne.
Àr 1826
befallte konung Karl XIV Johan att
med indragmag af ena kottegabestältaingén tvenne apologistklasser skalte inrättas. Utom rektor och konrektor
ftmas för ctet närvarande trenne kolleger vid lärdomsskola» och sedan 1828 tvenne lärare vid apologistskofan.

Tillsättningen af kollegerne vid skolan härstädes från
1687 tik 1660 tillgick på så sätt, att rektorn iför*ning med kyrkoherden-i Malmö dérom bestämde, hvarefter utnämningen slutligen underställdes magistratens ap
probation. Detta skedde hufvudsakligen i enlighet med
stagandet i 1537 års Kyrkoordinans. Uti en gammal
anteckning i Mahnö Rådstugas protokoöer för år 1587
heter det-. ”Jens Jensen, sona Sehotefcestøf Feder Lau
ridsen och Mester Hans Sogneprest haffide utvalld ttf hö-

rere her i Scholen, var nu hiidrisd af Scholemester, och
Raadet approberede hannem till samme kaBd effter ScholeArticklemis LydeUse, pan det at Raadet maa vide hvem
the skal belönne”
Något efter Skånes införKfvande
med Sverige tillsattes kollegerne af stiftets biskop.

Så

skedde är 1668 (kl. H. 134), me» under följande årtioBttei utnämndes, i öföerensstäMmetee med stadgandet
(2*'i> Mahn* Reeese al år 1662, (förayadt genom

kongl. resolutionerna för Malmö 1668

och 1672 -j~r)

“) Watts*, Malmö AatifuUteo, Ib; ti 6^ 21-4W.
Wollmar, 1.1. I. 236.

m

ifrågavarande lärare af magistraten, hvilket utvisas af här
nedan anförda fahta. Till 4:de klassens kollegat hade
1677 tvenne sökander anmält sig, ”thi fallt Magistraten
paa den Resolution, at herom de disputere skall ocb den
som da capabelst findes tjensten at nyde och nermest

være.” (1.1. n. 52). En aanan anteckning nämner, att
magistraten 1682 ‘T2 utnämnde Hieron. Knopf titt kolle
ga, Imrtitt tam af biskopen var rekommenderad. (11 IL
122). Denna magistratens utnämningsräti öfverfiyttades
genom kongl. resolutionen d. 3 aug. 1681 ocb kongl
brefvet d. 9 maj 1685 på stiftets biskop och konsisto
rium, hos brilka magistraten år 1688 y rekommende
rade 3:dje kollegan att erhålla 4:de kollegatet (LI. II. 134).
Från 1681 hafva kollegerne af stiftsstyrelsen taifvit till

satta.
Af danska regeringen omhuldades Malmö skota på

det bästa. Förut är omtalad kongl resolutionen af åc
1531. 'Vi tillägga att Fredrik D medelst bref, dad. KöpentaMtt di ’t& okL it57ta,r befailte att ”del vricalri” (St
Andrem i Lunds domkyrka) ”som her Jarop^paäfalsMba

haffde skal epther hans dödt, leggis til Skolemesters wn~
derholldning wdi Malmö ad gratiam” w). Vid framställ
ningen af Mahnö-rektorernes, lefverne få vi tillfälle längre
fram att ytterligare omnämna flera dylika kongl. ynnesöbesris på understöd till skolata styresmän. Den 24 jnni
1619 taefaHte Kristian IV biskop Poffuel Båsctensen göra

den anordning att de degnekald, som bittils varit betjänta
af skolepersoner i Trelleborg, och voro .så närbelägna

•’) K. D. Geh. Ark. Register '^aa allte Landene X fi 485. Gande
Srentke Jordeböger n:o 45.
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Malmö attde bequämligen kunde och borde af Malmö
skalas disciplar betjenas, borde låggas under stadens sko
la66). Samme konung förordnade likaledes d. 11 nov.
1619 att så snart ”Sædedegnen” (residerande klockaren) i

Hvdlinge kunde erhålla någon annan lägenhet, skulle deg
nekaldet läggas till skolan i Malmö 69).
Om de betydliga kongl. donationer, :som tillevärdliga tider åt.Malmö skolas rektorer blifvit anslagna, är här
nedan-en utförligare framställning intagen. —
I Malmö Rådstugas protokoller för d. 11 mars 1594

(foL 72) är införd en revers, utfärdad 1593
i hvil
ken kyrkovärden erkänner sig på kyrkans vägnar'; hafva
mottagit 22 goda daler hufvudstol, hvilka en ”fromGuhs
Wenn ubeneffnd” har skänkt, med villkor att deraf gifva
sedvanlig ränta, för hvilken kyrkan borde inköpa kol öm
sommaren, och ”holle then Illepande eller Kedel véd lige
med soni dragis om her i Coritt,” till skolbarnens tjenst
att.dermed värma sig , om vintern hvar’.Béndag7, onsdag

æh : högtidsdag, den lid predikan och gudstjänst hålles i
kyrkan och de sådan eld mot köld och frost behöfva;
hvilket kyrkan och förpligtade sig att efterkomma70).
År 1672 2-? hade rådmannen Thomas Jyde, S:t

Peders kyrka till prydnad, förärat de 4 koralerne i Mal
mö skola, som sjunga litanian för altaret, 4 kappor och
8 kragar, hvilka vid sagda tillfälle skulle brukas, äfvensom då; de gingo för,, lik, om-så'begärdes, och sjöngo i
kordörren.

(1.1. .IL. 18).

•’) K. D. Geh. Ark.

Sk. Tegn. IV. f. 282.

; ••) K. D. Geh. Ark.

Sk. Tegn.-IV. f. 295.

™) Jfr. Wollmar, 1.1. I. 288.
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Om undervisningens tillstånd i skolan härstädes un
der medeltiden, har man sig ingenting bekant, ej heller
känner man något om skolans lärare för den tiden. Spar
samma äro också underrättelserna för de följande

ti

Att det efter reformationens införande i Mal
mö upprättade gymnasiet var försedt med goda lärare och
åtnjöt stort anseende, är i det föregående redan omtaladU^Qm tillståndet i skolan i början af 17:de seklet,
äro ofvan (sidd. 4654—4.tt6)någraK underrättelser med
delade. Under nämnda århundrade vaC skotanleddaf

derna.

flera skickliga och ryktbara rektorer, hvaribland må nänånas Hans Pederssen Kallundborg, som under sin tjenst
gøring 1639—71641 satte den då förfallna skolan i godt
skick.: Äfven under de följande tiderna har skolan haft

lyckan att ega skicklige och nitiske lärare, som häfdat
skolans gamla anseende. Vi hänvisa rörande detta ämne
till de underrättelser, som här nedan om’ skolans lärare
komma att meddelas.
j 4. Beishclaiiiivet ifcdiniliga handlingame innehålla åtn
skilliga,ehurufragmenteriskadata öittH-disiåplantes.antal

i Malmö skola. Några uppgifter må här få en platsJ
Är 1653 funnos i Malmö skola 73 disciplar.
n
73
1654
n
62
1656
n
60
1657
»
50
1658
»
46
1659

1664
1780
: 1781
1782

65
35
43
44

n
j »
»
22
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40 discgdar.
»
49
n
48

1783
1784
1803

60
91
100
118

1807

n
n

1821
»
1824
*
1847
Framfarna daqska. konungar hafva med frikostiga im*
derated ihegkommit Mahno- skola. Redan 1545 hlef blef
Hyllie socken af Kristian ni anslagen såsom præbende tin

rektor i Malmö. Förmedelst bref, dateradt d. 18 aug.
1585 på jagten uti Welsç, förlänade Sïediik Ii,i”paa
det Scholen udi vor Kjöbsted MahnÄ åoied idøs lærdere
mender kan blifve forsörget,” ett af de indragna Lunda*
kapitelgodsen, kalladt ”Vicariatus Abrahami Militis” M), hvar-

till hörde 3| hemman i Rönneberga och Oxie härader,
till skolans rektor, ”tamsomnuer, saa og den som
efterkommendes werder, og blifve Sketetnerterè udlforôà:de'Maintes Schole, en efter anden, till éwig tid” ”).

Denna gåfva efterföljdes innan kart af en annan dylik, då
Kristian IV, ”paa det bemelte Skohle dess hedre kunde

tilltage,” den 4 april. 1647, på borgmästare och råds
underdåniga anhållan, förärade skolans rektorer de Lunds
domkapitel förut tillhörige s. k. Bona altans sancti Sepulchri, ”dhen Rectorem i bem:te Schole, sospnu er el
ler de herefter kommendes vorder, stedze maä fölge”73).
3 ?■

71) Abraham Brodersen var drottning Margarethas bekante gunstling.
Jfr. Wolf, Encom. Regni Dan. 564, 611—622.
”) Se O. A. Barohns disp. de Territ. Oxie.
T’j K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. V. f. 470.

m

Derjemte hade samme konung d. 3 mars 14&9, äfven*

ledes på borgmästare och råda underdåniga begäran, stad
fästat den af Kristian ni redan år 1545 gjorda donatio
nen af Hyllie socken såsom præbende till skolans rektor
”paa thet Schollemesteren thersammestedes, som Ungdom

men sçhall informere og undervise, kand were med nödtorftig underholdning försörgett” Till föfje af detta kongl.
bref dtabah WWe Sogenn altid herefter were og blifwe
thill Schofømestetoua-wrfmboidingrUdi won Kjöbsted Malmöe, saa att Schollemesteren dersammestedes^ som nu er
eller herefter kommendis werder, mue og skulle altid
herefter bekomme eg lade oppeberge all thend Rentte og
rettighed som SognePrestenn till føas aff samme Sogenn
bafwer effterfuldt” ”).

Mod sistnämnda donation inträffade sedermera den
förändring, att då klagomål anfördes deröfver att guds*
tjänsten och själavården icke af rektor tillbörligen kunde
besörjas, befallte samme konung genom bref af d. 4 maj
Swk®^re^euJHjh»knfc)d Skulle àteAekomma

ttyffito shrimp men hohteJdwffMä gMftc Wirligimtøft 4M
rektor, ”saa hand dermed pan hvis hannem-og hans efter*

kommere efter Fundatsens liudelse er lagdt till deris underholldning icke skulle skie for nær, men Fundatzen att
blifve wed sin fulide magt og uforkrenckt” 75). Om be*
toppet af føn anbefallta årliga afgift och ”genanndt” upp
kom sedermera tvist, men denna afgjordes genom Landa*
mötets i iamd doin’®) d, 14 april 1654, somheståmfø

»♦) K, p. Gejl. Ark.

Sk. Beg. III. f. 8$.

jfr, Sk. Tegn. III. f. 80.

S$ Q. A. Baro^.de Territ. Qiie.
Landamötes dom förvaras i Iføtopd sj^olgrkiv.
22*
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att kyrkoherden i Bunkeflod skulle årligen aflämna till rek*
tor vid Malmö skola åtta pund kom och fyra pund råg,
eller efter nu gällande mått 26-j- tunnor kora och 13^
tunnor råg, hvilken afgift allt sedermera under namn af
”Hyllie vederlag,” af kyrkoherdarae i Bunkeflod till skolans

rektorer blifvit erlagd. Kyrkoherden P. N. Beck i Bunke
flod väckte dock ett par decennier efter nämnda på Landamötet i Lund afkunnade dom ånyo denna tvistefråga.
Saken drogs under kongL Kommissionens pröfning i Mal
mö, refererades derefter till kongl Reduktionskommissio
nen i Stockholm,'hvarest 1689 -j- en resolution fälldes,
_ som stadfästade förordningen af d. 3 mars 1599. Kyrko
herden Per Beck insinuerade sedermera hos Kongl. Màj:t

en underdånig ansökan att få bemälta sak in integrum
restituerad, med anledning hvaraf generalguvernören grefve Rutger von Ascheberg d. 13 juli 1692 uppdrog be
mälta ransakning åt häradshöfdingarne V. Tigerschiöld och
K; Gyllengrip, på hvilkas inrådan ssken på såsätt bjjades
att kyrkoherden Beck högtidligen d. 11 januari 1693 för
säkrade sig skola efter Lunda Landamötes dom af d. 11
april 1654 ”åhrligen wid Juletiidh betala och lefwerera
till Rector Scholæ i Malmö åtta pund korn ocb fyra pund

Rough uthi godh och reen sädh,” hvarmed allt sedermera
alla kyrkoherdar i Bunkeflod fortfarit77).

Dessa voro de frikostiga anslag, söm Malmö lär**
doms-skolas rektorer under danska tiden erhållit Att
dessa anslag äfven, sedan. Skåne åter införlifvats med
”) Förlikningsdokumentet är tryckt i Olof A., Barohns under Sven
Brings inseende Sr 1754 ulgifna dissertation "de Territorio Oxie.” Der
läsas också ofvannämnda kongl. bref af Kristian IV d. 3 mars 1599,
d. 4 april 1647 och d. 4 maj 1605.

/
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svenska kronan, skulle orubbade fortfara efter deras ursprungliga bestämmelse, derföre låg väl redan i allmänhet
en garanti såväl i fredstraktaterne som i Malmö Recess

af år 1662, men af gammal ömhet för sin skola ansåg
Malmö borgerskap det likväl för sin pligt, att äfven söka
erhålla en speciell bekräftelse härpå. En sådan förvärfvades på Hyllie vederlag vid riksdagen 1664 uti 10 $
af'K^Maÿts. nåd. resolution af d. 20 okt. s. å. re) och
på de donerade. hefl»man, ibvilkaj-man sökte få
Lund, i K. Maj:ts nåd. resolution d. 7 dec;
Malmö stads vid riksdagen underd. insinuerade
$ 2, hvari förklarades, ”att efter bem:te gods

tillbaka till
1668 på
desidegier,
äro lagde

till sjelfva tjensterna ocb icke till Personerna, så kunna
de icke skattas vara hemfallne till Capitlet igen, när bem:te
Personer dö undan, utan böra continuera vid tjensterna
efter brefvens lydelse, så ock framgent böra under deras
disposition, som dem pro officio njuta och possidera” re).
Till följe af dessa kongl. stadgar innehades bemälta
henxnaB alUjerøt gned fulL dispositionsrätt af . skolans rek
torer, utan annan förändring än den(, att då de vanligen
förut vid inträffande ledighet bortstaddes på lifstid, befalltes i kongl. resolutionen d. 22 okt 1817 ®°), på det

förmånen af dem skulle lika mycket komma alla innehafvarne till godo, att de vid dåvarande åboers 'afgång

skulle, i likhet med hvad d. 28 mars 1807 om Lunds

Te) Kongl. Resolutionen af d. 20 okt. 1664 finnes i Malmö R&dhus
arkiv.

Kongl. Resolutionen af d. 7 dec. 1668 finnes i Malmö Rådhus

arkiv.
80) Finnes i Malmö Skol-arkiv.
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universitets pVæbende-hemman vatt stadgadt, till den mbstbjndande på 30 år bortarrenderas.

I kraft af de åberopade kongl. donationsbrefven oèh
nåd. ' bekräftelserna derpå) blefvo Malmö skolas rektorer i
ostörd besittning af sina gamla anslag, ända till den nya
organisationen af rikets läroverk i början af 1830-talet
begynte förberedas. Af K. Majds nådigabréf • tffldöm-

kapitlet i Lund di Ö dec. 18S6W) inhämtas, att vid
nys^fetffida tid den redan förut Väckta frågan ena inrät
tandet af ett gymnasium för Lunds stift vardt återupptagen, men då för handen varande medel voro otillräckliga-,

föreslogs i underdånighet, att en lööingsfond för stiftete
detttentar-lärovetk, eUer egentligen för detrtoyå läroverket,

Skulle bddaS) l:d) af helgnnskylden från en del utaf. stif
tets klockare-lägenheter, 2:o) af ökade inkomster af stif

tete skolhemman, uppkommande i fall de, som efter d. 1
jän. 1887 blefvo àbéledige, på 80 års tid till den mestbjttdunde bàttàtVÂdèrades ; 8:o) afde ’mdragne kyrkoin&pektöVstunnorne, såmt sedermera 4:o) af största delen
af skolornas stipendii spanhemål.

Genom kongl. brefvet af d. 24 mars 1824 hade

étt gymnasii anläggande i Sölvitsborg blifvit förordnadt,
och de nyssnämnda löningsmedlen tiH -detta ändamål an

viste, men genom kongl. brefvet af den 22 dec. 1881
skedde häri dar förändring, att i st .f. gytenasium anbefalltes en kathedral-skolas inrättande i Lund, för hvilken
de för dét tillämnade gymnasium bestämde tillgångame
sküllè användas. Ibland dessa stadgades angående de öka

de skolhemmans arrendena, i 16;de momentet afkongl.
•l) Åtföljer Stifts-Circuläret n:o 399.
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brefvet deo 9 dec. 1836, alt sâdaûe, emot hvad i bör
jan underd. var föreslaget och genom kongl. brefvet af d.
22 Sept 1832 (room. 8:de) i nåder var gilladt, väl ej

direkte skulle tiHfafla kathedral-skolan, utan förblifva vid

de skolor, de tillhörde; men dessa skulle erhålla en i
mån deraf minskad andel af statsanslaget och den uppå
detta sätt således uppkommande besparing borde i stället

antändas åir katliedralskolans behof. Det var alltså när
mast i oeh^fe^fiefays^ läÄrtWke^
som stif
tets- öfriga skolors tillgångar togos i aasprikçJMgntill

detta praktiska behof kommo samtidigt thporetiska skäl.
Uti de kommitøer , som till läroverkens réorganisation och

revision nedsattes, hade för alla fördag till lönereglerin
gar den principen städse blifvit lagd till grund, ”att för.
lika befattningar inom, läroverken öfver hela riket borde
vara lika löner,” hvaraf åter följde, att de löner, hvilka
i förening ined enskilta anslag, dier dessa oberäknade,

/öfverstego del lönebelopp, som för befattningen bestämdeapdmrde ndöföist-imiträfiaiHie vakans till sådant belopp
nedsättas82). ' I enlighbt med dessa grunderblef,1833

års interims-löningsstat, retroaktivt gällande från och med
1881, uppgjord och de kommo genast att* på Malmös

skola tiMänipas. Vid densamma öfverstego nemligen de
garnie rektors och konrektors-lönerna vida det i nya sta
ten för dessa befattningar bestämda lönebelopp, och när
desma sednare lön, utgörande vid pass 166 tunnor of

olika sädesslag, redan 1882 blef ledig, nedsattes deft
derefter till det i Interims-staten faststälhte belopp af 80

hamar«

Som emedtertid de öfrige lärames gamle löner

”) Jfr. Svensk ForfattniDga-Sambng for Ir 1839, n:o 37.

344

voro mindre än hvad nya staten àt dem bestämde, korn
mo dessa löner att fyllas genom andelar i det af rikets
ständer beviljade statsanslag. Detta var dock endast tills

vidare; ty i kongl. brefvet af den 21 sept. 1833, (24
momentet)83) anbefalltes, alt det öfverskott, som, efter

förra konrektors lönens reduktion ifrån och med år 1832
à densamma uppkom, skulle användastilld« löhefyllnad,
som erfordradestill kollegerne öch apologisterne vid sko
lan, istf.de bidrag stiftets byggnads-kassa och det
nya statsanslaget förut lämnat

Det öfverskott, scan här

efter möjligen kunde uppkomma, skulle, så Väl som de
besparingar, hvilka kunde göras när dåvarande rektor åfgick, användas till byggnadskassansersättning för de för

skott hon, jemlikt kongl. brefvet af d. 8 juni 1826 till
och med år . 1831 utbetalt till äldste apologistens aflöning. Den väntade ledigheten vid härvarande rektorsbe-

ställning inträffade snart genom prof, och 'ridd. G. R. Ahlmans död: i majl838 ochdå härigenom efter tjensteårets utgång äfven den gamla rektorslönen, utgörande
omkring 350 tunnor af olika sädesslag, blef disponibel,
egde Malmö skola numera tillräckliga egna tillgångar till
alla sina lärares lönebebof. I enlighet med föreskriften i
16:de momentet af kongl. brefvet d. 9 dec. 1836, kom

hon således att icke mera erhålla något bidrag af stats
anslaget, utan fyllnaderna i kollegernes -och apologisternes
löner till det tunnetal, som i nya staten var bestämdt,
logos från öfverskottet à nämnda gamla konrektors lön,
hvilket härtill helt och hållet åtgick. Det mesta medtogs

till anskaffande af full spannemåls lön, eller 50 tunnor,
*•) Åtföljer Stifts-Circuliret n:o 333.

su

åt äldste apologisten, hvilken förut uppburit hela sin lön
i penningar.1 Som' emedlertid den spannemàl, hvaraf dessa
löner utgöras, består af helgonskyldskorn, och då detta
enligt författningame icke, i likhet med kronotionden, be-

böfver vara afradsgildt utan endast försvarligt, och såsom
kappvis hopsamladt från många hemmansnummer vanligen
är af sämre beskaffenhet ocb dessutom förenadt med uppbönWwstaad, alldenstund det ute i sockname skall af lärame in nafaBra. upptagas,;.eèrkan içke .utan en verklig
missvext en tunna sådan spannemàl här på densädesrika

slätten uppgå till det i löningsstaten upptagna pris af 6
r.dr b:ko, hvilket blifvit beräknadt efter värdet på en

tunna kronotionde af hälften råg och hälften kom.

Me
delpriset härstädes på en tunna helgonskyldskorn vid uppbördstiden eller Thomæ dag är i stället endast vid pass
4 r:dr b:ko. På det alltså lärarne i Malmö, hvarest det
är särdeles dyrt att lefva, icke skulle blifva alltför myc

ket lidande i jemnförelse med sina vederlikar annorstädes,
•har, .i ^alighet- med kvad Interimsstaterna af år 1833
och; 1840 i dylikt fall .förutsatt, bristen à det för hvarje
lärare bestämda penningbelopp godtgjorts af gamla rektorslönens tillgångar, enligt årlig redovisning, inför Lunds dom
kapitel Derefter har rektor af nämnda lön bekommit

sina i nya staten bestämde 720 r:dr b;ko eller värdet af
120 tunnor à 6 r:dr b:ko per tunnan. Efter alla dessa
afdrag bar ändå öfverskott uppkommit. Dessa användes
de första åren dels till statsverkets godtgörande för hvad
det till lönefyllnader åt kollegerne och apologisterne för-

skjutit innan oftanämnda gamla rektorslön blef tillgänglig,

aUdenstund öfverskottet å blotta, konrektors lönen, till följe
af inträffande låga spannemàlsp riser, icke alltid till detta

3U

behof va/tillräckligt, æh dels tiU ersättning för de bi
drag stiftets byggnadskassa fôre år 1833 lämnat tîifl äld

ste apologistens aflöning.
dock till fullo betalta.

Nämnda skulder äro numerà

Efter atl nu hafva lämnat en historik öfver de af
danska konungar till rektorerne vid Malmö skola gifaa enskilta donationer och de kongl. stadfösteteeraahätå, samt
huru genom interimslöniögfestaten kf år 1833 rektor i
Malmö förlorat mera än hälften af de inkomster, htilka
åt honom och hans efterträdare i och för deras tjenstbefattning af firamfame konungar varit för ”evig tid” do

nerade och i stöd af kongl. resolutioners och privflegiørs
helgd under 200 år orubbade innehafts; bör det här ej fewnas oanmärkt, det embetsmyndigheterna i Malmö sökt och
lyckats återvinna de gamla så ofta och högtidligt garantera
de donationerna. Rektor Ahlman gjorde 1835
å embe
tets vägnar mot den förändrade dispositionen underdåniga
föreställningar och nuvarande rektor mag. F. Ev Borg in

gick d. 28 maj år 1844 till K. Maj:t med underd. an
hållan om återbekommandé af hvad som utaf de vid här

varande rektorslön befintliga tillgångar är denna skolas
rektorer försäkradt och dymedelst är af privilegii natur.
I presterskapets privilegier af år 1723 stadgas neml. i

3:e $ att ”alla personer af Prediko Embetet och Lärostände t, hvar efter sin grad, heder ■ och värde, skola
oförry-ekt behålla idta sina vålf&ngna friheter, donatio
ner och förfämntyar samt andra deras Embeten tillhöriga
lägenheter och ordinarie tniderhåU; jemväl ock de veder
lag, hvilka de åtnjuta under samma titul och förbehåll,
som de den innehafva, alldeles efter brefvens mnebåiL.”
Vidare utlofvas i 4;de $ .att ”alla Biskoppat —

Lectores i Gymnasierne, Rectorer ooh Conreétofet i Scholorne öch alla Prester i gemen skola oförändradt bibehålla

efter gammal bäfd siha Biskops Stift, Præbende Socknar
■och hemman, Prästegårdar — — med alla tillhörighet
ter, ehvad namn de hafva kunna som anten urminnes
häM är på eller af andra lagliga skäl kunna bevisas der-

tM lyda •— —På denna rektor Borgs underd. anbåöm ihäsolverade den tillförordnade kongl. P.egeriugen d.
»4 febr.
Siterfanslöningsstaten
för elementarläroverket i riket af d. 21 sept 18^8, lmb>

ken 4. 21 dec. 1840 blifvit förnyad, i nåder bestämt och

fastställt de rektorsbefattningen vid Malmö lärdomsskola
tillhörande löneinkomster samt, enär rektor Borg, efter
berörda Interims-iöningsstatens utfärdande -och med kän

nedom deraf, sökt och erhållit sin nu innebafvande rek
torstjeust, Kgi. M:t ej fann skäl att å hans gjorda underd.
framställning om förhöjning af samma löneinkomster fästa
nådigt afseende. Sedermera har Malmö stads äldste i samnia ämnelta» KongLMa^t insinuerat uaderd. anhållan,
livarå nåd. resolution Qtfll d. llfebr. 1847 af innehåll,
att såväl nuvarande rektor som biifvande rektorer vid Mal
mö lärdomsskola må, att räkna från d. 1 maj 1845, tills
vidare komma i åtnjutande af gamla rektorslönen, dock

med skyldighet att årligen godtgöra skolans öfrige lärare
hvad, som enligt mäklarebevis öfver gångbara spannemåls^priset i Malmö vid Thomasmessotiden, kan brista uti det

pettningtitelopp, ntt gällande löningsstat dem tillförsökrär,
samt att, om härigenom rektorslönen något år skulle kom

ma att, efter samma grund, understiga det i stat fastOtåHda belopp af 720 r:dr b:ko, skillnaden bör honom
godtgöras af den kassa, hvilken skall för sådant ändamål
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bildas utaf de, enligt räkning af d. 1 maj 1845, be
fintliga besparingar å gamla rektorslönen, hvaremot, så
snart rektorslönen ett påföljande år, jemlikt förenämnda be
räkning, lämnar öfverskott, berörda kassa skall återbrin

gas till sitt ursprungliga belopp, innan rektor får åtnjuta

mera än de, enligt stat, bonom anvisade 720 r:dr b:ko.

Skolhuset. Den gamla ..skolbyggnaden, som troligen
varit någon del af ett kloster , och nu begagnas till sprathus, var belägen vid hörnet af Själbodgatan och Johan
4Hs gränd. Den utbyttes år 1827 mot ett annat af. staden
inköpt hus, som ligger vid hörnet af Wester och Strand

gatorna.

Inköpssumman var 8000 r:dr b:ko.

Den be-

höfliga reparationen skedde, för de 3500 ndr b.ko, som
af stiftets byggnadskassa lämnades.

Invigningen, hvartill

skolans rektor Ahlman medelst program inbjudit, förrätta
des högtidligt af biskop Faxe d. 31 okt. 1827. En vac
ker gymnastikbyggnad med boningsrum för några af skolans
lärare, är nyligen uppförd. Kostnaden var 11,900 r:dr b:ko,

hvaraf 8,000 r:dr b:ko är en gåfva af én okänd välgörare.

Skolans välgörare.
Följande donationer hafva blifvit gjorda:
A) Till skolans lärjungar:

1. 1546 den 1 mars och 1555 d. 13 dec. Borg
mästaren Jürgen Kock och dess hustru Citze Korts dot
ter 6117 daler s:mt eller 9000 marklÄbsk, hvaraf
skolan ännu har i hehåll ,199 rxlr 44 sk. b:ko.
2. 1580 d. 8.nov.. Fru Ingrid Oxe, enka efter
Jörgen Brade till Töstorp, 400 ”gode Daler à 32 sk.

Lübsk till Malmö Skole till Skoleböms och Peblingers un
derholding till sko och klæder till euig tiid;” utgör nu 66
r:dr 32 sk. b:ko.

3.

1592 Mauritiidag. Borgmästaren Nils Ipson,

300 d:r s:mt; utgör nu 50 r:dr b:ko.
4. 1594 d. 21 sept. Fru Görvel Faers dotter
till Börringe, sal. Lauge Brahes efterlefverska, ”500 gode
gamle Dt à 32 sk. Lûbsk, till fattige Scholeböms och
Peblingers Underholdning thill Scho och Klæder/ utgör
nu 58 r:dr 16 sk. b:ko. I Vårderingsman Holmgrens
konkurs förlorades af det donerade kapitalet 25 r:dr biko,

som enl; kgl. Götha Hofra d<Wn 1788 ufskrefs.
5. 1641 d. 1 jan. Hustru Elizabeth Bons dot
ter, sal. rådman Niels Madsons, 500 d:r s:mt à 64 sk.
”till fattige Skollebörn, som erre hielpelöse, och baffuer
huercken Fader eller Moder/ utgör nu 83 r:dr 16 sk. b:ko.

6. 1641 d. 12 jan. Borgmästaren Söfren Christensson, 500 d:r à 32 sk. Lübsk till kläder; utgör nu
83 r.dr 16 sk. b:ko.
7. 1645 d. 27 jan. Anna, sal. Borgmästaren
Mårten* Bengtssons, 200 d:r s:mt à 64 sk. dansk; utgSr;Wn11fe‘r:ttf,-,82

8.

1650 d. 20 febr.

Pedef'Bundesori,borgare

och kyrkovärd i Malmö, 400 d:r à 64 sk. dansk; fôr
räntan skulle köpas ”got Simble Bröd till de fattige och
nödtorftige Scholæbôm/ utgör nu 58 f:dr 16 sk. b:ko.
— I Värd’eringsnian Holmgrens konkurs förlorades af ka

pitalet 8 r:dr 16 sk. b:ko, som 1788 afskrefs.
9. 1650.
Daoidssons, 300
10. 1744
2140 d:r 16 sk.
11. 1808

Margareta Gorris dotter, sal. Jakob
d:r kmt; utgör nu 50 r:dr b:ko.
d. 22 aug. Löjtnant Justus Weijer, ■
s:mt; utgör nu 356 r.dr 36 sk. b:ko.
d. 13 dec. Advokatfiskalen och råd-

mdn&enJ.Malmborg, 50 r:dr b:ko.

12. Kamrer Gillus Malmros och des« Fru,f.Tra-

na, 1000 r:dr till 2:ne flitiga och obemedlade ynglingar
inom rektorsklass.

Dessutom hör anmärkas att aflidne handelsmannen

Nils .Tullström d. 22aug. 1770 donerat ett kapital, 333-|
r:dr b:ko, hvaraf räntan såsom årligt ' stipendium utdelas
till en vid universitetet studerande yngling,* som dimitteras från Mahnö skola. Utnämningen sker af magistraten,
hvarvid skolans inspektor oeh rektor höras, Stipendiet åtnjutes i 4 år. Detta kapital förvaltas af särskild sysslo

man. Skolans andra, ofvau omtalta kapitaler, stå under
magistratens vård.
*
::
B) Till skolans lärare:

1. 1641 d. 28 juni. Borgm. Söfren Christens-*son och dess hustru Marenå Jacobs dotter 300 D.r ”till
de three öfterste Hörer;” utgör nu 50 -r:dr biko.
2. -464D 4 2| dem hgetørg,. aakiW
sons, 400 d:r s:mt ”till de fire Hörer, huer lige megitt;”

utgör QU 66£ r:dr biko..
3. 1650 d. IQ nov. Hustru
Ottes dotter,
sal. Anders Hansson Paaskes, 400 d:r à 64 sk. ”till
de fiere öffuerste Hörer;” utgör 66-j rdr b:ko.
4. 1650 d. 10 Febr. Hans Thomsssem ÿôUick
150 d:r s;mt, ”till de trende öffuerste Hörere;” utgör nu

25 r.dr biko,
i \.
5. 1650. c Borgmästaren Pehr Rasmusson jemte

hustru Kierstin Gurrte dotter 400 d:r saut fill 4 kolle

ger; utgör 66|. r:dr h:ko,
6. 1678 d, 26 januari.

Hustru Bodel, Sören

Koppsättares, 200 d:y sont; utgör nu

T-tø bikö*.

7. 1754 d. 12 apr. Kyrkoherden i Tomerup Lars
Nobelius, 200 d;r s:mt till kollegerne i 3:e och 4:de

klasserne; utgör nu 33y r:dr bio.
8, 1809 d. 1 wj- Kollegan mag. Jakob. Kornel.

fait 66-j- r.dr bio; ”årliga räntan tillfaller första Clas
sens lärare.”
C) Till skolan:
1. 1730 d. 20 febr. Rådmannen Martin Hart
man, 500 d:r s:mt; ;utgör
8^,
h^O.
2. 1744 d. à2 âùgüsti. Lojlnaàten Justus Wejer
2140 d:r 16 s:mt.
3. 1813 d. 4 januari. Kommersrådet och riddaren

Frans Suell 100 r.dr blo.
4. 1814 d. 9 maj.

Lagmannen J. Wulff 100

r:dr blo.
5. 1815 d. 14 juni.

Ledamöteme i f. d. Diskont

bolaget 500 r:dr blo.
6. 1838. Prof, och ridd. G. R. Ahlman 1407
r.dr 46 sk. 6 rät blo.
,
7. 1846« En okänd välgörare 8,QQ^: r;dr blo

till en gymnastikbyggnad.
D) Till skolans bibUothek:

1. Landtrådet och riddaren C. A. Sjöcrona gaf
d. 1 januari 1813 500 r:dr blo.
2.
3.

Kammarrättsrådet Cronsioe 500 r:dr blo.
År 1811 fick bibliotheket 2 aktier i Ramlösa

brunnsinrättning, hvardera på 33-j- r:dr blo.
Skoläns arkiv. Detta är till omfånget det största

bland skånska skolornas arkiver Och innehåller många in
tressanta och upplysande handlingar, utgörande 16 större

konvoluter samt en mängd ej registrerade dokumenter.
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Skolans bibliothek.
Det grundlädes omkring år 1670 och innehåller för
det närvarande vid pass 1000 band. Till större delen har

detta bibliothek tillkommit genoiff donationer.

Äfl. prof,

och riddaren G. R. Ahlmans arfvingar bestämde att af
dennes stora boksamfing fick uttagas och till skolbibtiotheket öfverlåtas alla sådana arbeten, som ej funttos der förut.

MalmÖ skolas löningshemman.
Anslagne till rektor:
mantal,
N:o 9 Viarp
i
(Herslöfs socken)
1
N:o 11 Viarp
T
N:o 2 Eskatorp
4
(Herslöfs socken)
3
N:o 3 Eskatorp

refningsinnehäll,
56 t:ld 6} kpld.

34
55

” 3|
” 6}

n

H

uppskatlningsinneh.
35 t:ld 25-Äföj kpld.
■,nt:
29 ”
48 ”

l&nnn;

n
n

n
n
43 ”25}
36 ”
7
n
n
N:o 12 Vadensjö
58 ” 10}
57 ”
}
(Vadensjö socken
o$h bö
5
>
•
•
n,
n.
N:o 11 Norra Möinge ♦
> 57 ”30}
39 "
(Asmundtorps socken)
n
n
N:o 5 Östra Kattarp
66
53 ”
i
(Sallerups socken i
Oxie härad)
n
N:o 6 östra Kattarp
71 "31^ n
54 ”
}
n
n
1
N:o 3 Sunnanä
65 ” 1
63 ”
(Burlöfs socken)
n
n
62 ”20
1
N:o 4 Sunnanå
61 ”
Anslagne förut till konrektor:
N:o 10 Hammarlunda ■} har ungete» 14$ Utd&kei^ 26} t:ld äng och i

(Hammarlunda soeben
‘
byens odelade mark 30 t:ldL
och by)
N:o 11 Hammarlunda } har omkring 21} t:ld åker, 49 t:ld äng och i
den odelade betesmarken cirka 60 t:ld.
N:o 6 Slogstorp
}
(Hammarlunda socken
och by).

b) Lårare vid Malmô gymnasium.
1.

Claus Mortensen Töndebinder3*) begynte 1527 sin

reformatoriska verksamhet i sin födelsestad Malmö medelst
en predikan, som han d. 29 maj höll i ett öde kapell,
beläget på den s. k. Rådmansängen utanför nämnda stad.
Sedan han här hållit blott en eller ett par predikningar,

blef han af sina åhörare, hvilka utgjorde nästan alla Mal
mös invånare, införd i staden och predikade derslädes en
längre tid i Heliga Knuts kapell, hvilket slutligen ej län
gre kunde inrymma de talrika åhörarne, hvadan man hos
konungen ansökte om tillåtelse att få begagna St. Simons
och Judas kapell eBer kyrka. Då man snart derefter er
höll denna tillåtelse, samlades här dagligen en utomor
dentlig mängd af menniskor från staden. Här sjöngos
danska psalmer och messan hölls på danska. Då denna
kyrka på sistone ej heller befanns nog rymlig, anmodade
man pastorn vid St. Petri kyrka om tillstånd att begagna
denna kyrka, på det alt Guds rena ord der kunde pre
dikas. Den begärda tillåtelsen erhölls och Glaus Morten
sen predikade nu dagligen här under lika stort eller större
tillopp som på något af de föregående ställena.
®4) Nicolaus Vascularius kallas han af författaren till Chronicon
Skibyense.

(Ser. Rer. D. II. 583).
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Förut hade han dock nästan i ett helt år varit för—
drifven från Malmö efter den utvalde erkebiskopen Àke
Sparres foranstaltning, och vid sin bortgang tog han Hans

Spandemager med sig. De begåfvo sig till Haderslev,
hvarest de förvärfvade sig ett större förråd af danska

psalmer och noggrannare kännedom af ' lutherska läran.
Claus MorUmM» n£md<,
ritNjWtao’kan med
mycken sannolikhet antagas hafva inträffat mellan septem
ber 1527 och augusti 1528 och hans återkomst till Mal-»

mö skedde troligtvis vid sistnätnndå tid, från hvilken tid
man kan räkna begynnelsen af Claus Mortensens oeh Hans
Spandemagers uppträdande i förening .såsom; reformatorer
i Malmö och predikanter i dertaraiide SL Petri kyrka,
hvaTest Claus Mortensen lät uppsätta ett altare i fortn åf
ett bord, vid hvilket han utdelade Nattvarden.

Helgon

bilder och altartaflor borttogos och förstördes.
Sedan
socknepresteh i Malmö Henrik Hansen nedlagt sitt embete,
blef Gaus Mortensen hans efterträdare, hvilket skiedèe d.
29 sept. 1529. Samma år förordnades han af k. Fre
drik I att förestå det derstädes då upprättade "gymnasiet
Dog 76 år gammal och är begrafven inom altareskranket
i St. Petri kyrka uti Malmö85).
Skrifter: Dansk Psalmebog. Malmö 1528,1529, 1534; 8:o. (Delta
Är den äldsta danska psalmbok. Jfr. Nyerup och Rahbeck, Bidrag til
den danske Digtekunsts Historie. I. 192—193). — En ganske nyttelig

85) I Malmö Rådst. protokoll för d. 4 dec. 1677 upplyses attöfverenskommelse blifvit träffad att grafstället under altarfoten i St. Petri
kyrka skulle tillfalla kyrkan, så att intet lik deruti skulle begrafVas,
emedan Claus Mortensen der vore jordfäst. Och annor person, spm
egde bcmälte grafställe såsom sin. lagfångna egendom, fick af kyrkan
derföre d. 13 dec. 1677 i ersättning 20Ö d:r s:mt. (Är. Wollmar,

Malm. Anliqu. II. 55).

Se bisk. Faxes Invigniùgs-Tal s. 24.

m
og alle Sögnepraäster og Prædikanter hödtörftelig HäähÄbog otti den
rette evangeliske Meise. Ib. 1539; 4:o. — Thet christeiige Messeeribede, paå Dhhske, efter deri Skik som holles i Malmö. Sine aiitiö &
loco; 4;oi (Anses också vara af honom och titgifven före den1 list-näriända skriften) **).

2. Frans Wormordsen (Franciscus Wormordi) föd
des i Afristerdåm 1491. 1 sin bämdom kom han till
Dalimark? hvarest han först blef karmelitertnunk i Hel
singör,
£ ltithersk prest och lektor i théologien
vid MalMô gyîhnUiàm. , Âr ï5Stt beVistâàe han det bekatïta

Colloquium

thëolôgicuin

i fcôpènhàiüii mellan de

pâfviske och lutheranerne, hvilka sednare àf Haùs Tâttssah anfördes; år lb37 bief han den forste evangeliske
biskopen i Lund, hvarest hah dog ÎS51 44-

Frans

Wormordsen är én i skånska reformationshistorien särdeles
bétömd man. (SominëliuS, de T. Cath. L. p. 102).
Skriftet:
mordo.

Dauids Psalter paa danske vdsat àff Br. Francisco WorRostock 1526; 4:o. — Appendix til Ole Gylderimunds Lamen*

tatio Ecclesiæ. Malm. 1529; 4:o. — Een saare nyttelig oc aUe thennom^ smn piffle ere eller Giffte? ville, hngsuagelig Disputatz emeiîom
ÔèP Adter Prelatt iaà Cantrir, ridi trindt, oc Prààdscum Worinötdrim
Predicketø üdliilklmöö7Malm;153l;4:o.' (Bnligtt^roæ.^A^^p-

584 har Fr. Wormordsen 2:ne ginger utgifvit denna ßkrift).^> Ad
generosissimnm juxta atque sapientissimum, illustrissimi t)aniæ regni Se
natum, proceres atqrié magistrate et pia et erudita Fraricisci WornitiV*
di Apologia adversus Lundenses Carionicos. S. a. ét 1* (Ib. 1533?)
8:o. — En og Tiue de alder skönisle oc hugsualeligste Artickle, Som
aile menniske ere nöttelige ath vide til deris sielis salighed. Paa det
korteste uddraghé aff den hellige SchriffL Malmö 1634; 8:o. Ki^b.

1535; 8:o. — Een korlh oc lydhen forklaring oc forskeli paa then
Euangeliske oc Papistiske predicken oc lærdom. Malm. 1531 ; 8ro.
(Jfr. C. T. Engelstoft, Refermantes et Catholiçi tempore,, quo sacra
emendata siint, ih Dania côricèrlâdtes. p. 15). — Pen lille Hanske CatøtobiMhuBi Malhk 1537; 81 o. — Eri gahtskfc nyttelig
Haridbog

66) ÎVyéftip ööh fcraftà Lilt; Lest 631.
23*

356
om den reite Evangelische Messe.-------- Med Francisci Wormordi For
tale. Malm. 1539; 4:o. — Underviisning huorledes Fattige skal med
handles og besöges. 1539. — BönneBog af den hellige Skrift og de
udvaldeste Davids Psalmer. Kiöbenh. 1551; 8:o. 1553; 32:o. Mag
deburg 1556; 8:o. Lübeck 1569; 8:o. Rostock* 1575; 8:o. (Jfr. Nyerap och Kraft 1.1. 679; Worm, 1.1. II. 637—638).

3. D:r Oluf Gyldenmund (Olaus Chrysostomus).
Om namnet Gyldenmund (Chrysostomus) blifvit honom til—
lagdt fôr hans vältalighet, är ovisst Rörande hans härkomst
känner man blott att han var född i Vendsyssel. Han
var mag. artium och en af de förste och ifrigaste försvarame af evangeliska läran i Danmark; äfven en bland

dem, som i Köpenhamn 1530 bevistade det förut omtalla colloquium theologicum,, vid hvilket WlfäUe han bi
trädde den ryktbare reformatorn Hans Tausan87). Dä se

dermera ännu någre funnos, som trodde att ett och an
nat stycke af påfviska läran hade sin goda grund, och
med anledning häraf ett nytt colloquium theologicum i Kö
penhamn 15*3 egde rum, var Chrysostomus en af collocutores. Var ”Professor politioris litteratur»” vid Malmö
gymnasium88), och då detta år 1537 upplöstes blef han

kyrkoherde vid FrueKirke i Köpenhamn Samt professor
lingvæ hebrææ vid universitetet derstädes ") ; 1542 prof,
och 1544 d:r i théologien; 1547 biskop i Borglum (nu
Ålborgs) stift; dog 1553 i november, och blef i Borglum
begrafven.

Chrysostomus hade en son DanieL

8T) Dänische Bibi. I. 14.

Pofttoppidan, Annales II. 834.

88) Så kallar han sig uti den 1537 af honom underskrifne KirkeOrdinantzen.
8Ö) Enligt Worm I. 220 och Pontoppidan, Ann. III. 181. — Nyerup
och Kraft fiter 1.1. 211. säga att han var profess, lingv. grœcœ.
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Skrift: Lainentatio ecclesiœ versibus exposita, tertio Die Pentecosles Hafniæ in æde Virgini Matri sacra decantata, cum præf. Petri Lau*
rentii & appendice Franc. Wormordi. Malmoghiœ 1529; 4.o.

4.

Peder Lauridsen (Petrus Laurentii). Från lek

toratet i Malmö blef hän sedermera lektor i théologien

vid Lunds domkapitel.

Se lekt. vid Lunds domk. sid.

282—284.
' 5. M. Andreas Johannis Lyngius eller Ljung. Ha
deförut varit munk innanhan /i Malmö .blef lektor; se
dermera förordnades han till kyrkoherde i Landskrona och
bevistade i denna egenskap det evangeliska concilium i Kö
penhamn 1537, hvars beslut af honom äfven underskrefs.
I denna underskrift kallar han sig hlott ”Andreas Lyn
gius, Landskronensis Ecclesiastes;” han hade således re
dan lämnat lärarebeställningen vid Malmö gymnasium.

c) Haimo Skolas Rektorer«
i.

'Oluf Mortensen.

Nar rektor år 1543 och efter

reformationens införande i Skåne troligen den förste rektorn

vid skolan, som år 1538 verkade efter förnyadt skick.
Han synes hafva lämnat skolan 1552; död såsom kyrko-' (
herde i Hyllie och Bunkéflod, ovisst irôlkèt år;'

2. Johannes Nicolai. Såsom
Mahnogiensis Rector” prestvigdes han 1562 af biskop Tyche Asmundssen till kyrkoherde i Tygelsjö och Klagstorp w).
Mera är om honom ej bekant.
3. Tyge. Genom ett kongl. bref, dat Helsingborg
d. 8 maj 1565, förlänades ”Her Tyge Scholemester vdj

Malmöe” med det kanikdöme vid Lunds domkyrka, som
M. Lauritz Thuesen förut innehaft9t). Rektoratet har
han förmodligen tillträdt 1562.
Anm. Ur kongl. danska Geheime Arkivet hämtas föl

jande upplysningar: ”Hr Tyge Pedersen, Sognepræst i
Lund,” flck 1566 2T° bref på ett ledigt vikarie derstädes.

(Register o. alle Lande, IX. f. 272—73)., Pe-

•°) Denna underrättelse är hämtad ur en handskrift: Antiquities
Lundenses, 4:o, hvilken förvaras i Gestrinska Bibliotheket, som tillhör
H. Lärdomsskolan i Gefle.
K. D. Geh. Aik. Reg. o. a. Lande VUI. f. 471-472.
Svenske Jordeböger n:o 32.

Garnit

»59

der Lauridsen erhöll 1592

href på ett, kanikdöme

(Sk. Reg. II. f. 99-—100) och Mester Isajt Grönbek

1392 $ bref pà ett vikarie efter aflidne Hr Tyge Pe
dersen. (Sk. Reg., tt f. 100).
Det synes vara utan tvifvel att denne Hr Tyge Pe-r
dersen är just den, som var rektor i Malmö. År nu
detta förhållandet, så har han åtminstone 1566 lämnat
skoltjensten samt aflidit i början af år 1592. rD:ns Tycliißhua ce»tiot»Wr Lä»dengis'1 holl vid prestmötet 1569
eU lal i kyrkan oui skolorna. (Jfr, Antiqttitates Lundtuses, handskrift på Gefle Skolbibliothek).

: 4. Peder Lauridsen (Petrus Laurentii) född 1550
dier 1651 i Helsingborg, blef hörare vid skolan -1570
eher 1571, var sedermera rektor i 19 år92). Den 7
dec. 1591 fick ”Peder Lauridsen, Skolemester i Malmö”

löfte pà första lediga kapikdöme, hvilket han 1592 er
höll
och kallas han i sistnämnda bref blott ”Peder Lau
ridsen;” 1593 2^9 erhöll ”Peder Lauridsen, kannik i Lund”

oit le*øk ^ikarioi^x. Det synes, .troligt att han lämnat
rektoratet 1692<dA ban sMtf .:hiA-r¥ar jsedormflra.ifcr
stan 10 år kyrkoherde i Råby; död 1611 *■/ "). Gift
med Margaretha Jacobsdotter.
I ett bref af d. 25 ok^ 1588 från danska regeringen sflges ban '
17 eller 18 Kr hafya tjenat i Malnqö skqla, hvadan han hos superin
tendenten i Lund Niels Huid rekommenderas att blifva kyrkohpr^e i
Häslöf eller få qågot annat ledigt kall, (K. D. Geh, A^. Sk. Tegn.
II. f. 18). K. Kristian IV förpyacje sjelf sapma begäran i bref af d. 8
dec. 1589 till superintendenten Mogens Madsen (1.1. II. f. f>7—6ß).
*•) K. D. Geh. Ark. Sk.’ Reg. II. f. 88. 99—100.
J ’
94) K. D. Geh. Ark. Sk. Reg. II. f. 135—136.
' M) Grafstenen Öfver honom har följande inskrift:
nD:n Petrus Laurentii F. Helsingburgensis Hnjus olim Ecclesiœ Ca
nonicus postquam annos XIX Scholastioam Afalmogiæ juventutem summa
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5. M. Mads Sörensen (Matthias Severini). .
Nämnes ss. rektor af Borup i Malmö Skolbok.
6. M. Niels Allesen (Nicolaus Allesius), född 1556,
rektor omkring 1592, 1596 kyrkoherde i Bunkeflod och
Hyllie församlingar, hvarest han dog 1626 2K4 *).' Gift:

l:o) med Helena, dotter af Laur. Joh. Ateretius i Bunke
flod; 2:o) med Mettha Stison. Lefde meddtn förra l år
och med den sednare.23 år oeh var fader till 5 sö
ner ‘och 4 döttrar. Om hans sons, kyrkoherden Hans
Afleseps, ovanliga öden, jfr. Svenska Mercurius, 1759 mars

s. 243—244.
7. M. Jens Ågesen Råby eller Hagœus bief 1599
rektor. ”For sin fornemme og sære Maade at informere
paa var Mester Jens meget berömmet’1 OT). Uti Acta Gonsistorii Hafniensis heter det om honom: ”afhandledes i

Consistoriet om skuolemesteren ij malmöe, om hand icke
skulle hid convoceris et edere confessionem suæ fidei/cum
sit suspecte fidei”88). Han afsattes i början af året 1605,
emedan han sökt öfvertala flera föräldrar att sända sina
barn till ett jesuiter-seminarium uti Braunsberg i Preus-

fide et industria rexisset ac tandem in Ecclesia Rhäabyensi decennium
fere verbum Dei sincere docuisset in Domino placide obdormivit XV
Julii anno Christi MDCXI œtatis LXI. Qui lœtam hie præstolatur resurrectionem una cum uxore honestissima Margaretha Jacobi F. quae
ebiil A:o MDG ... die mens ....
'
Hie terminus molestis; quietis hie inceptio.
Jehova Petra Mea.
N. Porta Trygonius har ett grekiskt epigram om honom; jfr.
Poemata. Pars Synchar. HI. 153—54.

°7) Casp., P. Rothe, Brave Danske Msnds og Quinders berømmelige
Eftermæle. I. 114—15.

*•) Tom. I. fôr d. 30 juli 1603.
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sen99), blef sedermera rektor vid en romersk-katholsk
skola i Brunswich l0°).

8. 'M. Cort Jürgensen Quist (Com adus Georgii Quist)
blef rektor 1605 *), men tjenstgjorde endast kort tid
vid Malrtiö skola. Sedermera slottsprest, pà Fredriksborg
på Seland. ”Mester Cort Quist, Slottsprest” fick bref på
ett ledigt præbende i Lunds domkyrka d. 23 april 1606
(Sk. Beg. III. f. 231; LI. f. 256 kallas han ”M. Cort
JörgensenQuist.”) Drunknade på en resa vid Rostock
vårén 1607 *).

9. M. Boe Lauridsen eller Boethius Laurent»
Jlalmogiensis, föddes i Malmö 1574. Hans fader Laurids
Hansen lät undervisa sonen först enskilt, sedan i Malmö
offentliga skola. Tog 1595 med stort beröm student
examen vid Köpenhamns universitet; år 1598 reste han
utomlands till Braunsberg i Preussen, hvarest en jesuit
högskola den tiden var i stor berömmelse, men från jesuiternes surdeg bevarade han sitt hjerta obesmittadt; en
aMOa otycka träffade dock honom. Då han neml. till den
nautiändska resa hadfe i reda penniHgar omsatt det lilla

••) Detta seminarium hade ar 1565 blifvit inrältadt af kardinalen
Stanislaus Hosius. TAetner, Schweden und seine Stellung zum heiligen
Stuhl unter Johann III, Sigismund III u. Karl IX. Augsburg 1838. I.

531.

10°) Slanges Geschichte K. Christian IV, übers, v. Schlegel II. 61.
Munter, Reformationsbistor. II. 639 — 40.

399.

’) Konungens bref till Siwerl Grubbe och biskopen i Sk&ne att till
skolmftstare i Malmö förordna Mester Conradus Georgii efter Mr Jenns,
som blifvit afsatt. Kphmn 11 April 1605. (K. D. Geh. Ark* Sk. Tegn,
ni* f. 207).

*) Biskop P. Hegelunds Kalender för &r 1607, MS; finnes på St.
Kongl. Bibi, i Köpenhamn (Hjelmstjernska Samlingen).
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hau af siua föräldrar Arft, blefvo degsa utomlands hopom

frånstulne. I sin stora förlägenhet bäröfver tog han Ijenst
såsom afskrifvare i ett boktryckeri3). Dock så snart detta

blef bekant för professorerne i Köpenhamn, kunde de inr
galunda fördraga att ett så godt hufvud skulle förderfvas
eller lida brist, hvarföre de hemkallade honom oph gåfvo
honom friplats ocb kost på Valckepdorfifs kollegium i Kö-r
penhaœn. Ar 1600 fiok han kondition hos Jakob Sefeldts enka på Visborg, hvarest han, i hopp att få resa
utomlands med sonen, uti 5 år quarblef; år 1605 åter*

vände han till Malmö och blef derstädes rektor samma år;
år 1611 vikar, theol, lektor i lund i sL f. Niejs Jör*
gensen Ærylæus, hvilken Kristian IV hade utvaU til &r
rare för sin äldste son prins Kristian. Detta lektorat fin
restod han. i 6 år, hvarefter han 1617 y2 utnämndes
till rektor för Roskilds katedralskola. Här blef han ockt

så canonicus och dag i Roskild 1622 b sitt 48:de år4).
' 10. Jürgen.
Skolmästare i Jdaknö, enligt ko
nungens bref till magistraten derstädes tL 27 nov. 16M.

(K. D. Geh. Ark.

Sk. Tegn. HL 421). Om honom har

man sig ingenting vidare bekant än att skoltjensteu i
Malmö endast kort tid af hopom innehafts.

11. Niels Ibssen Guldsmed (fiicolaus Jacobaeus Aqrifex), född i Malmö 1581, blef 1611 rektor, men läm-

•) I prøf, juris Ctøw Phmu Programma funahr., dat. d. 7 juni
1622, galer dat nanti..- "in officina ea|eographioa pr* nnpressore opera«
suas aliqvaipdiu eløcavit.”

4) Bloch, Bidrag til Roskilde Domskoles Historie. I. 46—47. Jfr.
Thum, Val»» Sebolarum aparta s. 86—-57. Beno» handskrift forraras
pk Univ:s Bibi, i Köpenhamn.

w
nåde tjensten redan följande året om våren, då han blef
kyrkoherde i Ingelstorp ' och Walleberga. Såsom sådan

skildras han vid biskopsvisitationen 1619 fördelaktigt: ”vir
bonus, simplex, doctus”5). Dog 1645.

12.

Berthel Knudsen Aquilonius6), född i Kong-

steds prestgård på Seland d. 7 mars 1588, reste utomlands,
hvarefter han blef rektor i Malmö 1612 och tillika slotts-pred&ant derstädes. Han var blotl ett års tid vid rektorssysslan/ tj 'redan 16|3 i november lämnade han

Malmö. Vid biskopsvisitalionen 1613 yttras om hans
tjenstbefattning vid Malmö skola, att han ”med tendig
trobet och framgång till läijungarnes fö^nån” skötte tjensten1). År 1619 blef han kyrkoherde i Löderup och
Hörup samt häradsprost Han var poeta laureatus cæsareus och förde vidlyftig brefvexling med utländska lärde;
omnämnes äfven bland dem, som under Kristian IV:s tid
skulle författa läroböcker till skolungdomens tjensl8). Att

han varit sjuklig och derföre begagnat utländska surbrunnift* bchbad, sermanafenuppgift i- kgl danska
Géheiiné Arkivet' {Skaanske TegnelsérVt ïol. 341 a).
Dog 1650 d. 7 januari.

Gift med Elisabeth Nilsdotter

Hans son 0. B. Aquilonius blef faderns ef
terträdare i pastoratet.
(f 1633).

Skrifter: Lnsuum juvenHium, lib. VII & VIII. Ilafn. 1611—12;
Lier VII

vpphffi'

Hifa, 1618; ft O,

OtU adoleacentiœ.

-»■tun»—■■iiuiMur

Bukopara Ptnlti Martini oeh MaUh. Jam visitatjonsbok på Stora
Kopgl. BibL i
•) Skref stundom sitt namn anagrammatiskt : Libértus Altquonius

«Ber Bermbts Oanuti Tototis.
*) Biskoparne Paulli Martini och Matth. Jani nÿss nämnda visitationsbok. f. 8 v.
®) Nyerup och Kraft.

1,1. 18t

Wfwms L$x-

32.
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Rostock 1613; 8:o. — Epicon in Memoriam Régine Annœ Catharine.
Hafn. 1614; 4:o.— Juvenilium reliquiæ. Rostock 16^5; 8:o. — Horatii Manes. Hafnie 1615; 8:o. — Liber XXVIII poematicorum. lb.
1616; 4:o. — Adolescenliœ Jnterludia. Rost. 1620; 8:o. — Epigrammatum gracorum libri VI. Ib. 1626; 8:o. — Odarum novarum libri
II. Ib. 1630; 8:o. —
ad Primates Danos liber. Hafn.
1640; 8:o. — Epistolarum centuria auspicalis. Witeb. 1617; 8:o. —
Epistolarum selectarum due centurie. Rost. 1617; 8:o. — Epist. se
lect. centur. III & IV. Amstel. 1619; 4;o. ~ Epfet. aelèct.-centurie
quinque. Rost. 1623 ; 8;o. — Siorilitudimim atticarum libri VII. Ed»
3tia. Hafn. 1639; 8:o. — Ad, poeticam danicam deductio. Ib. 1641;
8:o. —- Interludia et diatribe. 1b. 1641 ; 8:o. (ütgifven af bans son
Cornelius Aquilonius). — Declamatio polemica de succesen expeditionis
Chrisliani IV in Sueciam 1611. Ib. 1644. — Epistola de Monumentis
antiquis, adjuncts Inscriptionibus Laut*. Asseroi. Hafn. 1621; 8:o.

13. M. Frans Fechtel, foddesi Malmö, hvarest fadren Jakob Fechtel var l:e borgmästare. Dà han sökte
rektorsbeställningeu i Malmö, skref biskopen i Lund Paul
ius Martini ett bref till professorerne i Köpenhamn, som
1613
i konsistorium föredrogs. Biskopen frågade
neml om Frans Fechtel kunttø erhålla den, ^koltjepst ban
sökfe, då Kristian IV:s bref stadgade att jesiiiternes di
sciplar ej skulle erhålla tillträde till statens embeten. Pro

fessorerne svarade härpå tillstyrkande, enär Fechtel blott
var 9 år gammal, då han ett år vistades uti jesuitskola,
men nu var renlärig och med mycket beröm många år
uppehållit sig vid universitetet9). På grund af förord

från magistraten i Malmö och professorerne i Köpenhamn
utnämndes han i nov. 1613 till denna befattning, hvar
med han i 3 år fortfor, dock ej till sina förmäns belå
tenhet Biskopen Paulius Martini fann neml. ■ tillståndet i
skolan vid visitationer åren 1614—15 bedröfligt, hvadan

’) Acta Cons. Hafnientû.

III. I. 109.
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han 1616
från rektoratet - vardt afsatt. (Jfr. ofvan
sidd. 105—106). Kort derefter blef han kyrkoherde i
Hvellinge och Fuglie. Äfven om denna hans tjenstgöring

yttrar sig biskopen vid visitationen 1617
högst oför
delaktigt10). Förgiftad af sin hustru dog han omkring
år 1624.
14. M. Hans Tausan Wellejus blef i febr. 1616
af sin svåger biskop Pofvel Mortensen, kyrkoherden samt
magistraten i Malmö,förordnad till rektor i st. f. den
afsatte FechlelH). H. T. Wellejus härstammade från en
särdeles berömlig slägt; hans fader var neml. den frej

dade danske kongl. historiografen Anders Sörensen We
del och hans mormoders fader den lika ryktbare dan

ske reformatorn H. Tausan, efter hvilken han ock var
uppkallad. . Kreerades till magister i Köpenhamn 1615
y. Vid biskop Mads Jensens visitation i skolan 1620
befanns rektor vara supig och vårdslös, erhöll på magi
stratens begäran ett års bättringstid, ändrade dock ej sitt
uppförande, -hvadan han i maj 1621 från embetet afsat
tes12). Àr -1631 bief ban bofmästare für en svensk
adelsman Bo Gustafsson Bjelkes söner, till hvilken beställ
ning han af Bjelkès svåger Karl Karlsson Gyllenhjelm med
löfte om hederligt salarium blifvit antagen13). Han reste

10) nLupo videntur oves commisse11 heter i det uti nyss citerade
visitationsbok.

n) Visitationsboken.
la) Jfr. ofvan sid. 106 samt Univ. Hafn. Matric.

18) Zwergius, Sj. Cler. 494* Kontraktet mellan Gyllenhjelm och
H. T* Wellejus âr anfördt i Terpager, Ripœ Cimbr. 651—2. Terpager
tager doek felt, p&st&ende att H. T. Wellejus efter 1631 varit rektor i
Malmö.
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slutligen Utomlands, hvarest lian i Hanlburg afled, övisst
hvilket år;

15. M. Söreti Jacobsen Grönbech (Severinus Jacobæus Grönbech), vanligtvis kallad ”Mestet SöiTren,” re
kommenderad af magistraten i Malmö samt biskopen d:r
Brochmand i Köpenhamn, utnämndes 1621 IJ till rek
tor, sedan han kort förut (d. 9 i samma mättad)- ål prof.
W. Rhuman blifvit kreétad Hll magister. Då hän förord

nades till rektor, har biskop Mads Jenssen åntecknåt: ”bo
nam de ipso omnes fovemus spem”14), hvilket hopp dock

ej lär hafva gått i fullbordan, ty efter några års förtopp
beskrifves skolans tillstånd blott såsom medelmåttigt. Af
konungens bref 1638
inhämtas att Mester fJôfitèù, så

som trött (”ûdarbeidet”) af skolarbetet, ville resignera
och nedsätta sig i Malmö; konungen tillät honom derföre att nedsätta sig derstädes och vara fri från alla krono- och stadsskatterls). Samma år har han lämnat skolbefattningen, hvilken han i lf år innehaft. Ät 1640 Ÿ

iöfvade honom samma konung medelst öppet bref, i hviU
ket hans ”Alderdom og Skröbelighed” omtålas, att hån

skulle bekomma det första vikarie, som Vid Lunds kapi
tel blir ledigt16).
.16. M. Johan Fredrichsen (Johannes Frederiéi Fléhs-

burgensis) föddes 1603 i Flensborg, hvarest fadern M.
Fredr. Johannsen var kyrkoherde.. Han reste i 9 år utom
lands såsom hofmästare för några unga adelsmän. Genom
u) Visitations!)oken f. 8 b.
K. D; Geh. Ark. Sk. Reg. V. f. 243 v.
>•) K. D. Geh. Ark. 1.1. f. 312—313. — Ï "Consistorii Archiv” 1
Köpenhamn finnas (under n:o 194) 2 testimoniet utfärdade af hokiom

för dimittender från Malmö skola Aren 1630 och 1632.

m
sin ntmlrida talàflgfôr pötsl förtätfväde han nig sådan
ynnest hös kejsare Fdråhand II, att denne vid en audi
ens hos hotiom skänkte hoiiom adliga privilegier och sköl
demärke , hvarpå hatt syftar i följande af honom sjetf för

fattade _ hexastiöhoii t
fiai galeatn ietlll éimiilacVtuh, laurea erialatti

Lmtea pfo phaleri» Unsa MEMENTO MORE
,EUUra Pytfaagore clypaum portœque figurant:
bi ‘ii^ia, éternuai si. cupis, arcta subi.
Mec ffltk rf<*ilHa<&&aWmv1ftUtia fel drtis:
Marlis posthab'ui, sortis amove, notas. •

Efter sin hemkomst hedrades han 1633 med skalde
kransen (laurea poetica) afWillichius Westhovius, kejser
lig Comes Palatinus och samma år blef han kreerad till
magister, Àr 1633 rektor i Malmö, hvilken beställning

han blott ett år innehade; förut hade lian haft samma
befattning i Kiöge. Från Malmö begaf'han sig till Ro
skild, vid hvars domskola Han blef rektor och tillika poeseos
professor vid dervarande gymnasium samt dog derstädes
16+1 ■|< !Öft inMd iMflria Glob> Hans enda dotter bief
gift med den berömde läkaren vid Köpenhamns universitet
Rasmus Bartholin t hvars slägt härstammar från Malmö1T).
Skrifter: Hymnus Latino-Danicus àvâ v vpog de nova æstate vi tæ
œternœ. Hafn. 1629 ; 8:o. — Hymnus Litanevticus, seu Poenitentialis,
Lalino-Danico-Getmanicus. Ibidem 1629. — Hymui complures LatinoDånici; vid liefa olika tillfällen utgifne (8:o). — (Mayotyovla Persica
ex Herodeti Thalia, gr. lat. Lips. 1622; 8:o, upptages äfven härröra
från honom, men oriktigt).

17. M. Hans Pedersen Kallundborg (Johannes Pe
trous Calundanus) med tillnamnet Schade, föddes 1599
lT) Bloch, 1.1. 53—55. Joh. Möllerns, Cimbria literata I. 197.
Nyemp og Krqft> Litleratur-Lexicon 177. —* Alb. Thura, Valvœ Scho
lium bàhici ftfegnt apeilæ. p. 6Ô.

(Ms.' ph Éöpeöhrs Univ. Bibl.)

368
i Kallundborg, hvarest fadem Peder Jacobsen f en jutlänning, var borgare och väfvare. Med ypperligt vitsord di-

mitterades han 1624
från Roskilds domskola; år 1627
öfterste kollega vid samma skola, i hvilken befattning han
förvärfvade sådant beröm, att han 1630 blef rektor i sin
födelsestads skola, hvilket embete han dock 1633 f afsade sig för att, understödd med ett stipendinm från Ro
skilds domkapitel, till sina studiers förkofran besöka ut
landets berönlda högskolor, hvilken resa han tillträdde,
sedan han 1633 2T8 till magister blifvit kreerad. Om
våren 1636 från Wittenberg hemkommen, begaf han sig
redan om hösten ånyo ut på resor, dertill öfvertalad af
rikskanslern Kristian Friis, som åt hans ledning anför
trodde, sin dotterson Nils Kaas och en annan ung adels
man Kristoffer Ulfeld.
Äfven för denna resa, under

hvilken han besökte Tyskland, Holland,, Frankrike och
England, åtnjöt han det nyss omtalade stipendiet af dom
kapitlet i Roskild. Under sitt vistande uti Gröningen i
Holland utvaldes han till assessor och bibliothekarie i ett
kollegium, som derstädes var inrättadt för att undersöka

och afdömma alla de främmande studenternes stridigheter
och andra angelägenheter, hvilken beställning han nedlade
medelst ett latinskt tal 1636
Den 1 nov. 1637
återvände han hem och blef 1638 y konrektor i Ro
skild samt utnämndes 1639 till rektor vid Malmö skola,
hvarest han-d. 26 s. m. af biskop P. Winstrup i embe
tet installerades. Här tillböd honom Kristoffer Ulfeld en
ansenligare och bättre beställning, hvilken han dock af
slog, emedan han skriftligen hade utfäst sig att i tre år
■ qvarblifva i Malmö, för att sätta dervarande, då förfall

na, skola, i godt stånd.

Med flit ocb trohet arbetade
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han för detta ändamål.

Àr 1641 förflyttades han till

rektoratet i Roskild, vid hvilket tillfälle biskop Winstrup

hedrade honom med en lyckönskningsdikt. (Epigr. Lib. ID.
974). I slutet af samma år utvaldes han enhälligt af

dervarande domkapitel alt såsom kanonicus hafva säte och
stämma i kapitlet. I Roskild hade han dock flera obe
hagligheter med 'biskopen. Är 1660 2-£ insändes han
till Köpenhamn jemte theol, lektorn och professorn Hein
för att på hela kapitlets vägnar underskrifta souverainitetsakten. Samma år tick kapitlet kongl. befallning att
låta Hans Kallundborg påtaga sig förvaltningen af kapitel
godsen och uppbära böndernas anpart till soldateskens un
derhåll, hvilket visar att han äfven i andra än skolärender var en praktisk man. Är 1669 2T8 ansökte fyan och

erhöll kongl. tillåtelse att i skolembetet adjungera sin son,

den icke mindre berömlige Petrus Johannis Schade. Dog
1671
och begrofs i Roskild, hvarest han redan 1665
hade låtit uthugga sitt epitapbium med. latinsk inskrift och
ett af sig författadt tetrastichon.

Kallundborg var en särdeles lärd och om skolväsen
det synnerligen fortjent man. Han var gift med Rodel
Danclef från Malmö, med hvilken han hade 16 barn.
Skrifter: Organici Collegii dispulationes quinque. Hafniœ 1644;
8.0. (Disp. l:ma de Philosöphia, 2:da de organo Grammatices, 3:tia
de organo Poetices, 4:ta Logices, & 5:ta Rhetorices). — Compendiosa
Linguœ Hebrœæ Delineatio in usuin Scholar urn. ibid. 1645 ; f:o. (Anyo
utgifven af hans son P. Schade under titel: Compendiosa linguœ he
brœæ Idea. lb. 1674; To). — Grammatica Grœca parva, ib. 1660; 8:o.—
Etymologie Grœcœ Proplasma, ib. 1664; 12:o. — Grammatica Grœca
major, ib. 1666; Ô:o. — Grammatica Latina major, ib. 1668; 8:o.—
Abc et grammaticœ latinœ rudimenta in usum filioli. ib. 1669 ; 8:o.—
Compendium Prosodie, ib. 1663 & 1670; 12:o. — Dialogus Elegiacus
inter Irenophilum el Musam in obitum N, Kaasii. Saumur 1637. —
24
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Trêsletbrift^il ria Hustru; (iufeftd i hans lefyewteebeskrifeing, lUgifyerl
af Ryge). — Dessutom lat. vers och epigrammer, hvarmed hap prydde
åtskillige afsina vänners skrifter le).

1 en öfver hans son utgifven minnesskrift19) kallas
Hans Pedersen Kallundborg ”magnus seculi sui Quinlilia-

nus--------- ludi moderator talis, qualem ne votis quidem
conceptis opportuniorem fingere potuisset Jiteraria juventus.”
18. M, Peder Hermynsen (Petrus Hermanni), f.
1610 i Köpenhamn, hvarest faderri Herman Nielsen var
professor. Sedan han med understöd af Winstrupska sti
pendiet rest utomlands, blef han 1641
rektor härstä
des och kort derefter i Köpenhamn kreerad till magister.
*Var en god Hebræus och berommelig rektör i 24 àr* ?°).
Dog 1666 Ç. Var gift och hade fiera barn21).

le) A. N. Ryge, H. P. Callundbprgs Levnets-Beskrivelse. Kiôbenh.
Bloch IJ. s. 55—59. Nyerup och Krafts Litteratur Lex. 304.
Worm 1.1. I. 202—3.
1#) Fröhinå, Stb'adeana meteteorphoøis. p* 7.
‘
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*°) Jfr. handskriften Hc 4: o 109 pa Lunds Univ. Bibi, samt Univ.
Hafn. Matr. I Winstrupii Epigrammata Lib. III. p. 1087—88 läses föl
jande:
Ad M. Petrus Hermannidem, Rectorem Scholæ Anconilan®, & Vicarium Lundensem, baplismum sibi suum pio eoque famil i ar i Symbolo in
memoriam revocanti.

Qui regit, haud regilur, Rector ludi malus ille;
Sed bonus est Rector, qui regit et regitur:
Tu regis et regeris, Petre ; Rector es oplim1 ergo
Rectorem ludi te regit ipseDeus.
Est libi solamen Rap tismi gratia Dia,
Quæ tibi pèrsistit, ceù Petra, firma Petro»

41) Biskop P. Winstrups bref till G. O. Stenbock fr. 1658—1664.
— ï K. D. Geh. Ark. (Gamle Svenske Jor^deböger n:o 96, a) finnes Me
ster Peder Hermandssöns, rektor i Malmö, uppsAgelsebref på köp om
20 bodar i Malmö, som han gjort med Claus Loreutzon, ”Kongens Sölfpop.” Köpenhamn d. 30 Maj 1649.
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Skrifter: ' Difp. pro mihiiterio røpsus m Script S, ex ftecenlibpf,
Rostoch lß36; 4:o, — Peder Winstrups Svensk-danske Krigspnder,
udsat paa Dansk. Kiöb. 1647; 4:o. (Originalet dr Winslrupii Belli
Sueco-Danici Gavpaaia. Havn. 1646; 4:o).— Peder Winstrups dan
ske Hornblæser eller en Digt om Prinds Christians Guldhorn funden
•1639, oversat. Sine loco inpress. 1644; 4:o. (Originalet är Winstrupii Cornicen Danicus).

19. M. Klaes Willdschiölt. Installerades 1666 så
som rektor af biskop Winstrup, men dog redan följande
året'

20., M. Petrus Sture, f. på Seland; studerade, i
Rostock och Köpenhamn; collega classis supremæ i Lund;
rektor härstädes 1667. Såsom rektor kreerades han till

magister; kyrkoherde i Wellinge och Fuglie 1680; prost
Öfver Skytts härad 1683
dog 1707 2T*. Någon tid
före sin död har han varit så svag, att han ej orkat gå
upp på' predikstolen, utan suttit på en stol å kyrkgolfvet
och predikat för sina åhörare.
Att Sture var en lärd man intygas af prof. A. Stobæus, .som hade studerat och rest tillsammans med ho-»
nom. ’ " Li ’
'
Skrifter:

Dijp. lié Stylo N. Test:i. Lund 1670:; 4:o. (Pr»«. ï*ref.

J. Buscoviur). — Synodalpredikan i Lund 1687; Malmö. 4:o. — £4
högst klagande och suckande biertans ängslan eller Klagopredikan öfver
K. Carl XI:s dödelige frånfälle pä den* allmänna Klagodagen d. 20 Aug.
1697. Lund s. &. 4:o.

21. M. Lars Person (Laurentius Petræus). Var,
år 1674—75 kollega i Lund och 1677 öfterste kollega
i Malmö, på hvilket sednare ställe han 1682 utnämndes
HU rektor, hvartill han d, 2 mars s. å. af magistraten
bUføt rekommenderad hos fältmarskalken ocb generalgu

vernören22).

Han berömmes såsom en lärd och öm skok

**) Wollmar, Malmös Antiqu. II. 69.
24»
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undervisningen min man.

Gift med kontr.prosten i Bara

härad, kyrkoherden i Skabersjö Jöran Faxes dotter Kri

stina.

Dog barnlös 1696

Skrifter:

4 latinska programmer, neml. öfver
I. Borgm. i Malmö Cornel. Ledebur
II. Prosten i Malmö N. Severi enka A. J. Wildschiött.
III. Borgmast, i Malmö Terning Hansson
IV. Archiater Roslius.

22. M. Johannes Jacobæus, f. i Malmö, hvarest
fadern Jakob Rasmussen var skomakare; student i Upsala;
rektor i Helsingborg 1694
förflyttad till samma be
ställning härstädes 1697 -}-§•; prestvigd 1696. År 1699

begärde han ”för sin lägenhets ringhet skull att kun
na få successionen efter Hr Laurenberg vid capellantjensten i Malmö, eller ock på annat ställe accommoderas” a);

kyrkoherde i Kropp 1703 Ÿ. Då pastor Otto Frick
dog, ville grefvinnan Ascheberg, till följe af förment jus
patronatus utnämna pastor , men biskop Steuch uppdrog
pastoratet åt rektor Jacobæus. Då nu grefvinnan utver
kat konfirmation på sitt jus patronatus, hade hon kunnat
få Jacobæus till annat ställe transporterad; men sedan bou
hört honom, skref hon till honom, gratulerande till Kropps

Dog i maj 1710. Gift med Katharina Hoff
gard, dotter af Erasmus Hoffgard, som var kyrkoherde
i Kropp. Hade 6 barn, bland hvilka sonen Matthias blef
pastor i Sölvesborg. — Såsom skolman var han skicklig och
verksam, .såsom prest utrustad med lyckliga embetsgåfvor.
Anledningen fill hans död berättas hafva varit den, att då
han ifrån Kropps kyrkotorn med tiÛhjelp af kikare i bör

pastorat.

jan af det afgörande slaget mellan danska och svenska
**) Lunds konsistorii protokoller.

373
krigshärarne d. 28 febr. 1710 såg vår vänstra flygel
vika, han deraf tog ett intryck, hvilket ej kunde utplånas
genom de glada underrättelser han derefter erhöll, och
hvilket sedermera förmentes hafva gifvit anledning till hans
ej lång tid derefter inträffade död 2+).

23. Matthias Jonœ Hahne, f. 1661 Ÿ i Ronne
by, hvarest fadern var borgare. Àr 1680
dimittere
des han från Ronneby skola till universitetet j Rostock,
hvarifrån han'1684 begaf sig till Lund; år 1686
ordinerad till komminister vid Fulltofta och "Espinge pa

storat, och då detta pastorat blef ledigt, fick han fullmakt
derpå. Men innan han tillträdde detsamma föll han i en svår

sjukdom och lärer misströstat om att hädanefter såsom
prest kunna.tjenstgöra, emedan han afsade sig pastoratet

Konrektor i Malmö 1692; rektor 1703
och kr full
makten daterad Thorn i Preussen ; tillträdde rektoratet
1704 -t; kyrkoherde j Fjelkinge och Nymö 1708, till

trädde 1709 -J-; dog 1710 -py. Gift med Martha Hag
man. Ena sonen mag. Henr. Hahne blef kyrkoherde i
Nöbbelöf och Skifvarp, andra sonen Matth. Hahne,, med

titel af hofrättskommissarie, var inspektor på Jordeberga
24. Thomas Joungh. Konrektor härstädes 1704—
1708; rektor 1708
, hvartill han genom kongl. full
makt utnämndes; kyrkoherde i Fridlefstad och Rödeby i
Blekinge 1713;(slutligen prost; dog i jan. 1723. — Joungh

var en duktig karl, kraftigt försvarande skolans rättighe
ter. År -1707 var han i fråga till Hvellinge pastorat.
En af domkapitlets ledamöter, prof. Linnerius, ansåg ho
nom för ung och ej nog meriterad till så important lä**) Prof. G. R. Ahlmans Program as. Il—III.
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genhet ”ined mindre han, som är fodd upp i riket, för
söner Probstens efterlålna Enkia, som här i Skåne född

år, och H. Kongl. Maj:ts allernådigste intention således
med sammanblandning af nationerne kunde dessmera befremias” 25).
25. Malte Winquist, f. 1682 i Windinge uti Hyby
pastorat; fadern Pehr Efwertsen Wolgast Irån ön Wok
gast vai* inspektor pä Klågerup. Måltes informator och
sedermera svåger Pehr Filenius, som sedan blef kyrko

herde i Rödinge, gaf honom namnet Windelius, hvilket
han sjelf sedermera förändrade till Winquist. Konrektor

härstädes 1709 och rektor 1714. Medsökande till rekr
toratet voro Pehr Estenberg, Petrus Aurivilliiis och Karl

Papke, alla tre berömmeliga män £6J. W. var den siste
af rektorerne härstädes, som på ■ skoltjénsten innehade
kongl. fullmakt Skolboken i Malmö yttrar om honom
att ”han var lika ärlig som lärd man oeh tillika en begåfvad predikant” Dog julafton 1721. Gift’-1709 med

Ingti Espholtz; fadern inspektor.

Då han med sin unga

fru skulle resa till Malmö, råkade han ut för ett parti

Danskar, som ville taga hustrun från honom, men afstod
derifrån, sedan en af officererne föreställt att det var
synd, efter hon var ”saadan en smuk Kone.” Sonen Isak
W. blef kyrkoherde i Nöbbelöf och Skifvarp (•}• 1774);
andra sonen Peter var anställd vid tullverket Äfven ha
de han en dotter Ingri Grela.

26. Olof Wennerstedt, î. 1685
i Konungssunds prestgård i Östergöthland, hvarest fadern dotât

a5) Lunds konsist, protokoller för fir 1707,
Lund, konst, protok. f. fir 1713«
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Wennerstedt var kyrkoherde.

Modem hette Marja Groth.

Efter åtnjuten undervisning vid Linköpings läroverk, blef
han stud, i Upsala 1705. Under, sitt vistande på sin
hemort i Östergöthland 1710 blef lian bekant med den
frejdade A. Rydelius, hvilken visade honom särdeles god
het och förmådde honom att resa till Lund, dit- han an
kern 1711.

På grefve Karl Gyllenborgs förord begaf han

sig i'sept, 171.4 till England för att der i ett förnämt
hus blifva iiHfonùa|jO» ; och dåhan efter många besvärlig

heter 1716 till fäderneslandet återkommit, åtnjöt han; ånyo
mycken godhet af prof. Rydelius, som tog bonom med
sig till Östergöthland, der han nyttjade Medevi helsobrunn.
R. bestod alla omkostnaderna. År 1717 utgaf han un
der R:i inseende en disputation för erhållande af filosofi

ska adjunkturen i Lund; 1730 utnämnd till philos, tbeor,
professor e. o. Under fortfarande knappa omständigheter
njöt han på tredje året fritt underhåll bos sin ädle gyn
nare, tills > .han 1723 befordrades till rektor härstädes.

Kyrkoberde.iüStfdeiioeh.lfieBtarp 1733 Ÿ- Mot s*utet
af sin iefnad blef han mycket sjuk oeh svag.; dog !741
. W. var berömd för stor lärdom27). Gift med Anna

Granskoug, enka efter kyrkoherden i Söfde Kasp. Ennes.
Skrifter,: Disp. de lusibus phantasi® delir®, (preside A. Rydelio),
Lund 1717. — De Æqualitate purpur® August®, (respond. J. Köhler).
Ib. 1720 ; 8:o,
ark.

►•
27. M. Georg Cronberg, f. 1697i Landskrona,
hvarest fadem Benkt Jöransson var skomakare. Åtnjöt

undervisning i dervarande offentliga skola; i dimissions27) Jfr. Döbeln, Hist. Acad. Lund. Sect. 1)1. p. 292. Lindfors,
Hist. Ac. L. II. p. 132. StåM, 1.1» 439-*-440. K Bring, Minne öfver
Biskop. Rydelius sf 107,
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betyget beter det om honom: ”talem se semper præbuit,
ut inter coæquales habitus sit optimus.” Under det han

gick'i skolan, höU han derstâdes 2:ne tal memoriter; del
ena vid 11 års ålder: ”de signis nativitatis regum et inprimis regis regum Jesu Christi,” det andra år 1713:
”de laude litterarum.” Stud. 1715; vid jubelfesten 1721
i Lund höll han memoriter en oration ”de regno Antichristi per Lutherum debellato” æ); mag. 1723; rektor
i Lund 1724
förflyttad till samma beställning i Mal
mö 1733
; kyrkoherde i Ingelstorp' och Walleberga

1739 44 > tillträdde 1740 4; var 1731 respondens fôr
synodaldisputationen ”de Crealione.” Under biskopsledigheten i Lund 1740 måste han resa till Götheborg för
att der prestvigas, hvilket ock, i anseende till hans er

kända skicklighet, utan någon föregående examen skedde
d. 24 april 1740; dog af stark skörbjugg 1758 278. Såsom
skollärare var han fördelaktigt känd för sina ”goda informationsgåfvor”
Han dimitterade till universitetet 105
disciplar, 50 från Lunds och 55 från Malmö skola. —

Gift med Regina Dorothea Kehler, dotter af apotbekaren
D. Kehler i Lund; med henne hade han 4 söner och 4
, döttrar. Den ene sonen Daniel C. blef kyrkoherde i Halm
stad och Zireköpinge (f. 1729 -j* 1782).
28. M. Karl Holm, föddes 1699 44 Pa Kalsjö
gård i Skurups pastorat, hvarest fadern Anders Holm var
frälsefogde på Svaneholm.
Stud. 1716 a^; magister

1726; var 1728 på förslagen till Burlöfs och 1729 till
Oxie och Bjereshögs pastorat; vikarierade vid konrekto-

ae) Döbeln, Hist. Ac. Lund. I. 46—47.
,9) Ablmans Program s. IV.
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ratet härstädes någon tid 1731; ordinarie konrektor här
städes 1731 Vi rektor 1740 Ÿ prestvigd 1743 och
var s. à. på förslag till Wemmenhögs pastorat. Holm skall
hafva varit den förste - i Lunds stift, som vid tillträdet
till rektoratet aflade prof på sin skicklighet genom præ

sidium, oration och föreläsning.

Han ”var i sitt lefveme

uppriktig, i sällskap angenäm, i sine studier duktig, en
god Latinus i crisi, god räknemästare, ritade väl, höll

god disciplin i skolan och soin en man förfäktade skolans
rättigheter”30). Dog af rödsot 1743. Gift 1715 2r* med
Iugri Maria Kock; fadern hospitalsföreståndare i Malmö.

Efter hennes död gifte han sig med Ingri Margaretha Ri

chert Hans son var den i skånska kyrkohistorien rykt
bare prosten Samuel Holm Karlsson i Svalöf, (född 1743,
död 1808 i Knästorps prestgård).

29. M. Hans Petter Lorich, f. 1712 Ÿ i Fosie,
hvarest fadern Hans Lorich var kyrkoherde; stud. 1727 -1;
mag. 1734; docent i filosofien vid Lunds universitet 1735
förordnades 1739 af kanslern att bestrida de offentli
ga föreläsningarne i lärdomshistorien under d. v. profes

sorn och' bibliothekarien v. Oelreichs utländska resa; kon
rektor härstädes 1740; rektor i december 1744. ”Med
sina kunskaper förenade han den samvetsgranhet och alla
de egenskaper, som fordras för att bestrida en sådan
syssla med utmärkt förtjenst”31). Prestvigd 1748; kyrko

herde i Ousby och Loshult 1752^-; prost 1758; för
flyttad till Hjersås och Knislinge 1762; häradsprost 1766;

dog såsom senior bland presterskppet i Lunds stift 1798 2T9.

•°) Malmö Skolarkiv. Rektor Borups anteckningar i Skolboken.
8I) L. P. W&hlins Åminnelse-Tal s, 10,
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Han præsiderede 1758 vid prestmötet i Lund. Universi
tetet i Greifswald erbjöd honom doktorsvärdigheten i théo
logien , såsom ett bifallstecken öfver den väl skrifna synodaldisputationen, men han undanbad sig denna heder. ”Var

en grundlig Theologus, en subtil Philosopbus, en behaglig
Predikant och en god Christen”32). Gift l:o) år 4740
med Elsa Maria Corvin, dotter af. proslen i Malmö S. F.
Corvin; hon deg efter 6, veckors äktenskap; 2:o) år 1741

med Maria Sofia Hellman, dotter af prosten N. Hellman
i Mjellby; med henne hade han 2:ne barn; 3:o) år 1745
med Elisabeth Psilander, dotter af major N. Psilander;

hon skänkte honom 11 bam..

Hans son. Nils Lorichs

blef genom konungens öppna naturalisationsbref af d., 28
maj 1801 upptagen bland svenska ridderskapet D:r. L
P. Wåhlin höll vid prestmötet i Lund 1799 öfver pro-r

sten Lorich ett åminnelsetal, som är tryckt derstädes 1804.
Skrifter : . Diss. «duwtranediMixicüonöiQiirter absolute et respective
possibile el impossibile. : Land |7^8; 4:^ 9| ark, *—* Dj|pz de trip»ltci
cognilione nalurali, histories, philosophies et mathemalica. Ib. 1^42;
4:o, 3| ark. — Disp. tbeol. de Justificalione, habita in Synodo Lund.
1758; 4:o. — Likpred. öfver Kyrkoh. Cronholm.

30. M. Nicolaus Roland Borup, föddes 1710 2-y i
Tullstorp i Wemmenhögs härad, hvarest fadem Peltr Borup
var kyrkoherde och sedermera kontraktsprost (-j- 1742).
Efter att hemma hafva haft undervisning af 4 privata in

formatorer, sändes han' 1724 till Malmö. .før , att njuta
handledning af dåvarande hofmästaren fôr baronerne Hårdh,
sedermera domprosten Ambr. Westring. Student 1725
Reste i mars 1734 till Stockholm för att der försöka sin
lycka.

Under vistandet derstädes promoverades han i juni

9a) Malmö Skolarkiv.

Rektor Boru|>s anteckningar i Skolboken.
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s. å. till magister. Han antog kort derefter kondition hos
då varande .landshöfdingen i Örebro, sedermera riksrådet,
baron Er. Wrangel. Vid början af 1736 återvände han
tHlbaka hit. Som det hopp ej blef uppfyldt, som föranledt honom att lämna den förra konditionen, antog han
ny kondition • hos lifdrabanten Wulfklo på Bjömö vid Kal

mar, -och 1738 en annan hos öfverstelöjtnanten Delwig,
hvilkensedaarekonditiojl blef akademisk. Kollega i Lund
1741 if y tillträdde : denna beställning 1742
samma år
undergiek han äfven pastoralesamen och kallades i ledig
heten efter sin fader till 4:de man af Tullstorps och
Svenstorps församlingar, hvarest han äfven höll profpredikan; konrektor härstädes 1744-*T8, tillträdde i -maj och

introducerades äf biskop Benzelius; prestvigd 1748 *ys;
opponens vid prestmötet i Lund d. 27 juli s. å.; höll profpredikan i Kjellstorps och LiUa Bedinge 1750, i Hörby
och Lyby 175*1; rektor 1753 2-/J och emoltog genast
sysslan, hvilken han sökl med villkor att genast få söka
pastorat, ^emedan ban ej trodde ;sig kunna, rätta allt, som
här var krokigt” Uppförd 1753 på förslag till Hjersås;

fick 1754 prestsysslan vid artilleri-församlingen härstädes;
höll 1755 profpredikan i Hvellinge och Fuglie och äfven

s. å. i Brunby, å hvilket sednare pastorat han erhöll full
makt 1756 V ; tillträdde 1757
dög 1774 2/. Gift
1744 med prosten 0. Wrangels dotter Oliva, med hvil
ken han hade 10 barn. En sen 01. Borup blef kyrkohejrde och prost i Bara och Mölleberga, en annan son
Wäh. jul. Borup, kyrkoherde i Brunby.

Borup var utmärkt skollärare.

Såsom rektor sam

lade han och upptecknade åtskilliga uppgifter om sina fö
reträdare vid Malmö skola,
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Enligt hvad- han sjelf antecknat, brydde han icke

skoldisciplame med djupsinniga frågor, som fordra en hö
gre ålder ocb mogenhet; iakttog heligt horas canonicas,

undantagande någon gång under de 2 år han skötte ar
tilleriförsamlingen samt sedan hans flyttning begynt syssel
sätta hans tankar; böd aldrig till att under någon titel
slå under sig större elter mindre del, af tevad som till
hörde disciplame i spannemàl eller penningai1; ansåg ej
för någon bravoure att slå' dem, hvilka ej hafva ”potentiam physicam eller moralem” att försvara sig; agade derföre ingen blott för det att han ej kunde sina lexor; flatterade likväl ej skolgossarnes ambition; följde i sin
lefnad det symbolum: bene qui latuit, bene vixit33).

31. M. Jakob Qqensel, f. 1724 Ç i Lund, hvar
est fadern Konr. Quensel var malh. professor. Såsom en
skild lärare för amiralitets-kammarrådet, sedermera landshöfdingen Lars Dahlman^ son uppehöll hari sig i Karls
krona' från slutet af 1740 till början af 1748. Mag. i
Lund 1748; åren 1749—52 vistades han i Upsala hos

erkebiskopen Henr. Benzelius. Konrektor härstädes 1753 Ç0;

tillträdde sysslan d. 5 april s; å.; rektor 1756 277. Både
såsom skolans, styresman och lärare var'han utmärkt I en
tid, då uppfostrings- och undervisningsvetenskapen ej var så
mycket upparbetad, utöfvade han det förnämsta af hvad
de bästa författare sedermera föreskrifvit Skolungdomens

antal, som höstterminen 1753 var omkring 40, ökades
under Q:s rektorat betydligt, så att den hösten 1758 ut
gjorde öfver 703I). Kyrkoherde i Ausås och Ströfvels-

•®) Malmö skolarkiv.
34j Ablmans Program s. IV—VHL
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torp 1766 fÇ; höll vid prestmötet i Lund 1768 en la
tinsk oration; prost öfver S. Åsbo härad 1780 i novem
ber. Var ”en man af vidsträckt ocb grundlig lärdom och
deijemte allmänt känd för gudsfruktan och dygd”35); dog

1802.
Från härvarande skola dimitterede han till universi
tetet öfver 70 lärjungar.

Gift med kyrkoh. G. Billbergs

dotter, Ulrika Benedikta.
Bland Quensels barn blef Konrad, professor vid krigs
akademien, död 1806; lsaak Johan, bergmästare i We-

sterbotlen; Eberhard, kammarrättsråd, landskamrer i Mal
mö och riddare af K. Nordstjernan.
Skrift: Büchners Homiletiska Lexikon.

Öfters. (F—J.)

32. M. Lars Anton Borg, f. 1727

i Malmö,

hvarest fadern var auditören, sedermera borgmästaren A.
Borg. Efter åtnjuten undervisning i härvarande skola stud.
1741
; mag. 1745; docent i fysiken vid Lunds uni
versitet 1747; besökte Greifswalds univ. 1750; åren
1754—56 v. rektor i Helsingborg; prestvigd 1755 3^°;
kongl. hofpredikant 1760 yÇ; konrektor i Malmö 1756 T%-;
rektor härstädes 1767 4; orator vid prestmötet i Lund
1776. Efter 2:ne års tjenstgøring i denna egenskap be

fordrades han 1769 -fe till kyrkoherhe i W. Karup och

Hof; prost 1770; riksdagsombud 1778; v. häradsprost
1780 och ord. häradsprost 1785; dog 1800. Gift l:o)
med Qreth Nora Cöster; 2:o) med Anna Stinå Quiding
(t 1776) och 3:o) med fröken Elis. Uir. Celse, dotter
af bisk. Celsius.

S5) Elmgrenska Sami.

Skrifters Uo&rdinig vördnad vid Sverigti Rføs Borne |trfPrinte DurchleudiligsU Prinlz Carls högslbugueliga födelse, yttrad på
S:t Knuts-Salen i Malmö d. 10 okt. 1748. Lund, 4:o (på vers). —
Likpredikan öfver Prosten Mag. Thuro Hellman d. 24 sept. 1793. Lund
1793, 4:o, 36 sidd.

33.

M. Ludvig Johan Öhreus. Stud, i Lund 1746;

disp. pro ex. under prof. Laurell; mag. i Greifswald 1750.
feökle 1753 TST befordran till 4:de Jdarçsens kollegat här
städes och i Landskrona 1765; konrektor härstädes 1768;

rektor 1770, hvilken beställning han i 10 år beklädde
till sin död'1780. Var opponens vid prestmötet 1767 då
art. de Sacramentis in generaliin afhandlades; (Præs. Jac.
Faxe Pr. et P.) Af Præsidis tal till honom inhämtas , att
Öhreus skall allmänt hafva varit känd för grundlig lärdom
och ganska lyckliga undervisningsgåfvor36).
Skrift:

34.

Disp. De Oraculo Delphico.

M. Bernt Munthe.

Lund. 1766. P. 1, 3| ark.

Hade förut i Lund varit

anställd såsom adjunkt i fi^sçfîen,;innan tøtø. 1780 blef
rektor härstädes , i hvilken beställning han afled 1790.
Skrift: Disp. Obseryationes Philosophies de gustu Mentis ad eloquentiam relato. P. I. II. Lund 1766, 1770 ; 4:o.

35. M. Jöns Gersonius, föddes i Womb 1729 \4;
fadern Kristian Gersonius kyrkoherde derstädes. Vid icke
fulla 7 års ålder, både fader- och moderlös, åtnjöt han
en huld omvårdnad af sin faders efterträdare i pastoratet
mag. Gilius Hagman och erhöll i dess hus enskilt under
visning till 1746 L?, då han insattes ï rektorçkîassen af
Malmö skola och blef 1747
derifrån till Lunds uni
versitet dimitterad; mag. 1772. Vid slutet af år 1774

docens i grekiskan; bestridde höstterminen 1775 den le-

Bfi) Biskop Faxes Samlingar.
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diga professionen i österländska och' grekiska spraken;

konrektor härstädes 1780 *73 och började tjenstgøringen
i denna egenskap 1782; rektor 1799 Vi tjenstledig
1807 I; dog 1812 f.
Ur efterträdarens minnesteckning öfver honom låna
vi följande skildring af Gersonius.
Naturen hade icke
sparsamt tilldelat honom de anlag, hvilka fordras för att
göra hytta inom den klass af medborgare, som till sina
pligters uppfyUande behöfver lärdom och studier. Dessa
anlag hadç han sorgfälligt bildat och öfvat Allt ifrån

yngre åren hade han hos sig stadgat den grundsats och
vana, soin han ständigt behöll, att icke lära mycket, men
det förträffligaste, och detta ofta; för att vinna ej blott

en flyktig, men förtrolig bekantskap denned. Väl ha
de han ej gjort sig bekant med de skrifter i undervisningsvetenskapen, som redan då böljade utgöra en be

tydlig del af årligen utkommande lärda produkter; men
han hader samlat en ovärderlig skatt af pedagogisk erfa
renhet. Han hade: under den långa tid han uppoffrat åt
enskilt undervisring, gjort till sitt studium, hàru de un
dervisningsämnen, som höra till den första och den något
mera framskridna ungdomsåldern, bäst skola bibringas det
oöfvade eller ännu föga öfvade förståndet, och, om möj
ligt, vinna ingång äfven hos den mindre lyckliga fattningsgåfvan. Genom en sorgfältig uppmärksamhet på de späda
själskrafterna och deras gradvisa utveckling, genom ett
ihärdigt bemödande att förenkla begreppen, och genom
ett tålamod, som aldrig tröttades vid än så många frukt

lösa försök, hade han häruti, i synnerhet hvad grunderna
af språkläran angår, bragt sig till en hög och sällan upphinnelig grad af tålamod, att så länge och på så många
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olika sätt framställa en sak; tills den slutligen måste be
gripas; men äfven det saktmod, som ej förifrades vid
barndoms och ungdoms förseelser, som alltid urskiljde
hvad som kunde vara föremål för aga och bestraffning,
och som, der denna var nödig, hos den agade förtog
den tanken, alt han var föremål, ej för rättvisa, men
vrede. Han hade äfven det lynne, som borde finnas hos
hvaije skollärare, och hvilket gjorde, att han med nöje
såg sig omgifven af lärgirig och sedig ungdom, syssel
satte sig med dem äfven utom undervisningen, och fann
en stor tillfredsställelse i deras kärlek och tillgifvenhet.

Noggrannare kunde ingen vara, att i de till skolunder*
visningen bestämda timmar odelad uppoffra sin möda åt
dem, hvilka den borde tillhöra, och ingen ordentligare i
att för hvarje sak iakttaga den dertill bestämda tid. Hvad
han skulle bibringa sina lärjungar, hade han alltid väl öfvertänkt, och hos sig sjelf bragt tiil tydlighet. Detta,
jemte hans ojemförliga tålamod att icke förr upphöra att
förtydliga en sak, och icke förr gå ifrån denna tin en

annan, än han var säker, att den var riktigt fattad, samt

att så ofta upprepa den tills den hunnit äfven fästa sig i
minnet, var det, som gjorde hans undervisning så nyttig.
Städse emotlagande prof af hans kärlek ocb ömhet; al
drig finnande honom gifva sig ord för begrepp eller makt
språk för skäl; alltid seende honom uppoffra sin bequämlighet och jemväl sin behöfliga ledighet åt nitet för sitt
kall; i hvarje ord och handling endast upptäckande ut
tryck af hans rena Gudsfruktan och dygd och af hans
upphöjdhet öfver alla oädla böjelser och 'tänkesätt, kunde
en välartad eller icke alltför mycket vanartad ungdom ej
annat än vörda och älska honom med sin ålders hela
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uppriktighet och liflighet Också var intet bevis af kär
lek det hans lärjungar icke voro beredde att gifva ho
nom; och deras vördnad och förtroende för honom var
föga annat, än en tanke om ofelbarhet både i ord och
gerning. Detta eldade deras håg att draga nytta af en
undervisning, som de ansågo för en lycka att få njuta37).
Gift med Susanna Textorius (f. i Lyby 1766 £ f 1845).
Skrift: De Opprobrio Ægypli. Jos. V: 9. Lund 1773; 3 ark.

36. SL Georg Richard Ahlman, född i Xund 1768 y.
Fadern Joh. Ahlman var då præbende-komminister, seder
mera kyrkoherde i Brågarp; farfadern var borgare i Lund.
Stud. 1783; mag. 1787*; docent i österländska språken
1789 y1; undergick juridisk examen 1793; lärare vid
elementar-skolan i Gelle 1796 -J-g-, hvilken befattning till

träddes 1797
konrektor i Malmö 1800.44 ; vidGersonii tjenstledighet förordnad till pro-rektor 1807; profes
sors namn och värdighet 1810; rektor 1812 2^; rid
dare af kongl. Nordsljerne-Orden 1832; vald till medlem
af 1832 års skolrevision, hvilket uppdrag han -dock af-

sade sig; dog 1838 y3.
En af Ahlmans och Malmö skolas utmärktaste och
lärdaste disciplar, domprosten Reuterdahl, har på ett sär
deles träffande sätt i ett utgifvet minnestal skildrat den

oförgätlige lärarens förtjenster.

Vi meddela derur några

drag.

Antingen vi betrakte G. R. Ahlman som blott under
visare, eller tillika såsom styresman, såsom anordnare af
undervisningen i sin klass och i hela den skola, som åt

*’) Jfr. G. R. Ahlman, Minne af framlidne Rektorn Mag. Jöns Gersonius. Malmö 1815; 8:0.
25
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hottomvar anförtrodd, sä se vi ett herdig, en fullkomligt
eietoplarisk skolman framför oss. Till den egentliga un
dervisningen hade han en ovänligt stor skicklighet. Hans
kunskaper voro rika, hans grundlighet stor. Han ökade
de förra och den sednare genom ständigt fortsatta stu
dier, icke just genom studier af det slag, som tillhöra

den egentligt lärde, således icke genom det noggrannare
undersökandet af någon viss särskilthet , hvarigenom öfverslgten af större fält ofta inskränkes eller alldeles för
hindras, utan genom de studier, som för skolläraren äro
de vigtigaste, således genom allmänna linguistiska, histo
riska, geografiska, filosofiska forskningar, genom .inhåm*
tande af sådant, hvarigenom det förut inhämtade blifver
redigare, säkrare, klarare och fullständigare. Ingen såg
honom, åtminstone i hans friskare dagar, någonsin sysslo
lös, och näppeligen såg honom någon sysselsatt med an

nat än det, som under nästa timman skulle genomgås i
skolan, eöer genomsåg han ynglingarnes skrilprof, eller

upptogs han af de ärender han såsom skolans styresman
skulle besörja, eller studerade han sina Greker och Ro
mare, Sina historiker och geografer. Ännu låg Cicero
uppslagen på det bord, som stod icke långt ifrån hans
dödsbädd, och på samma bord qvarlågo ännu historiska
och geografiska anteckningar, hvilka han fortfor att under
sin läsning verkställa, ehuru han icke längre i sin skola
behöfde dem. Sålunda grundligt förberedd var sjelfva un
dervisningen ock grundlig. Ahlman gick långsamt, men
säkert till väga.

Han var ingen älskare af långa pensa,

af vidt utsträckta kurser.

vidden.

väL

Han gick åt djupet, icke åt

Han fordrade att hvad som lästes, skulle läsas

Han öfverhoppade intet förr än det var förklaradt.

m
Men lian fasthängde icke vid småsakerna med småaktigt
sinne; han trodde sig icke hafva vunnit det heia, for det

han vunnit en mängd små delar; han afsåg det héla så
väl som delarne. Han undervisade icke blott med noggran utförlighet, utan ock med öfverskådande klarhet, med
lifgifvande värma och med ett allvar, som fängslade lärjungames hela uppmärksamhet. Och dessutom med en
alldeles beundransvärd jemnhet, med ett lugn, som aldrig
lät rubba sig, med en afmätthet, som man' lätt skulle
hafva tagit för liflöshet, om man icke sett ynglingarnes
vakna ögon och spända öron. Hvad den egentliga under-

visningsmethoden beträffar, så band sig Ahlman icke vid
någon viss, trodde icke att någon viss var antingen helt
och hållet förkastlig eller, använd af hvem som helst»
fullkomligt tillförlitlig. — Ahlman hade en alldeles oin

skränkt undergifvenhet af lärjungarne. Och detta hade
. han vunnit blott genom sitt lugn, sitt milda, men fasta
allvar. Han behöfde sällan eller , aldrig aga och aldra. minst förifrade han sig eller lämnade vrede och häftighet
något utbrott Lugnet satt orubbligt på hans panna, men
hans öga spelade omkring i rummet, lämnade ingen
obemärkt, och höll enhvar i tukt, ty enhvar visste att

han ingenstädes var säker, att lärarnes blick inträngde i
hvarje vrå, och att der den fann något orätt, något
oskickligt, der fick icke detta vara oanmärkt. Anmärk

ningen skedde blott med en min, en viuk, ett lågt utta
lande af den felandes namn; men härföre var denne lika
så rädd, som, för en lång förebråelse, ett svall af strän
ga och tillrättavisande ord. Åfven utom skolan voro yng
lingarne följde af Ahlmans skarpa uppmärksamhet.
25*
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Ahlman var rättfärdigt sträng mot sin skola, men
han var ock mild och kärleksfull. Saktmodigt och med
det största tålamod kunde han bearbeta en hardt nära
oduglig yngling och behålla honom under sina händer till

dess han utan skam kunde låta honom gå ut ur sko
lan. De ynglingar deremot, som visade en bättre art,
saknade icke uppmuntran.
Dock iakttog Ahlman äfven
härvid det vanliga lugnet, den för honom egna besinnin
gen. Genom smicker och smekningar blef ingen bort
skämd. Hans beröm var ännu fåordigare än hans klan
der. En godkännaride nick, ett ”godt,” eller ”riktigt,”
var nästan det enda man hade att vänta;, men såsom den
felande icke behöfde mer än en varnande min eller en
enstafvig bestraffning för att låta rätta sig, så behöfde
den påpasslige och skicklige till sin uppmuntran icke mer
än ett enstafvigt godkännande. Glädjen öfver det goda

och vackra som Ahlman i sin skola förnam, liksom sor
gen çfver det dåliga och vanartiga ; höll sig nästan helt
och hållet fördold i hans sinnes djup; endast lätt krusa
des deraf ytan. Nästan alltid var den glatt och spegel
klar. Ett så kalladt godt eller elakt lynne såg man hos
honom aldrig. Endast när den gode, den kärleksfulle lä
raren skulle skiljas från ynglingar, hvilkas bättre del han
en längre tid vårdat, och om hvilkas goda art han var
förvissad, endast då skaffade sig elden*i hans hjerta luft.
Ännu i dimissionsexamen var han den allvarlige skollära
ren, den lugne, noggranne, nästan kalle åhöraren; men i
det slutliga tilltalet och afskedet uppenbarade sig’ den fa

derlige vännen, och man förstod att man länge varit hans
hjerta kär, ehuru detta hjerta förut hållit sig tillsamman
och bemödat sig att klappa lika varmt för alla, på det
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att ingen genom en för stall kyla eller för stark värma
skulle taga någon skada.
Ahlmans ordning inom sin klass verkade Jörträflligt

på hela skolan. Der den förste läraren, der skolans sty
resman var påpasslig, punktlig, sin pligt på hårsmånen
trogen, der skulle de öfriga ock blifva det. Han behöfde
härom icke tillsäga. Det följde af sig sjelf. Der han
styrde, der çtyrdeden säkra ordningen, den oförryckbara
lagen. Hans ur och skohiret gingö alltid rätt, och båda
gingo, för lärare såsom för lärjungar, lika med verldsuret. Afvikelse, förvirring kunde icke ega rum. Och
såsom Ahlman var sina lärjungars faderlige vän, så var
han ock sina medlärares. I skolan var han mot alla
jemn, höflig, afmält, men ingenting mera. I hans kam
mare kunde enhvar uttala sig, fick, efter behof, råd, hjelp,
en grannlaga och mild erinran eller en godkännande upp
muntran, allt med uppriktighet, med saktmod och med
det värdiga lugn, som är grunddraget i Ahlmans hela
väsende38). — Ahlmans stoft jordfästades af bisk. Faxe,

som vid detta tillfälle höll ett tal öfver sin jämnårige vän.
Ogift

Tacksamma lärjungar ha åt den älskade läraren låtit
uppsätta en minnesvård.
'. Skrifter: Disp. de Chaldæis septenlrionalis originis. Lund 1787.
Præside M. Norberg (pro Jaurea). — Disp. de Gente et Lingua Turoarum. P, I. IJjm. 1788 (pro venia docendi); 2| ark. — Tal om det
intressanta i skollärarens yrke. Lund 1808. — Minne af framlidne Rek
torn Mag. Jöns Gersonius. Malmö 1815; 8:o. .— Program vid Refor
mationsfesten 1817. — Program vid invigningen af Malmö lfirdoms'och apologist-skolas nya hus. Malmö 1827; 4:o.

8e) Jfr. Minnestal öfver professor G. R. Ahlman. Af d:r H. Reute rdahl. Lund. 1838.
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37. M. Kristoffer Tegnér, föddes 1807

i Lund,

hvarest fadern var dåvarande professorn, sedermera bi*
sk open, Esaias Tegnér; stud. 1823; mag. 1829; docent
i arabiska litteraturen 1831; konréktor i Malmö 1832;
rektor 1838; kyrkoherde i Kellstorp 1839; prost. Gift
1841 med Emma Kinberg, dotter af prosten Kinberg i

Grönby.
Skrifter: Sara Kotaai XLV Arabica et Suethice. Lund 1831 ; 4:o.
— Aphorismi Pædagogici pro mun. Rectoris obtinendo. Ibm. 1833;
4:o. —' D:r J. G. V. Engelhardts Handbok i Kyrkohistorien. 3:dje de
len. öfversfittning. Ibm. 1837.

, 38. M. Fredrik
Malmö; fadern prosten
stud. 1824 37°; mag.
rektorsklass 1835 ?/;

Emanuel Borg, föddes 1810 2T8 i
och kyrkoherden i Farhult Â. Borg;
1832; duplikant vid Lunds skolas
docent i arab, litteraturen 1836 aT2;

tillförordnad adjunkt vid Lunds kalhedral-skola 1837 yj
vikarierande rektor derstädes höstterminen 1838 samt hela
året 1839; rektor vid Malmö skola 1840 y6, hvilken
beställning tillträddes 1841 -L. Gift 1839 med C. Vilh.
Berghman; fadern v. rådman i Lund.

Genom rektor Borgs bemödande har det lyckats att
skolan återfått den gamla rektorslönen, som efter prof.

Ahlmans död så betydligt blifvit förminskad.
sid. 343—48.

Jfr. ofvan

Skrifter: Disp. Carmen Tanlarani, Arabice et Suethice. P. P. I. II.
Lundœ 1834; 4:o (pro venia docendi). — Disp. de fùndamento, quo
nitatur illa Temporum Latinorum consecutionis doctrine. P. P. I. II.
Ibm. 1840 ; 4:o (pro munere Rectoris).

d) Krarektøer vid lalmé skela.
i.

M.

Thure Liebman föddes 1660 44 * Malmö, bw>

est fadern Nils Thuresson var borgare och grytgjutare.

Från skolan i sin födelsestad dimilterades han i april
1677 till universitetet i Lund. Under danska kriget be-

gaf han sig tillbaka till Malmö, ocb som d. v. e. o. theol,

professorn, sedermera biskopen, d:r Kristian Papke äfven
begifvit sig dit och kom att bo i Nils Thuressons hus,
så sysselsatte han sig med att undervisa dennes son Thure
och fann i dess qvickhet ett sådant nöje att han en gång
yttrade: ”Du bist mir'doch ein lieber Mann und Du
sollst auch Liebman heissen,” hvilket namn han ock der
efter antog. Àr 1680 reste han till Wittenberg,-hvarest
han d. 6 maj bland de studerandes antal vardt inskrifven
och 1682 2t7 kreerades till magister, hvarefter han ge
nast började hålla collegia privata. Àr 1684 i maj reste
han tillbaka till sin födelseort. S. å. då kollegan vid 5:te
klassen i Malmö Erasmus Nolleroth blifvit kyrkoherde i
Hör och Munkarp, indrogs detta köllegat och inrättades i
dess ställe konrekloratet.
Liebman förordnades då till
skolans konrektor. År 1686 Ç0 kallades han till esqua-

dronsprest vitt drottningens lifregemente till fot, blef d.

14 i s. m. prestvigd och d. 9 maj af prosten Hambræus
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inställd i detta embete, hvilket han jemte konrektoratet
förestod. År 1689
responderade ban på prestmötet
i Lund för bisk. Papkes synodaldisp. de Deo in Essentia
uno et Personis Trino; år 1692 utnämndes han lill
I
kyrkoherde i Löderup; responderade år 1693 y på
prestmötet i Lund för bisk. Papkes synodaldisp. de Justi-

ficatione och opponerade år 1697 y vid prestmötet på
bisk. M. Steuchs synodaldisp. de Ecclesia; bevistade så
som stiftsfullmäklig riksdagen 1697; år 1698 kyrko

herde i Landskrona. Såsom inspector scholæ derstädes
visade han sig mycket verksam och nitisk. År 1699 prost

öfver Rönneberga och Harjagers härader;
flyttad till
fullmakten
förordnad
23 okl. s.

kyrkoherdebeställningen
daterad All-Ranstadt i
till prost öfver Gärds
å. præsiderade han på

1707 y för

i Kristianstad och är
Saxen; straxt derefter
härad. Den 22 och
prestmötet i Lund för

sin lärda disputation de Novissimis, hvilken äfven utom
lands ådrog sig uppmärksämhet och af d:r Fecht i Ro
stock ånyo upplades. ”Han var lång till vexten, mycket

smärt och såg grym ut, men var annars en dygdig,lärd,
välbegåfvad och arbetsam man” heter det i några gamla
anteckningar om honom39). Dog 1718 y och begrofs

d. 16 maj s. å., då prosten Pridbjörn Blanxius öfver ho
nom höll likpredikan i anledning af II Tim. 4: 7—8.
Gift l:o) 1685 i Lübeck med Sofi Windlerin från Wit
tenberg; 2:o) 1692 i Malmö med Martha Rogge, dotter

af borgmästaren derstädes C. Rogge; 3:o) 1699 i Lands
krona med Anna Aquilonia. Med dessa hustrur hade han
21 bam.

Bland sönerne af tredje giftet blef Nils Lieb-

Elmgrenska Samlingarne.
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inan prost och kyrkoherde i Tygelsjö och Reinhold Liebman rektor i Lund.
Skrifter : Disp. de Caussa déterminante differentiam rerum pure
possibilium ad futurum qua tale. Lund 1685; 4:o, 4-} ark. — Disp.
synod, de Novissimis. Ib. 1707. (Omtryckt i Rostock).— Predikan pä
Christi Himmelsfärdsdag, hällen i Christianstad 1713. Ib. 1713.

2.

Matthias Hahne, 1692}blefvo sedermera rek-

3.
♦.

Thomas Joungh, 1704 ; torer i Malmö; jfr.
Matte Winquist, 1709 j sidd. 373—375.

5.

Sven Fundahn, föddes 1684 4t * Sleinge uti

södra Halland, hvarest fadern Erasmus Fundahn, som han
vid 4 års ålder förlorade, var kyrkoherde.

Erhöll hem

ma undervisning af en norsk student N. Wegner, hvilken
1701 dimitterade honom till universitetet. Kollega i Mal

mö 1710 As konrektor 1714; kyrkoherde i Reslöf och
Ô. Karaby 1729; prost 1749; häradsprost 1752. Kort

efter sedan han tillträdt kollegatet, föranläls han af pa
triotism att afbryta tjenstgøringen vid skolan och begifva
sig till svenska krigshären för att meddela grefve M. Sten
bock vigtiga upplysningar. Han bevistade ock del rykt
bara slaget vid Helsingborg 1710, under hvilket han flera
gånger var i yttersta lifsfara. Han var en skicklig lära
re, varm förfäktare af skolans rättigheter samt en begåfvad predikant. Sedan han 4 gånger såsom presterskapets

ombud bevistat riksdagarne, dog han 1763-^. Gift med
kyrkoherden i Björnekulla Jöns Frisenbecks dotter Cecilia,

med hvilken han erhöll 6 barn inom 2 års tid, ty hon
fick 3 gånger trillingar; hade tillsammans 18 barn40).

40) Ahlmans Program s. III.
teckningar i skolboken).

Malmö skolarkiv. (Rektor Borups an
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6.

M. Erik Burmark föddes 1682 i Piteå, hvar-,
est fadern Johannes Ândreæ var handlande och rådman.
Sedan han i 7 års tid åtnjutit undervisning vid Hemösands gymnasium, blef han i Upsala stud. 1704, och mag.

1710, innehafvande dervid första hedersrummet

Prest

vigd 1712 44 i Lyby kyrka af biskop Steucb, som då
uppehöll sig på Osbybolm , dit han tagit , sin tillflykt undan
pesten, utnämndes han 1712 V
Regementspastor i
Malmö och fick med konungens tillåtelse 1730
tillika
konrektoratet, hvilket han förvaltade tills regementet trans
porterades till Stralsund; kyrkoherde i Landskrona 1731
V; häradsprost 1732 2?°; dog af slag 1746 ■£. Lik

predikan hölls öfver honom af dåvarande domprosten, se
dermera biskopen d:r Joh. Engeström. Gift 1715
med
Elsa Bostadia; fadern, M. Bostadius, var häradshöfding üfver hela ' Westerbotten.

7.
8.
9.
10.
,11.
12.

M. Karl Halm, 1731
M. Hans P. Lorich, 1740

M.
M.
M.
M.

Nie. Bol. Borup, 1744
Jakob Quensel, 1753
Lars Anton Borg, 1756
Ludvig Öhreus,1767 4

13.

M. Berndt HÏunthe,

14.
15.

M. Jöns Gersonius, 1799

1770 Ç1

sedermera rek

torer i Malmö;
jfr. sidd. 376
—389.

M. Georg Bich. Ahlman, 1802

17. M. Otto Jon. Gust. Billberg, född i Lund 18061 ;
fadern handlande; stud. 1822; mag. 1826; docent i hi
storien vid Lunds universitet 1828; vikarierande rektor
i Lund 1829; konrektor i Malmö 1830 2T3; dog 1832.
Skrifter: Disp. de Notione hist. Literarum. Land 1838; 8:o. — Thread
Jeremiæ Suethice. Ib. 1828; 4:o. — Theses. Pro mun. red. Ib. 1830,4:o.
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M. Jonas Erasmus Palm, född i Karlshamn
1784
fadern Andreas Palm tullskrifvare; stud. 1799;
mag. 1805; kollega i Malmö 1808 2-°; tillträdde 1809 •!■;

18.

præsiderade s. å.; v. konrektor 1810 4; ord. konrektor
1812 ¥, tillträdde 1814 -J-; opponens vid prestmötet i

Lund s. à. Känd såsom skicklig och nitisk skollärare.
Kyrkoherde i Burlöf 1817, tilltr. 1818; prost; dog 1824.
(Jfr. A. P. GuManders Tal vid J. E. Palms jordfästning.

Lund 1824; 8:o).
Skrifter: Disp. de Memoria excolenda. Lund 1809 ; 2} ark. —
Theses. (Pro mun. Rectoris). Ibm. 1812; 1 ark. — Tal om nyttan
af gamla classiska Språkens studerande i Scholorna, hållet i Malmö d.
9 Mars 1814. Malmö 1814; 8:o, 24 sidd.

19. M. Martin Elmgren Collin, född 1788 y i
Fjerrestad; fadern häradsprost; stud. 1806; mag. 1811;

amanuens vid consist, eccles. i Lund 1812 £; kollega i
Kristianstad 1815 y; v. rektor derstädes 1816; kon

rektor i Malmö 1818

kyrkoherde i Glimåkra 1829 y;

prost 1834 4-^* Gift med Ch. S. Olin; fadern ekonom,
dir. C. A. Olin i Fjelkinge; 9 barn.
Skrifter: Disp. de studio discendi io pueris excitande. Lund 1811.
PP. II; 1£ ark. — Svar på Samfundets pro Fide et Christianismo PrisFråga: Då den oseden i vissa Samhällskretsar synbarligen tilltagit, alt
man och qvinna lefva tillsamman utan lagligt äktenskap, frågas, hvilka
äro orsakerne till delta förakt för Gudomliga lagen m. m., ulgifven
jemte en annan Skrift, med titel: Skrifter, belönte af Samfundet pro
Fide et Christianismo. 1824; 8:o.

20.

M. Kristoffer Tegnér, konrektor 1832; rektor

1838. Se sid. 390.
21. M. Frans Kristian Nordström, född 1810 y

i Wanstad, hvarest fadern då var kyrkoherde, sedermera
förflyttad till Ingelstorp och prost öfver Ingelstads härad ;

stud. 1826; mag. 1832; duplikant vid Lunds skolas rek-
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torsklass 1834
dupl. vid rektorsklassen i Malmö 1835
;
L f. rektor derstädes 1838 och 1840, konrektor i Mal
mö 1839; kyrkoherde i Tryde 1841 2-/. Gift med Gu

stava Borg; fadern rådman i Malmö.
Skrift: De methodo instituendi Hamiltonians.
Rect.)

Lund. 1839; 8:o.

(Disp. pro munere
,

22. M. Holger Anders Wïtt, född 1818 y i
Karlskrona, hvarest fadem är amiralitets-pastorn prosten
P. S. Witt. Stud. 1835 f-; mag. 1841; v. konrektor i
Malmö d. 16 juni s. à.; ord. konrektor 1843
tjenst
gjorde fr. d. 1 september 1842* till d. 19 juni 1844
såsom vice notarius vid Lunds domkapitel, under hvilken
tid han äfven höstterminen 1843 och vårterminen 1844
såsom vikarierande adjunkt föreläste vid Lunds kathedral
skola. Gift med Sara Schultz.
Skrift: Disp. de Studio philosophise in Scholis (pro munere Rect.)
Lund 1841 ; 8:o.

e) Kolleger vid Balmö ekola.

M. Jens Pedersen Grundith var fôre 1537 kollega bar
städes; sedermera rektor i Ystad. Denne utmärkte mans
lefverne meddelas längre fram.

Se Ystads skola.

Peder Lauridsen, kollega 1570 eller 1571; jfr. ofvan sid. 359.
Jens Jenssen, koll. 1587. (Wollmar, Malm. Äntiqu.
I. 236).
M. Johannes Corvin eller Ravn, f. härstädes 1569,

begagnade undervisningen i Malmö skola i 13 år; stud.
1589; koll. 1591—-92; kyrkoherde i Willie och Örsjö
1596—1605; sedermera kyrkoherde i Malmö; mag. 1610;
dog såsom prost öfver Oxie, hårad. Var känd såsom

psalmdiktare. Jfr. Brandt og Helveg, Den danske Psalmedigtning I. (Omrids af Forfatternes Levnet s. 30); Som
melius, Lex. Erud. I. 102—103.
Baccal. Christen Olsson Caføntfønus, f. omkr. 1590;
var koll. 1615—19; baccalaureus i Köpenhamn 1616;
kyrkoherde i Bosjökloster 1624; dog 1668.
. Thomas Jutus, koll. i 4:de klassen, afsattes 1616 ■£.
Uti Sivert Grubbes Curriculum vite (St. Kgl. Bibi, i

Köpenhamn, Uldalske Saml., n:o 449, 4:o) läses under
d. 8 mars 1616 följande anteckning: ”Fui in Capitulo et
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audita est causa inter Rectorem et quartæ classis Hypo-*

didascalum, Thomam Jutum, Qui propter inobedientiam
erga Præceptorem, Negligentiam in officio et vitam disso-

lutam remotus est”

Enär Sivert Grubbe var kgl. befall—

ningsman på Malmöhus slott, antager jag att den ifråga
varande Th. Jutus varit anställd vid Malmö skola.
Jörgen Niélssen namnes 1616.
Tegn. o. alle Lande V. 76).

(K. D. Geh. Ark.

Baccal. Alb. Johannis Corvinus, dim. 1618 fr. Ro
skild ; ss. koll., i Malmö promoverad till baccalaureus i Kö
penhamn 1619
kyrkoherde i Womb och Weberöd.
(Matr. Univ. Hafn.) Författare till ”den himmelske Herre
dag;” (jfr. Bloch, Roskilds Domsk. Hist. HI. 20; Wer-

laulfs Antegn, til Holbergs Lystspil, s. 136).
Baccal. Mogens Madsen (Magnus Matthiæ Tauroltensis), dim. fr. Roskild; stud. 1618; var koli. härstä

des, då han 1619
Hafn.)

3-/ blef baccalaureus.

(Matr. Un.

Baccal. Christianus Canuti prom. ss. koll, härstädes
till baccalaureus 1622 2T7.

(Matr. Un. Hafn.)

Baccal. Petrus Martini Helstadius prom. 1627 y9
ss. koil. härstädes till baccalaureus. (Matr. Un. Hafn.)
Baccal. Henr. Johannis Hammelovius var koil. här
städes, då han 1627 Ÿ blef baccalaureus.

(Matr. Univ.

Hafn.)

Jakob Hansson Colding, f. i Kolding på Jutland
1605 2t*; fadem Hans Moritzsen borgare derstädes; dim.
fr. Lunds skola; koll, i IV:a härstädes 1629—30; prestvigd 1630
ss. kyrkoherde i Winslöf; häradsprost

1650; dog 1651 Ç.
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Andreas Severini Ronovius, nämnes ss. koil. i Illa
1630.

Kan var dim. fr. Malmö skola och inskrefs ss.

stud, i Kphmn 1626 -fa. (Matr. Un. Hafn.)
Olaus Assveri, dim. fr. Malmö skola, blef han stud,

i Kphmn 1626 fa. (Matr. Un. Hafn.)
Nich. Joh. Buschius, dim. fr. Lunds skola, stud, i
Kphmn 1626; nämnes ss. koll, i l:a 1630; dog ss. kkhde
i Brågarp 1663.
Paulus JaoohœUS, koll, i V:a nämnes 1652.

Johannes Bastius, nämnes 1652—64.
Nie. Stampius, koll, i V:a, nämnes 1653—58.

- Christiernus Broderus, koll, i HLa, nämnes 1653—
1654.
Ericus Johannis, koll, i ILa, nämnes 1653.
Anm. Underrättelserna om de 5 sistnämnda äro
hämtade ur Malmö skolarkiv (Konvolutet VII, n:o 3).
Christopher Pedlersen nämnes ss. koll. 1654—59
(Malmö Skolarkiv [Konv. VH, n. 3). Rönbeckiana. Ms.
på Lunds univ. bibi. VH. 34. — Bisk. P. Winstrups bref
till G. 0. Stenbock åren 1656-—1664. Ms.).

Nicolaus Christophori, koll, i HI:a, nämnes 1656—
1658.

Andreas Janus, nämnes 1657—-65.
Johannes Petri, koll, i I:a, nämnes 1658—65.
Michael Torlosius, koll, i IV:a, nämnes 1659—60.
Andreas Pauli, nämnes 1659—65.

Johannes Johannis Berg, koll, i HLa, nämnes 1664—
1665.

Anm. Uppgifterna om de 6 sistnämnda äro från
Malmö skolarkiv. 1.1.
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Jok Johannis Flensburg, f. härstädes 1645; fadern
skomakare; koll, omkring 1660; kkhde i Fosie 1671;

dog 1709.
Jörgen Schreit var 1669 koll, i V:a, sedermera
rektor i Kristianstad. (Wollmar, Malmös Ant. I. 390).

M. Lars Petræus, koll.

1677; rektor 1682; jfr.

ofvan sid. 371.
Johannes Petri omtalas såsom kollega 1679. Han
anklagades att hafva öfvat pædarasti med sina disciplar
och' dömdes att halshuggas och i bale brännas. (Woll
mar, Malm. Antiqu. II. 121).

Olaus Nordström nämnes såsom koll, i IV 1680—

1681; rektor i Ystad 1681. Se nämnda skolas rektorer.
Laur. Petri Gothus, koll, i V:a, nämnes 1680; afträdde troligen 1683.
Joh. Ingvari Sommerus, koll, i H:a, nämnes 1680;
dog såsom koll. 1682.
Heidenus Eggerti, nämnes 1680—94.
Joh. Henrici Bernzerus, koll, i IH:a, nämnes 1680
—1684; kkhde i V. Karleby 1684; dog 1726.

Lars Kristoffersson Rafn, koll, i IV:a,

nämnes

1682; sedermera kommin. och v. past, i Husie och V.
Skreflinge.
Hieron. Knopf, rekommenderad af biskopen, antogs
han 1682 Ç till kollega i 5:e klassen. (Wollmar, Malm.

Antiqu. H. 122).
Rasmus Jak. Nolleroth, koll. i,V:a, nämnes 1683—
1685; kkhde i Hör och Munkarp 1685; dog 1714.

Johannes Widing, koll, i IV:a, afsade sig tjensten
1688.
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Fredrik Andersson, kolL ,i HLa 1684; nämnes än
nu 1688.
Fredrik Dubbelsten, koll. i HI:a 1688 3T° ; afträdde 1694.
Johan Mastorph, koll, i La 1688 3T°.
Johan Torslovius, koll, i II:a, nämnes först 1684,
ämnade 1688 lämna skoitjenslen.
Fredericos Christiemi, koll, i IV:a, nämnes
(M. Sk. Ark.)

1688.

El. Cervin el. Hjorth, koll. HLa 1694 4- efter Hei
den; 1698 44 prestv. såsom .kyrkoherde i Fulltofta; dog
1714.
OL Hindbeck, f. härstädes 1671 ’T3; fadern Måns

Olsson borgare; stud. 1688; koll, i IILa 1698 44 efter
E. Cervin; prestvigd 1699 såsom komminister vid Lom
ma, Fjelie och Flädie församlingar; kyrkoherde i Querre-

stad 1703; häradsprost: riksdagsman 1727; dog 1729 2K5.

Likpred. hölls af bisk. Benzelius.
blef kkhde i Silfåkra.

Sonen Dan. Hindbeck

Lars Nilsson, koll, i Ila, nämnes 1695, men har
förmodligen redan 1688 tillträdt; inkallad af konsist, till
prestexamen 1698 3^; dog 1700 eller 1701.
Corn. Mechelburgh, son af rådmannen härstädes H.
M.; nämnes 1688—1709; sistn. år hade konsist för

afsigt att befordra honom till någon klockarelägenhet.
Mieh. Hagström, koll. 1694 277 ; kkhde i Quidinge
1701; dog 1702.

Christen Riber, koll. 1700; dog ss. kolt 1706.

Lars Nobehus, f. i Nöbbelöf vid Lund 1673
koll,
i HLa 1699: kkhde i Tommerup och Skegrie 1710
26

dög 1700 f;

Éäta skänkte 200 d:F sdht till hvardera

af skolorna i Lund. och Malmö.
Petrus Elbogeus (Pehr Elboge), född härstädes, koll.

1706; nämnes ännu 1709; dog såsom kollega.
Montelius, f. 1679, nänlnes 1706—1710.
Esbjörn Möller, koll, i II:a, dog 1706.
Petrus Rönbeck, köll. 1710
dög 1716 i stplil.
,01. Ntiïenbërÿ, kolt 1710 ^4, afträdde 1712.

Nie. Fundahn, koll. 1710 2^.
N. Sundius ,var först koll, i Helsingborg ett år, se
dan härstädes omkring 1712; kklide i Kellslorp och L.
Beddinge 1724; dog 1732.
Kand. Laur. Kiellbohtn, Vestg., vik. kolt 1712 2-y ;

; nämnes äfven 1716 i IU:a.
Joh. Dröschier, koll. 1713; kklule i Svaluf 1735;
dog 1749.
ord. koll. 1715

Sven Trägärd, kolL i IV:a 1714, nämnes 1716;
blef sedan regementspastor; 1739 pastor i Helsingborg;
död 1773.

Kielbeck omtalas 1716.
Anm. En Ach. Kiellbeck omtalas 1739 såsom komm,
i Söfde. Monne densamme?

Gerhard Holst, f. i Helsingborg 1688, koll. 1716
kommin. i Örtofta 1720; kkhde derstädes 1729; prost;

dog 1770.
Joannes Rorlen, køS. i IV:a 1717; dog 1728.

Andreas Floræus, koll. 1724; kkhde i Slågarp 1731.
01. Bangius, nämnes 1725—33.

Johannes Pflucht, f. i Landskrona 1696
stud.
1716; koll. 1728 V; pFestv. 1738 2/; kkhde i Gylle

iöå
1741;

lfSÖ If.

OhtiiåmAeä üiêd ldförd af Linné

i dess Skånska Resa.
Låur. Dahrin, prestvigdes 1732 att biträda vid
Malmö kyrka; kyrkoherde i Farhult och Jonstdrp

1747

—1752.
M. P. Loven, f. i Loshult 1718; koll. omkr. 1740;
prestvigd 1743 44$ kkhde i Reng 1753; dog 1785 *T2-

IVife Knopf, nämnes 1735—38; dog sistnämnda år
d. 25 maj.
Hans Beckman, koll. 1735; suspenderad 1745 44;

afsatt 1746.
A. Loffman, koll, i IÏ:à, hämnes 1738—48.
M. 01. Thomceus, koll, i I:a 1741; prestvigd 1727;
kkhde i Wemmerlöf och Rörhin 1759; dog 1189'.

M. Kock, köll. i QI :a, nämnes 1741.
M. Jöns Petter Nolleroth, f. 1704, tiämnes 1744—
1753; kkhde i Tygelsjö 1753; dog SS. häradsprost 1770.
,
M. Joh. Henr. Kernner^ L 1728, koll. 1750; ptestvigd 1752 44; kkhde iTorrlösa 1766; dog s& prost

1789.
M. Jakob Falkman, f. härstädes 1729
; koll, i
ni:a 1754 34*; prestvigd 1660; kkhde i Efverlöf 1765;
dog 1781.
M. Johan Myrman, koli. 1753; kkhde i Höj 1768;
dog 1775.
M. Jakob'. Corneliison Fdxe, f. i Äusas 1725 2-/;

Stud. 1741; mag. 1757; kofi. 1760; prestvigd 1766;
dög ss. koll. 1797.
M. Lars Engeström, f. hârstàdtëâ 1791/

toll.

1765 *-/; pfestvfgd 1761 44; kkhde i Kérrstdrp'1775;

dog 1818 V26»
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M. Klaes Ludvig Ennes, koll. 1767; kkhde i Röke
1777; k. hofpred.; dog 1791.

M. Anders Stevenius, koll. 1770; dog 1777.
M. Peter Trendelenburg, koll. 1775 44-

M. Diderik Ekman, koll. 1777; dog 1806.
M. Bernt Santesson, koll. 1779 -j-; regementspastor
vid k. Skånska Kavall. 1781
M. Karl And. Kjerulf, koll.

1779

; afskedad

1783; prestvigd 1784.

M. Kristian Hummel, koll, i ll:a 1782dogs. å.
Nils Kristoffer 7/oZs/, koll. 1783
kkhde i Tygelsjö

1790; prost; dog 1815.
M. Lars Petter Holmström, koll. 1783 V; prestvigd
1789; kkhde i Andrarum'1800; dog 1808.

M. Bing nämnes 1785.
M. Joachim Riber, kolt 1790 ^*; prestv. 1794;
kkhde i Bjereshög 1794; dog 1808,
01. Glimstedt, f. i Broby 1766 |; prestv. 1794

koll, i Landskrona 1795, härstädes 1806; kyrkoh. i Höja
1809 I, tilltr. 1811 f; dog 1846.
M. Johan Myhrman, f. i Malmö 1767, koll. 1797 y ;
kyrkoh. i Hammarlöf 1808; prost 1817,; dog 1844

Kand. Karl Svenonius, koll. 1801 ■£; kyrkoh. i Bosarp 1807; lämnade skoltjensten 1808 2K5; dog 1812.
M. Nils Kristian Quiding, koll. 1806 3T°; rektor i
Cimbrishamn 1811; kyrkoh. i Hoby 1812. Se rekto
rerne vid Cimbrishamns skola.

M. Ol. Karlström, f. i Ritskatslösa 1777

koll.

1808 y ; prestvigd 1815 få-, kyrkoh. i Barkåkra 1821 2TS.

405
M. Jonas Palin, koll. 1808 V;se ofvan sid. 395.
M. Anders Borg, f. 1785 i Lund; koll. 1810 T3T;
stadskomm. i Helsingborg 1812; kgl. hofpr. 1817; kyrko

herde i Farhult 1820; prost 1828.
M. Fredr. Ludv. Follin, f. 1783 i Ottarp, koll.
1810 441 kyrkoh. i Sjörup 1822 t-*; prost 1833; v.

häradsprost 1840; dog 1842.
M. Äils Matth. Raab, v. koll. 1811
ord. koll.
1813
kyrkoh. ï Försiöf 1822; dog 1831.
Samuel Follin, koll. 1813
kyrkohètde i Bösarp
1828; dog 1830.
P. C. Hallbeck 1815—16 vik. koll.

Georg Fredr. Hollenius, f. 1797 i Malmö, koll.

1821 V; kyrkoherde i Querrestad 1836.
M. Joh. P. Lageman, f. 1799 i Hortemölla, koll.

1824 4-; apol.' 1827; kyrkoherde i Frillestad 1830.
Joh. Lor. Hollenius, ,f. 1799 i Malmö, koll. 1824;
stadskomm. och slottspred. 1831; kyrkoh. i V. Ablstad
1837; död 1843
'
'

M. Karl Gottfr. Körner, f. 1802 pa Hviderup; apo
logist 1827; andre stadskomm. i Malmö 1832; förste
stadskomm. 1838; kyrkoh. i Gårdslänga 1843. '

M. Sam. Wieselguist, f. 1801 i Lund, koll. 1828 4r>
kyrkoherde i Gylle 1843.
M. P. E. Gullander, apol. 1832; stadsk. i Karls
hamn 1840; kyrkoh. i Sölvesborg 1847.

Joh. Abr. Asping, f. 1801 i Ö. Torp, koll. 1832 V,
tillika slottspr. 1841; kyrkoh. i Kyrkoby 1842.

M. Karl Oskar Sylvan, f.

1814 i Ystad, koll,

1837 Ÿ härstädes, i Ystad 1840,

w
M, Itørnt P. Krumlinde, f. 1810 i ßoderhvjddinge,
koll. 1838 vid apologist- qch 1841
yid lprdomsstølan.
M. Magnus Ede. Arçslfoug, f. 1813 44 i ßl-Slågaj’p; v. koll. härstädes höstterm. 1836 och vårterm.

1837, i Karlshamn fr. höstterm. 1838 till vårlerm. 1Ç4(|;
v. konrektor härstädes hösttepn5 lß40 oc^ y|itpn». lßll;
Wfc
• ’ 4 ”
'
M. Kqrl Oskar Ruth, kplL 1844 2K7.
. M- horens Anders Bddth, f. 1816 4r i Malmö,
v. koll. 1840
1842.

t f. apologist 1841 Ç; ordin, apql.

M. Magnus (rQttl. Atymilon, f.
1844 y.

1817; apologist

-O Utmärktere diffçiplar tån mbnô skola.
Cort Axelsonj född 1564 i Bergen uti Norge; profes
sor i Köpenhamn 1600; dog 1624- Författare fill en
rnängd skrifter. Jfr. Worms Lex. I. 43—44; Winding,
Ac. Havn. 194—2Q0.

Kasper Bartholin, född 1585 i Malmö; professor i
Köpenhamn; berömd författare; dog 16,29. Jfr. ofvan s.
93—94, Worms Lex, I, 69—72, Nyerup och Krafts
Lex. I. 38—39.
Andreas Bremer, född 1604; dimitteredes 1618
från' Mrfmÿ iskola 6|| Kfcpenliamns universitet. Han räk

nas af Borriehius bland den tidens goda latinska poeter,

Jfr. Worm, 1.1. I. 161.
M. Thure Liebman, jfr. ofvan sid. 391.
D:r Johan Engeström, diniitterad 1715; dog 1777
såsom biskop i Lund,
D:r Kilian Stobœus, dim. 1734; professor i Lund;
dog 1792. Jfr. Stähl, 1.1. 271—273.
D:r Kristian Lunnell, dim. 1735; professor och
rektor i Kristianstad; dog 1792.

Se Krist, skola.

M. Jöns Gersonius; jfr ofvan sid. 382.

M.

Fronting, dim, 1762; prof, i Lund; ridd.

af kg|, Ji^stø dog 1820,

Jfr. St<M, LI, s, 265.
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M. Otto Kristian Wählin, dim. 1762; räntmästare
vid universitetet i Lund. Hans lefvemesbeskrifning före
kommer längre ned uti Series, collegarum sch. Helsingb.
M. Lars Peter Munthe', dim. 1765; prof, i Lund;

dog 1807; jfr. Stähl, 1.1. 275—79.
M. Lukas Gadd, dimitt. 1771; rektor i Landskrona.
Se nämnda skola.
M. HéniikSchwiau,LH^Ïifâmft’ii57,dim. 1771;

dog 1825 såsom l:e- stadskomm. i Lund och kontrakts
prost.

D:r Henrik Reuterdahl, f. i Malmö 1795,- dimitt
1811; domprost i Lund 1845.
P. Wickenberg, utmärkt genremålare, död i Paris

1846.'

B.

Borgareskolan.

Inrättades år 1831 ocb meddela här undervisning åt
handels, handtverks och fabriks-lärlingar samt gesäller uti

geografi, arithmetik, skrifning, ritning och svenska språk
läran.

Lärotimmarne äro hvarje helgfri måndags efter

middag kl. 5—8.

C.

Fattigskolan.

Här erhålla omkring 300 barn årligen Jri undervis
ning uti läsning, skrifning och räkning.
D.

Josefinas slöjdeskola för fattiga flickor.

Denna skola öppnades 1826 och har tvenne lärarin
nor, som undervisa barnen, hvilka utgöra ett antal af om-

409
kring 60 om året, i vanliga frunlimmersslöjder.

flickor erhålla dagligen föda af fattigvården.

Sexton

Uti läsning

undervisas de i fattigskolan.
Alla dessa tre skolor hållas i stadens fattighus.
1

Småbarnsskolan.

Öppnades år 1845.

Omkring 100 barn mottagas

härstädes-juiig^k,

F.

Navigationsskolan.

Vid 1841 års riksdag beslöts inrättandet af en så
dan skola i Malmö.

(Jfr. härom Friberg, Malmö Stads

Historia sidd. 254—255, 265).

/
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Kap. XIV.

Undervisningsanstalterne i Landskrona.
A. Landskrona Lärdoms skola.41)

a)

Danmarks första karmeliter-kloster stiftades år 1410

af Erik XIII och var egentliga anledningen till staden
Landskronas uppkomst. Förut var nemligen här ej stad,
men 1413 lät nämnde konuQg förlägga hit den lilla köpin
gen Södra Sæby42). Att vid nyssnämnda kloster någon

läroinrältning förefunnits, kan så mycket mindre betviflas,
som karmelitermunkarrie mycket vinnläde sig om studier
och ungdomens undervisning, efter hvad förut är omta-

ladt. Bland munkame i Landskrona kloster äro Paulus
Eliæ Vendekaabe och Frans Wormersen för lärdom sär
deles ryktbare ; den sednare, hvilken blef Lunds förste
evangeliske superintendent, är också berömmelig för sitt stora
nit om ungdomens upptuktan i bokliga konster öch lu41) Källor för skolans historia: 1) Biskop Faxes Tal vid invignin
gen af nya skolhuset i Landskrona 1818 ‘(ej tryckt) ; mig godhetsfullt
meddeladt. Vidare 2) Kasp. M. Espmans år 1776 författade uppsatts
om Landskrona skola; 3) Rådhusarkivet. 4) Kongl. Geheime-arkivet i
Köpenhamn och 5) Domkapitlets arkiv i Lund.
4G) RhyzeliuS) Monasleriologia Suio-Gothica. 331. Tuneld, Geogr.
11. B. 6 D. 45. Hvitfeldj Danm. R. Chrön. 1. 644.

4H
therska kyrkoförbättringen#införande och befästande i Skå-

pe; (jfr. sid. 355). — Om en skola, såsom sannolikt är,
ped Landskrona karmeliter-kloster varit förenad, så har

den vid reformationstiden upphört Fredrik I skänkte
1530 klosterkyrkan åt stadens borgerskap och 1549 blef—
vo klosterbyggnaderna på Kristian lll:s befallning nedrifna

ocb i deras stelle ett befästadt slott'uppfördt.
I Eyikprivilegier för Landskrona pmnämnes
yjçserJigtyfi fy
sk^Jmrättpinf, n$q <£ <kqqngpn förpydnat att borgarne skulle åtnjuta ”oçh føfufø a|la fptøtør
pch privilegier, som våra köpstäder Lund, Malmö eller
nijgre apdra vpra köpstäder i Skåne af våre förfäder ko
nungar i Danmark hafva,” ocb de åberopade städerne ha^
dçt skolor, är det också troligt att i Landskrona under
(5:de århundradet ej heller saknats någon läroinrättning
för upgdomen utom dep, som vid bemälta kloster förefunnits, ehuru map derom ej kan hämta några upplys
ningar ur handlingar, hvilka för hela danska tiden och de
prçnsedan Skåne blef svenskt nästan pelt och
hållejt saknas 43‘). Man kW således ej angifva tidep, då

Pågon särskild stadsskola blifvit inrättad. Anteckningame
i den s. k. Skoleboken uti Landskrona gå endast till år
1731, men deri innehålles på ett särskilt blad den upp

giften att skolan år 1515 skall vara aulaggd och att dess'
förste bekante lärare varit en baccalaureus vid namn Zen

sus (Vincentius). Magnus Matthiæ, sedermera biskop i
Lund, blef Vincentii efterträdare, som till sitt biträde vid
*•) Inspector Schota Prosten J. Hofverbergs och Rektor O. J. Plantios berättelse om skolans (j|lst&nd 1688. Lunds Domk:s ark. — De
fidry sholhandlingar, som d& futinos, sägas hafva blifvit sedermera för
störde af rektor Wilborn.
'
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skolundervisningen antog en medlärare. — Når härvarande
skolinrättning blifvit anordnad på det i kyrkoordinansen
af år 1537 föreskrifna sätt (4 lärare) är ovisst Något

anslag till skolan beviljades af Kristian III år 1553.
Nämnde konungen utfärdade neml. s. å. (St. Jacobi Apostoli dag) ett bref, hvarigenom ”Prædikanterne och Skole

mesteren vdi Landscrone” bemyndigades att af Engelhohns
årliga ränta uppbära 60£ mark 4 sk. penningar44). —
Åren 1612, 13, 14, 16, 18, 20, 22—29 höllos här
flera biskopsvisitationer. Àr 1620 skildras ynglibgarnes
framsteg såsom medelmåttiga och rektor (Hans Thomsen
Schow) klagade öfver sin ringa lön. År 1628 var till

ståndet i skolan godt, men följandé året medelmåttigt 45).

I J. L. Wolffs år 1654 utgifna arbete Encomium
Regni Daniæ (p. 647) skildras läroinrättningen, hvilken
då sköttes af en rektor och tre hörare, såsom ”en god
Latin-skola, ifrån hvilken disciplar komma till den höglofl.
akademien i Köpenhamn.”

Att undervisningen i skolan mycket skulle lida under z

krigen mellan Sverige och Danmark, då Landskrona än
af den ena, än af den andra krigshären vardt eröfrad
(åren 1644 och 1676), ligger i öppen dag. Under kri
get 1644 förstördes rektors residens eller boställe46). Det
grundmurade skolhuset förstördes ock 1679
genom en
af fiendeme föranstaltad brand. Vid årets slut 1680 och
till 1688 funuos blott 3 lärjungar i rektors klass47).
44J
45)
46)
4r)
Hahn.

K. D. Geh. Ark. Register paa alle Lande. VI. f. 485.
Biskoparne P. Martini och Matthias Jani Visitationsbok.
K. D. Geh. Ark. Gamle Svenske Jordeböger. Paketet n:o 50.
Rektor Herbertij berättelse af d. 24 mars J6Ç8 till bißk. Knut
Lunds Domk:s arkiv.
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Såväl de hus, hvarutiläroinrättnings kapitaler voro

innestående, som de, hvilka tillhörde skolan, hade under
krigsoroligheterna blifvit uppbrända, hvadan skolans till

stånd vid denna tid var ganska bedröfligt Lärohuset var
förstördt; platsen, der det varit uppfördt, fick ej till ny

byggnad begagnas, emedan den låg för nära fästningen;
skolans kapitaler, gårdar och hushyremedel försvunne och
endast några små inkomster af kyrkan återstodo. Lärarne och skplungdomen kunde ej beller från de geuom
kriget utarmade sockname, hvarifrån helgonskyldskornet

Lärarnes kostdagar
i borgames hus skola äfven vid denna tid mycket hafva
blifvit inskränkta48).

borde, utgå, bekomma fulla beloppet.

Nytt skolhus blef år 1683 färdigt Det låg nära
stadens kyrka på Norregatan och var af korsvirke uppbygdt, tvenne våningar högt. Kyrkan och skolan bestridde kyggningsomkostnadema 49),

men några af kronans

4*) Kyrkovärden i Landskrona Hans Michelsson hade till biskopen
inlämnat d. 9 ok t. 1680 en sä lydande uppgift om skolans, ärliga in
komster:
”Räntepenningar aff Atskillige platser och Grundber som till Skohlen äro förährat och till Fattige Skolebarns kläder och skor ährligen
skulle anvendes, bedrager 39 D:r 4 sk. ly alb. Desse Ränlep.cnningar
kan uthi allt intet fäes, eftersom platserne äro öde och afbrändte. —
Husleije af fem Skohlens Boeliger och eljest flere andre Skohlens Grundher, som i förra tider Ar bekommit, fäes nu intet, eftersom platserne
Aro aldeles ödhe och afbrändte.” Härmed öfverenssämmer ocksä pro
sten Hofverbergs och rektor Planlins berättelse af d. 24 mars 1688. I
denna säges att af skolans förra kapitaler och hushyra har, skolan ”hvarken i närvarande Rectoris eller hans antecessors tid niutit sitt eller sport
den ringaste fyrk.” — Lunds Domkapitels ark.

*•> Enligt rektor Söderlings berättelse af d. 26 okt. 1748 till kon
sistorium. Lunds Domkap, ark.

iH
materialer änvändes Ifveti dértffl, Såsom inåft sef af ge
neralguvernören grefve Aschebergs resolution d. 9 at$.
1682 ®°). Då skolhuset var i ordning kom dhdervisniri-

gen snart åter i gång. På tillstyrkån af inspector schotø,
prosten i Landskrona J. Hofverberg, indrog konsistoriiitn
det ena kollegatet och delade thy åtföljähdé Ihn meltäti
de öfriga tvenne kollegerne, htäröfdöckså hdthställan gjör-

des hos Karl .XI. Vid bisk. M. Stdùchs visitation 1699 y,
då disciplarne befunnos vara ej synnerligen fötsigkomne
samt få till antalet och borgmästaren klagade öfter skolans
”svaga anseende,” ehuru man ej hade något att mot rek
tor anmärka, omtalas dock blott tvenne lärare, neml. rek
tor och en kollega51).
I bref till konsistorium 1680 och följande årén kla

gar rektor Herbertius öfver skolans i flera hänseenden dåli
ga tillstånd. Det omkringliggände landets utMottäde till
stånd, bofgerskapets obestånd, «dit följder äf kfigpt; skollärarnes derigenom inskränkta inkomster, lärames täta om
byten, föranledda af bristande bergning; svårigheten att

inöfva ungdomen i svenska språket och anskaffa tillräckligt
antal svenska läroböcker, samt bereda den påbudna ”uni
formiteten” — allt detta m. m. utgjorde hinder för skol
undervisningens framgång. — Inspectores scholæ prostår-

ne Hofverberg .och Liebman voro dock myckel verksamme
för denna skolas upphjelpande; den förstnämnde gaf dfta fri
kost åt 7, 8—11 personer ”dels äf descentes, dels äf
docentes” 52).
50) Landskrona Stads PrivilegiiBok fol. 202.
sl) Sleucbs biskopsvisilations protokoller. Lunds fiomk. atk.
Lunds Domk. ark. — I ett memorial af d. 1 äept. 1695 om
skolans förbättring, föreslog prosten Hofverberg bland annat, ”om ej

iù
Deli 9 inät's 1696 klàgas àf proStèn fiofvörberg öf
ver skofaUS dåliga tillstånd: rektom (Nitràus) Vistådés

sjtlk i Göthéborg och ena kollegan (Pott) hade från sko
la» tågit afsked; många skolbarn gingo på egen hand i
sjelfsvåld. År 1697 utgjorde läqungames antal i hela

skolan 38.

'• Wilborn, som 1713 blef rektor, vinläde sig i bör
jan mycket om skolans bästa, men detta fortfor ej län
ge, iitècfa iü fcngfe frått SkoM te. ‘ År 1726 höst

terminen begagnade blott 2 disciplar tindet^ishtt%en i réktorsklassen. Rektor Söderling (1727—1754) vat till sko
lans gagn mycket verksam, hvaröfver magistraten 1740 2TÄ
särskilt tackade konsistorium, som till skolans styresman
utnämnt en så passande man53).

Lärjungarnes antal till—

veXte under denna tid betydligt och utgjorde år 1731 öfvér 60 s*). År 1752 hade detta sjunkit till 17 och vår

terminen fannos i hela skolan blott 15 läijungar. Lukas
Gadd bör särskilt här omnämnas såsom en af skolans

tftifiàrktàstë rektorer i sednarë tider (1783—1806).

Skolhuset.

Det äldsta skolhuset, om hvilket - man

har. några underrättelser, var ett grundmuradt stenhus,
indeladt uti 4 klasser. Sedan detsamma år 1676 af fien
den blifvit uppbrändt, uppbyggdes 1680 ett nytt af kors
virke, som 1683 blef fallfärdigt — En omständighet, som

på denna skola utöfvade ett väsendtligt inflytande var Lands-

Docentes böra gä med svarta kappor i kyrkan, som i Mag. Sundii tid
oéhIrAföréne skedt Sr och icke med kiäppstr öfter dei åyftös riSgot omanötligtoeh oanständigt.” (Sic!)
”) Lunds Domk. ark.
Kodsist. Protok. d. 17 jtmi 1731. Ltinds Domk. ark.
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krona stads d. 28. juli år 1747 af konungen på riksens
ständers tillstyrkan anbefallda flyttning. Skolhuset skulle
äfven förflyttas och i följd af några åt staden förunnade
förmåner och rättigheter, förklarade Fredrik. I 1749 -fa

att densamma för de publika husens återuppbyggainde bor
de ansvara, hvilket dock sedermera genom kongl. resolu
tionen af d. 20 nov. 1756 på underd. ansökan efterläts K).
Skolhuset var äfven, såsom sagdt, bestämdt att för
flyttas. Det stod dock länge qvar och det enda, som
för uppförandet af ett nytt, vidtogs var att vid stadens

planläggning ny tomt dertill utstakades.

Byggnadsmedlen

skulle tagas af den fond, som konungen till kyrkobygg
naden anslagit, men ej förr utgå än denna 'blifvit fullbor
dad. Emellertid fortsattes läsningen i gamla skolhuset tills
år 1784, då fortifikationsbefälhafvaren generalmajor A. M.
Strussenfelt çmmâlte behofvet af plätsen till användnmg för

kronans räkning. Gamla skolbyggnaden blef derföre ned
tagen.
Biskop Celsius och landshöfdingen baron Thott
hemställde till Kongl. Maj:t, huruvida af allmänna medel

hushyra måtte utgå för skolans lärare och ungdom, på
hvilken hemställan kongl. resolutionen af d. 19 mars 1787
förklarade, att till dess på kronans bekostnad nytt skolhus
hunne uppföras, stadens skyldighet vore alt för dess skolstat
bestå nödige rum “J. Till följe häraf fingo lärarne än

ett, än ett annat ställe, hvarest den offentliga undervis
ningen skulle meddelas.
*5) Jfr. Kongl. res. af d. 9 okt. 1749, 9:e punkten (Landskrona
Privel. Bok fol. 358) samt Kongl. res. af d. 20 nor. 1756, 2:a punk
ten. (1.1. fol. 386).
18 ) Dorakap:s arkiv ; jfr. äfven Landskrona Priv. Bok. fol. 513.

*17
Innan kyrkobyggnaden var färdig, kunde .man ej pà-,
räkna uppförandet af ett nytt skolhus på kronans räk
ning.

Man sökte derföre att på annat sätt förskafla sig

medel till det ifrågavarande ändamålet. Af stadens äldste
och borgerskapet väcktes neml. fråga om att. 300 tunn
land af den staden donerade utmarken, ”Fäladen” kallad,
måtte inhägnas och under arrende upplåtas, för att dyme
delst vinna en fond, som efter förloppet af 20 års tid
kunde tiH offftitiiga byggnader användas. Den 11 mars
1817 biföll Kongl. Maj:t borgerskapets äldstes förslag om
upplåtande under arrende af 300 lunneland fäladsmarkOT).

Emellertid inköptes 1818 j3 för 6,666y r:dr b:ko ett
grundmuradt tvåvåningshus af kofferdikaplenen Agren och
inreddes till skolans behof samt till boningshus för rek

tor och kolleger.
Ifrågavarande skolhus invigdes till sin nya bestäm-

melse år 1819 genom ett tal af biskop Faxe.
Om de äldre skolhusen är . ofvan sid. 412-—413
nämndt.

Skolans välgörare.
I en af prosten J. 0. Hofverberg och rektor 0. J.
Piantin till konsistorium 1688 2y7 inlämnad berättelse om

*T) Landskrona Pri?. Bok fol. 513.
'
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skolans tillstånd, upptagas såsom räntegifvande à 6 %
följande gåfvor till Landskrona skola :

Rektor mag. Jak. Bings kapital
Handelsman J. Woigls år 1684 testa

100 daler sant.

menterade
Handelsman Nath. Detierding i januari

200

”

’

1687
Rådman Ad. Philipson
Presidenten Horn
Af skolans 5 ”Boliger,” belägne i S:t

200
30
21

j>

n

»

i>

Lauritz Stræde

(Man känner ej gifvarne).
De öfrige kapitalerne voro innestående nti
Anders Utridares gård

11

180

” 8 öre.
” 8

”

n
n

n

r>
i Hans Clausens gård på Norregatan
300
«
n
hos Kerstin Mats Hanssons
100
hvaraf i ränta beräknades årligen 7-J- d.r 1^- mark.
(Gifvarne äro obekante). — Hvart desse medel tagit vägen,
derom tyckes man redan 1688 hafva varit i ovisshet,
helst det i slutet af nämnda embetsberättelse heter: ”tv

skulle man gärna dock utan hvar ärlig Mands prejudice
veta huru thermed tillstår i en eller annan måtto”98).
Enligt kyrkovärden Hans Michelsens uppgift 1680 erhöll man då ej mera de 39 d:r 4 sk. räntepengar, som
skulle inflyta af skolans ”åtskillige platser och grundher;”
ej heller hyran af skolans ”5 Boliger.” Detsamma säga
Hofverberg och Plantin.

Skolans nuvarande donationer äro följande:

••) Landskrona Skolarkir.
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Enkefru Brita Brock,Gyde testamenterade 1769 £
till stadens skolgossar sitt hus i östra förstaden. Af för
säljningssumman eger skolan nu ett kapital af b:ko r:dr

25: 6: 11.

Kontraktsprosten d:r Åke Engeström ”), skolans in
spektor, skänkte 1743 44
skolan 200 d:r s:mt
1747 -j- ånyo 200 d:r s:mt, utgörande nu b:ko r:dr
32; vidare 1766 2T8 600 d:r s:mt, utgörande b:ko
100. Han understödde dessutom fattige skolynglingar
fritt kosthåll och böcker.

och
66:
r:dr
med

Kollegan mag. Erik N. Tullberg testamenterade d.
14 maj 1789 hit b:ko r:dr 120: 18 sk.
Kapitalerna af dessa donationer utgöra en summa af
b:ko r:dr 312: 8: 11, hvaraf räntan b:ko rdr!8: 35:1
årligen utdelas enligt testamentarisk föreskrift.

Någon anordning , af sednare datum än den Tullbergska hair skolan ej fått mottaga.

Skol&ns jordar: 1)

i Tofta n:o 17 ett hus, hvar
af till skolan gifves 28 sk. b:ko; 2) i Säby n:o 9,
hemmantal, annex med städslorätt, innehållande om
kring 15 à 16 tunnland, gifver till skolan 10 t:r korn;
3) i Tirup n:o 13, elt gatehus, uti kronojordeboken kal
ladt klockarebobi, har enligt densamma ej hemmantal, men
svarar uti roteringeu för ^:dels hemman.

Jorderymden

omkring 6 tunneland ; gifver till skolan 6 kappar korn.

&9J D.t Ä. Engeström var född 1689 och broder (ill biskopen i Lund.
Han dog 1769. Jfr. Sommelius, Lexicon Erudit. Scan. 11.291—92.—
Han har äfven stiftat elt stipendium vid Lunds universitet och utgör ka
pitalet b:ko r:dr 560.
27»
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; Skolans bibliothek.
Början till skQlbibliotheket lärer hafva blifvit gjord
1766 af rektor H. Berthelius, hvilken anskaffade åtskilli
ga för disciplarne nödvändiga undervisningsböcker. För
det närvarande består bibliotheket af omkring 90 band,
mest läroböcker, hvilka tillkommit hufvudsakligen genom
gåfvor af enskilde personer och afgående lärjungar.

Skolans arkiv
har af rektor Schröder blifvit ordnadt och består af ken
ne afdelningar: skolans äldre och nyare handlingar. De
förra äro endast fragmentariska och föga upplysande samt
gå från år 1701 till 1818. Äldsta anteckningsboken är
ett Album af 1720, som upptager namnen på alla från
samma år till 1818 uti skolan inskrifne ynglingar. Rek
tor Wilborn förstörde flera af skolans äldre handlingar.

b) Rektorer vid Landskrona lârdomsskola.
1. M. Zensus eller Vincentius anses hafva varit sko

lans förste rektor.

Om hans lefverne känner man blott

ett, och det ingalunda hedrande, drag. Genom bref, dåt
Koldingbus slott annandag pingst 1546, befallte nemligen
Kristian III Herr Eske Bilde att gripa och fängsligt förvara
”Vincentius Scholemester,” hvilken begått hor med bor

garen Willom Hanssens hustru i Landskrona. Vid sin
ankomst till Skåne ville konungen i saken afkunna dom®°).
2. M. Mogens Madsen (Magnus Matthiæ) var rek
tor härstädes 1546—1550; blef sedermera i Lund rek
tor, theol, lektor, domprost och slutligen biskop. Se sid.
285—287.
.
3. Henning Modsen. Att han varit rektor här
städes ser man af ett kgl. bref, i hvilket omnämnes att
Henning Madsen, ”forrige Skolemester vdj Landskrone,” d.

6 maj 1605 erhöll vicariatus b. virginis, vid Lunds dom
kyrka 61).
'

4. Niels Porto Tryggason (Nicolaus Porta Trygonius) var född i Ystad, hvarest fadem Trygge Pedersen
60) K. D. Geh. Ark.
Samlinger, n:o 369 c.
•’) Ji. D. Geh. Ark.

Tegn. o. a. Lande II. f. 14, 78. — Danske

Sk. Reg. III. f. 212,
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var sjökapten. Sedan han i skolan uti sin födelsestad er
hållit undervisning, studerade han i Köpenhamn. När han
mottagit rektoratet i Landskrona, kan ej angifvas. Skoltjensten har han lämnat år 1605, ty s. à. omnämnes
han såsom kyrkoherde i Womb och Weberöd och annan
rektor omtalas ; blef sedermera prost i Färs härad. I
sina församlingar lefde han mycket missnöjd och klagade
jämmerligen öfver sina åhörares okynne och vrånghet;
(jfr. Epigr. Hb. IV. 288); år 1623 förflyttades han till
Brandstad och Åsum; år 1619 kreerades han i Köpen

hamn till magister.

Var latinsk och grekisk skald och dog

omkring 1644 eller 1645.
Skrifter: Poemata pars Synchariatiee. Gryphisw. 1606; 8:0, 316
sidd. — poemat. pars eucharistice. Rostoch. 1614; 8:o, 333 sidd. —
Epigrammatum lib. VII. Hafnite 1619; 8:o 42 sidd.

Anm.

Uppgifter saknas för att bestämma hvilka,

utom Henning Madsen, varit rektorer härstädes efter Mo
gens Madsen och före Trygonius.
5. Michael Petrejus, född 1580, var rektor här
städes före 1606 62) och berömmes af Trygonius såsom

en lärd man (”Musarum splendor”). Dog såsom kyrkoher

de i Skabersjö 1642. Enligt en uppgift (Gullanders och
Aspings Matrikel öfver Lunds stift s. 26) anföres Petrejus

1613 såsom kyrkoherde i Skabersjö.
Anm. Uti Sommelii Samlingar på Lunds universitetsbibliothek nämnes en mag. Hans, som varit rektor i
Landskrona .och fått Hörhy pastorat kort efter 1631.
Detta årtal åT troligen oriktigt; men en annan Hans om°*) Jfr. N. Porta Trygonius, Poem. Pars Synch. HL 163, hvarest
läses ett poem nad Michaelem Petreium, SchoJae Coronensis Moderato
ren!.”
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talas såsom kyrkoherde vid samma församlingar före 1617.
Möjligen har denne varit rektor härstädes före Petrejus.

I Berthil Knutsons Epist. Cent I. Ep. 79 och Cent. O.
Ep. 93 nämnes en Johannes Georg. Linipolis. Monne
densamme?

6. M. Jens Madsen Gettorp, föddes på Jutland 1579
eller 1580. Under sin skolgång åtnjöt han mycken god
het och hjelp af fröknarna Helvig och Krabbe, om hvilka
han talar i ett af sina poemer med följande ord:
”Som hialp oc mig, der ieg vaar vng,
Da Guld vaar ringest vdi min Pung.”

Från kollegatjensten i Lund förflyttades han 1613
till rektoratet i Landskrona, hvilken sednare befattning
han lämnade 1616, då han befordrades till kyrkoherde i
Östra Ljungby och Kellna. Känd såsom god predikant

Dödsuret är obekant, men var förmodligen omkring 1641.
Gettorp var gift, men hustruns och barnens namn anfö
ras ej af honom®3).

**) Epitaphium Joannia Maltbie Geltorpii Cimbri, quod ipee aibi tnle obitum, mortalitatis . . .memor, a:o J. C. 1622: atatis 43, Oatre

Liungby composuit.
Cimbria me genuit: Tystadia tinxit ibidem
Lundia culta auxit: Portua plura dedit.
Lundia deinde habuit me in Ludo, chara, avvtçyov;
Gymnasiarcha fui, bella Corona, tuus.
Tandem Pastorem me hæc florida Rura tenebant.
Hine Patriam repetens, lætus ad Astra feror.
Adfuit ipse Déus puero, juvenique, viroque:
Quare illi Grates nunc, fui Lector ago.

Af ofvanstiende inhämtas att Worms uppgift (L 349) att Gettorp
först varit rektor i Lund, [hvilket äfven Peder Syv (Betønkn. o. det
Cimbr. Sprog s. 120) påst&r], och sedan pastor i Köpenhamn, ej år
riktig.
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Skrifter : Phocylidis Vers udsat paa Danske 1609; 4:o, Ms. (Resenii Biblioth. p. 353). — En Sang over Offre Geddes Reyse til Ostin
dien. Kiöb. 1622; 4:o, 2 ark. — Jesu Christi Pines oc Döds Historie
▼di Rijm befatted, Jtem nogle aff Davids Psalmer, under adskillige No
der, Paamindelser og Lærdomme för Ungdommen, lb. 1623 ; 4:o,
21| ark.

Gettorps skrift: Jesu Christi Pines oc Döds Historie, iubehåller åt
skilligt, som för författarens biografi Ar upplysande. Om sin jjenstgöring såsom rektor i Landskrona talar han med följande ord:
”Jeg tient’ i Scholen hartad fem Aar,
Oc haffd’ vndertiden vel bange kaar,
Som Schole tienisle förer med sigx
De det forsöger, samtycker med n)ig :
Min Herre! Saa gaffst du lyst igien,
De Timer, hiior hastig löbe de hen!
Naar wi begynte vor Afftens Sang,
Som hördes i Gaden med lifflig klang,
Oc læste aff Bibelen Herrens tale,
Som modig’ oq trætte kand best hussuale,
Oc bade saa flittig Stoore oc Smaa
Altid, för wi maatte hiemlow faa,
Saa vaar forglemt den store wmag,
Som wi haffde halft den gandske Dag:
Fortræd oc harm den gick aff glemme,
Naar Dören vaar luct, oc Börn var hiemme:
Skulle wi end tijlig der til igien,
Saa vaare wi huile, det gick vel hen:
Jeg sagde: Min Krafft skal ieg fortære,
Vil Gud det haffue, saa skee det her:
VU hand oc bruge mig anden steds,
Hand raader min Herre, Jeg er til freds.
Jeg kiende, Gud vaar blant oss tilstede,
De Börn forfremmedis tiid fra liid,
Det loffuet vor Biscop, naar hand kom diid,
Hand glædist der ved den hederlige Mand,
Huis Siel Gud haffuer nu i sin Haand,
Som tU Lantzkrone fra Lund mig sende:
Gud, min Forfremmer, du det saa vende.
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7.

Baccal. Severinus Johannes Solinus, ”Rector Co-

ronensis” promoverades 1616
till baccalaureus i Kö
penhamn. (Matr. Un. Hafn.) — Ingenting annat är om ho
nom bekant

8. M. Knut Lerche installerades 1618 ytï af bi
skop Matthias Jani till rektor härstädes6*).. Han lärer en
dast kort tid hafva varit vid rektoratet, ty redan samma
år omnämnes H. T. Schow såsom skolans styresman.
En Knut Lerche, född i Nyborg 1592, son af borg
mästaren Peder Nielsen derstädes och broder till stiftamt
mand Cornelius Lerche på Låland, blef stud. 1613, hade

derefter rest utomlands och 1616 varit i Wittenberg,
utnämndes 1618 till kyrkoherde i Nysted på Låland, blef
1619 niag. i Köpenhamn, 1623. häradsprost och dog
1666
Gift med Sofia Bathe.
Allt talar för att

nämnde Knut Lerche är densamme, som varit rektor i
Landskrona. '
Skrifter: Ligprædiken over Mette Rosenkrantz. Kiöbenh. 1633; 8:o.
D:o over Elisab. Friis. Ib. 1632 ; 4:o. (Worms Lex. I. 598—599, III.
463; Nyerup og Kraft,' 1. L I. 343.)
.

9. M. Hans Thomsen Schow (Johannes Thomæ
Roschildensis)' blef efter åtnjuten undervisning i Roskilds
domskola stud. 1612, var 1615—17 rektor uli Bergen
i Norrige, 1618—22 i Landskrona och blef mag. 1619
År 1623 kallades han af rektor oeh professorerne i Kplmm
att vara kapellan vid Frue Kirke derstädes, men kallel
sen togs tillbaka och han t blef i stället relegerad från

universitetet, bland annat derföre, att han uti ett af honom
framlämnad! testimonium hade raderat ut ett ord och i
M) P. Martini ock M. Jani Visitationsbok.

Kphmn.

Ms. pS St. K. Bibi, i

m
dess ställe skrifvit ett annat.

Den 5 febr. 1623 blef

domen öfver honom i hans närvaro läst på konsistorium

i Kphmn och ”Mester Hans befalet at være af Byen i
morgen, inden Solen gik ned; blef bannem en Copi af
sin dom bevilget og advaret hand skylde slet intet befatte

sig herefter med den Quinde af Landskrone, som han
tilforn her i Byen havde omgaaets med” °5). ■— I juli 1630
tog den utvalde prins Kristian sig af hans sak, hvilket
hade till följd alt han d. 24 s. m. åter upptogs bland
studenternes antal och år 1639 blef skeppsprest *®).

10. M. Anders Sörensson Delphin (Andreas Severini Delphinus) var son af kyrkoherden i Querrestad

Sören Nilsson; studerade i Greifswald 1625—27; respon
derede 1628 i Köpenhamn under prof. Brochmand; var

rektor i Landskrona, då han 1630 ulgaf sin grundvaldisputation under Longomontans præsidium; bief 1638
kyrkoherde i Söfde och Blentarp, samt sedermera' prost
öfver Färs härad. A. S. Delphin var en bland dem, som
undertecknat Malmö recess 1662 och lär hafva aflidit
1670. Hans ena son Sören A. Delphin dog 1677 såsom

kyrkoh. i Tullstorp och Svenstorp och den andra sonen
And. Anderson Delphin efterträdde fadern i pastoratet.
Skrifter: Disp. de Sacra Domini Coena. Præs. Brochmand. Hafn.
1628; 4:o. — Disp. de Summo hominis bono Zetemata septem. Ib.
1630 ; 4:o.

Anm. Hvem, som år 1623 efterträdt Schow i rektora
tet, kan ej angifvas. Delphin kan först 1628 ha blifvit rektor.

65) Saken afhandlas mycket vidlyftigt i Acta Consistorii Hafniensis.

®6) Bloch, Bidrag til Rosk. Domsk. Historie III. 17—18. ,— Matr.
Un. Hafn. — Acta Cons. Hafn.

Wï

11.

M. Christian Nielsen Æføson(Christianus Ni

colai Allesius) föddes 1616 V* i Bunkeflod, hvarest fa
den) Niels Alleson var kyrkoherde. Åtnjöt undervisning
först i föräldrahuset, sedermera hos sin äldste broder,
tills han vid 16 års ålder intogs i Lunds skola, hvarifpån

han efter 9:ne års förlopp 1635 diniilterades till uni
versitetet i Köpenhamn, der han d. 14 april s. å. blef
stud. och l638
mag.; sistnämnde år utnämndes han
till rektor i Landskrona, hvarest han tjenstgjorde i 4 år,
men lämnade iföljd af inträffade krigsoroligheter 1642

skoltjensten och tillbragte några års tid i sina föräldrars
hus. År 1650 om hösten kallades han till kyrkoherde i
Tomarp'och Skegrie, hvartill han prestvigdes 1651

Ÿ;

Gift med Marna Andersdotter,
enka efter hans företrädare i pastoratet Jak. Laur. Korsör.
dog af lungsot 1657

12. . D;r Christen Jakobsen Nold, föddes’1626
iHyby, der fadern Jakob Christ. Noldius var kyrkoherde;
modern hette Sofia Håkansdotter; dimitterad 1644 från
Lunds skola till univ. i Kphmn, hvarest han 1648 y blef

baccalaureus; rektor i Landskrona' 1650

och följande

året mag. i Kphmn. Efter 4 års tjenstgøring tog han
1654 afsked från rektoratet för att besöka utländska uni
versiteter. Först bereste han Tyskland, sedermera Bel
gien, England och Frankrike, hvarifrån han 1657 åter

kom, men efter tre månaders hemvaro begaf han sig
åter utomlands, neml. till Belgien och besökte 1659 ånyo
England. Sedan han år 1660 till fäderneslandet åter-

vändt, åtog ban sig att undervisa rikshofmästaren Joacb.
Gersdorfs barn.
År 1664 förordnades han till theol,

professor i Köpenhamn, men blef 3 år derefter afsatt, i
följd af 1667 års stränga censurförfattning.

Anledningen

428

dertill var att Nold uti en år 1666 utgifven logik (Lo
gica recognita. p. 176) ”inter propositiones probables, quas
plerique veras existimant” exempelvis anfört: ”Et Valrige
faer bedre Konger end et Arvrige”
Det ansågs också

stridande mot den hel. Skrift att Nold var en anhängare
af kopernikanska systemet. Under denna afsättningstid' ar
betade han på den bekanta skriften: Concordantiæ &c.
Är 16.76 blef han i sitt förra embeté återinsatt, tbeol. d:r

1678, rektor vid univ. 1664 samt 1682 och dog 1683
2K2. Erasm. Bartholinus, rektor vid univ. i Kpbmn, utgaf 1683
ett program med inbjudning att bevista
hans likbegängelse. Gift 1682 “ med Maria Eiligers.
Uti C. L.
Observationes quotidianæ &c.
(St. Kgl. Bibi, i Kphmn, n:o 342, 4:o, Kaliske Samling) ®7)
s. 56, säges att han ”var ikke saa meget ingénieux som
speculativ och arbçidsom.” Derefter berättas alt han en
gång var befalld att predika för Kristian V. Han ”maatte staae (dg) stamme, lioste, spytte, omsider sige Amen
og gaae fast med uforrettet ærinde hjem uden nogen en
ten Forklaring af sin Text eller Approbation af sit Audi

Kongen selv sagde over Taffel: Det er en brav
Mand, troer Vi, i sit Værk; men Vi har syndet i det,
at Vi bad ham prædike.” — S. 58 heter det, att Nold
torio.

”blef afsat i fölge Schumachers Tilskyndelse. Han opholdt
sig derefter i stor Fattigdom paa et Kammer i Studii-

stræde og havde Intet uden hvad godt Folk vilde give
ham til Subsistance. Han udarbejdede da sit Værk Con
cordantiæ &c., ”stupendi laboris opus.” Hans Portrait for

*7) Delta manuskript beskrifves i Nye Danske Magasin, 2:det Bind,
s. 346.
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i Bogen viser aliquid squalidum et horridum ac impexum,
som en Eremit, der nylig var sluppen ud af sin Hule.
Han kom imidlertid i med at smoge Tobak og blev deri
en stor Débauchant til sin Dödsdag.”

Jfr. Molbech Uddrag af Bircherods Dagböger s. 113
till 114. Pontoppidan, Ann. ÏV. under året 1683.
Skrifter: Leges dis^ngvendi. Franequeræ 1657 & Francof. 1675 ;
8:o. — Historia Idumea, s. de vita et gestis Herodum. Francof. 1660;
8:o. — Sacrarum bistoriarum et antiquilalum Synopsis. Hafn. 1662;
f:o. — Logica recognita. Ib. 1666; 8:o. — Dispp. due contra N.
Stenonis scrulinium Rcformalorum. Ib. 1678—79 ; 4:o. — Concor
dance particularum ebræo-chaldaicaruin Vet. Testament«. Ib. 1679;
4:o. (Anyo utgifven med tillägg af Tympius. Jene 1734; 4:o.) —
Collegium philosophico-lbeologicum, edid. a Matth. Plade. Havn. 1717;
4:o. — Nold har dessutom shorn universitetets rektor i Kphmn utgifvit programmer; ett s&dant utgafs 1682
öfver Erik Rosenkranlz.

13.

M. Jakob Bing.

Har till skolan skänkt 100

dir och omtalas i prosten Hofverbergs och rektor Plan
tins ofvannämnda embetsberätlelse af år 1688 såsom rek

tor härstädes.
Hans tjenstetid vid denna skola kan man
ej angifva, men den har utan tvifvel varit före Nils An
derson Delphins.

14. M. Nils Andersson Delphin, var en son af
den under n:o 10 anförde A. S. Delphin; studerade i
Greifswald 1663 och sedermera i Upsala, der hau 1668
utgaf sin gradualdisputation ”de ubietate Entis transscendentali” under prof. C. Arhenii præsidium. Lärer hafva blif
vit rektor omkring 1668; med säkerhet vet man att han
var det härstädes 1671
då han prestvigdes, sedan han
erhållit kallelse att vara stadskomminister i Landskrona samt
kyrkoherde i Wadensjö och Örja församlingar. År 1693
blef han för slagsmål i kyrkan från embetet afsatt och
dog 1706.

15. Gerhard Holgersson Fulede var född 1644
*■/ på Seland i byn Fulede, hvarest fadem var kyrko
herde; åtnjöt undervisning i Roskilds skola, hvarifrån han
1661 dimitteredes till Kphmns univ.; studerade i Lund
1668; rektor härstädes 1671; dog 1674 i Lund.
skildras af prof. Elfvedalius såsom en god lärare.

Han

Skrifter: Disp. I)e Angelis. Præs'. Cbr. Papke. Lunde 1674; 4:o
Carmen Gratulat. Elegiacum. Lundini Scan. 1670; f:o, 14 sidd.; (lyck
önsknings-sing till Karl XI).

16. M. Thorerus Borg skall (enligt Magiiussoiiska
Samlingarne) hafva efterträdt Fulede. Om honom är in
genting vidare bekant

17. Jakob Larsson Herbertius, Skåning, hade stu
derat vid Lunds univ., der han 1671 under prof. P. Holm
responderade ; år 1676 koll. och kort derefter rektor
härstädes; prestvigdes 1683 Ç* såsom kyrkoherde i Reslöf och Ö. Karaby; prost öfver Onsjö härad 1696
dog 1698.

18.

Johan Melchior Hyphoff blef stud, i Lund

1683 t?. Det är ovisst, när han tillträdde rektoratet,
från hvilket han 1687 för sjuklighets skull tog afsked.
Den 14 aug. 1688 var han förekallad infor konsistorium i
Lund och varnades ”för eftertänkliga och enthusiastiska reli
gionsgriller,” hvarjemte han erhöll föreställning, emedan'ban
en längre tid afhållit sig från gudstjenstens bevistande och
bruket af den hel. nattvarden.

19.

Olof Julius Plantin, föddes i Ångermanland;

slud, i Lund 1685; responderade derstades 1686 för
en i Malmö tryckt disputation ”de imputatione morali”
under prof. Lundersteens præsidium; rektor 1687; kyrko-

herde i Gerdslöf och Önnerup 1689; prestvigd den 5
Jullii s. à.; dog 1696.
20. M. Johan Sundius, f. 1661

i Östergötland,

der fadern Magn. Sundius var kyrkoherde i Asby och

prost öfver Ydre härad; stud. 1682
i Lund, hvarest
han sedermera vid univ:s bibliothek blef amanuens; mag.

1692; år 1688 rekommenderades han af magistraten i
Landskrona till rektor ”såsom en väl skicklig, lärd och
qualificerad person, som icke allenast för sin lärdom och
goda lefverne, utan ock för sin färdighet i Musik, (hvil
ken der vid skolan är mycket nödig,) skall vara tjenlig
att succédera Plantin ;” rektor 1689, undertecknade rek
torseden, d. 11 juli s. å. och förestod sin syssla berömligen; kyrkoherde i Åsum och Skepparslöf 1693, hvartill
han prestvigdes 1694 2T* ; förflyttades 1698 till kyrko
herdebeställningen i Helsingborg; prost öfver Luggude och
Sj Åsbo härader d. 27 juni s. å.; dog 1701
Gift

med Katharina Oelreich.
Skrifter: Disp. De Fretie, imprimis aatem de Freie'Bereoleo vero.
Preside A. Stobæo. Lund 1692; 4:o, 101 ark. — Likpredikan öfver
Fru M. Beckman, Tödd Hardebov.

21. Olof Nitrœus, Göteborgsbo, blef stud, i Lund
1690; responderede s. å. under prof. Lundersten för en
disp., med titel: ”Ratio adfectuum moderatrix.” Af magi
straten uti Landskrona i juni 1693 rekommenderad att
blifva rektor, utnämndes han dertill 1694 4; dog 1696.
(Lunds Domkap. ark.)
22. Enhard Paierson, föddes 1665 i Stehag, hvar

est fadern 01. Paterson var kyrkoherde och prost öfver
Onsjö härad; slägten härstammar från England. Från
Landskrona skola dimitterad, blef han 1683 '-f stud, i
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Lund; responderade derstädes för en disputation ”de affectionibus Entis” under prof. Lundersteens præsidium®9);
rektor 1696, hvilken tjenst han méd mycken noggrannhet

förvaltade. Då kyrkoherden i Quistofta H. Runnov 1703
y3 aflidit, hemställde inspector scholæ prosten Th. Lieb
man till konsistorium, om ej Paterson kunde erhålla pa
storatet såsom præbende till rektoratet. Detta kunde ej
beviljas, men P. utnämndes-1704 till kyrkoherde derstä
des och blef 1721 £ prost. Han förde lärd brefvexling
med flera sina vänner, hvaribland prof. O. Wennerstedt.
(Jfr. sid. 374). Dog d. 1 maj 1731. Likpredikan öfver
honom hölls af prof, (sedermera biskop) Rydelius. Gift
med Martha M. Morian. Deras son Matth. Paterson bief

kyrkoherde i Norrhviddinge och häradsprost.
Såsom student och rektor var Paterson känd för
åtskilliga theologiska villfarelser, hvarom i noten anfördå
protokollsutdrag meddelar närmare upplysning®9).

ee) Denna disp. Ar ej upptagen i Lidéns Catal. Dispp. v
69) I Lunds konsistorii-protokoller finnes om Enhard Paterson föl
jande, hvilket såsom upplysande hör må anföras.
1693 d. 18 sept. ”Stud. Eneri Paterson, som i några vilifahrande
griller på någon tijd vahrit, men sedan sådant ångrat, och sin Confes
sion ingifvit, frågades om han sådan aerror es deprecerar” samt tillika
om Hyphauff gifvit anledning till villfarelserna. ”Consistorium lofvade
att om han vaktar sig väl för villfarande meningar och lefver skickligen,
skulle han vid gifvet tillfälle till någon anständig lagenhet blifva ihogkommen och promoverad.”
1697 d. 19 maj. Som - prosten Hofverberg i consislorio angifvit
åtskilliga »förargeliga ordformulär,” som rektor i Landskrona Paterson
4:de dag påsk i kyrkan dersammastädes skulle på predikstolen hafva
brukat, citerades rektor. till consistorium och bcfalltes att han tillika
skulle lefverera från sig predikan.
•
1697 d. 2 juni. ”Företogs den förklaring rektor Enh. Paterson
gjort öfver sin predikan och befanns att i dess predikan voro åtskilliga
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23. Simon Coccius, född 1673 Ç ■ i Hellaryd
nära Karlshamn, var sô'n af dervarande kyrkoherden och

häradsprosten Matth. Coccius, hvilken 1677 bortfördes af

danskarne till Kristianstad, hvarest han kastades i fängelse
och kort derefter d. 5 aug. s. å. afled. Stud, i Lund
1690; rektor 1704; opponens vid prestmötet i Lund
1709;. kyrkoherde vid Ôfraby och Benestad 1713. Redan
1716 började han blifva sjuklig och krämporna tilltogo så,
att han med konungens tillstånd 1730 afträdde pastoral
vården åt sin måg Paul Billing, som då å pastoratet erhöll
fullmakt; dog 1752 ■£. Gift l:o) 1705 med Anna Abelin,

dotter af kyrkoh. i Mörrum S. Abelin; 2:o) 1708 med Kath.
Phrases mycket mörka, så at man ej väl visste hvarut han ville, och
hvad dess Theologia var. Sedan kallades Hr. Paterson in , och förehölts
honom huru nödigt det var at blifva vidh de ordasätt, som i den hel.
Skrift genom den h. anda äro fattade, och har Consistorium dess mer
orsak derom at giöra påminnelse, som han tillförne af Consistorio om
sådant vore förmanad. Biskopen förmanade honom ätt bättra sig, och
skulle han än vidare dermedh continuera, eller ock han befann sig ej
tiånlig til Predikoembetet, såsom han några gånger tillförne påmint om
samma sina fel, vore bättre det han vore omtänkt till ett anûat vit®
genus, såsom fast fasligt är commiltéra honom ungdomen under infor
mation, hvilken kunde sjelf snart blifva bedragen.” — Han förbjöds att
predika ”til des han bätter kan sig habituera in Theologia och des til—
höriga saker, men kunde han eij finna sig skicklig til någon förändring,
måste han vara omtänkt til något annat stånd, emedan Consistorium
ej kan imperare conscienlijs.”

1698 d, 21 dec, prestvigdes Paterson. Biskopen sände honom da-*
gen före ordinationen till prof. Linnerius och d:r Poppelman att låta
sig examineras. Linnerius nekade att examinera för många orsaker skiill,
Poppelman examinerade och godkände honom* samt gaf honom godt
beröm och loford. Biskopen förmanade Paterson alt akta sig för vill
farelse, Böhme o. d., ”betänkiandes det prestekappan och ordines intet
äro någon character indelibilis, utan kan separeras och tagas igen, der
någon förargelse härefter af honom skulle förspörjas och han sig ej
ställa som sig bör.”
28

is 4

Tar*; dotter af rådm. G. Tars i Landskrona.

Med förra
hustnin hade han 2, med den sédnare 6 barn.
26. Joachim Wilborn, född i Landskrona, åtnjöt
derstädes undervisning. Kollega 1706 4, prestvigd 1708
*■/ och rektor 1713 y. W. berättas hafva haft goda
kunskaper, skrifvit god latinsk vers och utmärkt sig i
böljan såsom en ' drillig rektor. Men hans noggranna och
verksamma vård om skolungdomen upphörde snart. Re
dsm 1710 hade han visat sig ohöflig mot inspector scholæ
prosten Liebman TO). Han förbjöds 1709 att vidare predika;
låg .s. å. i häftig träta med kyrkoherden inspector scholæ
Paterson. S. å. öfvergaf han Landskrona och vistades i
Wadensjö bland fienderna, bvarföre han 1710 vid prestmötet tilltalades; åren 1710—11 låg han i häftig tvist
med prosten Hölling. Prosten Stræthovius klagade 1714
—1715 i konsistorium öfver- Wilborn bland annat derföfeatt W. öfverfatlit honom med skällsord i kyrkan och
spottat efter bonom, hvilket W. tillstod och bad om för
låtelse; ”lofvade härefter bättring, jemväl at vilja bevisa
Hr. Prosten all tillbörlig vördnad.” Klagomål och lika för
säkran ännu en gång* samma år.
År 1716 klagade

prosten inför konsistorium öfver att skolan genom W.
altdéles blefve ruinerad. W. var Ock i slagsmål med kollegan
Gronius år 1177. S. å. d. 17 juli blef W. ”afsatt ifrån
Schole-Embetet til des han visar värkelig bättring, då vid
någon ånnan lägenhet Consistorium vill hafva honom i betänkande’4'rl). Han lämnade altså tjenstgøringen vid rektoTo) Synodal protokollet i Lund d. 6 okt. 1710.
n) Extract af Consistorii Lundensis Protocoll som visar när Hr. Wil
born blef förördnad til at vara Collega Scholæ i Landskrona samt huru
ofta han ifrån den tiden til och med åler 1717 d. 17 juli undiltl varningår

af sina Förmän, gjord t afböner och Iofvat bättring.^ Lunds Domk. arkiv.
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ratet, men besvärade sig öfver domkapitlets utslag i Göta
hofrätt, hviden genom resol. 1718
och 1719 £ för
klarade att W. borde i tjensten återställas till dess han
genom laga undersökning vore förvunnen; men målet drogs

under riksens ständers och konungens profiling och afgörande. Detta medhanns dock ej förr än 1724
, då K.

Maj:t i anledning af riksens ständers betänkande 1723
pröfvade skäligt vara att Wilborn först bör uti dess
tjenst insättas och sédah' öfver de mot honom angifna mål
ransakas och afdömas. W. tillträdde således åter rekto
ratet, men utmärkte sig då genom trätor med embetsbröder, äreröriga beskyllningar mot förmän, smädeliga utlåtelser om några religionssanningar och förgripliga om
dömen om öfverheten, hvadan han år 1727 den 22 juli blef
ånyo af konsistorium afsatt, hvilket beslut stadfästades ge

nom kongl. brefvet af den 3 juli 1730 72). Hofrätten
dömde honom d. 14 febr. 1730 till döden, hvilken dom
af Kongl. Maj:t d. 11 maj 1731 förvandlades till lifstids fängelse på Bohu6 slott, hvarest han åtnjöt 10 styfver ï)m dagen och säges ' hafva ärbelat på ”lohgitudo
maris”73). Àr 1739 fick han kongl. tillåtelse att åter
vända till sin hustru och barn i Landskrona gjorde och
år 174b ett fåfängt försök att åter få tillträda. rekto

ratet.

Efter berättelse skall han hafva bégärt att få åter

vända till Bohus fästning, hvarest han också aflidit. — Af
domkapitlets handlingar synes någon misstanka att Wil

born förstört originalet till Malmö recess.

Gift 1712

med Anna Maria Veschou, med hvilken han hade bland

Domkaprs arkiv.
n) Sommelisk. Saml. pl Lunds uåiv:s bibi.
28»
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andra en son. som skall hafva snöpt sig sjelf och 2 ogif
ta döttrar, hvilka ’’visat sig oroliga som fadern.” (Som
mel. Saml). — Wilborn skall under rättegången hafva till

drottning Ulrika Eleonora ingifvit följande supplik :

'

”Du stora Nordens ljus, Ulrica, Herrans smorda!
Dig en Prophètes son här frågar, om han torde,
Dig frågar hvad det var för Bref du underskref,
Dermed oskyldigt folk du îfra brödet dref?
Sä dristig gör jag mig, som fordom Nathan vaga
När till sin höga Kong han gjorde denna fråga:
Hvad Ar den mannen värd som hafver stulit bröd
Ifrån sju munnar som nu lida hungrens nöd?
Hvad är den mannen värd som sig så dristig gjorde,
Att han ditt stora namn så här missbruka torde;
Utöfver hundra mil till fot jag gångit har
Att jag en sådan man skull göra uppenbar.
Så Ar det intet nog hvad fienderna göra,
Skall du ditt arma land Ulrica sjelf förstöra?
Då de din arma barn husvilla göra må,
Skall du sjelf hjelpa till all göra likaså?
Bland dina trogna mAn, den mannen hålles vara ;
End låte hvar och en till trogna namnet svara;
Men denne har .så gjort som jag här gifver an
Hvar icke, har jag talt som hufvudlöser man.
Ulrica gif mig lof alt jag må honom nämna!
Ulrica gif mig lof alt jag tnå honom stämma!
\
Så skall Du veta få hvad för en man han är, '
Och larven tagas bort som namnet milt nu bär.
Jason Wœnlôs.”

26. M. Petter Rubenius, Smålänning. Hans fader
var troligen den P. Rubenius, som 1672—88 var kyrko

herde i Hvittaryd. Studerade i Lund, hvarest han 1712
och 1713 under professor Â. Rvdeliu? tvenne gånger
responderede ; magister derstädes; utnämndes 1716 2T*
till rektor i Helsingborg, hvarifrän han sedermera föl

jande året (den 17 juli 1717) till enahanda befattning
förflyttades till Landskrona; prestvigd i Lund 1718 Ç
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och utnämndes kort derefter s. à. till kyrkoherde i An- drarum och Eljaröd; år 1735 prost öfver Albo och Järrestads härader; dog 1747.
Gift med kyrkoherden i
Andrarum L. Morenii dotter, med hvilken han hade flera

barn. Af sôneme blef Peter R. kongl. sekreterare och
translator, Lars R. kyrkoherde i Andrarum, Håkan R.
prost och kyrkoherde i Ö. Sallerup, Nie. R. stadskomm.

i Kristianstad och kyrkoherde i Nosaby.
27. M. Johan Christopher Corvin ; föddes 1686; fa
dren Michael Corvin (Ravn) var kyrkoherde i Gudmundtorp.
Stud, i Limd 1703; kollega i Karlshamn 1705
'—1709; kollega och kantor i Landskrona 1709

2-ys;
prestvigd 1711 $ såsom utnämnd andre stadskomminister
och hospitalspredikant derstädes; respondens vid prestmötet i Lund 1715; mag. 1719; d. 16 juni s. å. utnämnd
af drottning Ulrika Eleonora till rektor i Landskrona; 1725
^4 kyrkoherde i Cimbritshamn; honorarie prost 1736;
dog 1739^”). Gift med Maja Henriksdotler Wosthaus;

fadem handlande i Landskrona.
28. M. Gustaf Söderling, föddes 1686 A uü Ring
rums socken i Östergötland; fadren var skaffare hos her
tig Adolf på Stegeborg.

Erhöll undervisning först i Sö

derköpings, sedan i Linköpings skola; upptogs pà gymna
sium 1702; stud, i Lund 1714; amanuens vid konsist,
eedes. 1717 i slutet af året; mag. 1726; 1727 2y rek-

T4j Rubenius och Corvin råkade i tvist med Wilborn om rektorslönen. W. påstod sig bafva rätt till halfva lönen under den tid han måsle afhall a sig från tjenslgöringen. Genom Göta hofrAtts skrifvelse
1729 41 liU landshöfdingen godkändes detta påstående, men ogillades
genom Kongl. Maj:ts bref 1731 34, emedan Rubenius och Corvin icke
blifvit tillsatta såsom vikarier utan såsom ordinarier.
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tor i Landskrona, tillträdde d. 8 nov. s. à.; prestvigd
1748
1755 kyrkoherde i Wäsby och Wiken; dog
1764.

Gjorde sig känd såsom en verksam och god sty

resman och lärare för skolan, hvilken han vid sitt anträde till rektoratet fann i dåligt tillstånd.
29. M. Håkan Rubenius™), född 1725 £ i An
drarum, hvarest fadern P. R. var kyrkoherde och härads

prost Stud, i Lund 1736; mag. i Greifswald 1750;
kollega i Landskrona 1753 och 1755 rektor derstädes;
kyrkoherde i Ö. Sallerup 1765; honorarie prost 1783;
dog 1789 2-£.

Gift med Eva Maria Malmgren, enka

efter prof. K. G. Pilo i Stockholm.
30. M. Håkan Berthelius, född 1720 2^; stud,

i Lund 1741 Ç; mag. 1754; kollega härstädes 1755
2^; prestvigd 1760
rektor 1765 Ç8; kyrkoherde i
Winslöf 1775 y9; honor. 'prost 1783; dog 1800
81. M. Magnus Stobœus, född i Lund 1740 Ç,
hvarest fadem var elöqu. prof. Nils Stobæus; mag. i Lund

1760; eloquentiæ et poeseos docens 1769; och theol, doc.
1772;. prestvigd 1770; rektor i Helsingborg 1773 t? ;
flyttades till lika beställning i Landskrona 1775

hvilken

kyrkoherde i Efverlöf 1782;
hon. prost 1794; kyrkoherde i Billebérga 1794; orator

tjenst han tillträdde 1776

vid prestmötet i Lund 1795; dog den 8 febr. 1798.
Gift med tullförvaltaren Holmers dotter i Landskrona.
Skrifter: De Institutiönibus juveotutis apud Romanos Veteres. Dis
sert. acad. 1770", 4:o, 4 ark. — De verbi mutationibus aecidentalibus
apud Hebraaoe.

Diss. ac. 1771; 4:o, 3| ark.

”) Egentliga slägtnamnet var Rubens, men H&kan Rubenii fader
skref sig Rub.enius af det skttl, att han af synnerlig aktning för biskop

A. Rydelius ändrade sitt namn till någon likhet med biskopens.
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32. M. Lucas Gadd, föddes d. 23 december 1775
i Kerrstorp, hvarest fadern Johan Gadd var kyrkoherde.
Åtnjöt undervisning i Malmö skola; stud, i Lund 1771
mag. i Greifswald 1775; docent i lärdomshistorien
vid Lunds univ. 1780; rektor i Landskrona d. *23 april
1783; prestvigd d. 17 dec. 1793; opponens vid prest
mötet d. 23 sept. 1795. Efter 23 års berömmelig och
särdeles utmärkt tjeustgöring såsom skolans styresman och
lärare befordrades han 1806 till kyrkoherde i Gladsax

och Tomerup; dog 1811 d. 5 nov.
På universitetet i Lund höll han 1782 en oration
i anledning af prins Karl Gustafs födelse; äfvenledes i
Landskrona 1793 till minne af Upsala -mötes tvåhundra

åriga jubilæum samt 1796 till firande af konungens fö
delse, ”Rektor Gadd var en af de skollärare, som med
glädje skötte sitt kall och begagnade hvarje tillfälle att
utöfva det Oaktadt sina ekonomiska bekymmer, som i
förening med en framskriden ålder stundom menligt in
verkade på hans eljest glada lynne; oaktadt dep billiga
harmen han måste känna, att vid sina ansökningar orp

befordran allt jemnt se sig förbigången, var han dock,
äfven vid slutet af sin iärarebana, ständigt trägen i sitt
kall, och han syntes aldrig lyckligare än då han, bmgif-

ven af vettgiriga lärjungar, föredrog vackra ställen ur
någon af forntidens klassiska författare i latin och greki
ska, eller någon af nutidens i ett ännu lefvande språk.
Vid sådana tillfällen spridde sig glädjen öfver dot upp
klarnade ansigtet och ögonen visade ännu en ungdomlig
liflighet” re). — Gift med Jakobina Hofverberg (jf 1822).
'*) Gadds lefnadsteckning läses i Bidrag ifil Lunds Stifts Herdanunnek
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Skrifter: Dispulatio de Moralitate, quæ inest géneri dicendi scribendique Satyrico. Lundæ 1779; 5 ark, 4:o — Aliquot exempta ex
Targum et Talmud'contra integritatem tcxtus hebræi allata examinans;
præs. prof. E. Trägård. (Gradualdisp.) Grypsv. 1775; 4:o. — NS gra
säkra Förvaringsmedel mot vår tids stora Frestelser till affaU ifrån den
rätta Enfalldigheten i Christo. Predikan hållen i Landskrona Nyårsda
gen 1792? Lund 1792; 8; o.

33.

M. Jonas Peter Söderberg, föddes d. 22 sept

1770 i Karlskrona, hvarest fadern var landtullvaktmästa
re. Efter inhämtad undervisning i skolan derstädes, blef

han stud, i Lund 1789; mag. 1796; kollega vid Karls
hamns skola d. 17 maj 1797 och följande året rektor der
städes; prestvigd d. 16 juni 1799; rektor i Landskrona d.
30 april 1806, tillträdde d. 1 maj 1807; kyrkoherde i
Brönnestad d. 4 febr. 1809, tillträdde d. 1 maj 1810;
honor, prost 1815; prost öfver W. Göinge härad (L 1
juli 1830.
Erhöll för vaccinationens befrämjande 1806
en guldmedalj om 15 dukater med inskrift: Illis, quorum
meruere labores, och fick sedermera för samma sak 3:ne

i silfver; dog 1845.
Gift l:o) med Chr. Ch. Corvin;
fadern tull-inspektor; 2:o) med Althea S. Rothstein; fa

dern th. d:r, prof., prost och kyrkoherde i Billinge.
Skrift:
blic®.

Positiones de usu et prœstantia Institutionis in Scholis pu
Lundæ 1798; 4:o, 1 ark.

34. M. Karl Elements Rothstein, föddes i Stock
holm d. 22 okt. 1780; fadern theol, prof, och härads
prosten d:r J. R. Rothstein var kyrkoherde i Billinge.
Åtnjöt privat undervisning hemma; stud. d. 11 juni 1790;

mag. 1802; år 1805 utnämnd till docent i numismatik
och fäderneslandets antiquiteter; vikar, kollega vid Lunds

Lund 1846 I. sidd. 83—114. Ofvanstående citerade ord äro af prof.
S. Nilsson, Gadds berömdaste lärjunge.
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skola 1809; prestvigd s. à.; rektor i Landskrona 1810 y ;
kyrkoherde i BoSarp och Strö 1812 2y9 ; tillrådde d. 1 maj
1814; dog d. 29 okt. 1818.
Skrifter: Dissert. histor. de ^norrone Sturlæ filio ejusque Scriptis.
PP. I. II, Lundæ 1804—06; 4J ark. — De Historia ex AntiquisNummis illuslranda. Ibm. 1805; 1| ark. — De Peregrinationibus religiosis
Scaodinavorum. P. I. Jbm..1808; 1£ ark. — Theses. (Pro munere
Rectoris). Ibm. 1809; 1 ark.

35. M. August Ludvig Pehrsson, föddes i Lund
1782 44; fadern Handelsman.
Erhöll undervisning i
stadens lärdomsskola; stud. 1799; mag. 1805; vikarier,
kollega i Helsingborg 1806 Vi ordinarie kolt härstädes
1808 -i; vikar, rector 1810 2T* ; prestvigd 1812

ord. rektor 1812 4t> hvilken utnämning af konungen stadr

fästades 1813 Vi dog 1817
Skrift:

Theses Miscellanea* pro munere Rectoris.

Lundes 1812;

4: o, 1 ark.

36.
—1827.

M. Anders B. Textorius, rektor härstädes 1818
Se sidd. 273—275.

37. M. Bans Petter Hörlander, föddes 1796 y
i Landskrona, hvarest fadern var skräddaremästare. Stud.

1815 Vi vikar, kollega i Helsingborg 1825 Vi maS1826; t. f. rektor härstädes 1826 £, med hvilken tjenst-

befatlning han fortfor till jan. 1840; prestvigd 1832 2T6;
. v. pastor i Fosié 1840—41; kyrkoh i Sallerup. 1843.
38. M. Anders Gustaf Schröder, faites 1806i
Landskrona, hvarest fadern var garfveri-faktor. Stud. 1823;
vikar, kollega härstädes höstterminen 1827; prestvigd 1830

V; mag. 1832; ordin, kollega i Landskrona 1832 Vi
vikar, rektor 1839 44i ortho* rektor 1844.
med Hel. Kath. Appelquist; fadren kamrer.
Skrift:

Tbeses pro munere Rectoris.

Gift 1835

Lundæ 1843 ; 4;o.

c) Kolleger vid LanÆskrona skola,
Sigvard Juul, f. 1648

fadern Hans Julius kyrkor

herde i Nöbbelöf och Feleslad; koll. 1672—74; kyrko
herde i Stora Harrie 1674; transp. till Norrhviddinge

1677, till Reng och Hammar 1678; dog 1731 Y«
Jakob Larsson Herbertius, koll. 1676; sedermera
rektor. Se sid. 430.
Nils Christensson, koll. i HI:a, afträdde 1683.
Hans Jacobsson, koll. i II:a, nämnes 1681—83.
. Hans Olteson, pämnes 1081—87;kyrkoh, i Bille-

berga 1689—1709.

Billbergska ättens stamfader,

Christen N. Tänders, koll. före 1683; rekommen
derades nämnda år till rektoratet härstädes; afskedad 1694

2t8 på egen begäran.
Hatis Pehrsson Resen undertecknade eden såsom
kollega i I:a 1689

dog såsom koll 1698 çl. 1699.
Laur. Cronholm nämnes 1691; fadern 0. C. löjt
nant vid artilleriet; prestvigd 1692 2T° såsom kyrkoherde

i Träne; tijltr. 1693
.« '
-Andreas Julius nämnes 1693—99 (Kons. prot);
kyrkoherde vid S. Petri forsaml, i Ystad 1703; prost;
dog 1717.
Andreas ‘ Pott, koll. 1694 2^-8, afträdde 1696 i
mars; var koll. i Karlshamn 1697.
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, Petrus Clivia nämnes 1694—1700; förstnämnda
àr d. 28 mars bief han ofre kollega; prestvigd 1699 V;
kyrkoherde i N. Svaluf 1699; dog 1712.

Erik Kijlgren, Verml., koll. 1696 *T4 efter Pott;

regementspastor 1697.

And. Fledelius, koll, 1697 Ç ; dog såsom koll.
1709.
Joh. Hiersovius, koll. 1699
efter Clivin; prestv.
170S Ç; kyrkoherde i Frilleslad af Luggndehärad 1706;
dog 1709.
Joachim Wilborn, koll. 1706; rektor 1713 y.
Se sid. 434—436.
M. Joh. Kristoffer Corvin, kalk 1709

efter Fle

delius; stadskomm. härstädes 1711; rektor 1719 1-F6. Se.
sid. 437.
Laur. Hahne, koll. och kantor 1711 *K*; aftrådde
1716.
Petr. Cranius, f. härstädes 1685 </*; fadern skräd

dare; vik. 1719
koll. 1715ÿ tillika kantor 1713-44;
kyrkoherde i Kyrkheddinge och Eserup 1781 4; dog
1752 f.
Paul Keller, koll. och kantor, nämnes 1716.

Olaus Bangius, koll. i 17 år; kyrkoherde i Bille—
herga 1737; har förmodligen 1720 blifvit kolL; dog 1750.

Nie. Lundgrehn dog såsom koll. 1728 t/.

Kand. Joh. Schänbeck nämnes första gangen 1731;
dog såsom koil. 1734 4^.

M. Magnus Prytz, koll. och kantor 1734; kyrko
herde- i Halmstad och Zireköpinge 1746; dog 1773.

Joh. Cronholm nämnes 1737 såsom kolL; från kollegalet befordrad till kyrkoh. på Hven 1740; dog 1749.
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M. Michael Cronholm, f. härstädes 1713 ‘T°; fa
dem Cl. C. handlande; vik. koll. 1740, ord. koll. 1742
prestvigd 1745 44; stadskomm. härstädes 1750; dog
1752 4.
M. Jakob Köping, kolL 1750; prestv. 1762; kyrko
herde i Ôrkelljunga 1769; dog 1785.
M. Håkan Rubens el. Rubenius, andre koD. 1753
Ç ; rektor 1755. Se sid. 438.

M. Nie. Rubenius, stud. 1737 4; mag. 1845; koll.
1755; prestv. 1752 ■Hî stadskomm. i Kristianstad och
kyrkoherde i Nosaby 1755; dog 1759.
■

M. Isak Trägård, koll. 1756; prestv. 1755; kyrko

herde i Billeberga 1778; dog 1794.

M. Håkan Berthelius, koll. 1755
rektor i Lands
krona 1765; kyrkoherde i Vinslöf 1775; död 1800. Ses. 438.
M. Rolof Andersson, koll, i I:a 1769; kyrkoherde
i Glimåkra 1783; k hofpred. och prost; dog 1828.

Sam. Adrian, stud. 1749; koll, i II:a 1769 44;
prestv. 1759; kyrkoherde i Farhult 1776; dog 1804;
Karl Scharling, koll. 1781 44; prestv. 1777; kyrko
herde i Herslöf och Säby 1786; prost; dog 1822.
Gotthard Vinckler, koll. 1776; nämnes ännu 1783
såsom koll, i I:a.

Erik Nie. Tullberg, koll.
dog 1789.

1783

prestv. s. å.;

Abraham Tornberg, koll. 1786 2-/;. prestv. 1782;
kyrkoherde i Gylle 1801; prost; dog 1843 2T6.
M. Henr. Matth. Kemner, koll. 1790
; prestv.
1788; kyrkoherde i Gessie 1805; dog 1808.
M. Lars Abraham Asping, koll. 1801 *4*; prestv.
1788; kyrkoherde i Dahlköpinge 1806; dog 1813.

H5
01. Glimsledt, koll, härstädes 1795 Ç;
transport, till ett kollegat i Malmö. Se sid. 404.

1806

M. Janus Belin, f. 1777; stud. 1799; koil. 1806

A; d°g 1807M. Aug. Ludv. Pehrsson,
1812
Se sid. 441.

koil.

1808

rektor

M. Kristoffer Sylvan, f. 1784; koli. 1810 4*;
kyrkoherde, i Fosie 1824 44; prost 1830; v. härads
prost 1838; riksdagsfullmäktig 1840—41.
M. Magnus Lundgren, koll. 1813 rnS prestvigd
1819 I; kyrkoherde i Cimbrishamn 1821—30; transp.
till Tving 1830; prost; dog 1837.
Sv. Pettersson, f. 1793; v. koll. 1819, ord. koll.
1821 !^; kyrkoherde i St. Herrestad 1832 ’■/.

M. Kristian Roth, koll. 1821 2-£.
M. Hans Petter Scholander, f. 1800, koll. 1826;
kyrkoh. i Konga 1836 2K8.
M. Anders Gustaf Schröder, koll. 1832; rektor
1844. Se sid. 441.

M. Joh. Petter Hofverberg, f. 1815, koll. 1838;
bataljonspredikant 1846.
M. Johan G. Gregerson, f. 1815; stud. 1832, mag.
1841; koll. 1844.

d) Utmârktare disciplar från Landskrona skola.

Dn*

Claus Hammer, f. i Landskrona, bief 1562 prof, i

Köpenhamn; dog 1585.

Se Worms Lex. I. 3.92; Nye-

rup och Kraft I. 219; Winding, Ac. Havn. 116—117.

' D:r Mogens Madsen, biskop i Lund; dog 1611. Se
ofvan sidd. 285—287.

D:r Sven Munthe, prof, i Lund (f. 1714 f 1774).
Se Ståhl, 1.1. 191—193.
M. Sven Nilsson, f. 1787; hist. nat. prof, i Lund
1832. L. W. O., L N. O., Kommendör af Dannebrog.
Se Cavallin, Lunds univ. Matrikel s.-41—44.

M. Abraham Cronholm, f. 1809, hist. adj. i Lund
1838. Se Cavallin, 1.1. s. 18—19.
B.

Gjörloffska skolan i Landskrona.

Stiftades af direktörskan enkefru Lovisa Sara Gjörloff, född Tausson, som dertill anslog ett ganska rymligt

och vackert stenhus att af läraren begagnas, samt för
öfrigt, såvidt rummen ej till detta ändamål erfordras, ut
hyras till inbringande af löne- och underhållsmedel. Bar
nen, som egna sig åt näringame, undervisas i kristen

dom, biblisk historia, skrifning, räkning, fäderneslandets
historia och geografi.

Kap. XV.

Undervisningsanstalterne i Helsingborg.
-

A.

Helsingborgs lärdomsskola.

Att linder katholska tiden någon läroanstalt funnits i Hel-

singborg, vill deraf synas troligt att ett kloster af domini
kaner-orden, känd för sin sysselsaltning med ungdomens
undervisning, under loppet af 13:de århundradet derstädes

blifvit upprättadt. Efter kyrkoförbättringens införande i
Skåne känner man med säkerhet att redan 1537 en of
fentlig skolinrättning i Helsingborg varit i verksamhet,
hvilket upplyses af biskopen Magnus Matthiæ lefvernesbeskrifning, ehuru üian om denna skolas verksamhet under
16:de århundradet nästan ingenting bar sig bekant77). Det
är först i början af det derpå följande, som underrättel
ser härom äro att tillgå. Således vet man. att vid biskopsvisitationerna åren 1612, 1615 och 1616 skolans
tillstånd varit godt, ja tillochmed blomstrande, men 1618

uselt och förfallet och 1620 voro de flesta, skolans lär
jungar af pesten bortryckta. Uti J. L. Wolfs år 1654
utgifna arbete heter det om Helsingborg: ”Der er oc en
god Skole, med en Rector och Hörer, huilcke med god
Fruct deris Bestilling vel forestaar oc betiehèr” 78).

TT) Magnus Matthiæ, Series Episcopor. Lund. Prœfatio.
T®) Encomium Regni Dan. 643.
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Skolmästarens penninglön lärer i äldre tider liafya
utgått af staden eller kyrkan, men ej från kronan. Det

är derföre sannolikt att sjelfva staden grundlaggt skolan,
hvilken sedermera af k. Fredrik II till understöd erhållit
helgonskyldskorn. ”Skolemesteren” eller rektorn uppbar af
staden XXV mark; af en liten åker på 5 skäppors ut
säde XI mark, hvilken sistnämnda summa erlades för det
Te Deum dagligen i kyrkan sjöngs. Slutligen hade han i
inkomst helgonskuldskomet från Helsingborgs landsocken,
hvilken aflöning i Landeboken af 1569 är upptagen. Ofrvannämnda lilla, åt rektor anslagna åker, förlorades vid

anläggandet af de större fästningsverken, hvilka omkring
1650 börjades och sedermera af svenska regeringen fort

sattes, men i stället för den sålunda inkräktade löningsjordén anslog svenska kronan 1660 åt rektor en uti den
s. k. Möllevången belägen åkerjord, hvilken för ungefär
*
halftannat århundrade sedan utgjorde 5, men numera blott
3 danska tunneland (2 tunne- 28 kappeland i svenskt

mått).
I de första tiderna närmast efter reformationen lä
rer skolan hafva skötts af blott en lärare. Genom an
ordning af Fredrik II utvidgades den förra stadsskolan till

en ”Lähnsskola,” i hvilken undervisningen skulle bestridas
af en rektor och trenne kolleger. Ännu år 1672 ut

gjordes lärareantalet af dessa 4, af hvilka den ena kolle
gan jemte sin kollegaljenst bestridde kantorsbefattningen,
men någon tid derefter bief kantoratet en särskild syssla,
då 3:dje kollegatet indrogs och vid denna förändring har
det till våra dagar förblifvit.
Till aflöning för skolans lärare och understöd åt dess
disciplar, anslogos af Fredrik II de uti Helsingborgs Slotts
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14a belägna klockare-lägenheter med thy åtföljande bohl,
annexhetoman, helgonskyld och öfriga inkomster under
sainma rätt, som de af de förre Degnerne besulits. Se
dermera förordnades klockare-substituter af konsistorium,
och till deras underhåll anslogos en del af helgonskyldskornet samt de extra-inkomsterne, men årliga räntan af
Idockäre-bohlen och annexhemmanen förbehöllos dock skollärarne, tevilka fortföro ätt ega ' dominium öfver bemälta
lägenheter. De smärre inkomstéme af offer, påskiriåt m. m.,

Som i gamla staten upptagas, gingo förlorade.
Genom denna af nämnde konung anordnade ordinära
löningsstat hade ugkollärarne i böljan en någorlunda sorg
fri utkomst Utom hela helgonskylden uppburo de i försaödiiigarne de ej obetydliga extra inkomsterne, som nu
tillfalla substituterne. I sjelfva staden ihogkommos de äf

ven såsom vanligt i dessa tider vid bröllopp och begrafningar samt vid de öfliga omgångarne med sång och mu
sik de bekanta ‘4’ ' högGdsaftnarne ra). Tamperpenningar
tillfälle äfven lärame 8:ne gånger om året
Skollärämés ekonomiska belägenhet blefvo sedermera
under de långa krigstiderna försämrad.
Borgerskapet,
hemsökt,af fattigdom, nödgades minska sid välvilja mot

de män, som i staden hade den offentliga undervisningen
sig anförtrodd. I socknarne uppkommo också ödesmål,

T*) Är 1750 insamlades pi delta sätt 15 à 18 d:r s:mt hvarje afton..

Behållningen delades så att kantor fick 3 d:r utom delning. De öfriga
blefvo i 2 lika lotter fördelta, af hvilka den ena tillföll1 rektor, den an
dra åter skiftades mellan de 2 kollegerne och - disciplarne. Fördelnin
gen af de sednares andel skedde ”eftersom de sjunga till, dock så' att
den får mest, som blåser på basunen.” Rektors andel för året utgjorde
omkring 20 ;å' 24 d:r s:mt; z
29
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hvarigenom svårigheter uppstodo med hänseende till ut
bekommandet af den ordinära statens anslag. «Omkring

år 1687 kunde således d..v. rektor Herbertius af Hel
singborgs landsocken och Kropps pastorat ej erhålla mera
än 20 tunnor kom, då han rättsligen bort erhålla 37t:r.
Af åtskilliga klockareboH, som enligt Landeboken skulle
betala omkring 40 d:r och 9 skäppor spanneroål, kunde
rektor 'sedan kriget endast erhålla 13 d:r och 2 skpr
kom. De tillfälliga inkomsterna för omgång med musik
högtidsaftname och sång vid begrafningar voro mycket
små och kopimo sällan. Rektors inkomster för sistnämn
da år .utgjorde inalles 85 d:r.
På grund af allmogens besvär och skolläraraes kla
gomål resolverade Karl XI år 1697 att helgonskyldén
borde ”till qvanlumet eller summan utgå oförminskad, men
fördelas på hemmanen proportionahter.” Till följe af det
kongE brefvet författade kronofogden Bergman år 1706

en vias fördelning mellan hemmanen efter deras egor och
storlek till utgörandet af den ifrågavarande lielgonskyiden.
Fullständiga och speciella längder öfver det helgonskylds-

kom, som socknarne tiH skolan båra aflämna, upprättades.
Efter dessa längder har sedermera intill närvarande tid
säden alltjemt utgått
HelgonskyIden, som enligt .dessa längder årligen in
går till Helsingborgs skola, belöper sig till 139 tunnor
15 kpr kom, utom 27 tunnor kom, hvilka af skolföreståndaren «uppbäras och tiH skolhusets underhåll användas.

Af denna helgonskyld anslogos tiU rektor 10 t:r kora
från Helsingborgs landsocken, 10 t:r 8-1 kpr af Kropps
pastorat och 3 t:r 12 kpr pensionskom af klockaren i
Farhult. Omkring 1750 förökades rektors löneandag med
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9 t:r pensionskora från Bjömekulla och Broby socknar.

Ibland rektors uråldriga inkomster uppfördes äfven s. k.
påskrättigheter af Helsingborgs landsocken, utgörande en
tunnkaka och 4 ■ tjog ägg af hvaije matlag.
Till äldste kollegans stat anslogos 24 t:r 4^ kpr
helgonskyldskorn från Allerums och Fleninge socknar. Då
kantdrsbeställningen år 1807 förenades med öfversta kol
legatet, förökades nämnde kollegas lön. med 20 tr kora.
Kollegan i första klassen hade i spannémålslön 19
t:r helgonskyldskorn från Wälinge och Kattarps socknar

och 4 t:r pensionskorn af klockaren i Kågeröd.

Kantorns län utgjorde 18 t:r korn från Wellufs och
Raus’ socknar och 2 t:r pensionskorn af klockaren i N.

Wram.
Förut är omtaladt att de klockarebohl och annex
hemman, hvilka äro belägna i de socknar, hvarifrån hel
gonskyldskorn till Helsingborgs skola utgår, blifvit af Fre
drik H tid skoll^tarnepå lön anslagne. Dessa klockare
bohl blefvo, såsom belägna vid moderkyrkan och således
nära prestgården, under en längre tids-förlöpp af indel-

ningsinnehafvarne vanligen upplåtna till bruk åt kyrkoherdarae emot erläggande af kronotionden ocli den af 1569
års Landebok föreskrifna räntan. Men rektor Sinius gjor
de år 1705 ansökan derom ’att kyrkoherdarne ej der

efter måtte få bruka klockarebohlen, alldenstund genom
slikt förvållande den irring uppkommit att, såsom uti Fril
lestad och på flera orter tillgått, klockarebohlens egor så

blifvit förblandade med prestgårdames, att man nu föregifver dem ingalunda kunna åtskiljas.” Härpå förklarade
konsistorium, att klockarebohlens egor skulle från prestgåniaraes jordar afekiljas och under städja upplåtas åt
29*
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substituterne, hvilka egde att för sin bättre utkomst de

samma häfda och bruka. Enär Björnekulla pastorat for
dom ansågs så ringa, att det ej utan särskild ”beneficio
och augment” kunde underhålla sin kyrkoherde, så har
klockarebohlet derstädes, som enligt Landeboken utgör Ridels
hemman, på grund af ett danskt konungabref anslagits

pastorn till understöd och både till åbyggnad och egor
med prestgården införlifvats, på de villkor att då ny
kyrkoherde detta pastorat tillträder , åligger det honom att
samma klockarebohl städja af rektorn i Helsingborg samt
till skolan i årlig ränta erlägga 8 sk. b:ko. — Annex
hemmanen brukades af s. k. klockarebönder, hvilka, utom
erläggande af kronotioude och jordeboksränta, voro skyl
dige att biträda djeknen vid kornets insamlande, ”släppa
till sina hästar, vagn och säckar” för sädens inforslande
till skolan, samt göra fria s. k äckor, när någon disci
pel till Lunds universitet dimitteredes eller rektor reste i

skolans ärender. Efter år 1700 utöfvade indelningsinnehafvame städslorätt såväl vid klockârebôhlen, som annex
hemmanen^ när någon ledighet vid dessa lägenheter in

träffade.

Under den tid dessa hemman bortstädslades,

voro de årliga inkomsterna, som i spannemål och pennin
gar från dem utgingo, alltid obetydliga. 'Uti 1778 års
stat, enligt hvilken afgifterna af dessa lägenheter synas
förmånligast, uppgifves rektors inkomst af dem vara i
spannemål 2 t:r 6 kpr korn och i penningar 12 r:dr
25 sk. 6 rst., äldste kollegans 1 t:a 6 kpr korn och 3
r:dr 16 sk, och yngste kollegans 30 kpr kom och 1 r:dr
32 sk., allt b:ko. Sedan 1798 äro genom kongl.. för

ordning klockarebohlen numera upplåtue åt klockaretjenstemes innehafvare för deras embetstid, emot ett fast-
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stäldt årligt arrende, någorlunda proportionerad!,efter afkastningen, men annexhemmanen bortarrenderas på 30 år
emot en af landshöfdinge- och biskopsembetena fastställd
maximi- och minimi afgift80); hvarigenom skollärames in
komst af bemälta lägenheter blifvit, i synnerhet efter . år

1813, mera jämkad och i någon mån förbättrad.
Sedan lärames löner utgått ur den af Fredrik II anvista belgonskyldsspannemåten fanns ett öfverskott, hvilket
användes till understöd fôr fattige disciplar. Till ett så
dant understöd bar från äldre tider 28 t:r 25-^ kpr kom
varit anslagna. Detta kom, utgående från klockarelönema
i Bårslofs, Frillesteds och Hesslunda pastorater, har intill

medlet af sist förflutna århundradet utdelats in natura
endast till disciplarne uti rektorsklassen, men sedermera
har det på samma sätt fördelats mellan disciplarne uti
alla 3 klasserne, i mon af ynglingames olika behof, flit
och skicklighet.
Kongl. Maj:t har genom nådigt bref
af år 1833 befallt att blott 6 à 8 t:r bland skolungdo
men skulle utdelas, Bvaremot återstoden af detta stipen

dium skulle innehållas och tilläggas fattig- och præmiekassan. I början af 1700-talet anslogs en tunna af sti—
pendiikornet åt stadens sjukhus och 1750 uppfördes 8 t:r
helgonskyldskom från Broby och Björnekulla församlingar,
som förut influtit i disciplarnes stipendiikom, å rektors
ordinarie slat.

Skolföreståndaren uppbar andra 27 t:r korn, hvilka
i räkenskaperna under benämning af skolans pensionskom
upptagas. Denna spannemål utgjordes af ”degnekomet”

w) Jfr. Konsistorii Circular n:o 24 för år 1798, hvilket utgör e||
hufvuddokument för stiftets skolstat,
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från åtskilliga, till större delen i S. Åsbo och Bjära hä
rader belägna socknar, och dess belopp hade varit olika,
allteftersom afgifterna för enskilda klockarelägenheter blif

vit förhöjda, eller en af tidsomständigheterna påkallad afskrifning beviljats. Men efter en år 1749 verkställd re
duktion förblef det vid den bär uppgifna summan. Sä
den förvandlades i penningar , för hvilka köptes kläder åt
disciplarne uti rektorsklass. Enligt 1669 års räkenskaper

utgjorde deghekornsintägten för delta år 25 tr 4 skpr,
hvilka, förvandlade till penningar, inbringade omkring 43
d:r, för hvilka 5 alnar fint och 21 alnar gröfre svart
kläde inköptes åt ”Mesterlectiens” (rektorsklassens) disciplar.
Uppbörden sköttes af skolans föreståndare, men anordnin
gen af disciplarnes beklädning tillkom prosten i staden
och skolans rektor. Öfver denna ”degnekorns indtegt och

udgift” fördes särskild räkning, så att de för detta korn
influtne penningar icke blefvo upptagne blandt skoläns penningeinkomster, ej heller, då behållning gafs, använde till
I

någon annan erforderlig skölans utgift. På detta sätt för

valtades detta stipendium 1658—1672. Efter sistnämn
da år finnes ej tillgång till några skolans räkenskaper förr
än med året 1692. Då var uti förvaltningen af dessa
medel den förändringen gjord alt degnekornet, stäldt un

der magistratens disposition, ej särskildt upptogs, utan
uti generelt debet, näst efter skolans räntepengar, under
titel: ”Ordinarie Bevilning fattige skolebarn tiH kläder,
efter välvise magistratens ordres, hafva efterföljande 24
disciplar af 1, 2 och 3 lectien bekommit kläder, med
dertill behör, strumpor och skor.” Efter 1707 verk
ställdes anordningen af kyrkorådet och med året 1718

upphörde denna utbetalning i och för disciplarnes bekläd-

Bad.

De penningar, hvilka inflate för denna spannemàl,

användes sedermera till skolhusens behöfliga förbättring
oeh vidmakthållande. Helsingborgs stad erbjöd sig att för

framtiden svara för alb reparationer å skolhuset oeh ined

skyldighet att derunder tillika bestrida alla de utgifter för

skolan, som hittils varit vanliga, emot uppbörden af nämn
da 27 tunnor korn, hvilka äro skolan årligen anslagne.
Detta bar K. M.t stadfäst genom bref af den 20 okt 1820 81).
Ännu en tredje fond fanns för understöd af fattiga
skolgossar.

Under magistratens förvaltning stedo några

inkomster, som berodde af räntan utaf de kapitaler, hvilka
enskilda personer till skolan donerat; och andra medel inflöto genom de s. k. taflepenningarne, en söndaglig kollekt

i kyrkan. Nämnda inkomster användes dels till förhöjning
af löningsstaten, dels till läijungarnes beklädnad uti sko
lans kdbgakbsser. Så länge nendigen det förut omtalta
helgonskyldskornet användes till understöd för ynglingarne
i rektorsklassen, sörjde man för de andra skolgossarnes
behof genom anordning af skolans penningmedel. År 1669
ethöflo 39 gossar i koUegaldasseme hvarderaea Hädning,
1 par skor och 1 par strumpor; 7 klädningar voro af

kläde och 32 af vadmal. Hela kostnaden gick till 145
d:r 2 mark. Ända till 1707 bestämde magistraten en

samt dessa anordningar, hvilka sedermera öfvertogos af
kyrkorådet. Efter 1700 omtalas ej någon beklädnad, läm
nad åt gossarne, utan i dess ställe någon penningutdel
ning, hvilken likväl med 1718 upphörde, emedan skolans
fruktbärande kapitaler på Karl XH:s befallning i Malmö

kyrkokassa ”till Riksens tårf och höge angelägenheter vid
Stift» Preitmöte» Bandi. 1826, p. 61,

*86
*
den då påstående svåra krigstid0 blifvit insatte, och inga

medel numera voro att tillgå.
I äldre lider utsågs bland, borgerskapet en vederhäf
tig man till skolföreståndare, hvilken hade om hand sko
lans penningväsende och årligen inför magistraten redo

viste för skolans tillgångar, utan att hvarken stadens rek
tor eller kyrkoherde dermed hade vidare att göra, än
hvad utdelningarna af de beneficier, som af skolgossarnö
åtnjötos, beträffar. Dessa räkningar granskades sedermera vid

biskopsvisitationer af biskopen j i magistratens ocb kyrko
herdens närvaro. Detta egde rum till 1707, då general

guvernören Otto Welling åt kyrkorådet uppdrog uppsigten
med skolans inskomster. Men på rektor Liljeborgs der
om gjorda ansökan blef genom kammarkollegii utslag af
d. 21 dec. 1812 kyrkorådet skildt från förvaltningen af
nämnda medel, hvilka enligt kongl. skolordningen af 1807
öfverlämnades åt rektor under redovisningsskyldighet inför
domkapitlet j Lund.
I afseende på skollärames tillsättande i äldre tider
sedan Skåne med
tillgått. I början

Sverige blifvit förenadt, har påolika sätt
var det konsistorium, som till en ledig

skoltjenst satte 3 på förslag och en utnämndes af staden
Helsingborg, på grund af en resolution af d. 16 sept
1664; men man behöfde ej hålla sig vid förslaget. Se
dermera under de följande årtionden kallade staden och kon
sistorium utfärdade fullmakten, men härom uppkommo ofta
tvistigheter. Genom resolution af71757
afslog konungen
Helsingborgs magistrats begäran ått staden sjelf skulle få
kalla skollärare, men dessa stridigheter upphörde först 1773.
Skolhuset. Enligt föreskrift i Kyrkeordinansen af

år 1537 underhöll kyrkan skolhuset med läsrum för di-
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tipiarne och boningsrum förlärarne.

Det äldsta skolhuset,

hvaroni nu befintliga handligar nämna, förstördes jemte
hospitalet under 1676 års krig, men man känner ej hurudant det varit beskaffadt eller hvar det varit beläget
Efter danska krigets slut ^anslogs emellan åren 1679 och
1686 kyrkans förra tiondelada till skolhus och blef för
berörda ändamål inredt Denna skolbyggnad säges hafva
varit ett vackert stenhus och belägen n. o. om kyrkan
utmed stora gatan. År 1710 gagnades det af danskarne

till krutmagasin, men genom en från svenska lägret in
kastad bomb sprängdes det i luften, vid hvilket tillfälle
dock den deri fängslade rektor Kenorin bann med lifvet
undkomma. Af statsmedlen försäkrades skolinrättningen om
ersättning för uppbyggandet af .ett nytt skolbus, hvilket
löfte dock, i anseende till rikets bekanta utblottaile till
I stället för den förstörda skolhus
byggnaden begagnade man en under kronan indragen liten
stånd, ej uppfylldes.

gård, som var belägen vester om kyrkan under n:o 181
och förut tillhört en till Danmark under ofreden förrymd
organist, vid namn Lorens Petresch.

Detta hus, som de

första åren af kyrkorådet för skolans räkning hyrdes,
blef 1732 inköpt för 300 d;r-s:mt. hvilka af hospitalet
till låns erhölls. De gamla boningsrummen inreddes till
”ett i 3:ne rum afplankadt' auditorium ,” och i ett ”hälfhus
eller luta,” förut begagnadt till kök och brygghus, ’"till
skapades med liten förändring" boningsrum för Iärarne82).

Af de fuktiga rummen . ledo skollärarne tilll helsan och
både kläder och böcker förmultnade inom kort tid, hvil
ket var så mycket mindre underligt, som ”en brunn gick”
“) Relation om Helsingborgs skola 1778. — Rönbeckiana VII. p. 113.
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under ena kollegans rum.

För Hast och regn var man

lifølitet fredad. I ett embetsbref af d, IQ sept 1718
skrifver rektor Rubenius: ”Våra logemepler äro så elän
diga, att vi för köld i vintern oss ej kunna begå uti dem.
Ty för 3 månader sedan togo egarne bort de kakelug
nar, som bär voro. Ett stycke af väggen utföll i som
mar, och fruktar man att det andra snart följer efter?
Och de» 16 nov« 1733 yttrar rehtor Murbeck till konsistoriumi följande.: ”sistledne Måndag, då det starkt reg
nade, måste jag tillika med mina Herrar Colleger, samt
de 2 andre underskrefne män af denna stadens borger

skap, dem jag till bevis inkallade, finna, hurusom vår
fattiga skola blef så alldeles af regn tillredder, som ström

tals rann genom åtskilliga ställen på taket och genom
sjelfva fönstren, hvilka icke fastare sitta, än att man är
osäker hvilken timma de ju falla på gatan, så att.jag i
sanning betygar, det hvarken jag eller mina Colleger för
må göra vårt embete, när någon, stark, regnskur kommer,
utan måste römma ur .skolan, emedan hvarken docentes
eller discenles då ega sina rum torra. Taket, dessutom

ser så skröpligt ut, alt' man hvar timma så godt måste
sväfva i fruktan, som torde det falla oss på hufvudeL
Porten är ock så usel, alt. ett litet barn förmår den om,kullkasta; hvarföre jag med mina Herrer Colleger hvar
natt liggia ängslige, det måste antingen tjufvar fråntaga
oss det lilla vi ägom eller ock onda menniskor tillfoga
oss någon skada, det Gud nådeligen afvande.” Då såle

des ett nytt skolhus i högsta grad af nöden påkallades
och skolan ej af egna medel detsamma kunde anskaf

fa, begärde rektor Gram vid prestmötet i Lund 1765
alt stiftets fullmäktige vid då förestående riksdag måtte
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utverka för Helsingborgs skola en stambok och kollekt
öfver hela riket för att erhålla understöd för uppbyggande
af ett nytt skolhus. Standerne beviljade en kollekt, dock
blott af Lunds stift; men de deraf insamlade penningarne

voro otillräckliga för ändamålets vinnande, hvadan den gamla
bristfälliga skolhusbyggnaden ännu under omkring elt fjer

dedels århundrade till den offentliga undervisningen måste
begagnas. Åt 1773 företogs for skolans egna ringa till
gångar ånyo en kostbar reparation, hvarvid nytt fotträd
insattes, de nedramlade väggarne åter uppmurades, nya
fönster insattes o. s. v., hvilket allt dock föga i längden

kunde gagna, i anseende till skolhusets obeqväma belä

genhet på en fuktig och af många vattenådror uppfylld
plats. Omsider utdömdes det förfallna skolhuset och för
såldes till rådman Been för 116 r:dr specie. Ett nytt
inköptes 1789 af kyrkorådet. Delta hus, n:o 20 vid
stora- gatan, tillhörde förut häradsskrifvaren Davidssons arfvingar och kostade 666 r:dr b:ko, hvilka penningar togos
ur skolans egna medel, hvarigenom kassan utblottades
och en skuld af 225 r.dr bJco uppkom. Till rummens
inrédning saknades penningar.
Om de af rektor Krook
d. 3 apr. 1790 af kollektmedlen till detta ändamål be
gärda 300 dn? s:mt erhöllos, upplyses ej af tillgänglige
handlingar.. Det inköpta huset inreddes emellertid till dess
bestämmelse och boningsförmånerna fördelades till en bör

jan på följande sätt: rektor fick, utom garderob, kök,
brygghus, källare, trädgård och stall, 2:ne ofvanrum, af
hvilka det yttre som saknade eldstad, äfven utgjorde in
gång till äldsta kollegans rum, hvilket likaledes var be

läget i öfra våningen, öfver porten.

Yngste kollegan be

bodde rummen uti byggnaden i gården, och kantor runt-
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met, som var i den s. k. lutebyggningen.

Till lärosalar

gagnades tvenne rum på nedra bottnen : det y Itre större
var kollegernes gemensamma läsrum och det inre begag

1805 fastställ
des att rektor ensam egde rättighet nyttja hela öfre vå
ningen, jemte öfrige förut egande boningsförmåner och
att kollegerne skulle begagna hvardera ett rum i nedre
delen af huset, hvarigenom kantors rättighet till fritt rum
på skolan upphörde. Sedan d. 16 febr. 1821 har äld
ste kollegan begaguat den öfra våningen till boningsrum
och lärosal, och yngsta kollegan för samma ändamål haft
rummen i nedra våningen. Rektor åter har af stadskassan uppburit hushyremedel till embetsgård och. läsrum.
Det nuvarande ypperliga skolhuset'; hvartill ritning
blifvit uppgjord af prof. Brunius, blef färdigt 1845 samt
invigdes d. 3 okt. s. å. af domprosten d:r Reuterdahl
nades för rektorsklassen.

Den 31 dec.

med ett tal, som är tryckt. För tillvägabringandet af den
nya skolhussyggnaden har staden Helsingborgs borgmä
stare, riddaren af K. D. D. 0. och K. W. 0. Lundberg
visat fortjenstfullt nit Byggnaden kostade 13,268 r:dr
b:ko, hvaraf staden erlade 7,566 r:dr b:ko och det andra
erhölls, med H. Maj:Is tillåtelse, af den under konsislorii

inseende stående byggnadsfond af besparade pastoralier. —

Delta skolhus var det sista af dem, som under biskop
Faxes efora^ blifvit i Lunds stift antingen uppförde eller
inköpte. Det första var i Landskrona, sedermera i Karls
krona, Karlshamn, Malmö, Lund, Kristianstad och Ystad.

Skolans Valgörarre.
1. Slen Brahe till Knutstorpe, Höfvidsman på Hel
singborgs slott, skänkte år 1592 d. 19 april till skolan
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100 "gamle, gode Daler," hvaraf räntan botde användas

till böcker, papper och bläck åt fattiga skolbarn.
Dessa medel utlämnades 1686 till låns, åt kyrkan
för inredandet af dess tionde-lada till nytt skolhus.

Då
kyrkan omkring 1710 upphört att underhålla skolbygg
naden, öfverflyttades denna kyrkans skuld på skolkassan.
Penningarne hafva sedermera innestått i skolhuset och år
liga täntan erlägges af staden med 1 r.dr 24 sk. banko.
2. Samme Sten Brahe donerade kort derefter å
dess aflidne brorson Tönne Brahes vägnar 50 d:r specie.

8. Christen Nilsson, borgmästare i Helsingborg,
skänkte år 1654-'till skolan 50 d:r specie.
4.

Richard Dunckel hade föte 1697 donerat 100

d:r Specie.
5. Welam Welamson, borgmästare i Helsingborg,
skänkte vid samma tid 190- d:r s:mt.

6. Anders Biide, Höfvidsman på Helsingborgs slott,
donerade medelst bref, dat. Rosendal Michaelisdag 1622,
till läroverket 500 dirspécie, med föreskrift att dessä
medel till evig tid skulle innestå uti Rosendals säteri Och

att räntan af dessa 500 dr specie skulle med 6 procent
i samma mynt eller "deris verdt, som saadan mynt efter
tidsens lejlighet gielde kunde, till den Latinsche scolis un

derholdning i Helsingborg afgifves och till scholens förestaandare Michaelisdag emod richtig quittering aflegges.”
"
fastän riksrådet Änders Biide stadgat att kapital
och ränta borde beräknas in specie eller i dess motsva

rande värde hade en missräkning inträdt, i det att en
d:r specie under en följd af år blifvit i st. f. 9 daler
beräknad lika med endast 2 d:r s:mt. Denna skiljaktig
het anmärktes 1773 af kyrkoherden i Helsingborg d.r
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Hans Bergéström och saken blef 1776 inför domstol an
hängig. Efter en långvarig rättegång fällde Göta hofrätt omsider 1803 den dom, att Biideska donationen till
skolan skulle efter då gångbara myntet beräknas till 500
r:dr r:gld och räntan i förhållande dertill betalas.
Anm. I medlet af sistforflutna århundradet hade sko
lan, utom nyssnämnda donation af Biide, ett kapital af
2200 d:r s:mt, som tillkommit dels genom besparad sti—
pendiispannemål, dels genom återvinning-, fastän blott till
40 procent, af de under Karl XII till kronan indragna
ofvanomtalta fruktbärande kapitaler; År 1778 var sko

lans kassabehållning 454 r:dr 35 sk. banko, men 1813

hade skolan en skuld af 225 r.dr b:ko, uppkommen ge
nom skolhusets förut nämnda inköp.

Skolans Bibliothek utgöres af
Skolans Arkiv. ”Helsingborgs

vid pass 200 band.
Schole-Book” bör
jades d. 11 juni 1687. En äldre - då befintlig söhdrig och
makulerad skolbok, som 1703 ännu var till, är nu mera
förkommen. Skolan eger dessutom en ej obetydlig samling
dokumenter från förra samt innevarande århundrade.

Skolans jordar.

Anslagne till rektor: 1) en åker
uti den s. k. Möllevången, utgörande för det närvarande
2 tunne- och 28 kappeland; 2) n:o 13 i Fjerrestads
socken och by af Malmöhus län, utgörande
hemman,
som innehåller omkring 30 tunnel.; årliga afgiften är i
rd;r 27 sk:r banko, 3 k:pr råg,12 k:pr korn, 6 k:pr
hafre; .3) n;o 7 i Mörarps socken och by af Malmöhus
län, utgörande ■£• hemman samt omkring 18 tunnel.; årliga

afgiften var förut 12 d:r 10 st:r s:mt samt betalning för en
”äcka” af 5 mil eher 3 r:dr 16 sk. bio . samt 3 k:pr
råg octi9k:pr korn; 4).n:o 13 ett gatehus i Ekby socken

och by, med tillhörande 6 tunnel, jörd; årliga afgiften är
6 k:pr råg, & k;pr kom, 6 k:pr hafre; ft) n:ö 2 Broby
i Broby socken och by af Kristianstads län, utgörande £
hemman samt 8 skäpl., kallade Store-åker och 2 skäpL,
kallade Lille åker; årliga afgiften år 18 k:pr korn; 6) n:o
12^m:tl Björka. Detta hemman tillerkändes Helsingborgs
skola genom landshöfdingens och biskopsembetets utslag af
d. 30 juni 1833. Årliga afgiften var år 1842 9 r.dr
16 sk. b:ko.

Anslagne till äldste kollega: 1) n:o 9 i Fleninge
socken och by i Malmöhus län, utgörande mantal samt vid
pass 16 tunnel.; årliga afgiften är 1 t:a 6 k:pr råg, 1 t:a 6k:pr
kom, 1 t:a 6 k:pr hafre; 2) ett annexgatuhus n:o 9 i Raus soc
ken och by af Malmöhus län, med tillhörande 3 tunnel.; årligt

landgille: 4 l:r koro. Från 1824 bortarrenderadt på 30 år.
Anslagne till yngste kollega: 1) n:o 1 Fågelsång
i Kattarps socken och by af Malmöhus -län, utgörande
£ dels förmedladt mantal samt omkring 27 tunnel.; land
gille: 1 r.dr 44 sk: 6 runst. b:ko och 12 k:pr kom;
2) n:o 11 Kattarp i Kattarps socken och by af Malmöhus
län, utgörande
dels förm. mantal samt omkring 38
tunnel.; landgille: 1 r:dr 44 sk. 6 runst. b:ko samt 12

k:pr korn.

Sistnämnda hemman äro bortstadda på lifstid.

Något om disciplarnes antal.
Vi hafva i det föregående omtalat att år 1622 nä
stan alla lärjungarne dött af pesten. År 1697 funnos
38 i hela skolan och år 1708 studerade der 42 yng
lingar; år 1718 voro blott 3 gossar i rektors-klassen, 1
i öfra kollegaklassen, 48 i nedersta klassen. År 1716

blott 11 gossar-i helå skolan; de andre hade af fruk
tan för en fiendtlig landstigning begifvit sig till andra or-
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ter.

År

1719 funnos 8 lärjungar i rektorsklass, 6 i

öfre kollegaklassen och 9 i den lägre.

År 1723 voro

i rektorsklassen 9, i öfre kollega klassen 1 och i första
klassen 6. År 1725 funnos 24 disciplar; år 1729 «teg
antalet i hela skolan till 50, år 1737 till 40, år 1748

till 22, år 1755 till 24, år 1794 tUl 23 och år 1796
till 21 disciplar. År 1804 var lärjungarnes antal 23,

år 1805 var det 26 och 1813 steg del till 44. Under
vårterminen 1846 funnos 45 gossar i. skolan.
Ofvan intagna underrättelser om Helsingborgs skola
äro till större delen hämtade ur rektor Ai Lundqvists
program vid invigningen af lärdoms-skolans nya hus d. 3

oktober 1845, till hvilket innehållsrika program vi slutli
gen hänvisa läsaren.

a) Rektorer vid Helsingborgs lårdomsskola.
i. Peder Sigvardsen, född i Helsingborg' 1577; fadem var dannemannen Sigvard Pedersen; insattes vid 7

års ålder i härvarande skola, men kom 11 år gammal
tiU Slagelse, hvarifrån han 1596 dimitterades till Köpen
hamns universitet. Efter gamla handlingar skall han vid

Helsingborgs skola hafva tjenstgjorl både såsom hörare och
rektor. Tiden angifves ej, men att det varit före år 1603
är säkert, eftersom han sistnämnda år utnämndes till kvrkokerde i Hästveda och Farstorp, hvarest han lefde i 45år och 9 veckor. Han beskrifves såsom en from man;
såsom kyrkoherde gjorde han dagligen bön i kyrkan mor
gon och afton. Dog 1648 V. Gift; hustrun helte Karine.
2. Ericus Johannis blef den 11 maj 1616 såsom
rektor i Helsingborg promoverad till baccalaureus philoso
phiae, men har förmodligen samma eller ock följande året
afträdt, emedan Truels Nielsen då kallades till efterträdare.
(Matric. Univ. Hafn.)
3. M. Truels Nielsen (Trugillus Nicolai Aslovius eller
Asloensis), föddes 1594 i den gamla staden Opslo i Norge,
hvarest fadern Niels Truelsen var handelsman. Stud. 1613;
år 1617 kallades han till rektoratet i Helsingborg, hvilket
30
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embete han dock ej kom att tillträda, emedan han kort
tid derefter af Jörgen Lunge till Odden; Danmarks rikes
råd och höfvidsman på Bohus slolt, utnämndes till sloltspredikant; år 1619, då Elfsborg återlämnades till Sverige,

blef han rektor vid Opslo domskola; mag. i Köpenhamn
1621
kyrkoherde uti Ullensager i öfra Rommerige 1630,
transp. till Kristiania 1641; dog 1669. Gift l:o) med
Barbara Kraft; 2:o) med Anna Bundzar.
Skrifter:

Stépbadoma Parnassian s. Epigratnm&i ad ). P. Reseoium et

C. Brochmannum, mithra theologica ornaodos. Hafn. 1615; 4:o. —
Corona Olympics ad Olaum Boelbium summos in Philosophie honores
capesseutem. Ib. 1615; 4:o. — Prosodia græca. Ib. 1625; 8:q. —
Sake Noricum ad homagium Frederici 111. Chrfotiairiæ 1648; f:o (Jfr.
Worms Lex. II. 45'. Nyerup och Kraft 429. Matr. Un. Hafn.)

4. Joannes Adzeri, ”Ludirector Helsingburgensis,”
prestvigdes 1621 $ såsom utnämd kyrkoherde i Sandby
och Hardeberga 83). Mera känner man ej om honom. Rek
toratet har han förmodligen tillträdt 1617 och aflidit 1636.

Följande året nämnes neml. annan pastor i Sandby och
Hardeberga.
5. Andreas Mortensen, (Andreas Martini Cimber)
var rektor i Helsingborg 1622. Befordrades, ovisst hvil
ket ar, till kyrkoherde i Åkarp och Wittsjö, hvarest han
dog 1658, sedan Skåne ånyo införlifvats med Sverige,
samma dag Karl X Gustaf reste genom Àkarp upp mot
Småland. Gift; hustrun helte Marina.

6.

Nicolaus Joannis .Nestelsedensis, kreerades d.
1 maj 1627 i Köpenhamn till magister och var redan då
rektor vid Helsingborgs skola. (Univ. Hafn. Matr.) Namnet

tyckes tillkännagifva att han härstammade från Nestelsoe.

P. M. Ostrupii tc Matthia Jani Libefr Visitationîa Scanidtia. Hft.
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T.

Gerhardus Gerhardt 9*) innehäile relrtorstjensten

omkring 1680 och är förmodligen samme ”Gerhardus Ger
hardt Wardbergensis,” som, dimitterad från Lunds skola,
d. 21 april 1621 inskrefs såsom stud, vid Köpenhamns
universitet och mider 0. Worms præsidium d. 27 bov.
1638 derstädes ventilerade en disputation med följande titel:
”Controversiarum Medicarum exercitatio seplima.” (Jfr.
Univ. Hafn. Matr.)
8. M. Abdels Pedersen Gemte -, (Andreas Petri
Gemsæus), född 1605; deponerade fr. Roskild 1624; mag.
i Köpenhamn 1631 y (Univ. Hafn. Matr.); var året
1681—37 rektor härstädes. Förut hade hade han varit
skollärare i Wiborg. Blef sedan komminister och år 1638

kyrkoherde i Helsingborg och samma år prost öfver Luggude och S. Åsbo härader ^J. Han var en af de 6 skånska

prostar, som voro närvarande vid Fredrik IH:s hyllning i
Köpenhamn; dog den 1 mars 1650 och ligger begrafven i Helsingborgs kyrka' på södra sidan om koret, midt
emot altaret 86). Hans hustru hette Christina, med hväB4) I Lunds domkapitels arkiv finnes elt blad, innehållande förteck
ning på de författare, hvilka fordom i Helsingborgs skola begagnades.
Förteckningen är utan årtal och underskriften af de tjenslgörande 3:ne
kollegerne §amt rektor Gerhardus Gerhardi. Bland de skolböcker,
som då i skolan lastes, auföres Dionysii Gramatica major, hvilken ut
kom 4624. Nämnda förteckning är äfven undertecknad af JokanMS
Åmoldi de.Fine, L. P. & Pr., som förut varit rektor4 Helsingör, år
1614 blef kyrkoherde i Helsingborg och dog d. 9 juni 1637. På;grund
af dét anförda ochenär Gerhardi efterträdare i rektoratet, A. P. Gemze,
i denna befattning anföres 1631, lärer man med fog kmnna .antaga; sitt
nämnda Gerhardus Gerhardi varit rektor i Helsingborg omkring 1630.
®5) Zwergius, Siell. Gier. 633. Ifrån 1638—49 har han såsom hä
radsprost underskriftit Ekby kyrkas räkenskaper..
flans igrdfsien, som ir sönderslagen, har följ ande inskrift: nl. N. J.
Vir venerab. Mag. Andreaâ Petri Gemzeus qui laboribus annos bénie
30*
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ken ban hade 6 bam, bland hvilka sönen mag. .Erasm.
Gemzæus år 1680 var kyrkoherde i N. Wram och prost
%
i Luggude härad.
9. M. Erasmus Hoffgard, föddes 1614^ i Skåne;
fadem hette Rasmus Mortensen. Begagnade' skolundervis
ningen i Helsingborg, Laholm och Herlufsholm i 13 år;
studerade i Köpenhamn, Sorö och Königsberg i 7 år;
år 1639 rektor i Helsingborg, hvilket embete han i 2^år förvaltade; mag. i Köpenhamn 1641; kyrkoherde i
Kropp och Mörarp i början af året 1642; prost öfver
Luggude och S. Åsbo härader 1650; var en bland de
prester, som underskrefvo Malmö recess 1662 och be
römmes såsom en lärd man och älskare af god ordning;

var äfven känd såsom latinsk skald, hvarom de lyckönskningsversar vittna, som slå framför biskop Winstrups Pand.
Sacr. Tom. I. Lund. 1666. Mot slutet af sin lefnad hade
han den olyckan att se sin hustru Dorothea MuntheniaOT)
för en oloflig brefvexling och stämpling, som hon haft

med danskarne under Karl XLs tid, hvarigenom hon bi
dragit till Helsingborgs slotts öfverlämnande åt fienderna,
nödgas undfly till Danmark.

Med denna stämpjing berät

tas förhållandet ha varit följande. Den listiga qvinnan skall

multos in Schola Wiburgensi nec non Helsingborgensi feliciter exantlatis Ecclesiæ huic Verbi Divini primum Comminister, Pastor deinde Pri
marius, Nomarchiœ tandem Lugudianœ et Asboœ Australi Præpositus
constituebalur. MDCV natus, VI Filjorum Filjarumque Pater. Anno MDCL
denatUB 1 Martii. animam Salvatori placide reddidit, eandem vero et
Je8um reducem sub Cippo hoc modo præstolatur postquam mortalis
vixisset annos XLV.n
8T) Dotter af Arnold Hansson Munthe och Dorothea Sväningia, hvil
ken sistnämnda efter mannens död ånyo blef gift med prof. Wolfgang
Rhumann i Köpenhamn.
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hafva praktiserat sig till Karl XI:s sigill från konungens sekreterare, som tagit sitt qvarter i prestgården och
så snart hon fatt sigillet i sina händer, förfogade hon sig
straxt till danskarne och. lät uppsätta en befallning i ko
nungens namn, bekräftad med dennes sigill, till sven
ske kommendanten på Helsingborgs slott, att han under
de hederligaste villkor, som kunde erhållas, skulle öfverlämna fästningen åt danskarne, emedan konungen vore så
svselsatt med Kristianstads belägring, att han omöjligen
kunde komma besättningen till hjelp. Fästningen uppgafs
ock verligen d. 27 januari 1678 genom ackord och sven
ska besättningen beledsagades af ett danskt parti till Ge-

tiuge. Hennes man, den gamle prosten Holfgard, anses
hafva varit helt och hållet ovetande om bemälta stämpling
och dertill oskyldig. Icke desto mindre, dels af fruktan
för någon vidrig påföljd för sin person af hustruns föräderi, dels af kärlek till henne, begaf äfven han sig kort
derefter till Danmark, hvilket skedde 1678.

Efter an

komsten dit erhöll han på Seland ett stort pastorat, men
var likväl öfver den timade händelsen så bedröfvad att
han ej lång tid derefter dog af sorg 1678 och fick
således ej hvila i den af honom redan 1660 i Kropps
kyrka åt sig och hustru inredda grafven, öfver hvilken hans
porträtt finnes æ). Med sin hustru D. Muntbenia hade han

flera barn, af hvilka sonen Erasmus H. slutligen blef kyrko-

88) Hos Winstrnp, Epigrammata Lib. 111. p. 1035 läses följande:
M. Erasmi Hofgardi Pastoris Kropiani & Prœpositi Lugd., in Scania , Patris tam Ecclesiaslici, quam Oeconomici, commendatio.
Dolibus eximiis sat 'Eoaapioç est bic Erasmus
Namque Choro perquam cbarus is alque Thora, —r
Ett annat epigram öfver honom läses 11. p. 1088,
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herde i t Erillestad och Ëkby, Maria bief gift med kyrko

herden i Ausås K. Hjort och Katharina med kyrkoherden
i Kropp Johannes Jacobaeus.
10. Bacc. Hans Arnoldsson Munthe, född 1622 i
Lund, hvarest fadern Arnold Hansson Munthe var profes

sor vid Lunds gymnasium; stud, i Köpenhamn 1642
och
bacc. derstädes 1645 2/w); rektor 1645; kyrkoherde
i Bösarp 1649 **); dog 1684 och blef hegrafven i Bösarps kyrka. H. A. Munthe var svåger till Er. Hoffgard

och således ' broder ' till nyssnämnda förrädiska Dorothea
Munthenia. Hans son Sveu Hansson Munthe blef kyrko
herde i Bösarp 1685 och hans sonson Sv. Munthe profes
sor vid Luuds universitet.

11. D:r Erik Mogensen Grave, föddes den 26 sept.
1624 i Lund, hvarest fadern Mogens Grave var kanik och
theol, lektor. Efter åtnjuten undervisning i domskolan der^städes, blef. han 1643 stud. i Köpenhamn; kollega i 5:e
klassen vid Lunds, domskola 1645, hvilken lärarebefattning
han till.1649 innehade; baccalaureus i Kphmn 1648

Rektoratet i Ystad erbjöds honom, men han vägrade att det’
samma mottaga. Utnämndes till rektor i Helsingborg 1649,
vid hvilket tillfälle hau afslog Bosarps pastorat, som vardt
honom erbudet. Anledningen till detta afslag var neml. att
en farlig bjoduppkastping, som han kort förut erfarit,
kom hopom att frukta det predikstolen för honom skulle
blifva altfor besvärlig, och ehuru han ej sedermera af nämnda
®9) Universitatis Hafn. Matricuja.
90) Konungens bref, dat. Fredriksborg d. 14 febr. 1648, till Knut
Ulfeld med begåran att ban ville ”promovere11 rektor i Helsingborg Hans
Arnoldsson till pastor i Asmundtorp och Tofta, hade således ej medfört
önskar verkan (K. Danska Geh ark, — Sk. Tegn. VII. f. 174.)
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åkomma led, så föi'orsakade likväl nyss omtalterbetänk
lighet att han ejheller vågade mottaga Helsingborgs pa
storat, då borgerskapet derstädes till denna beställning

kallat honom i prosten Å. P. Gemzes ställe.

Ätt hap dock

koft derefter öfvervunnit hemälta hetänklighet ser man deraf,
att han 1650 förflyttades från rektoratet till kyrkoherde
beställningen i Hornslet uti Jutland. Dp han def i IQ àr
i denna egenskap tjepstgjort, kom ryktet om haps qtmärkta prethkogåfyof |ill ^redfik UI:s öron, bvjUrøn kal^

Ipde honom till sig och befallte honom hälla OP profpredikan, hvartill Jobs XJV: 7—10 af konupgen bestäm-:

des såsom text

Profpredikan hölls till konungens ocb

hofvets utmärkta tillfredsställelse och han blef d. 10 aqg.
1660 utnämnd till kongl. hofpredikant Då den bekante
polske socinianaren Stanislaus Lubienietzky bos nämpde
konung anhöll att med de kongl. theologerne få disputera
angående religjonsgrunflerna och enkannerligen om den hel.
Treenigheten, lät konungen sin hofpredikant Grave jemte
mag. D. Pfeiffius, pastor yid tyska församlingen iKöpep-

haiûp, uppträdå mot Luhienietzky, hvilken under diçputen
af Grave vederlades, Àr 1664 i mars fick Grave ko

nungens befallning att vederlägga vissa theser, som af den
berömde jesuitiske patem Moliqannus voro sammapskrifnp
och öfverlämnade, hvilken vederläggning också under 3
dagar i konungens ocb hofvets närvaro skedde. Utnäpqpdes 1664 till biskop i Arhus ocb 16Qß till th- d:r;
dog iL ?? lehr. 16Q1 M). — Gjft med Apna Ganrjksdot-

tor Zanders, enka efter pastor K. M. Borggreving i Horn
slet, med hvilken han hade 3 barn.
•’) Zwtrgnu, 632—645. Puntopfidan, änn- IV.

167 ff. Up, Hafp, M«r,

m
Skri/føf: Ligprædiken over Mette Rosenkrantz. Kiöbenh. 1666 ;
4:o. — Ligpr. over Erik Rosenkrantz. Ib. 1683, f:o. — Ligpr. over
Margrele Bang. lb. 1702; f:o. — Ligpr. over Mag. Hans Rbuman.
lb. 1703 f:o.

12.
uti Slesvig.

Henrik Nissenius, föddes 1624 i Sonderborg

Rektor härstädes 1650, men var blött kort tid

vid denna beställning, ty redan d. 12 jan. 1651 prestvigdes han såsom utnämnd kyrkoherde i Ljungby och
Grealöf.
Befordrades till prost öfver WiHands härad,
ovisst hvad år; man känner alt han år 1670 innehade

denna befattning æ). Honom vederfors af Karl XI den
nåden att han für visad trohet och under krigstiden liden
skada för sin lifstid erhöll Ifvetofla pastorat till annex,
hvadan kyrkoherden Lars Stobæus transporterades till Træ
ne och Djurröds församlingar w). Nissenius, hvilkens barn
adlades med namnet von der Wettering9*), dog i Ifvetofta
1693.
Gift med Helena Pehrsdotter Rumor, född på
Sonderborg. Ett epitaphium är uppsatt öfver honom i
Ljungby kyrka och läses i P. Muncks disp. de Willandia p. 21.

13. M. Jakob Ernstsön Baden (Jacobus Eraesti
Badenius). Hans fader Ernst von Baden var borgmästare
i Horsens och tullförvaltare i Norra Jutland; modem Anna
Hansdotter Riber var syster till erkebiskop Svane. Di
mitterad från Lunds gymnasium, deponerade han uti Kö
penhamn i juni 1650 och blef såsom rektor i Helsing

borg, hvartill han sannolikt omkring 1651 förordnats, d.
29 maj 1655 uti Köpenhamn kreerad till magister (Univ.
Jfr. Wiostrupii Oratio Synodalis de patientia. Lond. Scan. 1670;
4:o.
”) Kongl. brefvet läses i P. Muncks disp. de Willandia. s. 73—74.
M) Stiernmans Matrikel öfver S. R. Ridderskap II. 700—701.
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Hafn. Matr.) I kongl. danska Geheime-arkivet (£ik. Reg.
VI. f. 461) finnes .ett af konungen under d. 24 nol. 1657
utfardadt benådningsbref fôr ”Mester Jakob Emstsön, Skolmester i Helsingborg,” som lägrat sin fästmö, af innehåll
att han skäll fa förblifva vid sjn tjenst och felet honom
icke vidare tillräknas, dock med villkor att hon och han
först böra utstå kyrkans disciplin vid uppenbar skrift, se
dan låta sig viga och slutligen betala 20 r.dr till fattiga

skolbarn i Helsingborg. — Vid denna skolan tjenstgjor
de Mester Jakob såsom rektor till 1658 , då han blef
kyrkoherde i Herslöf och Säby uti Rönneferga härad95).
Sedermera förflyttades han (omkring 1680) till Lands
krona pastorat och slutligen till Holbek på Seland, hvar
est han dog såsom prost öfver Mebrlöse härad. Gift med
Dorothea Halse, dotter af Peder Halse, tullförvaltare i
Skeen uti Norrige. Deras son var den bekante Torkel
Baden (f. 1668 i Herslöf, död 1732 såsom rektor i Hol

bek), författare till Roma Danica m. m.
I. 51—52).

(Worms Lex.

14. Peder Danielsson. Omnämnes i skolans rä
kenskaper såsom rektor 1666—1668.
15. M. Laurits Bagger. Fadern Olof Bagger var
professor vid gymnasiet i Lund, sedermera primarius theologiæ professor vid universitetet derstädes. L. Bagger di
sputerade 1663 i Greifswald under prof. B. Battus ”de
metaphysices Essentia,” 4:o, och blef mag. i Lund 1669. Han
Den 4 maj 1658 blef han, försedd med kallelsebreffrännimnda
församlingar, examinerad af biskop P. Winstrup och anmflldes hos ge
neralguvernören grefve G. O. Stenbock alt på förenömnda socknar er
hålla ”CoHatz” Jfr. Bisk. P. Winstrups bref till grefve G. O. Stenbock
från 1658 till 1664. Ms. på landskontoret i Malmö: f:o.
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nampq^ skolans handlingar såsoni rektor härstädö? 1668

-<-1671; befordrades, sedermera till kyrkoh. i Tanums ocb
Luura församlingar uti Götheborgs stift, hvilket pastorat
han tilltrodde 1675; dog såsoni prost öfver Wikome %).
Skrifter: Dispp. De Eounliationibus æquivoce expombilibus. (Resp.
Corn. Paulino) Havn. 1666, 8 Cal. Dec. — Annotate nonnuUa circa
Propositionem propriam et impropriam (Resp. L. A. Schröder). Ib. d. 27
Martii 16 . — De Justitia. (Præs. prof. S. Elfvedalio). Lund; 4:o.

16.

Baccalaureus Rasmus Rasmusson Hoffgard ellér

Kropp föddes 1649 4t * Kropp, hvarest fadem den för
utnämnde Erasmus Hoffgard var kyrkoherde. (Jfr. sid.
468). Sedan han i Roskilds och Lunds skolor åtnjutit
undervisning, studerade han vid några tyska universiteter
och 4 år i Lund, blef baccalaureus och befordrades till
kollega vid 5:e klassen i Malmö, hvilken syssia han i 3
år innehade; rektor härstädes 1671; kyrkoherde i Frille
stad och Ekby 1676, bvartill han prestvigdes 1677 Ç1;
död 1692 4. Hans död förorsakades af e» häftig förkyhnng, söm han ådragit sig derigenom att han nästan
oklädd förföljde en slaghök, som tagit böns från prost

gården. Hans konterfej i Lebensgrösse finnes i Frillestads
kyrka. Gift med Ingeborg, dotter af rådm. Henr. Hans-'
son i Malmö. Med henne (f. 1649 T7T f 1693 4) hade
Hoffgard en son. (Jfr. taflan i FriHestads kyrka).
17. Laurentius Nortman, Nidrosiensis. Född 1650
i Trondhiem i Norrige, deponerade han 1670 i Köpen
hamn från skolan i sin födelsestad. War 1680 80 är
och hade 3 års tid varit Rector uthi Helsingborg schola

och i krigstiden, då begge preslerne vohro horrte, en tijd
”) ödman, Bobus tane Beskrifning 338, — Bestell, Göteb, Stifts
Hist. 307.
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lång ene upvachtat predijkestohlen.”

($omme|ü støi^L)—

Mera är om honom ej bekant
'
18. Nicolaus Ebbeson. Omnämnes 1680så

som kollega och 1683 y—1684 V såsom rektor här

städes.

(Lunds kons. protokoller).

19. Ennert Ibson (Ennerus Ebberi el. Ebsonius).
Född omkring 1654; dim. från härvarande skola 1675;
s. å. kollega i2:a klassen; rektor 1684—87; prestvigd
1687 ^ såsonj uti^mnd kyrkoherde i Brunijby; dog i

början af år 1704. (Lunds kons, pr.) Han skall hafva
”varit en lärd och flink man, men haft det felet att han
intet kunde tåla se tomma glas”97).

20. Herbertius Laurentji Herbertius var 1682
kollega härstädes; utnämndes 1687 till rektor, och till
trädde tjensten d. 11 juni s. å.; prestvigd 1693 V så
som utnämnd kyrkoherde i Ô. Ljungby, hvarest han dog
1703. (Lunds kons. pr.— Helsingborgs Schole Book ; f;o).

21. M. Johannes Jacobæus var rektor härstädes
från 1694
till 1697
då han förflyttades till sam
ma beställning i Malmö. Jfr. sid. 372—-373.
22. Erik Sinius, föddes i Karlshamn, der hans
fader var tullförvaltare. Efter inhämtad undervisning i Hel
singborgs skola studerade han i Lund, utnämndes i juli
1698 till rektor härstädes och tillträdde tjensten d. 25
aug. s. à.; förordnades 1703
vara kyrkoherdens i
Brunnby komminister, hvartill han prestvigdes d. 21 dec.
s. å.; kyrkoherde derstädes 1704 ‘z6; responderede 1705
i Lund för synodaldisputationen ”de ritibus ecclesiasticis;”

honor, prost 1737; v. häradsprost 1739; dog 1743.
Elmgrentka Samliqgarne.
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-Gift med Katharina Maria, dotter af kyrkoherden i Àsum
Ingelotts. Med henne hade Sinius en son Samuel, som
sedan blef kyrkoherde i Àsum, samt åtta döttrar. (Lunds
kons. protok.)

23. Richard von der Laen, son af en rik hol
ländsk köpman i Kalmar; stud. 1690; prestvigd 1704 *T3;
rektor d. 12 maj s. à.; kyrkoherde i Träne 1708 2^;
var en ”man af solida studier;” dog af tvinsot 1712 få.
Gift med Maria Stobæa; fadem kyrkoherde i Träne. - v. d.
Laens yngste son dog samtidigt med fadem samt lades
i samma kista som denne och i dess famn.

24. M. Arvid Kenorin, Jönköpingsbo, bid rektor
härstädes 1708 ■£; kyrkoherde i Röram och Wemmerlöf
1716; dog 1733. Då -danskame 1710 innehade Hel
singborg och skolhuset af dem begagnades till krutmagazin, blef från svenska lägret en bomb inkastad, hvarigenom skolhuset afbrändes. Kenorin, som vid detta tillfälle
derstädes satt arresterad af fienden, utkom oskadd genom
fönstret, men de utanför posterade tvenne danska solda
terne sprängdes i luften.
Skrift: Likpred. öfver Kyrkioherden Sv. Runbom i St. Köpinge d.
25 juni 1729. Lund e. a.; 4:o.

25. Petter Rubenius. Rektor härstädes 1716
förflyttad till rektoratet i Landskrona 1717 t/. Jfr. sid.
436.
26. Nicol. Herenberg, f. 1688; stud. 1709; rek
tor 1717 4~ri kyrkoherde i Högestad 1725; dog 1726.
27. Frans Leche, f. 1683 ; fadern Jöns Leche var
kyrkoh. i Balkåkra; först kollega; sedan rektor 1725; kyrko
herde i Torrlösa 1729; dog 1754 ■&. Gift med A. G.
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Fritz.

En son Jöns Leche blef kyrkoherde i Wfflie och

Orsjö, en annan son, Andreas' Leche, kyrkoh. i Torrlösa.
28. Georg Kristoffer Flintsberg, Skåning, klockare
son från Wälinge; inskrefs i Helsingborgs skola 1709 i
mars, dim. 1716; tjenstgjorde. såsom komminister i W.
Kamp, då han utnämndes d. 12 febr. 1729 till rektor;
tillträdde tjensten d. 1 maj s. å. och dog 1732.

(Hels.

Schole Book fol. 51 v; fol. 101).
29. M. Justus Kristoffer Muhrbeck, f. 1704 i
Karlskrona; fadern smed; stud. 1720 3?°; mag. 1730;
rektor 1732; kyrkoherde i Fosie 1742; opponens vid
prestmötet 1744; dog 1758.
Beträffande hans tjenstgöring vid skolan , är det be
kant att dekanus i filos, fak. klagade öfver att de ynglin

gar, som från Helsingborgs skola anlände till Lunds uni
versitet, voro mycket litet försigkomne. Muhrbeck påstod
alt del kom deraf, att de gingo från skolan alltför tidigt98).
Just. Kr. Muhrbeck, en broder till den bekante superin
tendenten, var ”en stark och tilltagsen man, i sitt upp
förande mera railitärisk än presterlig” "). Gift med en
fra Trolle, enka efter en dansk öfverstelöjtnant.
Skrift: Diss. grad., qua fervidum Europæarum gentium certamen
de gloria ad debitum moderamen revocatur. (Præs. A. Rydelio). Lund
1730; 4:o.

30. M. Andreas Hvaling, f. 1709 2T7 i Esphult,
hvarest fadern Jonas H. var kyrkoherde. Inskrefs 1722

i Lunds skola; stud. 1726; docent 1735; skånska natio
nens kurator i 5 år; orerade på universitetet å skånska
nat:s vägnar, då Nordenstråhle blef kansler; rektor här’*) Lunds domkapitels arkiv.

**) ELmgrenska Samlingerne
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stådeS 4t43 V; bpponens på prestmötet t Lund 1745 ;
kyriioherde i Meflangrefvie 1753; tillträdde tjensten 175* -1;
orator på prestmötet 1758; dog 1775 *-£.

öfver honooi hölls
var ”en lärd man
och kyrkan.” Gift
sten i Helsingborg
1775.
Skrift:

Likpredikan

af d:r S. Munthe i Mahnö. Hvaling
och uppbygglig lärare både i skolan
med Anna. L. Trägård, dotter af pro
S. Trägård. (Jfr. Lunds Weckoblad

Disp. de exirtentia idearum ioDatarum.

Lund 1740 ; 4:o

3 ark.

31. M. Lars Anton Borg, tillförordnad rektor här
slädes 1754 i; konrektor i Malmö 1756 A; lämnade
skoltjensten i Helsingborg 1757 2^; jfr. sid. 381—382.
32. M. Johan Gram, f. 1733 4 i Åhus, hvarest

fadern Jöran Gram var tullförvaltare; stud. 1746 4; ma8>
1754; studerade vid Greifswalds och Rostocks universiteler fràn sept. 1755 lill maj 1756; v. rektor i Hel
singborg 1756
tillträdde tjensten 1757 -j-; ordin,
rektor 1758-4; prestvigd 1763 44j opponens vid prest
mötet 1764; kyrkoherde i Löderup 1772 l^2; orator vid

prestmötet 1776; häradsprost 1782; på begäran från
prostesysslan entledigad 1810. Vid sin död 1822 var
Gram senior bland hela rikets presterskap. Gift l:o) i
46 år med Jannica Broome (f 1804), som skänkte ho
nom 13 barn; 2:o) i 9 år med Johanna Marg. Ek (f

1814). Jfr. Jf. L. Stähl, Minne af prosten m. m. J.
Gram, uppläst vid hans jordfästning i Löderups kyrka d.
3 maj 1822. Kristianstad e. a.; 8:o.
33. M. Magnus Stobœus. Rektor 1773 *■/, till
trädde d. 1 mars s. å.; förflyttad 1775 4 till rektoratet

i Landskrona; tillträdde 1776 4«

Jfr. sid. 438.
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34.

M. Fredrik Stenbeck. Mag. 1768; doqaentiæ

docent 'rid Lutids universitet 1770; prestvigd s> à.; tjenst
gjorde såsom adjunkt vid domkyrkoförsamlingen i Lund;
förestod 1774 någon tid eloqiïentiæ professionen derstädes;
respondeos vid synodaldisputationen 1773; rektor härstä
des 1775 -jlj-, men befordrades till ammiralitets-paslor sam
må dag som Lan utnätnndes till rektor; dog 1789.

35. M. Nils Jonæson Bruzelius. Fadern sist prost
och kyrkoherde Î Hvellinge; mag. 1772, 1.1. o.o. docens
i Lund 1773, rektor härstädes 1776$; död 1787
36. M. Johan Georg Krook, f. 1762
i Hoby,
der fadern Otto Krook var kyrkoherde; stud. 1777; mag.
1784; rektor 1787 1^; ord. kgl. hofpredikant 1793-j^;
kyrkoherde i Quidinge 1794 44., tillträdde 1795-l; prost
s.'à.; häradsprost 1803, från hvilken befattning han på
begäran år 1831 blef entledigad. Gift med Chr. Elis,
v. Olthoff, dotter af ryltmästaren v. Olthoff.
Skrift:

Theses Miscellanea.

Lund 1786; 4:o,

ark.

37. M. Matthias Stolte, föddes 1768 $ i Fahlun,
hvarest fadern C.' K. Stoltz då var gränse-inspéklör, men
blef sedermera tullförvaltare i Landskrona.

Stud. 1786 ;

mag. ultimus 1790. Sedan han i grekiska literaturen
1790 44 præsiderat, föreslogs han af filos, fakulteten
till docens först i den latinska och sedan i den grekiska
literaturen och slutligen af theol, fakulteten till erhållande

af venia docendi i théologia exegetica, men vidriga om
ständigheter hindrade dePås gemensamma önskan. Sedan
han i 3 års tid på eget ansvar förestått rektörsbeställningen i Landskrona, utnämndes han 1795
till rektor
i Helsingborg. Medlem af Skandinaviske Literatur-Selskabet i Köpenhamn 1800 Ÿ8; predikant vid Ramlösa helso-
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brunir 1801; kyrkoherde i Höj och Keflinge 1804; er-*
höü kgl. hofpredikanls namn 1808 t_8 och hedrades med
professors titel 1812

dog 1814.

Gift 1803 med

H. M. Borg, dotter af faktor F. Borg i Lund; hade 7
barn. (Jfr. B. J. Bergquists parentation: ”Åt minnet af
prof. m. m. M. Stoltz vid dess begrafning i Höjs kyrka
d. 29 april 1814. —• Prof. A. Hylander höll likpredikan,
tr. i Lund 181,4).
Skrifter: Oratio de Fatis lingvœ. Latins. Lund 1788; 4:o. — De
ingenio Homeri. Ib. 1789—90; 4.'o. — Tal om Religionens nödvän
dighet för samhällets bestånd, hållet vid Jubelfesten i Lund 1793. —
Äreminne öfver Hugo* Grotius, skrift på latin, som vunnit priset i K.
Witt. H. och Ant. Akad. år 1796. K. W. H. o. A. Akad. Handl. VII.
s. 187. — Minne af Conducteuren vid K. Fortificationen J. C. Bergklyft. 1800. — Äreminne öfver Sten Sture d. ä., i anledning af Sv.
Akis uppgifna ämne. — Öfvers. af prof. Norbergs latinska Panegyrik
öfver H. Furstl. Högh. Carl Ludv. af Baden. — Tal från altaret i Söderhviddinge kyrka år 1805, då K. Akad. Adj. och Kyrkoherden W. Fa
xes k. maka fru Agneta S. Lindman jordfästes d. 4 sept. 1805. Lund
1805 ; 8:o. — Om religionens nödvändighet för ep rättskaffens soldat,
Tal hållet vid invigning af fanor. Christianstad 1815; 8:o, 16 sidor.

38. M. Jöns Petter Liljeborg, föddes 1772 -J4 i
Holabeck uti Gammalstorp, hvarest fadern var landtbru-

kare.

Stud. 1789; niag.

1796; kollega i Karlshamn

1798 Ÿ, rektor i Helsingborg 1805
; tillträdde ge
nast; kyrkoherde i W. Wram 1816 t/*; tillträdde 1817 4;
prost 1822; häradsprost 1835; jubelmagister 1847. Gift

l:o) 1807 med Anna Christina, dotter af kofferdikaptenen och handlanden Boije i Karlshamn; 2:o) 1809 med
Hedvig Hultberg; fadern frälsekamrer; 3:o) 1830 med
enkefru Ulr. Ch. Sebelius, född Cantz; fadern tullförvaltare

i Strömstad; 4 barn.
Skrifter: Disp. Animadversiones in pueriliæ disciplinam. v Lund
1798; 4:o. — Personalier öfver prosten mag. L. Engsledt i Quistofta.
1815.

481

39. M. Jöns Benrik Seidener. Rektor i Helsing
borg från 1817
till 1818 2K5, då han förflyttades till
rektoratet i Lund.

Se ofvan sidd. 275—279.

40. M. Karl Kristian Eberstein, föddes 1794 2^
i Lund, hvarest fadern var Iheol. adjunkt, sedermera bi
skop på Gottland.

Stud. 1802; mag. 1811; docent i

grekiskan 1812; e. o. philos, adj. 1813; lingvæ græcæ
adj. 1815; rektor i Helsingborg 1819 ££; uppförd på
förslag till philös. théor. professionen i Lund 1822; pro
fessor regius 1821; kyrkoherde i Wisseltofta *1824’

tillträdde 1826; prost 1829; förflyttad lill W. Karup
1835 y. Gift 1817 med Ingrid C. Ursell, dotter af
kronobefallningsm. 0. Ursell.
Skrifter: 1) Disputationer : De Sallustio, Thucydidem imitante.
Lund 1811; 4:o. — De viris apud Homerum memorabilibus. P.P. III.
Ib. 1811—12; 4:o. — Theogonia Hesiodi, Suelhice reddita. P.P. IX.
Ib. 1813—17; 4:o. — De Stilo Elegiaco apud Romanos (Specim. för
eloqu. professionen). Ib. 182Û ; 4:o. — De libertate animi ex princi
pals Kantianis, Ficblianis et Scbellingianis. (Specim. för ph. th. pro
fessionen). Ib. 1821; 4:o. — De dictione Syrica Grœcorum et Orien~
talium. (Spec, för grœcœ linguœ adj. i Upsala). Upsala 1815; 4:o. -An homo conversions ipse sit caussa. (Spec, för prest- och pastoralexamen). P.P. II. Lund 1822; 4:o. — Theses varii argumenti. (Pro
munere reel.) ib. 1818; 4:o. — Diss. Synod, de Morte, lb. 1836;
4:o. — 2) Andra skrifter: Mina Tidsfördrif. Skaldestycken. Helsing
borg 1826; 8:o. — Tal vid Fru Engel Håkanssons, född Rosencranlz,
graf i Wankifva. 1831. Kristianst? e. ä.; 8:o. — Profpredikan för Clara
försainl. i Stockholm 1832. Sthm 1832; 8:o. —. Profpredikan i W.
Karup 1834. Christianslad 1835; 8:o. — Wisby StiftsMatrikel. Kri
stianstad 1836; 4:o..— En årgång Predikningar. Christianslad 1829;
8:o. I h. — Dessutom åtskilliga versar vid olika tillfällen.

41. M. Jakob Pettersson, f. 1801
i Borrlunda, hvarest fadern var kyrkoherde. Stud. 1817; mag.
1823; koll, i Karlskrona s. à.; rektor i Helsingborg 1825 -f-;

tillträdde 1826 -j-; opponens vid prestmötet i Lund s. a.;
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tss
kyrkohetde i Kågeröd 1835, tillträdde denna tjénst 1836 -j-;

prt)st 1839. Gift l:o) med Matia Beyer; fadern stads
läkare i Malmö; 2:oJ med Wilhelmina Kinberg; fadertt
kontraktsprost och kyrkoherde i Gröuby.
Skrift: De methodo, qua.puerös pueri invicem docent, in scholå
litt eraria adhibenda. Diss. pro mun. rect. Lund 1824 ; 4:o, 1 ark.

42.

M. Henrik Samuel Åkerberg, f. 1799 i W.

Karup; fadern komminister, sedermera kyrkoherde i Broby.
Stud. 1819; mag. 1823; v. kollega i Karlshamn s. à.;
koll, i Helsingborg 1824; rektor 1836 ; kyrkoherde i Quistofta 1842. Gift med mamsell Lindën.
Skrift: Disp. de Analogia Mathematics,
1836; 4:o, 2% ark.

(Pro mun. rect.)

Lund

43. M. Anders Lundquist, f. 1810 44 i Ahus,
hvärest fadern var sjötullsvaktmästare. Åtnjöt enskild un
dervisning till 1825, da han d. 3 febr. s. å. blef stu
dent; v. kollega i Karlshamn vårtermihen 1835; duplikaiit
vid kollegaklasseti äf Lunds skola vårterminen 183Ô; kol

lega i Helsingborg 1836 2K4; rektor 1843 Ç ; prestvigd

1844 44.
Skrifter: Aphorismi Pœdagogici. (Pro mun. rect.) Lund 1843;
4:o. — Program vid invigningen af Iftrdomsskolans nya hus i Helsing
borg d. 3 okt. 1845. Helsingborg 1845; f:o, 5 ark. (Innehåller en
framställning af Helsingborgs skolas historia samt på sista bladet en för
teckning öfver 29 rektorer vid skolan).

b)

Kolleger vid Helsingborgs skok.

■Peder Sigvardsen, f. 1577^koU. härstädes i slutet af

16:e dier de första åren af 17:6 århundradet; sedermera
Se sidan 465.
Petrus Matthiæ.

rektor.

|

Andreas Laur. Flart,
1 Nämnas
Dim. fr. Helsbgs skola, stud, i Kphmn 1628.)omkring
OL Wernerus Schanus,
11630. Dim. fr. Kphmns skola, stud, derstädes 1623 Ç1 J

Ennert Hackson Spegerius. Son af Hack Libertson äpeger, kyrkoherde i N. Rörüm; dim. fr. Lunds gymn.,
stud, i Kphmn 1641; befordrades från kollegatet 1650
till kyrkbhefde i Wälinge, hVartill han prtstvigdes d. 26

jadtiari s.

dog 1677.

Nicolaus Ebbeson. Omtalas 1680 4^—“4683
såsom kollega; sedermera rektor härstädes. Se sid. 477.
Ennert Jbsoit el. Ebsonius. Koll. 1675; rektor här
städes 1684. Se ofvan sid. 475.
Peder Christenson. Åtnjöt 1662—71 undervisning

i härvarande skola, koll. i I:a och kantor 1672, i hvilka
båda befattningar hån ännu nämnes 1683 ; omtalas så
som kantor 1717; dog troligen 1719.
Jöns Leche, koll. omkring 1672; faderu Ërans Leche,

kytirøhérde i Bafkåkra; prestvigd 1684
till faderns
komminister; dog såsom kyrkohéhdé detstådes 1710.
31«
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Hans Jacobsson Delphin nämnes 16.80 såsom koll.
i ni:a.
Pehr Hafvegärd, koll, liktidigt med Delphin.
Herbertius Laurentii Herbertius, var koD. 1682;
rektor 1687. Se sid. 475.

Nicol. Sylvan, f. 1665 44 > Löderups pastorat;
fadern Kristian Nilsson, häradsdomare. Erhöll undervis
ning i Malmö skola; stud.*1682; koll. 1689; prestvigd

1696
v. rektor 1697; kyrkoherde i Barsebäck 1698-j-;
transp. till Håslöf 1714 och är. fullmakten daterad Timurtasch; häradsprost 1722 44? död 1726 2T°.

Joh. Ågren, nämnes 1688; afträdde 1696.
Johannes de Fine, nämnes 1688.

Christianas Coccius, koll. 1695 ; kyrkoherde i Mörrum 1698—1712.

Joh. Coccius el. Kock, Blekingsbo. Koll. 1696 ’y ;
kyrkoherde i Ö. Ljungby 1704; dog 1731.
Fr. Meisnerus, koll. 1698 ty1} nämnes äfven 1699,

Karl Bagge (Carolus Baggæus), nämnes 1704—09.
Laur. Trägärd, koll. 1703 44? prestv. 1709; död
ss. kollega 1710.

Laur. Palm, koll. 1711.
Joh. Laurenberg, koll. 1711 2y ; prestvigd d. 24
maj s. å. såsom hospitalspredikant härstädes; afsade sig

kollegatet, 1716 f; död 1719.

>

Frans Leche, koll. 1716—25; rektor 1725.
ofvan sid. 476.

Se

Kristian Lorens Lieffert, koll. 1725 y7 ; kyrkoh. i

SL Olof 1733; död 1768.

.
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Anton G. Barohn, f. i Kristianstad 1689
koll.
1717 y; kyrkoh. i Mellangrefvie och Åkarp 1724

död 1752 2T9.
Nils Sundius, koll. 1711, transp. till Malmö 1712.

Erasmus' Böök nämnes 1735; lärer följande året
hafva blifvit stadskomminister härstädes.
Laur. Rotzell; dimitterad från Helsingborgs skola
1715,; fadern bonde i N. Rörum; nämnes 1729—44 så
som koll.; kyrkoherde i Hörröd 1744—^-51.
Andr. Sjöbohm, koll. 1735; kyrkoherde i Hörröd

1752 2T°; död 1770M. Lars Trägård, koll. 1752
, tilltr. 1753;
kyrkoherde i Gessie och Eskilstorp 1769; död 1804.—
Var en son af prosten S. Trägård i Helsingborg.
Karl Gustaf Rafve, koll. 1745; död 1754 2J.
M. Pallemon Wrangl, v. koll, i I:a 1754; ord. koll.
1768; koll, i H:a 1769
dog ss. koll. 1784 y.

M. Otto Kristian Wåhlin, född 1746 4r * Skabersjö, var son af prosten och kyrkoherden derstädes mag.
Peter Wåhlin och Anna Kristina Moller, dotter af profes
sorn i Lund Arv. Moller och Marg. Lagercreutz. Hon var
förut gift med kyrkoh. på samma ställe mag. W. Faxe.
W. var således halfbroder med th. professorn och härads
prosten Jakob Faxe i Quistofta., Han njöt enskild under
visning och inskrefs såsom stud, i Lund redan 1758;
mag. 1766; koll, i Helsingborg 1770 Ç4; derstädes
vice-rektor 1772. Åren 1774 och 1775 hade han fö

retagit en utrikes resa för att, såsom orden lyda i hans
permissionsansökan, ”få tillfälle att i Tyskland så väl vid

högre som lägre främmande läroverk göra uppmärksamma
jemnförelser ocb gagnande tillämpningar på vårt inhemska
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undervisningssätt? Under vistandet i Leipzig kpöt han
nära och fortfarande vänskap ined dçrvarande magistern,
sedermera professorn, led. N. O., d:r Johan Lundblad,
som vid afresan hedrade honom med ett latinskt poem100).
■— Mot slutet af 1770-talet inrättade Wåhlin i Helsing

borg en privat-skola, hvilken var mycket hesökt af di
sciplar både (rån staden ocb lapdsorten oçh med rätta
åtnjöt stoyt fqrtroepde.. Åtlatioårige gråhårsmän, tala äpnu med innerlig vördnad och djiip tacksamhet om dpras

bortgångne, oförgätlige ocb förträfflige lärare Wåhlin, Bland
disciplarne må här nämnas prof. A. Florman, revisions?
sekr. C. af Agardh, öfverstelöjln. A. Fr. Tornerhjetøa, d:r
A. Stähl, brigadgeperalen af franska artilleriet Karl Brand
berg (Brarnbère) *). Denna enskilta läroinrättning fort
sattes till 1782, då W. blef notarius vid domkapitlet i
Lund. Utnämndes. 1790 till akademi-sekreteçarç och 1807
tj* till akademi-räntipäslare i Lundi 18Q21 kalland til kaps?
lers^giUets'korrespondent oçh 1803 ledamot af det vid

universitetet inrättade uppfostringsutskottet Uti 2:ne akrifvelser hade kanslersgillet meddelat ett särdeles hedrande

yttrande öfver W:s handläggning vid de honom uppdragne
ämnen rörande undervisningsverkets förbättrande.
Utom sitt allmänt kända nit för uppfostringsverket,
var W. verksaip och välgörande för flere af sina syskop-

M<>) J. Lundblad, Poem. & orat.

Hamburgi 1821. p. 45.

1) Florman yttrar i sitt vite curriculum, intaget i programmet d&
hW 1801 inataltøufø : ”PoçeJbaJ in hoc ludo (Helsingburgensi) Otta
Çhr. Wåhlin. Hune talsm pr^ceptoriun naetus, t^ntum ejus in sq stu
dio et institutioni debere fatetur, ut nesciat magister ne quisquam me
lius de diseipu|o umquam meruerit, an alumnus aliquis Præceptoris in
tø qrøritø caqiqya habebat.” '
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harp.

D:r L. P. Wàlilin, prost och kyrkoherde i Norr-

hviddinge, var en fosterson af honom. En Ifta q^ra sag
tinge, stiftets biskop, som efterträdde honom i noföriatet

vid domkapitlet har ofta förklarat sig hafva $t$fa förhq^
delser till ak. räntmästaren Wåhlin. Afled i Lund 1868
Gift 1795 med enkefru A. C. Friis, f. Morsing (f 1894 |),

med hvilken han hade 4 barn.
M. Anders Leufström, koll, i I:a 1783
, i ll:a
1784 2t8; begärde 1801 att entledigas från skolsysçlay
och anställas såsom pastorsadjunkt; -j<
Joh. Erasmus Bjugg, koll. 1784 2T8 ; prestv. 1776;

afskedad 1818; död 1824.

M. Knut Bohman, v. koll. 1786; kyrkoherde'i Wälinge och Kattarp 1801—29.
Anders Carlbom, koll. 1806; f.
Pehr Larsén, koll. 1807
kyrkoherde i Ingelslad 1819 -f-; transp. till Brågarp 1830; död 1841

Bengt Möller, f. i Helsingborg 1788 fä, v. koll.
1809 II; död 181» •/;
Kand. Magn. Torndahl, f. 1786, koH. 1818

död 1827.
Paul Hallbäck, koll. 1819
stadskomm. i Hel
singborg 1820;-kyrkoh i N. Wram 1826; död 1887.
M. Kristian Both, koll. 1821 2/; kyrkoh. i Köpinge
och Lyngsjö 1824 Ç4; kgl. hofyredikant; dog 1839.
M. Henr. Siarn. Åkerberg, kofl. 1824; rektor 1836.

Se ofvan sid. 482.
Lars Södergren, koh 1827

kyrkoh i Sjörup

1842 |.
M. Andens Lundquist, kolL 1836; rektor 1843

Se olvan side 482.

. 488

M. Sven Sjögren, f. 1811 Ÿ', k°U. i Lund 1836;
transp. till Helsingborg 1843 y1M. Johan Georg Malmström, f. 1808
e. o.
bibi. amanuens i Lund 1839; koll. i Lund 1839 *■£ och

i Helsingborg 1844.
c)

Utmärktare disciplar frän Helsingborgs skola.

D:r Mogens Madsen, biskop i Lund, hade någon tid
åtnjutit undendsning här, innan han kom till Landskrona
skola, hvarifrån han dimitterades till universitetet i Kö

penhamn.

Richard Ehretiborg, juris prof, i Lund 1687; död
1700. Jfr. Stähl, Biogr. underr. s. 67—69.
D:r Karl Kullberg, död såsom prost och kyrkoherde
i W. Karup 1808. Jfr. Biogr. Lex. öfv. Ber. Svenske Män.
D:r Arvid Henrik Florman, anatomiæ & chirurgi®
professor i Lund 1801; död 1838.
—365

Jfr. StM, 1.1. 302
.

B. Prinsessan Eugenias flickskola i Helsingborg
stiftades i april 1846. För sin tillvaro har den alt tacka
enskilta välgörenheten. Några af stadens fruar, som un
der medömkan sägo alt flera faltiga flickor inom sam

hället erhöllo dels alldeles ingen, dels en högst bristfällig
uppfostran, fattade det menniskoälskande beslut, att kom
ma desse vårdslösade barn till hjelp på ett verksammare

sätt än genom en eller annan almosa. Delta beslut hade
till följd bildandet af den skola; som med nådigt bifall bär
ofvannämnda hamn och i hvilken utan betalning meddelas
undervisning i kristendom, sång, skrifning och räkning
samt handarbeten. I denna undervisningsanstalt upptagas
24 flickor, som alla, jemte den undervisning de erhålla,
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af stadens fraar och unga damer förses med arbete. Af
dessa 24 flickor erhålla de 12 mest behöfvande och värn

löse äfven mat och kläder under hela skoltiden. Hvardera
af de i skolan upptagna flickorna erhåller derjemte, äfvén
utom skolan, sorgfältig vård och tillsyn.

Denna omvård

nad är fördelad pä 4 af stadens damer gemensamt för
hvardera flicka. Undervisningen i skolan, äfvensom den
öfriga vården, åtnjutes till dess passande tjenst för de
afgående hinner anskaffas.
Skolans direktion utgöres af 12 direktricer, som bland
sig utvälja en ordförande Hvarje direktrice har serskilt
tillsyn med skolan en månad om året.
Skolan har en öfver- och en under-lärarinna, som
åtnjuta tillsammans i lön 100 r:dr b:ko, jemte fria husrum.
Skolans fond utgöres ännu endast af gåfvor och enskilta bidrag och belöper sig för närvarande till 885 r:dr
34 sk. b:ko.

Med afseende på dessa ringa tillgångar har

ännu icke- eget hus för skolan kunnat anskaffas, utan hy
res lokal i staden.
Examen hålles en gång om året i november månad

i närvaro af stadens pastor, som dessutom åtskilliga gånunder årets lopp besöker skolan. Anledningar till belåten
het med skolans verksamhet hafva icke uteblifvit
TiU tjenst i enskilta hus hafva redan flera flickor från
skolan afgått och har deras under tjensten visade förhål

lande gifvit ytterligare bekräftelse åt skolans välgörande .
verksamhet.
inrättades 1827.
här undervisning.

C. Lankastersskolan Förlidet år erhöllo omkring 80 gossar

Kap. XVII.

Undervisningsanstalterne i Kristianstad.
L

a)

Kristianstads lârdomsskola.

1 fimdationsbrefvet för Kristianstad, gifvet Hammars

gård d. 22 maj 1614, stadgade Kristian IV att såsnart
staden blifvit bebyggd och bebodd, en skola derstädes skulle
inrättas, ”hvorudi vngdommen kann bliffue vptuchtett och

vdi bogelige konster forbedrett2).

Att en skola redan

1617 härstädes varit i verksamhet, ser man af biskop
Pofvel Mortenson Ôstrups oftanämnda visitationsbok.
I
Kristian IV:s bref af d. 6 febr. 1618 omtalas äfven den
dä för handen varande skolinrättningen.

Under rektor Winslöws tjenstetid (1629—33) fun
nos 3, men i skolhandlingarne för år 1654 omnämnas
4 klasser3), hvilket sistnämnda förhållande sedermera alt—

jemt fortfarit. — I äldré tider hade skolans rektor och
äldsta kollega fria boningsrum, som enligt kyrko-ordinansens föreskrift af kyrkan underhöllos; de 2:ne yngste kolle
gerne deremot uppburo af staden hushyremedd. Efter
1675 års krig och sedan tiiiökte byggpadér bereits, in-

Kongl. Danska Geh. Ark. — Spanske Register. . Tom. 111. f.
458—461.
'

3) ”Clirislianstad Scholis Indtegl och Udgifft 1654 — 1657”.
Domk. Ark.

Lunds
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rymdes «dla lärarne î skolhuset I förstone åtpjöi roktor
fin kost hos borgerskapet, men sedermera träffades den
öfverenskommelsen at| han i st. f. dessa kostdagar af $tadep årligen skplle åtpjuta 80 d:r s:mt Då botgarne för
krigets skull blifvit mycket ”forarmede,” beslöt landshöfi*

djpg Dwell att bemälta summa af kyrkan borde utgå,
hypket forsfa gången skçdde år 1674, men år 16(få
ändrades depua anordning och stadep ålades, att betala
dessa $0 <hr, hvilka jemte den gamla lönen 12 d:r ännu

å rektors löningsståt äro upptagna och af staden erläggas.
Rektor åtpjöt dessutom i äldre tider 2Q lass ved,
d:r i chorpenningar samt halfparten af de s. k. diskantpepningarne, spm ipsamlades vid de tre stora högtiderpe, pjårtens-, jul- och trøttondedags-aftnar4). Enär skollärarnes löner befunnos otillräckliga, anhöll stadens bor

gerskap hos konungen om lika förmån för Kristianstad,
som kyrko-ordinansen af 1537 och Fredrik fl:s förord
ning af d. 23 mars 1568 tillerkände andra stader, neml.

att till skolan måtte anvisas de klockare-kalt, hvilka ligga
inom 2 mils afstånd. Detta beviljades genom kongl. bref
vet af d. 4 febr. 1618 och konungen stadgade derjemte

att, eftersom j skolan ännu ej funnos några skickliga äl
dre lärjungar, som kunde bestrida de ifrågavarande klockaretjensterna, hvilka då innehades af andra dertill för
ordnade personer, biskopen borde tillhålla ortens klockare

att till^koledisciplarnes underhåll betala en skäppa korn af

4) I skolarkivet förvaras en förteckning på de diskan (penningar,
som influtit från Sr 1752—1812. Man erhöll hvarje afton vanligen
40 à 50, stundom 60 à 70 och de sednare åren 100 à 200 drrsimt.—
Choromgången nyårsafton tillföll discipline.
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hvart pund sädesinkomst5).

Sedermera alteftersom kloc-

karetjensterna blefvo lediga på 2 mils afstånd från Kri
stianstad, lades ifrågavarande inkomster till skolan, hvil
ket redan 1657 egde rum.

Beloppet af helgonskylds-

komet anordnades då till fördelning mellan lärarne, till
understöd för ungdomen och skolans öfriga behof. Lä
rare och lärjungar åtnjöto äfven vissa särskilta inkomster
genom gåfvor vid begrafningar, bröllopp och andra hög
tidliga tillfällen, vid hvilka skolan var förbunden alt upp

vakta med musik.

I Kristian IV:s stora Recess af år

1643 finnes taxa utsatt å afgiften till skolorna vid be
grafningar. Af likpenningar uppbar rektor härstädes half-

parten och då någon ståtligare begrafning inträffade erhöll
han ”det kläde som ligger paa Bören under Ligkisten”6).

Alt alle, Sædedegne i Christianslads Lehn schall contribuera I
skieppe af huert Pund till Christianstadz Skole.
Wij Christian &c. Wor Synderlig gunst tilforn. Vider att eftersom
oss Elskelig borgeniester og Raad udi vor Kiöbsted Chrislianstad, underdanigst ere begierendis, att neste omliggendis Sogner med byer,
maalte effter ordinantzen tage Sig sognedegne aff Skolen der udi byen,
Da effterdi forme Sogner nu belienes aff andre, ej heller schall findig
Personer i Skolen som same Sogner gavnligen kunde forestaa, bede vi
eder och ville att i tilholder menige Sognedegne udi Christianslads lehn,
alt en huer af dennom Aarligen, til Skolebörnenis ophold udi forme Skole
udgiffuer en Skeppe aff huert pund korn de till Lohn haffuer, indtil
der kunde komme de personer udi forme Skole, som Same degnekald
ihillborligen kunde beliene och de degne der nu udi samme Sogne ere,
enlhcn med döden affganger, eller anden steds hen kunde premoveris.
Dermett skeer Wor Wilje, Befalendes Eder Gud. Skrefuet paa vort
Slott Fredriksborg den 4 Febr. Anno 1618.
Under vort Signet
Christian.
Oss Elskel. hæderlige och hôijlærde Mand M. Pofvel Mortenssen Super*
intendent ofver Skahne Sligt.
(Ur K. D. Geheime-Arkivet. Skaanske Tegn. bV.)
”Christianslads Schole-Bok” f. v. I.
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För musikens vidmakthållande voro dessutom från gam
la tider särskilt anslagna 4 pund (13 tunnor 12 kappar)
pensionskom från Winslöfs socken, hvilken inkomst för
det närvarande dock blott utgör 1 r:dr b:ko årligen.
År 1661 erhöll rektor L, Stobæus för sin tjenstetid af biskop Winstrup i löneförhöjning 3 pund helgonskyldskom från Oppmannna och Nosaby, hvilken förmån
för omaket med ”att lära Disciplame på Instrument och i
Musiken” sedermera d. 22 sept. 1673 åt rektor G. Schreil

beviljades och genom kongl. Kommissorial-rättens reso
lution af d. 13 okt 1693 stadfästades.

Vid 1675 års riksdag anhöll stadens fällmäktige råd
mannen Bernt Olofsson i underdånighet att ett præbendepastorat eller flera klockarelägenheter måtte anslås till för
bättrande af härvarande rektors knappa lönevilkor. Detta
hade också den påföljd att Kongl. Maj:t genom nådiga re
solutioner af åren 1675, 1686 och 1690 anbefallte ge
neralguvernören och biskopen i Skåne att draga försorg
om det rektor härstädes med något pastorat eller klockare
kall måtte blifva understödd7). Då detta ej hade någou
7) Kongl. Maj:Is nåd. Bref till biskop Chr. Papke.
Carl med Guds nåde &c. Wär ynnest och nådiga benägenhet med
Gud allsmäclilig, Troman och Bischop. Wij månde väl genom Wåra
på Riksdagarne A:o 1675 och 1686 utfärdade resolutioner i nåder an
befalla så General-Gouverneuren som dåvarande Bischopcn her i orthen
at draga den försorg, det Rector Scholæ här i staden med något pa
storat eller degnekall måtte blifva understödd, aldenslund han eljest
skall silja uti slätte vilkor, men som magister Georgh Schreil, hvilchen
samma tienst nu på aderlonde åhret med sine förmäns och Stadzens goda
ålhnöye har förvaltat, underdånigst sig beklagar, at han ännu intet med
någon, sådan lägenhet jämpte Rectoratet är bleffuen accommoderat till
följe af ofvannämde K. Resolutioner och Wij lijkväl gerna vele, at han
en sådan Wfirnådiga t il sej else verkeligen må åthniula till godo; ty är

ill

verkan fertiyâtles feàrntrtà beftBhfeg hf Karl KH £enom
nåd. resolutioner af den 8 okt. 1698 och den 4 sept.
170Ö8). Meh, märkvärdigt nogI äfven déssa gàngèriüédförde de kongl. befallningame ej den åsyftade löneför

bättringen.
Karl XI bade âfVen Uppdragit biskopeh i Lund att
uppmuntra stiftets . presterskap till att äf god vilja Hän
hvart gäll lined något understöd till löneförbättring rid
härvarande skola bidraga.

Några bidrag inflöto doek ej,

vare sig af bristande ”god vilja” eller förmåga.
Fredrik I tillade d. 11 juli 1727 härVarandte skol

lärare i lönetillökning någon öfverskottstiönde från kyrkorna
til Eder herriied Wir nidiga Vilje och betalning, àt I vijd fotfklfanda

vacance af något anslendigt Pastorat honom ulhi behörig consideråiioA
komma låthe, Huarmed I warde förrällandes dhet som oss lender tiH
nådigt behag och wij befalle Éder Gudalsniechtig nldeligen. Christi-

anstad den 18 juli 1690.
Carolus.

C. Piper.
®) a) Kongl. Maj:ts nåd. resolution på Mag. Risberghs underd. Supplique.
Kongl. dMajrts nådigste vilja är at Biskopen och CoàsistoriûHi tillser
dhet Supplicanten må blifva forhulpen till thet, som förra Kongl. reso
lutioner i dhelta måhlet medgifva. Strömsholm d. 8 okt. 1698.
Carolus.
b) Kongl. Maj:ts nåd. Bref till Biskop och Consistorium i Lund.
Wår ynnest &c. Såsom Rector Scholle här i Chrislianstadh Severin
Risberg med ålhskilliga Kongl. Resolutioner vijsar, at Högslsahl. H. Köngi.
Maj:t Vår Högtährade Herr Fadhers Nådiga vilja haffver varit, dhét
Rectoratet heràammastâdeS i anseendé till dhe ringa vilHtohr tom dhervrdh eljest finnas , medh eel beständigt Päslorat i negden skulle blifva

förbättrat, méû sådant till dattom intet Ar blifvit efterkommit; alltså Ar
harmed till Eder Wåt nådiga Wilje och bèfahlning, àt I widh först sîgh
yppande lAgenhëet sökiä öfvööbemelle Kongl. Resolutioner åt giöra öet
fullkomligt nöyé oéh wij befalle &c. Christiånstadh d. 4 sept. A:o 1700.
Carolus.
C. Pipér.

iÔ. och W. Gôinge, Albô och JârréStads

hvàraf

lârarwe ännu äro i besittning. Somme konung utfärdade
1737 4t för dénna och stiftets öfriga skolor en gähska
förmånlig ‘stat, hvilken dock genom kongl. resolutionen på
borgerskapets allmänna besvär §. 63, Under d. 12 april
1739 alldeles vardt upphäfvén. Genom nåd. skrifvelse åf

d. 5 dec. 1738 befåUtes
hvad någon eftér den nya
bkullé återbäras*. DbH&Te,
disciplarne härstädes efter

härvarande skollärare att allt
ståten för året 1737 uppburit
enär de 55 lunhor korn, som
gamla staten ålltid åtnjutit, vbro

till iäråmés löneförbättring anslågne, borde de ock efter
kongl befallning till disciplarne för bemälta år återgäl
das. På vederbörandes föreställningar att disciplarne voro
dds till Universitet dimittferäde eller eljest från skolan

bortkomne,- dels väl Voro qvar, men hade det året utan
detta understöd genomgått, samt derjemte att sjelfva sko
lan vår genom nödiga gjorda reparationer och andra till
fällen råkad i så fattigt tiUstånd, att den på några år
tillbaka ej kunnat Orlâgga de på skolelärarnes stat afskolemedlen anslagna ved- och chor-penningar, resolverade
landshöfding SilfverSchöld och bisköp C. Papke d. T hov.

1739, att desslå 55 tuhnor kom ej skulle' återbäras till
disciplarne utan till skolstatens understöd; hvilket ock
skedde.
År 1739 gjordes underdånig ansökan af rektor A.

Thomæus att erhålla Ifvetoftå pastorat såsom præbende
till rektoratet. På denna af konsistorium förordade åfa-

sökan resolverade konungen 1739
följande: ”Kongl.
Maj:t håller betänkligt att villfara bemäjte rektor uti före
nämnde sin ansökning, i synnerhet som thetta pastorat

befinnes vara 2 mihl ifrån staden beläget, hvarigenom
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skulle hända att både Rektoratet och församlingen å lan
det icke blefve så förvaltade och skjötte som sig borde”

(Lunds konsist, protok. 1740-y).

Ifrån denna tid hafva

Jnga af K. Maj:t vidtagna förändringar eller förbättringar
i skolinkomster härstädes egt rum, utom hvad de kongl.

interimsstatérna af 1819 och 1831 innehålla.
År 1662 meddelade kongl. general-kommissionen i
Skåne denna och de andra skånska städerna makt och
tillstånd att fritt välja' sig skolmästare, hvilken rättighet
ytterligare bekräftades genom Kongl. Maj:ts nåd. resolution
och förklaring d. 1 sept 1664 öfver Kristianstads un

derdåniga insinuerade disiderier och besvärspunkter ,(8;de
punkten) 9).
Från 1672 till 1707 utnämndes rektorerne härstä
des af K. Maj:t; sedermera har det skett af biskop och
domkapitel. Angående denna skolas tillstånd under de för
sta decennierna efter dess upprättande, hafva vi i det före
gående (sid. 109) lämnat nägra underrättelser. — Under
17:de århundradet visade sig hos härvarande skoldisciplar
stundom utbrott af råhet och sjelfsvåld.

Under prosten
Commins tjenstetid (1651—69) skall. ej så sällan hafva
händt, att han under predikan måste stanna och äska ljud
af den bullrande skolungdomen. År 1692 anmälde både
inspector scholæ och magistraten att- någre bland skolans
lärjungar tillåtit sig utvandringar om nätterna med skjut

gevär och värjor, åstadkommit allarm och fönsters inslagning. Dessa brottsligbeter, blefvo dock allvarsamt bestraf
fade <0). År 1708 hade en skoldiscipel, Samuel Eureus

**) Lunds domkapitels arkiv.
10) Bisk. Faxes Tal vid Invigning af nya Lflrohuset d. 3 maj 1835. a. 52.
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”bekänt sig af den onde anden således vara frestad, att
då han en gång suttit allena i rektors rum och concipe-

rat ett thema, har han blifvit så yr och förryckt i sitt
hufvud att han ej kunnat hafva sina sinnen samman och
visste intet af, förrän ett papper för honom framkommit,
derpå han i sin yrhet skref som honom förekom och be
gärde penningar af djefvulen. , Men när han något kom
till sig igen och såg sådant, blef han förskräckt, tog skrif
ten, som han dock ej méd sitt namn underskrifvit, gick
ut och kastade den i brygghuset, hvarest 3:ne andra gos
sar densamma funno/ Rådhusrätten dömde Sam. Euræus
”ait undergå en svår scholæ-disciplin och straff af rijs,”

hvilket den 11 febr. 1709 af Göta hofrält bekräfta
des, med tillägg att bestraffandet skulle ske af de andra
disciplarne i närvaro af deras lärare och 2:ne af rådstugurättens ledamöter, samt skulle han derefter undergå of
fentlig kyrkoplikt10).
I skolans arkiv finnes afskrift af den ed, som kolle

gerne under Kärl XII:s tid vid embetets tillträde skulle
aflägga. I denna utfästade kollegan sig att ”fly alllättfär
dighet i umgänge och öfverflödighet i Maat, Dryck och
Kläder samt hålla sig ifrå gäckeligt och slemt snack,
forargelige gärningar och ohöflige åthbörder” n). Om . de
här med kursiv stil anförda orden fäller rektor Lunell det
träffande omdömet, alt det är besynnerligt ”med ed för
säkra sig vilja fly det, som sjetfva nödvändigheten på
lägger att afhålla sig ifrån. Jag må undra huru förf.

10) Lunds domkapitels arkiv.
n) Samma ed var vanlig äfven för -kollegerne vid de andra skolor
na i Skåne. Se E. G. Wedeges ed i Lunds domk. ark.
32
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till detta formulär ville med 30 tuunor spannemål visa
öfverflödighet i mat, dryck och kläder? En kollega behöfver ej göra votum paupertatis; ,han är dertill utan löfte

förbunden, så framt han ej har annat understöd än den
publika lönen.”
I förra tider utdelades skor till fattiga disciplar. Så

ledes inköptes år 1654 för skolans räkning 29 parskor,
som kostade 34 d:r12).
Skolhuset. Stadens första skolhus uppbyggdes på
Kristian IV:s bekostnad.

I st. f. detta uppfördes 1686

ett nytt, hvilket stod ända till 1831, då detsamma ned
togs. Denna byggnad hade-åren 1697 13), 1729°) och

1763 blifvit förbättrad och en större reparation å kol
legernes boningsrum skedde 1786.
Läsrummen blefvo
1812 obrukbara, hvadan föreläsningasne efter den tiden
höllos i lärarnes egne rum. År 1830 väcktes förslag att

med lärdomsskolan förena folkskolan och företaga nybygg
nad till ett gemensamt lärohus.. Med anledning häraf öpp
nades en subskription för kostnadernas bestridande; den
gick till 3183 r:dr 39 sk. b:ko. K. Maj:t biföll d. 25

febr. 1832 att till hjelp vid denba skolbyggnad ett an
slag af 3000 r:dr b:ko ur stiftets bygguadskassa skulle
” Chris tians tad Scholis Indtegt .och Vdgifft Bereignet fra d. 1 Oct.
1654 och till den 1 Oct. 1657.” Lunds domk. ark.
ls) Inskriften & en öfver dörren till lärosalen uppsatt tafla var
följande:
Undecimus torquet eum mitia Sceptra Gothorum
Caroliis, hæc Phœbo surgit arnica domus.
Undecimus (pt, eheu! ubi nunc resecantur aristæ
Optimus hic Princeps pulvis et umbra jacet.
14) För att verkställa denna reparation försåldes ett läroverket till
hörigt hus, men penningarne förslogo ej. Konungen beviljade d. 7 nov.
1735 kollekt från flera stift titt berörde ändamål.
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fä användas. Ifrågavarande anslag ökade» d. M april s. à.
ur nämnda kassa med 5000 r:dr b:ko. Det nybyggda

lärohuset för Hertig Karls Skola invigdes d. 3 maj 1835
af stiftets biskop.

Disciplarnes antal i härvarande skola.
År 1695 undervistes här 67 disciplar.
n
p
1698
- 82
n
«
1710
41
n
n
1712
44
5)
n
46
1716
p
fl
36
1718
P

55

1722
1730

53
50

1732

35

Ti

1747
Ti 1759
T) 1785
n
1786
55
1787
Ti 17,88

41
51
37
84
37
41

n

Ti

40
40
42
45

Ti
n
n

7)
77

77

57
D

T)

Ti
77

n

1789
1790
1791 .
1792
1793
1794
1795
1796
1835
1847 (våren)

n

n
55

n
5Î,

n

n

TI

»
Ti

44

Ti

52

TI

54
49
75>
141

•

n
n
7)
P

32»
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Skolans jordar

äro följande: 1) I Villands härad,
Åhus socken, n:o 25Ty hemman, af hvilket pastor derstades enligt kongl. bref eger ständig besittningsrätt emot

en årlig afgift till skolan af 1 r:dr 4 sk. b:ko ; 2) i Gärds
härad, Ô. Vrams socken, n;o 16-^ hemman; för det när
varande bortsladt emot ett årligt landgille af 3 tunnor korn;
3) en liten plats i Åhus, 4-J. alnar lång samt 9^ alnar

bred, för hvilken nu ärligen betales 24 sk.; 4) skolans
andel i det till skolan och de fattiga i Wä utlagda godset
för Fru M. och A. Ramels gäld af H. Brahes donation. År

1696 gäldades skulden med några hemman i Reslöf, hvilka
hemman finnas ännu i en officiell uppgift af år 1725
upptagne såsom en skolans tillhörighet, men ha i sednare
tider på obekant sätt blifvit skolan frånkände och njuter

deusamma numera af dem ingen inkomst.'

Anställde för

sök att desamma återförvärfva ha misslyckats.

b) Skolans välgörare.
1.

Jörgen Christophersen, kyrkoherde i Kristian

stad, gaf d. 14 nov. 1629 till skolan 50 d:r.
2. Kyrkoherden i Esphult Ofve Christophersen hit—
skänkte d. 14 aug. 1636 en summa af 100 d:r.
3. Malte Juel och dess fru Anna Ramel testa
menterade d. 4 mars 1649 till skolan en summa af 1000
”slette Daler,” hvaraf räntan, enligt testamentet, ännu ut
går till stipendier ät ”lire af Scholens personer, som fin
des skicklige, flitige och ædrue.” Kapitalet har ansetts
svara mot 166^- r:dr b:ko. Räntan utgår årligen af Mal

tesholms och Vanås’ säterier.
4. Af 1657 års skolräkning synes att Glas Boosson
skänkt skolan 30 d:r s:mt, Tyge Pärsson 50 d:r, Arina

SOI

Kehlsmeds likaledes 50 d:r saml Sahl. Metta Gorres Svens
sons 100 r:dr15).
5. Jungfru Lena Rasmusson skänkte till skolan
500 d:r15).

*
6. Af 1657 års skolräkning ser man äfven att Inge
borg Måns skräddares enka i Àhus, Måns Henrikson derslädes och Erick Balides i Lübeck hafva förärat till skolan
130 d:r, hvilken summa på obekant sätt gått förlorad.

Anm. De under 1—2, 4—5 nämnda kapitaler äro
gångne förlorade.

7.

Inspektor Kristian M. Roldh på Vidsköfle gaf

d. 14 juni 1725 till skolan 1200 d:r s:mt, hvaraf rän
tan användes till stipendier åt ”4 fattige, flitige och till
studier duktige” ynglingar i rektorklassen.

Fonden, som
nu utgör 200 r:dr b:ko, står under magistratens förvalt
ning. Samme välgörande man stiftade d. 1 mars 1734
vid Lunds univ. ett stipendium, hvartill han anslog ett
kapital af 4590 dr s:mt i karoliner.
8. Brukspatron Johan Axel Åberg testamentera

de d. 27 juli 1823 till trivial-skolan i Kristianstad, ”der
han inhämtat de första grunderpa till vetenskaper, så
som oföränderlig fond en summa af Fyra Tusende (4,000)
r:dr b:ko transportsedlar. Den ränta, som af detta ka
pital årligen erhålles, skäll på det sätt användas, att 3:ne
fattiga ynglingar, födde af ofrälse ståndet inom någon af
stadens församlingar, af minst tio och högst tolf års ål
der, skola anses berättigade, att derigenom vinna under

visning i ofvannämde skola uti åtta år eller ock kortare
tid, om de dessförinnan pröfvas hafva gjort sådana fram•J Loads domk. ark.
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steg, att de till akademien kunna dimitteres, eller ock
uti publik tjenst eller annat lönande näringsfång ingå?
9.

Kongl. räntmästaren Peter Berg utfästade sig

genom en förbindelse af d. 18 dec. 1804 att under sin

lifsüd ocb prof. Ståhls tjenstetid årligen anslå 20 r:dr
specie, som skulle utdelas åt en eller .två af de yng
lingar, som dimitterades till universitetet. Början härmed
skedde nyssnämnda år och fortfor till och med 1809.
10. Borgmästaren i Åhus Kristoffer Andersson hade
till strömbrons underhåll derstädes skänkt trenne bodar, men

då denna strömbro såsom obrukbar utdömdes-, öfverenskommo slottsherren, biskopen samt borgmästare och råd

med borgmästaren Krist. Anderssons arfvingär alt dessa
bodar skulle tillfalla Kristianstads skola. Sedan de år 1641
blifvit försålda, insattes kapitalet 100 r:dr specie i borga
ren P. Khales gård i Kristianstad 16), hvilket kapital, jemte
några andra, som år 1716 blefvo, insatta i publike hu
sens kassa uti Malmö, aldrig sedermera blifvit liqviderade.
SkoläDS arkiv. Skolan har under Sverges krig med

Danmark förlorat många hufvuddokumenter, af hvilka många

förstördes vid eldsvådan 1783, då de ur skolhuset skulle
räddas, men blefvo förskingrade. Rektorerne A. Thoniæus

och K. Lunell klaga inför konsistorium deröfver att afträ-

dande rektor Lyckå vid -sin flyttning 1731 medtagit många
för skolan vigtiga handlingar. Skolarkivet utgöres för det
närvarande af 20 band, bland, hvilka de för skolans hi
storia vigtigaste äro ”Christianstads Scholæ-Protokolls-Bok
f:oy påbörjad 1693 och ”Christianstads Schole-Bok/ 4:o,
börjad 1660.
1®J ”Christianstads Schole-Bok” f:o 28.
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Skolans bibliothok,

som, i äldre tider obetydligt,
hufvudsakligen tillkommit genom strödda gåfvor ocli egentli
gen kan anses vara grundlagdt år 1830 4 genom Kongl.

Maj:ts då gifna tillåtelse alt till inköp af böcker använ
da 16 t:r stip. spannemàl, utgör f. n. dels genom in

köp, dels genom en 1845 skolan förärad samling af nå
got mer än 100 större verk5 omkring 550völdtner, ut
om kartverk, hvarjemte apolog. skolan särskilt eger circa
200 volumer.
B.

Apologistskolan i Kristianstad.

Enligt handelsmannen i Kristianstad J. N. Dahls te
stamente af den 21 juni 1835 skulle allt hvad af han6

qvarlåtenskap fanns odisponeradt användas för att upprätta
en med lärdomsskolan härstädes ”förenad Läro-class i
lefvande språk, mathematik, teckning och gymnastik.” På

fonden, som vid boutredning befanns utgöra 24,126 r:dr
36 sk. 5 runst b:ko, grundades, enligt K. Maj.ts nåd. re
solution af d. 18 maj 1838 en Apologistskola med 2 ne
lärare, af hvilka hvardera åtnjuter 400 r:dr b:ko i årlig lön.
Skolan öppnades den 20 januari 1840 och har ge
nom ofvannämnda nåd. bref samt det af d. 1 ttov. 1839

samma både rättigheter och skyldigheter, som hvarje af

staten grundlagd och underhållen apologistskola, står också
under samma offentliga styrelse (rektor och inspektor,)
men har dock ett på Dahlska testamentet grundadt Bärskildt reglemente, hufvudsakligen innehållande att endast

fattige, Kristianstads samhälle tillhörande barn, hvilka äm
na sig till näringarne, åtnjuta kostnadsfri undervisning,
samt förses af skolan med böcker, hvartmot förmöghare

betala en låg terminsafgift.

b) Rektorer vid Kristianstads lärdomsskola.
1.

Christen Jenssen Blickfeld, har förmodligen 1620

lämnat skoltjensten och sedermera (troligen 1624) blifvit
kyrkoherde i Häglinge, hvarest han första gången* omtalas
1626 Ÿ i ett bref från konungen till 0. Marsvin och
bisk. i Lund af innehåll, att tillse om skäl finnas till bifall åt
kyrkoherden i Häglinge och S. Rörum, Christen Jenssen
Blickfelds begäran att få bo i annexen S. Rörum på ”prestgården” (annexhemmanet) derstädes, emedan prestgården
i Häglinge vore sä liten17). Uti ett, i kongl. danska geh.

arkivet förvaradt, dokument af den 14 juni 1631 omtalas
han ännu såsom kyrkoherde i Häglinge och S. Rörum18),
men detta pastorat, har han sedermera, ovisst när, dömts

förlustig, emedan han icke velat gifva en solda t. och en
bonäe nattvarden. Konungen tillät honom dock d. 3 maj
1641 att mottaga det prestkall, hvartill han lagligen
”voceris”19). Mera känner man ej om honom.

2. M. Olaus Petri insattes af biskop Matthias Jani
d. 1 juni 1620 till rektor, från hvilken befattning han
troligen afträdt àr 1629. (Jfr. ofvan sid. 110).
1T) K. D. Geh. Ark. Sk. Tegn. V. f. 215.
’•) Gamle Svenske Jordeböger, n:o 39.
”) K. D. Geb. Ark. Sk. Reg. V. f. 338,
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3. Hans Hansson Winslow, född 1608
i
Winslöf, hvarest fadern Hans Hansson Colding var kyrko
herde (f 1619). Sönerne antogo namnet Winslöw. Ef

ter åtnjuten undervisning i Lunds skola, blef han stud, i
Köpenhamn 1626 2T4; rektor här 1629 2^6. Magistraten i
Kristianstad lofordade på det högsta hans tjenstgöring vid
skolan, som han lämnade 1633 få ; han bade neml.
d. 8 nov. s. å. blifvit befordrad till kyrkoherde i. Ousby.
Den 6 febr. 1646 utnämnd till prost öfver V. och Ô. Göinge härader, hvilket embete han afsade sig 1649
i dog
1660 2k6. Gift med Anna Clausdotter (f 1679 Ç).

Sonen Joh. Winslöw var chronol. sacræ et hist, eedes,
prof, vid Lunds universitet.
4. Christen Skolmästare “j. Har förmodligen blif
vit rektor 1633 eller 1634 och synes innehaft denna be

ställning 1639, men då-hafva lämnat densamma.
5. Magister Anners20). Har sannolikt tillträdt rek
toratet 1639 eller 1640, men kort tid varit i skolan.

6. M. Claes O. Borch (Claudius Olai Borrichius),
född i N. Borchs socken, Ribe stift, på Jutland, hvarest
fadern- Olaus Claudii var kyrkoherde. Rektor i början af

1640-talet; kyrkoherde i Ingelstorp och Walleberga 1645.
Var känd såsom lycklig latinsk skald. Dog 1652. „Gift
1646 med jungfru Katharina Pelræa, dotter af rådman
nen Petrus Magni i Kristianstad. Öfver samma giftermål
skref brodern Olaus Borrichius en lyckönskan, som finnes
i Rostgaardii Deliciæ Poetarum Danorum H. 414—417.

’°) Under dessa benämningar förekomma de i Jörgen Johansens
stadsräkning år 1639 ocb 1640. Jfr. ”Christiansladc Scholæ Pro to collsBok” s. 2.
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Denne brodfer var den bekante professorn i Köpenhamn
Olaus Borrichius (f. 1626 f 1690), hvilken pä Sist
nämnda ställe stiftade Collegium Mediceuni, vanligen kalladt ”Borchens Collegium,” hvartill han, utom grund och
byggnad, legerede 24,100 riksbankdaler.
7.

M. Peder Clausen Flensborg.

Efter åtnjuten

undervisning i Roskilds skola, blef han student 1642,
promoverades 1645 till magister och utnämndes vid sam
ma tid till rektor härstädes, men efter 3 års förlopp vardt
han ”för sin oskicklighets skull” frän tjensten afsatt21).

8. M. Ernestus. Ernesti Badenius. Att « han år
1650 varit rektor härstädes, ser man af en i skolarkivet
förvarad skolbok, å hvars titelblad han tecknat sitt namn.
Förmodligen tillträdde han rektoratet 1648. Àr 1649
har han disputerat i Köpenhamn; den 7 juni prestvigd så
som kyrkoherde i Helsingborg och lär han hafva aflidit år
1656; ogift Nämnes i Winstrups Epigrämmata p. 1088
—1089.

9. M. Runolf Johnson (Runolphus Jonæ), född på
Island, hvarest fadern Jon Runölphson var kyrkoherde i
Skeggiastad och . prost öfver Vadle härad. Efter inhämtad

undervisning vid Hojums skola, dimitteredes han derifrån
är 1640 och inskrefs d. 21 dec. s. à. till student vid
Köpenhamns universitet22); omkring 1644 rektor i Ho

lum, hvilket embete han dock 1649 afsade sig och begaf sig ånyo till universitetet i Köpenhamn, der han
följande året tog magistergraden. Någon tid derefter ut
nämndes han af biskop Winstrup till rektor härstädes,

21) Bloch, Bidrag til Roskilde Domskoles Historié.
®2) Univ. Havn. Matric.

HI. 29.
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men dog àr 1654 af pesten. — Af ett bref till ho
nom från biskop P. Winstrup (dåt Lund d. 3 jdni 1653)
ser man att på Runolf Johnsons begärän klockareinkomsteme i Winslöfs och Nellinge (utgörande 11 pund korn,
hvaraf de 4 skulle utgå till substituten) anslogos till Kri
stianstads skola "3).
Bland skolans utgifter finnes föl

jande antecknadt:

”(JdgifTuit for liuss som blelf Brent

offuer S. Mester Ronolff den thid band laa liig I D:r”24).

Runolf har ett berömdt namn såsom isländsk filolog
och har utgifvit den första isländska grammatik25).
Skrifter: Homagii Islandici lætus Mercurius. Hafnia* 1650; 4:o.—
Grammaticæ Islandicæ Rudimenta^ lb. 1651; 4;o. (Denna bok är se
dermera 2:ne ganger ånyo ulgifven af Engelsmannen Hickesius, dels i
hans Inslilutiones Grammaticæ Anglôsaxonicæ &c. Oxoùii 1689; 4:o,
dels i första bandet af hans Thesaurus). — Lingvæ Septentrionalis Ele
menta. Hafn. 1651; 4:o. — Duodecim dissertationes physics. Ib. 1652.

10.

M. Olof Stison.

Var åf 1654 rektor26).

®3) Lunds domk. arkiv.

24) ”Cbristianstad Scholis Indlegt och Vdgifft 1654-^-1657.”
domk.’s ark.

Lunds

Nyerups og Krafts Litt. Lex. 294. — Finni Johannæi, Historia
Eccles. Islandiæ 111. 549. — Att Runolf Johnson äfven varit betänkt på
ätt utgifta, eller sammanskrifvit ett ”Lexicon Latino-Islandicum” utvisar
ett under d. 3*maj 1650 för honom utfärdadt kongligt privilegium alt
trycka och under 10 år försälja ett sådant arbete. K. D. Geh. Ark.
*•) Bland biskop P. Winstrups Epigrammata, tryckta 1654, före
komma (Lib..IH. 1002—3) om honom följande:

De M. Olao Stisonio, Scholœ Christiano-Stadianœ Redore,
Est Divi Pauli fttftriiijç, aut imitator,
Stisonius, Christi stigmate ZTiÇofi&w.
Sint ita ZiiÇôpÆvoi, Tyrones Stisoniani:
Qualis Præceptor, talis Alumnus erit.

Ad Eufidem, de officio Scholastico.
Ut bonus ac solers Præceptor sis, bonus esto

508

11.

M. Kaspar Jakobson Weiser. Rektor härstä
des i okt. 1655; förflyttad. 1660 till rektoratet i Lund.
Se ofvan sidd. 260—261.
12. M. Knut Rönnow.
Rektor 1660—64. I
Greifswalds universitetsmatrikel omtalas for år 1661 en
”Canutus Rönnow, Schanus, Magisterii examinatus? För
modligen samme man. Hos biskop Winstrup anklagades
han af stadens borgerskap ibland annat derföre, att han
ej upprätthållit skolmusiken, ej sjelf forstod den och i
kyrkan endast höll enkelt kor. Biskopen förordnade en
undersökning af inspector scholæ Comin samt prostame
Oelreich i Åsum och Hvaling i Köpinge. Rättelse vadns27).
13. M. Lars J. Stobæus eller Stoby. Fadern var
Joannes Laurentii Hedenstadensis, kyrkoherde i Stoby. Rek

tor

1664—1669; kyrkoherde i Ifvetofta 1670,

för

flyttad 1681 till enahanda beställning i Träne. K. Karl
XI, som mycket värderade Stobæus, lämnade honom fritt
val mellan Köpinge, Efveröd och Träne pastorater. För

att ej skada enkoma tog S. dock det minsta af dessa
pastorater : Träne. Af konungen erhöll han stora förmå
ner, 400 d:r s:mt i skadeersättning för den under kri
get lidna förlusten, samt dessutom ständig skattfrihet.

Han lär äfven af konungen hafva erhållit skriftligt löfte
att Ifvetofta pastorat skulle blifva ärftligt i hans slägt ef
ter Nissenius, men dokumentet ”bortpraktiserades” ur sterbhuseL Stobæus var en berömmelig prest, lärd och väl-

Stisonius: Pubem ZitÇs subinde tuam.
Mores
malos, fac
quando stylum offert
Pubem. Sic tua sit Stisouiana Schola.
»*) W. Faxes Tal s. 24—25.
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talig man och åtnjöt allmän aktning. En fontanell skulle
en gång läggas på hans axel, vid hvilket tillfälle en oskick
lig fältskär afskar nacksenaii, men detta påskyndade hans

bortgång ur lifvet, hvilket han lämnade d. 23 juni 1681.
Gift med Maria Sorbonia, presldotter från Sörby. Deras
barn uppräknas i landshöfdingen Dan. Tilas’ geneal. tabeller
öfver Stobæiska slägten. Ena sonens romantiska och märk
värdiga öden beskrifvas i Biogr. Lexikon.

14. M. Anders Stobœus, född 1642 i Stoby, W.
Göinge härad i Skåne, åtnjöt under 8 års tid undervis
ning i Köpenhamns skola, samt derefter omkring ett år
härstädes; uppehöll sig ett år vid universitetet i Greifs
wald; kollega härstädes 1664 och rektor 1669, men
lämnade redan mot slutet af år 1671 rektoratet, och
begaf sig för vinnande af vidare befordran till Stock
holm; mag. i Lund 1670; poeseos professor e. o. i Lund
1674
1682 eloquentiæ et poeseos professor o.; 1687
historiarum et poeseos professor, jemte hvilken befattning
han 1708 dessutom erhöll bibliothekarie-beställningen vid
universitetet Under sommaren 1710 hade akad. konsi
storium beslutat att transportera bibliotheket till Wexjö
eller någon för fiender säker ort. Häremot satte Stobæus
sig på det bestämdaste: ”l:o, ty bibliotheket bör stå der
konungen det satt, till Kongl. Maj:t annorledes bjuder: aka
demi kan ej bli quar, der ej bibliothek finnes; 3:o) flytt
ning fordrar minst 1000 d.r s:mt, om man skall kunna

bege sig undan och få plats annorstädes; 5:o) Verroni
post cladem graliæ actæ sunt publice, quod de republica
non desperasset.

Och vi skulle frukta post victoriam

Helsingburgensem? Hvad om kungen kommer och allt
blir glädje och seger? Skulle Dansken vara formidabilior
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post än ante cladem? Skola vi fly ad quemcumque ho
stis nutum? Nej? — Vi kunna med vårt exempel åstad
komma mod eller förtviflan.

Hvilketdera skall bibliothe-

kets transport väcka hos allmogen? 8:o) Man talar om
bibliothekets värde. Han lägger på ena vågskålen det
samma — 16 à 18,000 d:r s:mt; ej förgätandés hop
pet, att det äfven här blir konserveradl; .på den andra,
inbyggarnes hopp och mod, som är .mer än millioner

värdt, ej förglömmandes, att häraf följde societetens för
skingring och universitetets ruin. 9:o) Förslår sedan Wexjö
domkyrka? Quasi veröl Wexjö en öppen fläck, bestå
ende af idel trädbyggningar! Hellre då till en sjöstad för
transporten och en fästning för säkerheten. 10:o) Åndtfigen afbide man kgl. senatens yttrande.
merade han sig quam solennissime från
ansvar i detta mål.” Bibliotheket blef
Åren 1684, 1694 och, 1706 var han

I vidrigt fall exiallt påkommande
qvar i Lundæ).
rector magnificus,

med anledning hvaraf man under hans porträtt på Lunds
univ. bibi, läser följande ord:
”Ter Pindi Rector semperque Poeta Stobæus.” — Dog

i Lund 1714^4- Gift l;0) me<^ Ursula M. Wode, 2:o)
med Gescha Hörling. Sonen N. Stobæus blef eloqu. pro
fessor i Lund29).
Skrifter: Panegyris ad Carolum XI. — Statua Sepulcralis ad lumulum Historiographi Regii Petri Lagerlöf. Luod. 1699. — Optatœ
Pacis Spes rediviva, eum victoriœ contra hostes Danos pridie Calend.
Martii 1710, duetu Comitis Magni Stenbock, obtenlæ memoria, annua
solennilate more Àcademico eelebraretur, carmine Epico declarata. Jb.
1710; f:o. (Af författaren äfven öfversatt på svenska vers och tryckt in

*«) Stähl, 1.1. 42—45.
29) Wieselgren, Anm. angående flmnen ur Psychologien m. m. af
A. Lidbeck.

Lund 1830. p. XXV. XXVI.

Ml
4:o). — Dessutom 23 under hans inseende utgifna disputation»*, som
hos Lidén, Calai. Disputât., uppräknas samt ganska mänga carmina la
tina.

15.

M. Georg Sehr eil, föddes i Kristianstad, hvar

est fadern var borgmästare.

Var 1669 koll, i Malmö

ock utnämndes 1672 44
®*arl XI till rektor i Kri
stianstad. Schreil var känd såsom ”en lärd, flitig och nyk

ter man och Informator,” den der visat ”berömmeliga prof
förmedelst dimission af vackra och skickliga disciplar” 30).
För att längre få behålla honom, sökte stadens borger
skap att upphjelpa hans inkomster. Genom 3:ne särskilta

resolutioner (daterade Stockholm 1675 och 1686 samt
Kristianstad 1690) förordnade konungen att rektor Schreil
”med ett Pastorat eller något gott diechne Kalls intrader
till sitt bettre unnerhåld skulle försynas,” men af ett så
dant præbende-pastorat kom han dock ej i åtnjutande.
Efter 23 års verksam och berömlig tjenstgöring dog lian

1695 4* 1 ettÿbref till konsistorium af 1695 y3 yttrar
Kristianstads magistrat att Schreil ”uthi sin lärdom och
information var een berömmelig man och dherföfe Scho
len een så mycken större afsaknad af honom hafver, sär
deles som många disciplar ifrån åtskilliga aflägse ortlier
under hans information hitkommo”3I). — Gift med Karen
Karlsdotter Rogge (f 1695), med hvilken han hade föl

jande bam:

Anna Marg., f.

1675 ' (f i yngre åren),

Anna Marg., f. 1680, Karl, f. 1682, Ingrid f. ,1683,
Lena f. 1685 æ).

80) Kongl. Kommisorial-Rattens yttrande af d. 13 ok t. 1693.
”Chrislianstads Scholæ Prolocolls-bok” s. 8.
B1) Lunds domk. arkiv.

M) Pastorsarkivet i Kristianstad.

Jfr.

812
16. M. 'Severin Bisberg. Efter inhämtad under
visning härstädes studerade han i Åbo, der han pro

moverades till magister; rektor 1695, tillträdde tjensten
d. 16 okt. s. å.; officierade vid prestmötet i Lund 1697;
kyrkoherde i Àsum och Skepparslöf 1702
lämnade
skolsysslan d. 28 april s. à.; honor, prost 1719

re

signerade 1735 pastoratet till förmån för sin son Johan
Risberg; dog 1741
Gift 1701 med en enkefru Anna

Holst.
17. M. Pridbjörn Blanxius, föddes 1678 44 j fa
dern L. C. Blanxius var kyrkoherde i Österslöf. Sedan
han 1692 44 hlifvit inskrifven såsom, student, höll han
i juni 1695 på Lunds universitet en offentlig oration ”de
prærogativis Monarchiæ præ cæleris rerum publicarum for

mis,” hvarefter han sedermera derstädes orerade öfver Karl
XII:s segersälla vapen. Utnämndes till rektor 1702
och är fullmakten daterad hufvudqvarteret Olesznica; mag.
1706 A; ord. opponens vid prestmötet i Lund 1703. I
skolan, hvars styrelse han tillträdde 1702 2T8 och som
han satte i ett ”blomstrande tillstånd,” höll han 1702 44
ett latinskt tal med anledning af segern vid Clissow samt

1704 y dersammastädes likaledes ett tal på latin öfver
segern vid Pullusk och Thorns intagande. Sedan han er

hållit fullmakt, daterad Altranstadt 1707 t-4, på Köpinge
och Lyngsjö pastorat, lämnade han följande året i april
rektoratet. År 1710 respondens för synodaldisputationen
”de caussa Peccati;” præses vid prestmötet 1718, då han
grundligt försvarade artikeln ”de Theologia in genere;”
prost öfver Gärds härad 1719

död 1739 A.

Biskop

C. Papke höll parentationen öfver honom. Gift l:o) 1702 44
med Ingeborg Hellman (f 1729), dotter af prosten i Kri-
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stianstad A, Hellman; med henné hade han 14 bam; 2:o)

med Anna Chr. Petraa, dotter af regem.pastom M. Pe
trous; barnlöst äktenskap.
Skrifter: Diom de vanliga dispulalionerna för filos, graden följande: Disp. Synodalis de Theologia in Genere. Lund 1718; 4:o. — En
trogen Lärares Loford pä jorden och salighet i himmelen. 2 Tim. 4:'
7, 8 uti Likpredikan öfver Probsten i Kristianstad M. Thuro Liebman.
Ib. 1718; 4:o. — (Jfr. Sommelius, Lex. Erud. Scan. I. 263 samt Pap
kes parentalion).

18. M. Petrus Prael, född 1677 i Bleking. Efter
åtnjuten undervisning i härvarande skola samt förvärfvade
goda studier vid in- och utländska universiteter, utnämn
des han till rektor genom kongl. fullmakt, daterad Altran
städt 1707
, hvilken beställning han lämnade 1722 V,
då han befordrades till kyrkoherde i Ingelstorp och Walle-

berga. Under sitt rektorat har Prael till universitetet di
mitteret'60 disciplar från Kristianstads skola. Dog 1739
Ÿ- Gift med Eføabeth Sundell.

19. M.
Bleking; stud.
rektor 1722,
latinsk oration

Petrus Lyckå, född 1698 uti Lyckeby i
1714; mag. 1719 j-1; prestvigd 1720 44;
tillträdde rektoratet d. 1 maj s. å. med en
”de arte tractandi puerilem ætatem;” kyrko

herde i Stoby och Sandby 1731 44 > Prost; dog i dec.
1756. Gift l:o) .med Petronella Blanxius, 2:o) med Petro
nella Westerschöld, 3:o) med Elsa Maria Ringius. Hans
son Adolf L. var kyrkoherde och prost i Lemmeströ
(1781—1800).
Skrifter: Likpred. öfver kyrkoherden A. Eurenius i Akarp 1746.
Lund e. a.; 4:o. — Trones Reglemente efter thet med Guds Sons Blod
besiglade Domslut uti Treenighetens eviga och oföränderliga Wisbels,
Kärleks och Rältfärdighets Råd, uppställdt emot villosaltser om de för
dömdas förlossning. (Af sanningens Pröfvade Ljus). Lund 4:o.
Detta arbete, som jag ej kunnat öfverkomma, är på svenska rim.
33

20. D:r Andreas Tkomæus, föddes 1704 JT* i Gus-tby, hvarest fadern P. Thomæus var kyrkoherde samt prost
öfver Göinge härader. Efter åtnjuten enskild undervisning’

stud. 1719 i mars; mag. 1730; adjunkt i filosofien vid
Lunds universitet 1732 och s. à. på riksrådetGyilenborgs
förord rektor hårstades, hvilket sistnämnda embete han

tillträdde d. 18 april och installerades d. 2 maj s. k, då
han höll en latinsk oration ”de præcipuis impediments,
quæ studiosam Juventutem patriæ nostræ renaoranlur.” I

15 års tid förestod han rektoratet, under hvilken tid 263
nya disciplar intogos i skolan. År 1724 hade han ore
rat i Lund pro stipendio, ”de festo Martini” och iUpsaU
1731 ”pro felici reditu Regis Friderici el Hassia;” opponens vid prestmötet i Lund 1736; kyrkoherde i Raflunda och Bösarp 1747 2T9; orator vid prestmötet 1754;
prost 1755; theol, doktor 1768, hvarjifi him promove
rades i Lund vid universitetets jubelfes^ prost öfver Albo
och Jerrestads härader 1770; dog 1777
Gift med
Maria S. Dunckler. En son, Tbom. Thomæus, blef prost
och kyrkoherde i Fjelkinge (f 1795), en annan son
Johan Kristian blef lagman och adlad under namn af Adelschiöld. (Jfr. Rehbinder, Matrikel. Sthm 1781. s. 319).
Under Thomæi rektorat dimitteredes 127 ynglingar
till universitetet33) och hade han stora förtjenster om un
dervisningsverket Linné i sin Skånska Resa ger Tho

mæus det vitsordet att han var en man äf mycken lär
dom och politesse.
Skrifter; Dup. grad, de Philosophia in genere éjusque definitione.
Lund 1728 ; 4:o. (Preside A. Rydelio). — Tal vid Handelsmannen Jöran

”) "Christianstadi Scholse-Protoeolls-Bok” s. 73.

Ö4Ö
Raschs makas, fru O.' J. Grönlands jordefärd i Rafiunda kyrka d. 31

Martii 1758. Lund ; e. a., 4:o. — Likpredikan vid Fru Pastorskan Anna
Christina Bruneks jofdefflrd i Cimbris kyrka d. 11 juni 1765. Carls-

crona; 4:o.

•

21. M. Zacharias Aron Kihlgren, född 1713
i Wä; fadem. Pehr Aronsson Kihlgren och modern Ur
sula Märia Sundius. Efter åtnjuten undervisning först i
Cimbrishamns, derefter i Ystads och slutligen i Lunds
skola, dimitteredes han till universitetet 1731 1/, der han
1741 Hef magister och 1743 Ÿ1 utnämndes till docens.
Trenne gånger hade han derstädes innehaft förslag till
adjunktur inom filos, fakulteten; rektor 1747
tillträd

de d. 25 aug. s. å. Under sitt rektorat dimitterede han
30 ynglingar till universitetet och inskref 69 nya disciplar
vid skolan; prestvigd 1761
kyrkoherde i Harlösa och
Hammarlunda 1752
lämnade skoltjenslep d. 22 juni
s. å.; förflyttad till kyrkoherdebeställningen i Köpinge och
Lyngsjö 1769
orerade vid prestmötet i Lund 1757
-j-1 öfver artikeln ”de Regenerations,” prost öfver Gärds
härad 1779; dog 1791 |.

Uti rektorstjensten installerades han 1748 Ç5 med
särdeles högtidlighet, hvilken bevistades af stiftets bi—
skop, utnämnde erkebiskopen H. Benzelius, landshöfdingen baron Barnekow m. fl.' Stadens auktoriteter, office
rare ocb borgerskap samlades vid klockringning i större
skolrummet, som för tillfället var väl prydt, kl. 8 f. m.
nämnda dag. Rektor Kihlgren, biträdd af respondent,
försvarade under 4 timmars tid från kathedern 12 af ho
nom utgifna theser, mot hvilka erkebiskopen, inspector
scholæ prosten S. Stenhoff, afträdande rektorn kyrkoher

den Thomæus och stud. C. J. Ennes uppträdde såsom

extra opponenter. Efter gifvet tecken med klockorna åter33»
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kom samlingen kl. 4 e. m.? sedan den förut intagit mid
dag hos landshöfdingen, då rektorn först höll ifrån kathe-

dern ett tal på latin, sedermera erkebiskopen ett ”de me
ritis Rectoris initiandi,” hvarefter kyrkoherden E. Thulin
uppläste rektorsfullmakten och förestafvade eden. Detta
gjordt, höll erkebiskopen ett längre vackert latinskt tal,
efter hvars slut Thulin gjorde bön och läste välsignelsen.
Sist afsjöngs under pukor och trumpeter versen: Pris
vare dig o Gud o. s. ' v. ”Derpå gick hela förnäma Sui
ten ur Scholan in i Rectors rum, hvarest man roade sig
med pocula till kl. 2 om natten under spehl af åtskilliga
vackra instrumenter”3*). Gift 1748 med Susanna Cho

rin, dotter af B. M. Chorin; flera barn.
. Skrifter: Disp. de Nummis et Sigillis Luodensibus. Lund 1741 ;
4:o. '— Disp. de Liturgiis in genere, (resp. J. Pihlsson), Ib. 1746; '
4:o. — Tal öfver DD. MM. Adolf Fredrik och Lovisa Ulrikas kröning
1751, hållet pä rådhuset i Kristianstad. Stockholm 1752 ; 4:o. — Per
sonaler öjver H:r Malte Ramel till Maltesholm. Lund 1752; 4:o. —
Likpredikan öfver Friherrinnan Ch. E. Liewen, Ined bifogade personalier. Ib. 1761 ; 4:o. — Åtskilliga svenska versar.

22. D:r Kristian Lunell, född i Lund; stud. 1735;
mag. 1745; kollega härstädes 1747 A; tillträdde tjensten

1748
rektor 1752 $; erhöll 1755 V direktörs
namn med lika heder och rang som borgmästare. Vid
skolan anlade han en botanisk trädgård, som jemte skolan
är 1754 af DD. MM. Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika
besöktes. L. erhöll i januari 1756 af riksens ständers
manufakturkontor, 500 d:r s:mt i kostnadsersättning, med
förbindelse att meddela ungdomen undervisning om färg
gräs och mullbärsträds plantering. År 1772 undfick han

professors titel och kallas i fullmakten juris doktor.
•*) ”Cbristiansladz Scholœ-ProtocoÜ8-bokn s. 77—-78.
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Såsom rektor var han nitisk, allvarsam och kraft

full; hans undervisningssätt beredde honom mycket för
troende. Så mycket af elementarkunskap som kunde brin
gas i tabellarisk form, blef af honom ditfördt. Från sko

lan dimitterades under Lunells. rektorat till universitetet
öfver 400 ynglingar. Dog 1792 ^3. Gift 1765 275 med
Anna Christina Vogt Med henne hade hän följande barn:
1) Kristian Barthild f. 1-767
(dog såsom sekreterare
1793 2-/ af lungsot); 2) Helena Andrietta (f. 1768
f 1786 2KS); 3) Abraham Axel Hugo f. 1771; 4)

Margareta Kristina f. 1773; 5) Charlotta Lovisa f.
1774 “J.
Ur Lunds konsistorii eccl. protokoller må följande
rörande Lunell anföras.
Lunell var utsedd till opponens vid 1759 års prestmöte, med anledning hvaraf han begärde i en skrift, som
genom landshöfdingeembetet kom konsistorium tillhanda,
att få ”bland opponenterne åtnjuta thet rum och then
rang, som han i anseende till sin Directeurs syssla enligt
kongl. förordningen äger.” Konsistorium svarade ”at som
han giordt en hop invändningar och vidlyftigheter vid att
åtaga sig partes oppositionis vid instundande prestmöte;
så är Consistorium nu mindre angeläget om thess när

varelse i thetta ährendel, utan skal han för thenna gån
gen slippa thet besväret, hvarföre han ock har at med

första återställa the honom tilsände ark af synodaldisputationen, tå Consistorium sedermera hvad förenämnde thess
skrift och andragande vidkommer, wil giöra hwad weder-

bör.”
fastowrkivet i Kristianstad'

Si 8
I konsistorii protokoller 1759 j-}- nämnes att presterekapet vid prestmötet anhållit det konsistorium ville
”på behörig ort anmäla Lunefls "uppförande, i thet han

ej velat opponera utan att få sitt rum före Kyrkoherdar
och att Cons, altså ville saken anmäla hos Justitiæ Canzleren med anhållan att han genom sin Embetes handräck
ning täcktes förmå förenämnde Directeur och Rector Scholæ
gt fullgjöra sin Embetes skyildighet, så at enär Cons, ho
nom framdeles , inkallar att opponera vid prestmöte, han

tå ej som nu skiedt, må förfallolöst uteblifva .ocb Cons,
kallelse sidvörda och förachta, emedan i annor händeke
och therest han såsom Rector Scholæ och then Iher så
ledes står under Cons, lydno uti the mål, som thés Scholæsyssla angår, ehvad heder och namn han elljest kan hafwa, skulle äga frihet at gjöra och låta hvad honom hälst
lyster, utan att rätta sig efter hvad Cous, honom uti slika
mål kan å Embetes vägnar föreskrifva, så torde äfven
flere af>Scholæ-Betjeningen i Stiftet häraf taga sig anled
ning at visa sig motvillige och gensträfvoge i. samma mål,
hvarigenom ej allenast stor oreda och oordning skulle för

orsakas, utan ock Cons, til then myndighet, som Gud och
Öfverheten Thy uli thess Embete tillagt, alt förmycket
komma at lida.” '
23. M. Magnus Laurentius Stähl, föddes 1761
i N. Wram, hvarest fadem L. Stabi var prost och kyrko
herde; student 1778; mag. 1784; doceps i svenska.vit
terheten och latinska vältaligheten vid Lunds universitet
1785; rektor i Ystad 1786
förflyttad till sanuna
beställning i Kristianstad 1792 -j^; hvilken tjenist han

tillträdde 1794 -1; bestridde, med vederbörligt tillstånd,

utan pekuniär ersättning, 4 års tid tillika undervisningen
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i 3:e klassen under kollegan magister Vogts sednare lef—
nad och dess enkas nådårstid; åtnjöt från 1812 till 1818
tjenstledigliet, under hvilken tid sysslan bestriddes af, J.
H. Widing (1812—15), M. Elmgren Collin (1815 i hov.
till 1818 i febr.) samt N. P. Westerström (1818 fr.
sept, till] dec.), men erhöll 1818
af Kongl. Maj:t
tjenstfrihet för den återstående lifstiden; benådades med
professors nahm, heder och värdighet 1823; kongl. ordenshistoriograf 1828 \-G; jubelmagister 1835; riddare
$ k. Nordstjernan 1836; ledamot af k. Vetenskaps och
Vilterhets Sällskapet i Götheborg 1802, korresponderande
ledamot af Samftmdet för utgifvande af handskrifter rö
rande Skandinaviens historia 1833; medlem af k. Nor
diska Oldskrifts Selskabet i Köpenhamn 1834; dog ogift

1843.
Professor Ståhl gjorde sig känd såsom en utmärkt
lärare och var särdeles bevandrad i svenska lärdoms- och
personal-historien. Af egna medel understödde han fatti
ga disciplar, som till universitetet dimitterades.
Skrifter: Disp. Hypomnemala quædam de ortu et progressif poo*
seos Suecanæ. Lund 1785 ; 4:o. — Tal i anledning af Jubelfesten, h&llet i
4føa<FiT$3. — Minne af kontraktsprosten mag. J. C. Eberstein, Uppläsl i Ystads Trivialskola d. 23 april 1793. Lund e. a.; 8:6, 40 sidd.
—‘ Minne af kontraktsprosten mag. J. P. Herslov. Lund 1804 ; 8:o, 24
sidor. — Minnestal öfver landshöfd. och ridd. friherre Gabr. Sparre
vid hans begrafning i Christianstads kyrka. Lund 1804; 8:o. — Minne
af prosten Chr. Hollbeck. Uppläst i Oderljunga 1805 44•
1806»
8’6. — Matrikéf öfver ord. Tjenstemän vid Församl. och Läroverken i
SferigéL Kristianstad 1810;'2 bd, 8:o. — Tal, itållet i Kristianstad öfter
f. d. K. Gustaf IV Adolfs förmälning. — Minne af häradsprosten mag.
J. Gram. Kristianst. 1822. — Minne af post-direcleuren L. E. Hjorth.
Liiöd^l826; 8:ö, 16 sidd. — Biografisk förteckning p& dé Herrar och
Män W andliga ståndet, som blifvit utnämnda till Kommend, eller Led.
af dä Svenska K- Orden &c. Kristianst, 1830. — Biographiske under*

5sro .
rättelser om professorer vid k. universitetet i Lund ifrån dess inrättning
till närvarande tid. lb. 1834; 8:o.

24
1794

M. Johan Petter Hansson, född i Karlskrona
fadern prost Stud. 1797"; mag. 1814; do-

cens i allmänna historien vid Lunds univ. 1815?; rektor
1820 2^3; opponens vid prestmötet 1826; prestvigd 1827
kyrkoherde i Stora och Lilja Slågerup 1832 2^; dog

.1838.

Gift med Aug. E. Lundberg; fadern auditor.

Skrifter: Disp. Historia Poeseos Borealis antiques. Lund 1815; 4:o.
(Pro venia docendi). — Tbeses. Pro mimere Rectoris. obtinendo. Ib.
1820; 4:o. — Minnesord öfver-landskamrer. Kjellander. Ib. 1830; 8:o. —
Program vid jubelfesten 1830. Kristianst. 1830 ; 8:o. — Valda HögmåssoPredikningar af detta århundradets mest berömda Predikanter, i öfversättningar utgifne af N. Lovén och J. P. Hansson. Ib. 1831—34 ; 3
voll, in 8:o. — Dessutom några öfversåtlningar.'

25. M. Pehr Johan Böklin, född 1796 2T2 i Ousby socken, hvarest fadern var bonde. Efter åtnjuten un
dervisning på Wexjö gymnasium, mag, i Lund 1820;
kollega härstädes d. 18 sept. s. à.; opponens vid prest
mötet r Lund 1826; t. f. rektor 1832;kyrkoherde i Kö
pinge 1840 44prest.

Gift 1835 med Carol. Nilsson; fadern
'

Skrifter: Disp. de Accentu Græco. Lund. 1829. — Theses pro
munere Rectoris obtinendo. Ib. s. å. — Lineamenta Psychologie Pythagoricæ. Ib. 1830. — Langes Grekiska Skol-Grammatik, 2:a oinarb.
uppl. 1831; 3:dje uppl. 1833; 4:de uppl. 1837. Kristianstad. — Of
ningar i Grek. Formläran. Ib. 1833; 2:a uppl. 1837. Ib. — Program
vid invigning af det nybyggda Lärohuset. Ib. 1835. — Ciceronis Orationes Selects. In usum Scholarum, maxime superiorum accommodate.
Ib. 1835. — C. Sallustii Bellum Gatilinareum atque Jugurthinum. Ib.
1835. — Homeri Ilias. Rhaps. I—VI, med grammat. explication för
Gymnasier och Skolor, utgifven i förening med kollega CentervaU. Ib.
1836. — Historiskt Bibliothek. Utgifvet i öfversättning af C. G. Hjerte
man och P. Böklin. Ib. 1830—1836; 11 yolL XAUa skrifterna äro
in 8; o).
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26. M. Nils Theodor Simonsson, född 1808
i BårslÖf, hvarest fadern var innebafvare af klockarelägen

heten, sedermera prost och kyrkoherde i Wanstad. Stud.

1824; prestvigd 1833 4rj mag. 1838; t. f. adjunkt
vid Lunds kathedralskola 1839; ord. adj. derstädes 1840
44; rektor i Kristianstad 1843 17r2. Gift 1847 med
demois. Johanna Gustava Cavallin, dotter af prosten Sam.
Jbh. Cavallin i Borrlunda.
Skrift: Aphorism! Pœdagogici. Pro mun. rectoris oblinendo. Lund.
1843 ; 4:o, 14 sidor.

b) Kolleger vid Kristianstads lwtanS' Och apologia
skola.
■5?

Ericus Jani Ravlundensis, nämnes såsom tjenstgörande
under Vinslövs rektorat, således 1629—33.

Kyrkoherde

i Stiby.
This Henriksen eller Titus Henrici Hatkenius, var
koll. under Vinslövs rektorat, och nämnes äfven seder
mera. Genom kgl. brefvet af d. 4 okt. 1636 till Jriskopen i Lund blef This Henriksen afsatt för det han lägrat
en qvinna och dermed ”sina disciplar stor förargelse gifvit hafver.” Konungen tillät honom dock söka och mot
taga annan tjenst, derföre alt han frivilligt bekant sin
förseelse. (K. D. 6. A. Sk. Tegn. VI. f. 190).
Fredrik Thomœsen, f. 1616
koll. 1641
kyrkoherde i Quiinge och Gryt 1642; dog 1653

Niels Faddersen, koll, i HI:a omkring 1650.
Hans Pedersen, ”nederste hörer” omkring 1654.

M. Kaspar Hammerus, f. 1636-fa härstädes; koll.
1656, afskedad 1662; kyrkoherde i Virestad af Wexjö
stift 1675; transp. till Karlshamn 1.687; 1701 tillika
kyrkoherde i Asarum; häradsprost 1696; dog 1705.
M. Anders Stobæus, koll,. 1664; rektor 1669, Se
sidan 509. ~
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Magnus Jn<L Risbech, Skåning, f. 1656; åtnjöt
undervisning i härvarande skola; stud. 1677; koll. 1678;
Iransp. till Ystad 1680, hvarest han deijemte var kantor.

Andreas Schreil, nämnes 1680; kommin. i Fjelkestad 1680; kyrkoherde derstädes 1703; död kort der
efter.
Laurits Trågårdh, nämnes 1683; kyrkoherde i N.
Rörum 1695; död 1711.
Martm Florell, nämnes 1683; kyrkoherde i Röke
1691; transp. till Wemmenhög 1711; död 1757.
?.

Nils Hjorth eller Cervinus, nämnes 1680—89. Nå
gra dagar före éin död 1689 befordrades han till stads
komm. härstädes och kyrkoherde i Nosaby.

Kaspar Wanneberg, koll, i II:a 1688 2K7 ; kyrko
herde i Wemmenhög 1689; död 1699.
Nie. Wigelius, koll. 1688 2K7 ; kyrkoherde i Wexjö
stift 1696.

Henr. Kleinström, nämnes 1691—97; dog. sist
nämnda år ss. kollega.
Henr. Lüetken, f. härstädes, hvarest han ock åt
njöt skolundervisning; koil. 1689; dog 1692 ss. koll,
i H:a.

Hans Jungheim, nämnes 1696—1709; dog ss. koll.
1709 £.

Mauritz Kaahl, f. härstädes 1670 Ç ; fadern A. K.
skomakare, sedan handelsman, slutligen officer. Stud. 1690;
koll. 1696 II; kyrkoh. i Gessie 1703; död 1724 ||.
P. Gistrenius, nämnes 1699; lämnade skoltjensten

1700, då han blef komm.; kyrkoh, i Wisseltofta 1708;
död 1730,
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Sven Silvius, Vestgöle, koll. 1700 2^; komminister

härstädes s. à.; död ss. utnämnd kyrkoherde i Bösarp
1713.
Esbjörn Moller, koll. 1701
Jean1 Sommar, koll. 1701—1707; lämnade skolan
sistnämnda år. Var son af prosten P. J. Sommar i Lyby.
And. Wankif, koU. 1703; kyrkoherde i Glimåkra
1712—46; häradsprost
Job. Hörling, Blek.,-koll. 1707 3T3; dog ss. kolL
1718 V- ■

Sy. Svenonius, koll. 1709 4V

Bernt Hjort, f. härstädes 1683 44, stud. 1703;
kantor och. ensam lärare vid stadsskolan i Karlshamn om
kring 1704;, koll, härstädes 1709; prestvigd d. 25 maj
s. å.; kyrkoherde i Fjélkinge och Nymö 1711; död 1728-J.

Karl Pet. Rossow, f. härstädes 1684; fadern. Ch.
Rossow från Brandenberg % var kapten vid artilleriet och
grundläggare af Torsebro krutbruk; koll. 1712 ^jprestv.
1715 4; kyrkoherde i Konga och Ask 1719 73; död af
stenpassion 1744 4t*

Erasmus Kähre, koll. 1712 t/; prestv. 1715.^2;
kyrkoherde i Åhus 1722; död 1732.

Sven Bang, f. härstädes 1692. Sedan han i 5 år
varit kollega i Karlshamn, blef han 1718 2-/ koll, här
städes; kyrkoherde i Fjelkestad och Råbelöf 1730; död
1751.
Er asm. Roluff, f. härstädes

1691; koll.

1721;

tjenstgjorde ännu i denna egenskap till sin död 1765 2T2.

Johan Tulin, nämnes 1722 såsom koll., i hvilken
tjenslbefattning han dog 1741 278.

5S5

M. Henrik Hahne, f. >i Malmö 1704 j-; fadern rek
tor derstädes; stud. 1721; koll. 1730—47; prestv. 1744;

kyrkoherde i Nöbbelöf och Skifvarp 1746 44; dog 1761
Kristian Roluff, nämnes 1745—58.
Mi Peter Wrangl, koll. 1746; afskedad 1784.
D:r Kristian Lunell, koll. 1747. Se sid. 516.
M. Lars Schult, koll. 1750; stadskomm. härstädes
och kyrkoherde i Nosaby 1759; död 18-14. _

M. Johan Vogt, v. koll.

koll. i III:a 1791

1762; ord. koll. 1768;

prestv. 1758; dog ss. koll. 1802 33-1.

M. Roloff Andersson, koll. 1766; prestv.
transp. till Landskrona 1769. Se sid. 444.

1763;

M. Thure iÀebman, koll. 1766; stadskomm. i Lund
1778; kyrkoherde i Melby och Hvitaby 1793; dog så
som -häradsprost 1818.
M. Lars Hellman, koll. 1779 Ç4; afskedad 1798;
kyrkoherde i Sjörup 1801; död 1821.

M. Kristian Hoffberg, koll. 1785

; prestv. 1752;

död 1791 TV

M. Matth. Sundius, koll, 1791 f; prestv. 1793;
rektor i Karlskrona s. å.; tilltr. 1794 2T9; kyrkoherde
i Tving 1803; honor, prost; riksdagsfullmäktig 1823;
död s. à.
M. Nils Erikson Areskog, f. 1764, v. koll. under
året 1784; mag. i Greifswald 1788; prestv. 1789; ord.

koll. 1794 V; död 1811.
M. Karl A. Herslov, koll. 1799; stadskomm. här
städes samt kyrkoherde i Nosaby 1814—18; kyrkoherde
i Kristianstad 1818; prost; död 1827.
M. Nils Paul Paulin, koll. 1802
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Sv. Tullberg, f. 1772; v. rektor i Sölvitsborgl798

—-1802; koll. härstädes 1804 2T8; afskedad 1820.
M. Johan Hans' Widing, v. koll. i Karlshamn 1808;
v. rektor derstädes i mars 1809; v. koll i Kristianstad

1811 V j v- rektor derstädes 1812—15; död 1830.
M. Martin Elmgren Collin, koll. 1815 2T6. Se sid.
395.
Pet. Joh. Herslow, f. 1796, v. koll. 1818 2/;
kyrkoherde i Hestveda 1831; tilltr. 1835
prosL
M. Nils Petter Westerström, f. 1783, koll. 1818;
rektor i Karlskrona 1819 44; kyrkoherde i Ausàs 1822
häradsprost 1831. (Jfr. sid. 519).
M. Pehr Böklin, koll. 1820 2K3. Se sidan 520.
M.- Gust. Lindström, f. 1805 Ÿ5 slu<t- 1822;
mag. 1829; prestv. s. à.; koll. 1830; kyrkoh.' i Hjortsberga 1847.
Kand. Jonas Centervall, f. 1805 fø i Lund; stud.
1822; v. koll. 1832; konstituerad koll. 1833
M. Bernt Erik Cavallin, f. 1816
stud. 1831;
dupi. vid rektorsklassen härstädes 1840 2T° ; koll. 1843.

M. Karl Bothstein, mag. 1844, duplikant vid reklorsklassen härstädes 1847; koll. 1848
M. Johan Georg Lönegren, f. 1810 -J4> stud. 1828;
mag. 1838; v. rektor i Landskrona vårterminen s. à.; v.
koll. härstädes höstterm. 1838 och vårterm. 1839; ord.
apol. 1840 V; död 1845 44,
M. Olof Hörman, f.. i Lund 1814 JT4; stud. 1830;
dupl. härstädes 1837 2-£—1840 l/j ord. apologist 1840
*TS; mag. 1847. Àr tillika gymnastiklärare.

M. Magnus Kristian Herrlin, f. 1818
1844; ord. apologist 1846 2T°.

mag.
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c) Utmärktare disciplar från Kristianstads lårdoms
skola.
M. Anders Slobœus (f. 1642 f 1714), professor

i Lund. Se ofvan sidan 509.
M. Johan Henrik . Burmeister ■: (f. härslädes 1720
f 1770), professor i Lund, L. K. W. A. Jfr. Stähl,
Biogr. Underr. 204—5.
Jonas (Johan) Otter, (f. 1707 -j- 1749). Jfr.
Biogr. Lex. X. s. 358;
Jöns Matth. Liungberg, Kgl. Dansk Etatsråd, pro*
fessor i Kiel, medlem af Kgl. Danske Vidensk. Selskab

1780

död 1812.

Joh. Fischerström, f. i Ystad 1735, ekonom, in
tendent och sekreterare i kgl. Patriotiska Sällskapet, Led.
af K. V. Ak. j- 1796. Jfr. Biogr. Lex. X. s. 350.
D:r Nils Hësslén (f. 1728 f 1811), biskop i Lund.
Se ofvan sid. 319.
M. Anders Jahan Retzius, (f. härstädes 1742 f
1821), professor i Lund, Led. K. W. A. Jfr. Stähl,
LI. 248—248. Biogr. Lex.
D:r Bengt Jakobsson Bergquist, (f. 1785 f 1847),

professor i Lund. Jfr. Stähl, 1.1. 375—376.
• D:r Karl Sonnberg Rönbeck, (f. 1765 f 1841),
sist prost och kyrkoherde i Àsum. Jfr. Biogr. Lex.

G.I Kristianstad är dessutom en folkskola, kallad
Hertig Karls Barnskola, hvilken hålles i samma hus
som lärdoms- och apologistskolorna.

Kap. XVIU.

Skolorna i staderne Wå ock Ålrns.
L

Skolan i Wä.

I

Wä, en bland de äldsta danska städer, fanns fordom
ett år 1169 eller 1170 af erkebiskop Eskil stiftadt
præmonstratenser-kloster. Om detta klosters verksamhet

för ungdomens undervisning käuner man ingenting.

En

ligt annalerne i Esrom afbrann klostret 1213, hvilken
förstöring sannolikt föranledt klosterinrättningens flyttning
från Wä till Båckaskog.
Huru stadsskolan i Wä varit beskaffad, derom fin
na vi högst få underrättelser i gamla handlingar. Ätt

staden egt eu offentlig läroinrättning, är satt utom tvifvel
genom de uppgifter, som här nedan skola meddelas.
Skolmästaren (rektorn) hade af staden i lön blott 12
d:r, jemte i s. k. diskantpengar 6 å 7 d:r, upphämtade

vid omgång i staden de tre bekanta högtidsaftnarna. Af
en grund, belägen s. om kyrkan och v. om eller nästintill skolhuset, uppbar han årligen 7- st. I 1569 års
Landebok beklagas att ”den arme person, som är skol

mästare lidit någon förlust i sin lön derigenom att några
hemman i socknen blifvit lagde till Träne församling?
Skolmästaren åtnjöt här, såsom i andra städer, hos
borgerskapet fri kost.

Skolungdomen var i fattiga öm-
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ständigheter, såsom man ser af kyrkoherden O. Christophersens testamentariska anordning d. 14 aug 1636
till Kristianstads skola. Han säger neml. häri att denna
hans gåfva (150 d:r) föranledts af att han sjelf naf förste
barnsbeen mett stor möye och armod er opdragen udi
Whä Schola och der faaet sine förste fundamenta Latinæ
et Græcæ Linguæ och siden med stoor mödsommelighed
tient i sex aar udi samme Schole och seet de fattige
Scholebörns elendige vilkor.” — Fredrik H utgaf d. 23 mars
1568 sitt bref att af skolmästaren och sockenpresten i
Wä skulle tillsättas klockare vid de ”Degnekald,” som äro
belägna på 2 mil när staden, hvilket sedermera af Kri
stian IV i så måtto ändrades genom brefven af d. 4 febr,
och 28 juli 1618, att i det stället skulle alla dessa kloc
kare af hvart punds sädeinkomst gifva till skoldisciplame

en skäppa korn.
På mötet i Köpenhamn 1608, hvarom i det före
gående (sid. 87) är nämndt, var Was skola den enda i
Skåne, som till behöfligl understöd anmäldes36).

Den 7 febr. 1612 uppbrändes staden Wä af fien
den och har sedermera blott varit en by. Att en skola
ännu någontid sedermera funnits, ser man af biskopen
PofTuel Mortensens visitatiousbok; år 1614 vid besök i
skolan lofordas såväl rektorns som kollegans flit. — Ef
ter Kristianstads anläggning förflyttades skolinrättningen dit
från Wä.
Skolhuset har legat nära kyrkan. (Jfr. sid. 528).

Skolans välgörare.

Henrik Brahe till Vidsköfle
och hans fru Lena Thott skänkte d. 16 juli 1586 hit
z 30) Pontoppidan, Ann. JII. 580.
34

530
500 ”gode gamle DaW 'att förräntas à 5%, hälften

till hospitalet i Wä, hälften till de fattige ”peblinge” som
der gå i skolan 37).
Börje Trolle skänkte skolan 100 d:r dansk38) och
rådmannen i Wä Basmus Svensson Hallandsfar gaf d.
1 okt. 1610 till ”vor fattige Schole och Scholebörn her
vdi Wä et Hundrede' daler, beregnedt 64 sk. dansche i
huer daler, med Sex slette daler” æ), hvilka donationer

sedermera öfverflyttats 'på skolan i Kristianstad.

Skolans Rektorer.

. Om desse är man i tillfälle att
meddela endast ett par underrättelser.
1. Omkring år 1642 var Zacharias Johannis rek
tor och skötte han sin tjenst på ett gagnande och be
römligt sätt40).
Sedermera befordrades han till kyrko
herde i Nosaby.
- BT) At 1696 var kapitalet me<| upplupen ränta 742 daler s: mt, b vilka
<Jå inne$to.do EosBraheska arfvingarne Anna och Margareta Ramel och
gäldades med någta hemman i Reslöf, hvilka då lades under skolan och
hospitalet i Kristianstad.
. Är |634, då Kristian Barnekow egde. Widskôfle, uppgick räntan
till 100 d:r, hvilka då insattes i rådmannen Nils Paulssons gård i Kri
stianstad. Detta kapital evalveradl till 66 J r:dr b:ko, tillhör hälften
skolan, hälften hospitalet i Kristianstad.
Jfr. härom W. Faje, Tal vid invigningen af det för (fertig Carla
skola i Christianstad nybyggda lärohus. Christ. 1835 s. 11—12.
8e) På detta kapital gaf år 1621 Peder Christensen Skräddare skuldeb ref, deri han till skolan förskrifver sin i Kristianstad varande gård,
som sedermera tillhörde skolan, men af magistraten såldes før att be
strida en år 1729 nödig befunnen förbättring af skolhuset.
**j Kapilalét förränlades först hos Nils Christensen snickare i Wä.
Med tillslagen ränta, 33 d:r, inneslod del en tid i Johan Orgnistes gård,
tillhörig Ilenr. Hagemejers arfvingar. Denna gård vardt under krigsti
derna mycket förstörd och försåldes sedermera till handelsman M. Blömer
för 187 d:r s:mt, hvilken summa är upptagen i år 1686 skolräkning
för Kristianstad.
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2. Hans ' efterträdare i Wä var Severinus Johanne«.
Biskop Pouel Mortensen tyckte hvarken om bans lefnad
eller lärosätt*1).
3. Derefter nämnes en Johannes såsom rektor och
tillika komminister derstädes.
4. Haquinus omtalas 1617 såsom rektor.

5. Baccalaureus Magnus Hagæus var rektor här
städes, då han 1622
blef baccalaureus i Köpenhamn.
(Matr. Univ. Hafn.)

Alt kyrkoherden i Esphult Ove Christophersen un
der 6 års tid varit lärare här, är förut omlaladt. Att
det varit i början af 1600-talet är säkert, men ovisst
om han tjenstgjort såsoni rektor eller kollega. Dog i
Linneryds kyrka efter slutad gudstjenst, sedan han i 36
år derstädes varit kyrkoherde.

b) Skolan i ilras.
Ätt i den gamla staden Åhus varit ett dominikaner*

* kloster, som redan 1305 omnämnes, har i det föregå
ende blifvit visadt. För klostrets anseende talar den om
ständigheten att klostrets prior i början af 16:de århun
dradet var provincial-prior för dominikaner-klostren i Skan
dinavien.
Om munkarnes sysselsättning med ungdomens

”Officio .cum fructu et laude præesL” Liber viskatioDW. f. 93.
41 ) 71 Ej us Deque vita, neque docendi modus M. Paullo placuitj1
Jfr. Liber visitalionis Paulii Martini et Matthiœ Jani f. 93«.
34*
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undervisning i Àhus, har män sig ingenting bekant Klo
stret upphäfdes något efter 1531.
Att efter reformationens införande, uti Àhus enligt

Kyrkeordinansens föreskrift varit en offentlig undervis
ningsanstalt, är helt säkert. . I Landeboken af år 1569
omnämnes skolmästarens lön vara 15 mark och hans in
komst af påskören 8 à 10 mark*
Vid biskopsvisitationen 1614 befanns skolan i godt
skick och 3 år derefter (1617) förflyttades dåvarande
rektorn till Kristianstad, men hans tjenst skulle skötas af
sacellanen. Vid visitationen 1618 var skolans tillstånd ej
dåligt. Det var då ämnadt att skolinrättningen skulle flyt
tas till Kristianstad. Detta skedde då ej, ty vid visitation
i Àhus 1635 omtalas både rektor och kollega vid der-

dervarande skola42) och i det förutnämnda arbetet af J.
L. Wolf4*) omnämnes år 1654 den i Àhus befintliga
stadsskolan, ehuru Àhus redan 1617 upphört att va
ra stad.

Skolans välgörare. Àr 1602 den 24 juli gafs
af borgaren i Àhus Henrik Thomeson ett kapital af 60
daler dansk ”till Aahuss Kircke, Aahuss Schoie och till
de Hussarme udi Aahus” på det vilkor att af årliga rän- •
tan vid Mårtensdag ena tredjedelen skulle utdelas till
nämnda kyrka, den andra till skolan, den tredje till de
fattiga. Af detta kapital åtnjuter Kristianstads skola en
Kten årlig inkomst, som utgår från prèstgàrden i Àhus.

4a) Biskoparne Paulli Martini och Malthiæ Jani visitationsbok på St.
Kongl. Bibi, i Köpenhamn.
4S) Encomium Regni Dan. s. 649.
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Skolans Rektorer.

Johannes Gideonis, född i
Widtsköfle den 29 okt. 1573, sattes år 1582iWäsoch
derefter i Odenses skola. Stud. 1594; studerade sedan
dels i Köpenhamn, dels i Rostock; rektor i Àhus 1597;

kyrkoherde i Raflunda och Rrösarp 1602; prost öfver
Albo och Jérrestads härader 1615 44). Rerömmes af bi
skopp. Paulius Martini och Matth. Jani för fromhet, anspråklöshet och gästfriheL Predikade ”cum laude et fructu.”
År 1617 förflyttades härvarände rektor till enahanda

beställning i Kristianstad. Ban blef der således den nya
skolans förste styresman och var det sannolikt Håkan
Blickfeld. Efter honom skötte en H:r Olof, som då var
sacellan i Àhus, rektorstjensten.
Något mera är jag ej tillfälle att om skolinrättningen
i Àhus. meddela.
*4) DeSsa ' uppgifter äro hämtade utur hans epitaphium i Raflunda kyrka.

Kap. XIX.

Undervisningsanstalterne i Tstad.
L

Tstads lärdomsskola.

Vid gråbrödraklostret i Ystad, som inrättades 1267, har
under medeltiden efter all sannolikhet någon undervisning
blifvit meddelad åt ortens ungdom.
Om tiden för härvarande lärdomsskolas grundlägg
ning saknas underrättelser. De härom upplysande hand
lingar hafva förmodligen under krigsoroligheterna och den

stora hrand, som 1569 öfyergick staden, gått förlorade.
Denna brist på gamla urkunder är också orsaken till att
man om skolans äldre verksamhet nästan ingenting har
sig bekant. Det gamla skolhuset, som tillförene begag
nats, lärer hafva varit S:t Laurentii kapell, hvars altare
inkomster, tillika med degnekornet från flera kringliggande
socknar, af Fredrik II blifvit anslagna till skolans under
håll. Det är numera ej möjligt att bestämma om Ystad
före denne konungs tid haft någon särskild offentlig lärd
skolinrättning utom den, som i klostret torde hafva fun
nits; det synes dock ej vara troligt.
Vid biskopsvisitationen 1618 befanns tillståndet i sko
lan vara dåligt; rektor lofvade dock förbättring. Vid samma
tillfälle utverkades hos borgerskapet fritt bord förlärarne,
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af hvilka, för lärjiingames stora antals skull, en ny underläraré tillsattes, som till sitt underhåll erhöll klockare*inkomsterne i Köpinge socken.
Följande året 1619
visiterades å nya skolan och skolinspektörs klagomål öfver lärarens (rektors?) vårdslöshet befatins grundad, hva
dan denne tillsades att nästa michaeli flytta. År 1621

hölls skolvisitation 2:ne gånger, vid hvilka tillfällen till
ståndet var betydligt båttre. Åren 1623 och 1627 var

biskopen belåten med ündèrvisningens beskaffenhet; år 1635
deremot var tillståndet så der och följande året säges
detsamma hafva varit dåligt, hvadan lärarne tillhöHos att
i skoltjenstens utöfvande vara mera nitiske. År 1680,
sedan rektor- Erasm. Bång lämnat sysslan, berättar sko
lans inspektor att skolan var nära förfallen40). År 1713

hade läsningen, förmedelst en grasserande sjukdom, under
ett halft års tid varit inställd.
Dessa äro de enda underrättelser, som om skolans
äldre tillstånd äro att tillgå. —? Under förra århundradet
har skolan likväl varit i bättre skick/
Med hänseende till härvarande skollärares lönevilkor
omkring 1748, finnes antecknadt att rektor åtnjöt klockareinkömsterne från några socknar (38 t:r korn), af staden
årligen 24 d:r S:mt och i löneförbättring 16 d:r; dess
utom några smärre inkomster: ett vikarie till S. Laurentii
altare, 3 d:r 24 öre; af St. Birgitte kapellgods 1 d:r 2
öre; af S. Maria kyrkas jordskyld 1 d:r 6 öre. Äldsta

kollegan uppbar något helgonskyldskorn (29 t:r), af sta
den 16 d;r och i löneförbättring 8 d.r 24 öre; yngste kol-

45) Jfr .hvad härom längre ned vidare förekommer vid rekt. 01.
' Nordströms biografi.
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tegan åtnjöt en del helgonskyldskorn (£0 t:r), af staden
12 dir och i löneförbättring 4 dir 16 öre. Enligt rådstugubeslut af d. 12 febr. 1788 uppbar rektor af staden
13 ridr 16 sk. b:ko årligen, 2:a kollegan 8 ridr, l:a

kollegan 5 r:dr 16 sk. satoma mynt. Extra inkomster
bestodo i lik- och diskantpengar. Beträffande vigselpen
gar, så erhölls, ”när förnämt brudfolk vigas i kyrkan
och musik derstädes anställes” 2, 3 à 4 dir s:mt. Hvad
äter de s. k. ”omgångs- och diskantpengarne” vidkommer ,
så har ”från Arilds tid rektor med ett chor och öfverste
böraren med det andra, 4 gånger gått om i staden med
musicerande och sjungande, neml. mårtens-, juk, nyårsoch trettonde-aftnar.” Af då inflytande inkomster erhöll,
likasom vid lik-och diskantpengar, rektor 4) öfverste kol
legan
yngste kollegan samt disciplarne
Man sak
nar uppgifter på huru många penningar härigenom inflöto;
man känner blott att år 1723; uppsamlades 50 daler.
Disciplarne hade dessutomsärskilt för sig en omgång kyndelsmessoafton med ett chor.
Några små extra inkomster tillflöto äfven lärarne,,
”när föruämt folks barn christnas, hustrurna derefter hålla

kyrkogång och musik begäres.” Dessutom skola discip
larne i äldre lider stundom ihogkommit sina svagt lönte
lärare med några nyårsgåfvor. Hvardera läraren hade d
skolhuset fritt boningsrum. År 1812 fick rektor 66 ridr
32 sk. rigid i hushyra, hvilken åt n. y. rektor betales med

200 r.dr rigid.
”Till Discantisters vndèrhàld, Instrumenters inköp samt

musikens vidmakthållande anordnade bisk. Winstrup Herre
stads och Borje Degnekorn, neml. 8 tunnor 2 sk.” 46). —
46J Fuodalionsboken.

(Ystads skolarkiv).
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I skolans inventarium för år 1709 upptagas bland annat
följande: ”en gamrtia söndrig basviol, 2 gamla små violer,
3 ganska söndriga basuner, 1 trumpet, 2 bassuner.”

TiU fattiga nödtorftige skolebarn utdelades fordom

vid denna skola bröd 2 gånger om veckan, neml. hvar
tisdag och fredag à 12 öre s:mt, hvilket om året ut
gjorde 39 dir46). År 1686 utdelades bröd till 24 disciplar; år 1703 sträckte utdelningen sig till 41. När
denna utdelning* tipphörde, upplyses ej äf skolans få hand

lingar. — Degnekömet och pensionerna auslogos till de
bästa disciplarne, samt de öfriga räntepengame och in
traderna till kläder, skor, böcker samt papper till de
nödtorftiga och fattige diseiplarne.
Skolans stipendiimedel utgöra för det närvarande ett
kapital af omkring 1200 r:dr b:ko. Af stipendiimedlen haf
va under de sednare åren 20 t:r kom användts till aflöning åt en duplikant i skolans rektorsklass.
Med hänseende till skollärames tillsättning härstädes
bör anmärkas att kongl. kommissionen i Malmö år 1662
stadgade följande: ”Förunnas Borgmästare och Råd att hafve deras votum också uti valet af Skolbetjenter, eftersom
dederås uppehåll och lön af Staden hafva skola”47), och

i Kongl. Mäj:ts resol. och förklaring öfver Ystads stads
besvärspunkter af d. 9 sept. 1664 heter det (§ 4): ”H.
Kongl. Maj.t kan icke approbera och gilla att Biskopen i
Lund skall hafva påträngt staden en Skolemästare emot
46)Fun dationsboken.
4T) Jfr. Deras Excell. K. Maj:ts Rads och General-Commissarieri
Gust. Bondes, Sch. Rosenhanes och G. O. Stenbocks Resol. vi<LKongl.
Commissionen i Malmö d. 16 sept. 1662 $ 4. (Intagen i Ystads stads
Privileg'd bok.)
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dess vilja och vetskap, jemväl emot den Refcess, som Kongl.
Commissarieme i Malmö hafva fatta låtit, vill och sådant
härefter hafva förbudit och bemälte Recess härmed con
firmerai” *).

På magistratens underd. ansökan alt af sta

ten erhålla understöd till skollärarnes aflöning, föll Kongl.
Maj:tS nåd. resolution d. 20 okt. 1668. Det heter här
(§ 6) att ”den hjelp dfc begära till' deras Skolbetjente,
kan för denna tid dem icke beviljas, men vill Kongl* Maj:t
att inkomsterna af socknarne oförryckt behållas och att
skoleföreståndaren årligen gör Magistraten räkenskap för
intraderne.” — Skollärame tillsattes sedan förra seklet
af konsistorium.
Af rektor R. Åkermans förslag om skoldisciphn ut-

färdadt 1720 -g*, godkändt af insp. scholæ H. Lacan der,
vilja vi för egenhetens skull anföra följande : ”8 handplagg,
om någon utan orsak i otid löper ur kyrkan; 2 hand
plagg, om någon kommer försent i skolan; 2 handplagg,
om någon glömmer sina böcker; 8 handplagg, om stil
böckerna smutsas eller något derur utrifves; 2 handplagg
om discipeln okammad kommer i skolan.” -— ”Uti Recloris Class bör under varande skoletijd intet annat thalas Disciplame emellan än Latin.
Träffas någon tabla
Svenska, plichle med 2:ne handplaggor eller vare färdig
med en af Catonis Distichis.”49).

Skolhuset. Gamla skolhuset skall hafva varit S.t
Laurenlii kapell. Nuvarande skolbyggnad inköptes 1839
af major Nordenstjerna för en summa af 8,000 r:dr b:ko.
Skolans jord.

Till skolan hörer nu blott n:o 2
i Bromma by af Herrestads härad, utgörande £ mantal,
48) Ystads Stads Privilegii-Bok.
49) Varia Documenta, fol. 99—rlOO.
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som består af omkring 20 tunneland.

Årliga landgillet är

Hemmanet bortarrenderades 1848 pà30 år.

17 t:r korn.

Skolans bibliothek,

hvarmed börjades under rektor
Bergelins tid, utgör nu ett antal af omkring 100 band.
Disciplarnes' antal. År 1669 funnos bår 43 disciplar*
Ti
Ti 1670
52
Ti
Ti
1675
56
Ti
Ti
1678
28
Ti
H
1681
39
T)
Ti
1685
50
Ti
Ti
1686
51
Ti
Ti
1689
61
Ti
Ti
1691
61
Ti
Ti
1692
65
T)
Ti
1696
27
Ti
Ti
1698
48
Ti
T)
1707
34
Ti
Ti
1713
40
Ti
»
1714 :
35
D
9
1728
41
,

Ti
Ti

-

i

/>

’

Ti
Ti
Ti

Ti

Ti
Ti

Ti
Ti

ii

1729
1780
1732
1743

52
36
31
31

1746
1748
1771
1796

14
32

1813
1814
1816

49
51
50
52
36

Ti
Ti
Ti
Ti
T)

»
n
Ti

Ti
V

t Ti
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”
”

1817
1837

43
54

” 1848 : (våren)

D

fl
»
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Skolåns arkiv. Skolans dokumenter ordnades och
mbundos genom rektor Dunérs forsorg 1815, under föl
jande rubriker:
n:o 1. Fundationsboken.
2. Album Discentium.
3. Diarium.
4. Distribute Beneficiorum. I.
5. Distribute Beneficiorum. II.
6. Konsistorii Bref.
7. Varia Documenta.
8. Skolans Bibliotheks katalog.
9. Concept-Bok för Rektor.

Skolansvälgörare.
1.

Àr. 1605 d. 10 nov. gaf hattmakaren Ånders

Spiel samt hans hustru* Marina Spiet till skolan 100
d:r courant à 80 sk. Årliga räntan skulle användas till

inköp af skor åt fattiga skolynglingar.

125 d:r s:mt.

2. 1617. Borgmästaren* Hans Tillofsson 100 d:r courant
;
125 ”
3. 1618 d. 20 okt Borgmästarinnan
Karin Jönsdotter, enka efter JönsHansson i
Köpenhamn ’
'
300 ”
Af räntan skulle hvarje vecka köpas bröd
för en mark dansk att utdelas till fattiga

- skolbarn ocb om något af räntan återstod skulle
det öfriga användas till skor och kläder åt dem.

”

”
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4. 1624 vid påsktiden. Handelsman Gerdt '
Soller
50d:rs:mt.
5. 1624 S:t'Mattinidag. Prosten öf;/
Gärds härad, kyrkoherden i Vidtsköfle Hans
Adriansson Gode
1OO ’1 ”
För räntan skulle skor och kläder in
köpas till fattiga skolbarn.
6. 1624 vid jultiden. Rådman Adrian

50 ”

”

50 ”

”

, Nilsson Gräå
100 ”
9. 1620 Martini dag. Handelsman Jeronymus Bryning från Lübeck "
60 ”

”

Hansson
7. 1627 den 16 april.
Ystad And. Fougd •

Borgarén i

Anm. Detta kapital har varit utlånadt och
dymedelst frånkommit skolan, men af bespa
rade skolmedel upprättades detsamma sedan
ånyo af magistraten.
§. 1628 påskdagen. Handelsman Lars

”

.10. 1629 julafton. Landsdomaren i
Skåne kongl. befallningsmannen öfver Helgene
kyrka «ch Frosta härad, Henr. Gyllenstiertia 300 ” ”
Anm. Kapitalet som städse skall vara in
nestående i Svaneholms gård, utgör nu 50
r:dr b:ko.
11. 1030 d. 25 sept. Hustru Anna
Zandersdotter, enka efter A. Fougd
50 ”
12. 1632 d. 29 mars. Rådman Henr.

”

Gerdtson ,
50 ”
13. 1632. Rådmannen och handlanden
Lars Gierdtson
100 ”

”
”
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14. 1638 Lars Hansson, arrendator
påSnogeholm
100d:rs:mt.
15. 1650 den 11 dec. Anna, enka
efter nämnde Lars Hansson
50 ”
16. 1709 d. 28 april. Rådman Jfdrten Jönsson
50 ’
17. 1750 d. 17 aug. Öfverstelöjtnan-

”
”

ten Johan Løvenkult till ejÿângla för den god
het och undervisning han i Ystad under sin
fattigdom åtnjutit '
1240 ” ”

18.

4788. Rådmannen och egaren af

Snogeholm Martin Horsing 600 ikr sant,
hvars ränta årligen utdelas till 2:ne skolgossar,
som skriftligen bäst hesvara tvenne af skolans
inspektor framställda frågor i kristendom och
moral
600
utgör nu 100 r:dr b:ko.
19. 1821 dan 30 apriL Handlanden Lars Hor
sing i Ystad skänkte ett kapital af 150 r:dr bJso, af
hvars årliga intresse 3:ne små stipendier utdelas.
Anm. Af ofvannämnda donationer' existera numera
blott n:o 10, 18 och 19. Af skolans kapitaler, utlåntes
åren 1716 och 1717 till kronan 760 d:r sunt, à hvilket
lån åren 1731—41 återgäldades inalles 735 d:r. Några
intressepengar betalades dock ej. Skolans nuvarande ka
pitaler belöpa sig till omkring 1200 r.dr blo.

a) Rektorer vM Ystads lårdoms-skela.

i. M.

Jens Pedersen Grundith (Janus Petri Grundith)

var född 1510 i Gr un dit nära Veile på Jutland.

Hans

fattiga föräldrar, Peder Terkildsen och Kirsten Vincentsdotter,zbondfolk på nyssnämnda ställe, hade från vaggan
bestämt honom för det andliga ståndet af tacksamfaét
för moderns underbara räddning under grossessen från en
varg. Borgmästaren Anders Bertelsen i Veile, som var
gift med-Peder Terkildsens syster, upptog den unge Grundith i sin familj och lät undervisa honom jemte sina eg
na barn. Sedermera kom han till Ribe skola, hvarest
han hade den lyckan alt den lärde adelsmannen Nils Ter
kildsen, hvilken i egenskap af kanik lefde vid domkyrkan,
tog sig af honom och sände honom till sin vän Terkild
Abildgård, som med beröm lärde i Århus. I dennes

hus och skola tillbragte han trenne år. Grundith hade
nu den afsigten att begifva sig till Köpenhamns universi
tet, men krigsoroligheterna eller en tillfällighet förde ho
nom till Malmö, hvarest Olof Chrysostomus och Frans
Wormorsen med ifver föredrogo den lutherska läran. Der
qvarstadnade han en tid, tjenstgjorde såsom underlärare
vid skqlan och åtnjöt tillika undervisning af dessa ut
märkta reformatorer. Då slutligen Malmö, under hvars
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belägring (1535) Grundiths helsa led mycken skada, hade
gifvit sig och freden blifvit afslutad, sändes Grundith af
Chrysostomus till Ystad i egenskap af rektor. När dettå
skedde kan man ej bestämdt säga, men förmodligen var
det àr 1536 eller 1537. Denna réktors-befattning före
stod han med sådan kärlek och nit alt de erkänsamme
Ystadsboarne såväl tackade Chrysostomus för det han skic
kat dem en så utmärkt man, som ock bevisade Grundith
stor välvilja och sökte så länge möjligt vår i sitt sam
hälle qvarhålla den förtjente och nitiske läraren ^J. Àr
1544 lämnade han dock Ystad, tog magistergraden i.Kö
penhamn och förflyttades sedan till rektoratet i Ribe, hvars

skola då var i mycket förfall, men upphjelptes genom ho
nom, så att disciplarnes antal och kunskaper tillvexte och
många sedermera berömliga män derifrån utgingo. Vid
hans tillträde till skoltjensten sköttes skolan af blott en
lärare, då han lämnade densamma voro deremot 5 under
lärare behöfliga. Från alla delar af landet skickade föräldrarne sina barn till Grundiths skolaM).

50) ”Nosler (Grund i th) pröpter assidiiitatem in sludiis et in moribus modestiam perspectam, ab Olao Chrysostoino Idsladrum — — ut
iuventuti formandæ præesset, missus fuit; quod munus ita obiit, ut et
maxima miltenti a civibus haberetur gratia, et misso deferrentur studia
benevolentiæ omnia, quibus ita eum deninctum tenuerunt, ut relinerent
diutius, quam ilia ibi unquam commorandum decreueral.”
0ratio de

Vita et Obilu rev. viri Joh. P. Grundith, scripta db Andrea Se
verino Welleio.
5,)~ nCum habenas scholæ iù manus primum sumerel, vix in ea
erant piieri numera 40, et horum ne duo, qui latine saltern congrue
loqui aut scribere possent; at sub eo usque adeo excreuit. discipuloruin
grex, numéro et erudilione,> ut inde viri , prouectæ œlalis, doçlrina et
morihus præstantes, functionibus publicis idonei sæpe deligerenlur. Et
cum initio unus toti scholœ sufficeret, iam hune ludo exeuntem seculi
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Grundith var den förste, som tog magistergraden i
Köpenhamn, sedan universitetet af k. Kristian III blifvit
förnyadt. År 1550 nedlade han rektoratet i Ribe och 'lefde

såsom kanik i lugn sysselsatt med sin privatskola i sitt
hus, dit ynglingar från de ansenligaste och förnämsta fa

miljer sändes att uppfostras, ända till år 1554, då han
kallades till pastor vid Ribe domkyrka.
Den vidtfrejdade kongl. danske historiografen, Anders
Sörensen Wedel, en slägling till Grundith, skildrar honom
såsom ett mönster af fromhet, beskedlighet, måttlighet,
renhet och oskrymtad gudsfruktan. Han såg honom all

tid begVnna hvarje vigtig handling med fromma böner
och ofta i brinnande andakt böja blottade knän till jor
den, då någon fara hotade hans vänner eller fäderneslan
det52). Han hörde honom prisa den kristliga mildhet,
som talte genom Melanchthons skrifter och stod i så skä
rande motsatts till den oförsonliga andan hos andra, hvil
ka störde kyrko- och samvetsfriden. Han var vittne till
det sköna förhållande, hvari Grundith stod till sina gamla
fattiga föräldrar, hvilka ännu bodde i deras by, och då

Grundith gjorde sin årliga vallfart dit för att framställa
sina barn för hyddans kära invånare, så följde han med

och täflade med honom i uppmärksamhet för de gamle M).

sunt collaborators quinque. Mittebant ad eum farna nominis ejus excilati ab ullimis eius et vicinæ tçrræ finibus, parentes suos liberos, neque solum ante, sed et post resignationem administralionis scholasticæ,
pienæ fuerunt eius ædes virofum præslantium et nobiHum pueris.” 1.1.

”Vidi sæpe solum, ante stratum, nudis inelinatis in terram ge
nibus, si quod imminere malum publicum aut priuatum ominarelur,
Deum ardentissimis suspiriis deprecari.” 1.1. F. 7 vers.
63) År 1559 var Grundiths mor 80 år gammal.

1.1. Fol. 8 vers.
35

5Î6

Då satte Wedel sig hos den pratsamma bondhustrun och

hörde villigt på hennes berättelse: den, som Ion helst dröj
de vid, var berättelsen om, huru underligt det fogat sig
alt hon blifvit moder till den lärde och ansedde ”Mester
Jens.” Det var nu, sade hon, 50 år sedan hon en gång
hade gått tämligen långt bort från sitt hus och i dalen
vid skogen plötsligen fick se en varg. Hon befann sig
den gång i hafvande tillstånd och kände väl den sägen,
att vargen tillôchmed på långt håll kan ;spåra upp haf

vande qvinnor, men hon hade också hört att han ej
ge^na angrep kreatur, så länge han var ensam; hon hade

dolt sig mellan kreaturen på marken, hvarest hon hiörde
rofdjurets tjut, och i sin dödsångest lofvade hon, att fo
stret, som hon bar under sitt hjerta, skulle vara invigdt
till Herrans tjenst: då kom folk till, förjagade vargen med
skri och hundglam och frålsade hentie från den hotande
faran: men sitt löfte till Gud hade hon ärligen hållit, och
nu stod den kära sonen och hans barn, hos heime. — Mot
de fattiga i sin församling var han särdeles god5I).
Sitt embete såsom pastor i Ribe skötte han med så

dant nit att han derigenom ådrog sig döden. Midt un
der pestens härjningar i nämnda stad, besökte han nemligen församlingens sjuka så flitigt att han sjelf af far
soten vardt angripen. ■ Grundith förutsåg sin död utan att
förlora den fasta hållning och det resignerande lugn, som
följde honom genom hela lifve^ från sjuksängen ingöt han
de söijande tröst, tog afsked med sina barn och var be
redd på det sista afgörande ögonblicket

Han dog d. 15

54) ”Pauperes ita curae fuere illi, ut nesciam an unquam audierim
vel legerim in hom i ne quoquam majoren?. ” 1.1.
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«Ug. 1565 och alla hans bam bortrycktes kort derefter
af den härjande farsoten 55).

En af Grundiths lärjungar, den i Heidelberg krönte

skalden Hans Frandsen, talar om honom på flera ställen

i sina sånger, bland andra i den 10:de elegien, som helt
och hållet är helgad åt denne hans fordne älskade lärare.
Skrifter: Joh. Petri Grundit, pasloiis Ripensis, liber posthumuto,
cootinens Simililudines, quibus præ ci pua capita religionis cbrislianœ explicantur, edi lus una cum yita autoris. Witeb. 1567; 8:o. (ülgifvaren
var A. S. Wedel). — Condones funèbres, skrifna pà danska öch p&
latin öfversatta af A. S. Wedel. Ms.

2. Pouel Svensson (Paulus Svenonius).

Om ho

nom har man sig blott bekant att han var rektor här
städes, dà Nils Porta Trygonius begagnade undervisningen

i härvarande skola. P. Svensson har mot slutet aî 16;de

65) ”Cum enim suum gregem deserere nollet, et omnes qui vocarent (vocabant autem frequenlissirae) aecederet: tandem cum mitior
fieret pestis et is iam quasi miles emeritus triumpbare alios multos juvissel, in ejus quoque ædes illa irrupuit; quœ.non tantum liberoto pmnes corripuit, sed et ipsam conjugem, ex quibus bæc sola cum filiola
una evaserunl, neque dum con valuerant hæ, cum ipsæ certa adventantis mali signa in se deprehenderct, et paulalim adeo premeretur, ut lecto affligeretur. Quod cum in oppidö increbuisset, accurrebant ad eum
ex civibu», qui urbe metu non secesserant, optimales qüique mirum in
modum pro ipso soliciti, afferentes remedia quæ polerant excogitare
præstanlissima.” A. S. Wedel 1.1. — Ganska rörande är beskrifningen
p& hans sista stundet*) men utrymmet nekar oss alt anföra densamma;
jag ßr detföre hånvisa till A. S. Wedels ”Oratio de Vita et obilu reverendi viri Johannis Petri Grundith,” som år vidfogad Grundiths skrift:
Similitudines &c. Jfr. Terpager, Inscript. Rip. Hafn. 1702 p. 76. Worms
Lex. 1. 372. Nyerup og Kraft, 1.1. 202. Thorup, Historiske Efterret
ninger om Ribe Cathedralskole. Ribe 1846. s. 71—73. Wegener, Om
Anders Sörensen -Wedel. Kiöbenh. 1846 s. 15 —37. .
''Epilaphttiui öfver Grundith, författadt af A. S. Wedel, läses hos
Terpager, Inscript. Rip. s. 41 samt i Marmora Danica 11, 67.
,
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århundradet innehaft rektorstjensten i Ystàd.

År 1604

nämnes han såsom kyrkoherde i Glemminge æ).
3. M. Tönnes Gregersen (Antonius Gregorii). Af
äldsta universitets-matrikeln i Köpenhamn ser man att
han derstädes d. 8 maj 1638 såsom ”Rector - Scholæ
Ydstadiensis” promoverades till magister.

För öfrigt är

ingenting om honom bekant.
4. M. Johan Jakob Beverlin. Var förmodligen
son af prins Kristians hofpredikant Johan Beverlin. Att

han år 1655, då han d. 29 maj tog magistergraden i
Köpenhamn, var rektor härstädes, känner man, men ej
när denna skoltjenst tillträddes. Han disputerade i Kö
penhamn 1650 under prof. J. Bircherod ”de Principiis
chymicis” och s. å. under prof. Th. Bartholin ”de Cygni

Anatonie ejusque Cantu” samt följande året under samme
præses ”de Vasis sangvineis;” år 1655 befordrades han
till kyrkoherde i Womb och Weberöd och år 1670 näm
nes han såsom prost öfver Färs härad57). Han var la
tinsk poet, såsom man ser af hans gratulation till bisk.

P. Winstrups Pand. Sacr.

Af gemene man räknades han

för att vara en trollkarl, ovisst af hvad anledning.
1707 under förra hälften af året58).

Dog

Skrift: Præco Winstrupianus sive Oralio in laudem Pelri Winstrupii, Scaniæ episcopi. Hafn. 1652; 4:o.

5. M. Anders Jakobson (Andreas Jacobi Ystadiensis) var född härstädes. Efter åtnjuten undervisning i

56) N. Porta Trygonius, Poemata.

Pars Synchar. p. 251.

6T) Winstrups synodaldisp. de Patientia.

68) Worm 1.1. I. 105. Nyerup og Kraft 59. Sommeliua, Lex.
Erud. Scan. 229—231. — Elmgrenska Samlingarne.
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Kristianstads skola, blef han student i Köpenhamn 1659
Nämnes såsom rektor härstädes 1664—68 w).
Skrift: Disp. de Corporis naturalis caussis per accidens, Fortuna
scilicet et casu: item de monstris. (Præside Casp. Weisero). Lund
1670; 4:o,
ark.

6. Gert Petterson Uppendick, föddes 1645 i Ystad,
hvarest fadem var handelsmannen Peder Uppendick. Ef
ter åtnjuten undervisning i härvarande skola, dimittere
des han af M. Änders Jakobsson, inskrefs såsom student
i Greifswald 1664 och 1667
i Köpenhamn, pä hvil
ket sednare stalle han vistades i 2:ne år. Var rektor
härstädes i början af 1668, men lämnade kort tid der
efter skoltjensten och vistades i egenskap af medhjelpare
hos Erasmus Bredalinus, pastor i Löfvestad, der han

1671 blef ordinarie pastor och prestvigdes d. 9 juni s. å.
Han var gift (sedan 1671 -j-jj) med Dorothea Bredal (f.
1649 f 1716
dotter af nämnde Erasmus Bredali

nus. Denne lämnade pastoratet och dotter ännu medan
han lefde till Uppendick, om hvilken en gammal anteck
ning i dervarande pastors-arkiv förmäler att han ”dessa
församlingar förestått med heder och beröm i 29 års

tid.” Han hade i sitt äktenskap 11 barn och dog 1700.
Bland bamen märkas kornetten Karl Upp., (f. 1678 j1756, fader till Gerh. Upp., kyrkoherde i Nältraby),
Erasm. Upp., kyrkoherde i Hammenhög och dottern Anna

Upp., gift med Kristoff. Brock, rektor i Ystad och se
dermera kyrkoherde i Löfvestad.

*•) ”Varia documenta,” handskrift i Ystads skolarkiv samt nHc. 4;o,
113” i håndskriftsamlingen på Lunds universiletsbibliothek. — Matr.
üniv. Hafn.
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7. M. Johan Olofsson Bagger, föddes 1642 2?3 i
Lund, hvarest fadem var theol, professor vid gymnasiet,
sedan vid universitetet. Sedan han studerat i Upsala och
Greifswald, utnämndes han 1668 tilb rektor härstädes,

promoverades till magister i Lund 1670 2T8; kyrkoherde
i Trelleborg och Maglerup 1674
honor, prost IOS'S
prost öfver Skytts härad 1708 2T8; dog 1722 -£-§• och
är begrafven i Trelleborgs kyrka. Hah var gift och ef
terlämnade 4 bam, bland hvilka ena sonen blef kyrko
herde i Slora Harrie60).
8. M. Rasmus nämnes 1676 första halfåret så
som rektor. Han begaf sig då till metropolitanskolån i
Köpenhamn, hvarest han anställdes såsom kollega i 5:e
klassen60). År troligtvis samme M. Erasmus Blddh, Skå

ning, som d. 7 juli 1684 disputerade i Köpenhamn pro
gradu, och på titelbladet kaliar sig ’f. d. rektor i Ystad’
(ante hac Rector Scholæ Eustad.).
Skrifter: Disp. de anliqua urbis Roms facie. Havniæ 1684; (præs.
OL Borrichius). (Disputationen dr måhända skrifven af præses, såsom
äfven då var öfligt). — Disp. theol, ex Articulo de vita æterna. Lund
1673, 4:o; (præs. C. Papke). Jfr. Sommelius, Lex. Er. Sc. 260—61.

9. Erasmus Jakobson Bâng (Erasmus Jacobi Bangius), föddes 1653; fadern Jakob Rasmusson var inspek
tor på Söfdeborg. Efter åtnjuten undervisning i Slagelse
skola på Seland, inskrefs han såsom stud, i Lund 1673
om hösten, lämnade universitetet 1675 och blef rektor
härstädes 1678, men afsade sig denna befattning efter
3:ne års tjenstgörmg 1680. 2TS, .ehuru han ända till hö
sten s. å. fortfor med skoltjensten. Inspector scholæ pro-

•°) Sommeliska Samlingarne på Lunds univ. bibliothek.

551
sten M. Lacander tillstyrkte d. 93 okt. 1680 bans afskedsansökan med förklaring att Rasmus Jakobson ej vi
dare vore tjenlig att med skolarbetet fortfara. Respon
derade 1675 i Lund under prof. Chr. Papke ’"de libero
Hominis arbitriof prestvigdes 1681 44 såsom kyrkoher

de i Söfvestad och Bromma, hvartitø han året förut i
september af friherrinnan Jytta Thott «erhållit kallelse 61);
dog 1689.

Gift med Maria Wæmontana, prestdotter från

Wçmmenhog. Hans broder Palle Jakobson Bång^ blef pa
stor i Allerum och Flenninge (f. 1660 f 1695).

10. Olaus Nordström, föddes i Hernösand 1649,
hvarest fadern var handlande. Den 4 dec. 1669 inskrefs
han såsom student i Lund, der han hos sin morbro
der prof. Nordeman' åtnjöt fri kost, tills han i Mal
mö blef kollega uti 4:de klassen, hvarest han i den
na egenskap tjenstgjorde 1680, men lämnade kollega
tet derstädes d. 13 juli 1681, då han såsom rektor begaf sig till Ystad. — Om härvarande skolas tillstånd yttrar
han sig på följande sätt i ett bref af d. 23 juli- 1681
till biskop Hahn : rMedh thenna scholan ähr thet ganska

slätt beställt, så uthi then ena Classen, så väl som then
andra. Jagh hade täncht, at uthi Rectoris Class hade
varit snälla disciplar, som hade kunnat förstå någorlun
da een authojem, och halft aliqualem cognitionem reli—
quarum disciptinarum; men befinner thet långt annorledes
vara: (en dock undantagandes, som hafver fått een præ-

gustum in instrumenlalibus) så at iagh intet fåhr proponera,

thett man elljest borde at giöra uthi classe Rectoris, för
än dhe wijdare framstegh giöra, ech att iagh med all
Lunds konsistorii protokoller under biskop Knut Bahn.
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sanningh kan säga, att mina förriga disciplar i Malmö ähro
bättre, än thesse trenne iagh här hafver” fô). Han dispu
terade 1683 i Lund ”de constitutione et divisjone Logicæ”
under prof. Lundersteens inseende; s. å. befordrades han
till kyrkoherde i Mellby och Hvitaby och blef 1710 -/Ç
häradsprost. Gift 1683 med en dotter till P. E. Noma
ger, hans företrädare. År 1714 lämnade han pastoratet
till sin svärson Petrus Unge, med förbehåll att åtnjuta
inkomsterna af Mellby socken samt prosttunhåh. Dog
1722

11. Kristoffer Hansson Ring. Född i Ystad, stu
derade han i 3 4år vid Lunds universitet, och inskrefs
såsom student i Köpenhamn 1678 4 63); tillträdde 1683
rektorsbeställningen härstädes, hvilken han beklädde till sin
död 1687 44.
12. M. Johan' Bruzelius, föddes 1663 i Öster-

götbland; mag. i Wittenberg 1687 och 168B ^rektor
härstädes, till hvilken befattning han d. 9 januari v s. å.
var rekommenderad af Ystads magistrat; tillträdde tjensten 1688, och underskref sin ed såsom rektor d. 12
sept. s. å.; 1690 Ç lämnade han skolan, då han blifvit
utnämnd till komminister i Bellö församling af Linköpings
stift; kyrkoherde i Flisby och Solberga 1702; dog s. å. 6+).

13. M. Jonas Filenius, föddes 1657
i Jönkö
ping, hvarest fadern Nils Nilsson var handelsman. Stud.

•*) Lunds domk. arkiv.
®8) Index Svecorum, qui per duorum Seculorum cursum in civitatem Univ. Hafn. recepti sant. E matricula Univers. Hafn. descripsit F. G.
Werlauff. Ms. pä univ. bibi, i Lund.
64J Jfr. Östgölhars Minne. 1 Sami. s. 23. — Rogberg, Beskrifn.
om Småland s. 1020, 1026.

553
1682 V» disputerade 1686 44Pro ex> ”de hello se
cundum ductum rectæ rationis considerate” (præs. prof.
Joh. Lundersteen) och pro gradu 1689 44 ”de caussa im
pulsiva constituendæ civitatis externa” (eodem præside)}
rektor härstädes 1690; prestvigd 1691
; mag. 1692 44»
responderade 1692
för synodaldisptttationen ”de officio

Christi;” kyrkoherde i Köpinge uti Ingelstads härad 1694;

installerad 1695; dog 1719 V och är begråfven i Köpinge kyrka.

14. M. Laurentius Kråka, föddes 1671 44 »
Lund; fadern var landssekreteråre. Stud. 1687 i Lund
och 1691 i Upsala;' studerade sedermera i Wittenberg
Jena och Halle. Rektor härstädes 1694 44 oc’1 före
stod samma embete med beröm i 6 års tid. Då den
förtjente rektor 6. Schreil i Kristianstad år 1695 med
döden afgått, ingaf magistraten derstädes d. 23 maj s. å.

en ansökan till konsistorium i Lund att få rektor L. Kråka
till hans efterträdare, helst ”man förmodar förmedelst dess
erudition och skickelighet att Scholan härsammaslädes sitt
gambla beröm framdeles behåller”65). Detta kunde dock

ej beviljas. Kyrkoherde -i Reng och Stora Hammar 1700;
prost 1723; häradsprost 1727; dog 1728 2Y7 och begrofs i Rengs kyrka.
Gift med prosten H. Hagmans
enka Susanna*Ächlskelding, som i sitt förra gifte hade 7

barn, i det sednare inga. v

15. M. Haquinus Lacander, föddes 1678 2T2 i
Ystad/ hvarest fadern Magnus L. var kyrkoherde och prost.
Stud. 1692; disputerade’ 1695 under prof. Riddermarks
præsidium ”de affectibus humanis” och 1697 under prof.
0&) Lunds domk. arkiv.

m
Lagerlöfs ”de Tempore;” mag. i Lund 1698; prestvigdes

i Upsala domkyrka 1698 3^*; koll. härstädes 1698 i okt.;
rektor 1700 2r6. Då fadern 1701 Ç aflidit, förord
nades sonen alt såsom vice pastor, jemte rektoratet, be
strida tjenstgøringen i församlingen under tjenst- och nåd

åren66).
1703 1T7

Kyrkoherde i S. Mariæ församling uti Ystad

och är kongl. fullmakten daterad Praga vid

Warschau; inspector scholæ 1703 4t>- pr°st s- å-j
predikant vid prestmötet i Lund 170G; præsiderade d. 5
och 6 okt 1714 på' prestmötet dersammastädes för sin
disput, öfver 22 artikeln i Confessio Augustana ”de Cultu
Sanctorum;” häradsprost 1719 -|j riksdagsman s. å.; dog
.1743. Var känd såsom ”en lärd och gudfruktig man”67).

Gift l':o) med Anna Kath. Donner; 2:o)Mned en Blanxia.
Skrifter: Disp. Synodal, de Cultu Sanctorum. Lund 1714; 4:o.—
Anti-Democritus et Democritus Anli-Christianus, Eller Chrisleligt. Svar
på then namnkunnige Bedragarens Joh. Conr. Dippêls anlicbristiska Frå
gor. Götheborg 1741 ;4:o,348 sidor. (Fem delar i ett band. Med
författarens portratt. — Anledningen till den sistnämnda boken var
att Dippels skrifter råkat komma i några af Lacanders åhörares händer,
hvadan han trodde skyldigheten fordra att.skriftligen bestrida den fal
ska läran).

16. Albert Hildebrand. Efter åtnjuten undervis
ning i Kristianstads skola blef han stud. 1691; rektor
1703 44; innehade i 4 år jemte rektoratet kantorsbelattningen vid skolan; kyrkoherde i S. Willie och Örsjö

1707; prestvigd d. 31 maj s. å.; häradsprost 1728;
orator på prestmötet i Lund 1732; dog nyårsdagen 1739
och begrofs i Skårby. — Gift 1704 4 i Kristianstad
med Maria Hofman.
66) Lunds domk. arkiv.
6T) Elmgrenska Samlingarne.
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17.

Kristoffer 'Brock, född 1677; fadern Janus

«lier Jöns Brock från Jutland var kyrkoherde i Stora Her
restad. Han tjenstgjorde såsom pastorsadjunkt vid Öya
och Hedenskogs församlingar, då han 1707 Ç0 ulnämnded till rektor härstädes, till hvilken beställning ban af
stadens magistrat d. 15 juni ». å. hos biskopen blifvit re
kommenderad; kyrkoherde i Löfvestad 1709. — Sistnämnda
församlings kyrkobok intygar om honom att han ”varit en
from, vaksam och trogen pastor vid dessa församlingar
21A års tid” ®). I Löfvestads kyrka finnes en större

ljuskrona af malm, af honom ditskänkt.

Dog 1731 •£.

Gift med Anna Uppendick, dotter af Gert Petterson Up
pendick (f 1728 ty1),

18. Wilhelm S. Bredh, född i Landskrona; stud.
1695; disp. 1705; rektor 1709 -fø, i hvilken tjenstbefattning han dog 1713.r
19. M. Nicolaus Murman.
Fadern var postin
spektor i Ystad. Från öfra kollegatet härstädes, hvarest
han omtalas 1707, utnämndes han till vik. rektor 1713
4 ; ord. rektor 1713
; kyrkoherde i Gerdslöf och Öuarp

1716 i jannuari; dog 1722. — I Lunds konsistorii pro
tokoller för d. 25 april 1713 heter det: ”Påminnes Re
ctor Scholæ i Ystad Nie. Murman, att han l:o) flitig er
i Scholàn och hvar månad gifver register hvad han medh
Coilegis läser; 2:o) intet melerar sig i de saker, som
honörn intet competerar; 3:o) är ährhar och alfvarsam;
4:o) haller med præposito godh förening och communi

cation.”

Gift

Skrift:

#

Coosideratio finium divinorum in physicis ; (præs. E. Steuch).
Lund 1714; 8:o, 32 sidd.
6e) Löfvestads pastorsarkiv.
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20. Richard Åkerman föddes 1688 3/ i Stock
holm, hvarest fadem Erik À. då var kongl. kanslist, se
dermera borgmästare ' och ”sjötullare” i Viborg, i hvilken
sistnämnda stad Richard Åkerman uppfostrades. Stud, i
Åbo 1701

År 1703 fjerde söndagen i adventet orerade

han första gängen offentligen efter aftonsången ”de notitia
sui ipsius,” till hvilken högtidlighet eloquentiæ professora
Âlander i Åbo genom tryckt intimation hade inbjudit. Stud.
1 Upsala 1708 4t- kr 1710 var han i begrepp att så
som e. o. lektor vid gymnasiet i Viborg företaga en resa

till utländska universiteter, men dä nämnda stad efter 3
månaders belägring den 15 juni s. å. öfvergick till czar
Peter och fullmakten således ej kunde erhållas, blef det
ej af med ifrågavarande resa. Han hade dessutom den'
sorgen att se sina föräldrar och syskon, delsfångna, dels
nödgade att svärja muskoviten trohet År 1711 .begaf

han sig till Lund, hvarest han s. å. inskrefs såsom student;
utnämndes på generalguvernörens rekommendation 1716
till rektor i Ystad, hvilken befattning han tillträdde d.
2 juni s. å.69). Såsom rektor ifrade han synnerligen för
läijungarnes latintalande, hvarom i det föregående något är
nämndt (sid. 538). Åkerman prestvigdes 1721 44 oc^
befordrades 1728

till kyrkoherde i S:t Petri klosters

församling i Ystad, hvadan han lämnade skoltjensten 1729
4; dog i nov. 1730 och begrofs i S. Mariæ kyrkan i
Ystad. Känd såsom en lärd och nitisk man. .Gift 1717
% med Sina Dahl; efterlämnade flera bara, bland hvilka
ena sonen, Jqgch. À. blef kyrkoherde i Kerrstorp uti Färs

•*) Magistraten i Ystad hade hos konsist, till rektor föreslagit stud.

Dav. Krulmeyer.
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härad, den andre sonen Martin blef hospitalspred, i Kri
stianstad; , ena dottern blef gift med kyrkoherden Ahlman
i Brågarp (och således moder till professorerne Martin

Ahlman i Lund och Rich. Ahlman i Malmö) ; andra dottern

blef gift med en rådman Ekenberg i Landskrona.

21. Alexander Ing elsten. Efter åtnjuten under
visning i Kristianstads skola, hvarifrån han till universi
tetet i Lund vardt dimitterad, blef han rektor härstädes
1729 2-j3; responderede 1732 fôr synodaldisputationen ”de
Imagine Dei in bomihe integro;” var i 10 år embetsbiträde hos prosten Lacander i Ystad; kyrkoherde i Tryde
1745; lämnade skoltjensten i slutet af oktober s. å.;
dog 1750.

22. M. Matthias Seidener', föddes 1719 i Karls
hamn, hvarest fadem Lutgien Seidener var handelsman;
stud. 1734

; mag. 1741 2K8; prestvigd 1742 2T7 och

förordnad till pastors-adjunkt i Gemshögs och Näsums
församlingar; rektor 1746 Ÿ och d. 12 febr. s. å., se

dan han efter skolordningens föreskrift om ,f:m ventileret
theser, mot hvilka biskop H. Benzelius m. fl. uppträdde

såsom extra opponenter, och om e:m hållit lectio cursoria,
blef han i tjensten af nämnde biskop installerad70) ; kyrko
herde i Färlöf och Strö 1753 Ç1. Såsom tillförord
nad v. præses præsiderade han 1766 i Lund för en synodaldisputation ”de Evangelio,” hvilken ordinarie præses
prosten Barfoth författat, men var förhindrad att försvara.

Dog såsom honorarie prost 1769. Gift 1753 4 med
Ghristensa Morsing, dotter af handelsmannen Th. Morsing
i Ystad, med hvilken prosten Seidener hade flere barn.
™) Ystads skolarkiv.

Diarium. n:o 3 fol. 1.
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Skrifter: Fägne-Quad uppå DD. KK. MM. Adolph Fredriks och
Drottning Lovisa Ulrica Högslhugneliga Kröning d. 26 nov. 1751. Lund,
4:o. — Aminnelse-Tal öfver Fröken CÆ. Beifrage, hållet i Färlöfs kyrka
d. 25 april 1755. Ib. e. a. — Likpred. öfver General-Majoren Ebbe
Ulfeld Ridderschanz. Ib. 1767; 4:o.

*23.

M. Kristian Kemner.

Vik. rektor härstädes

d. 20 april 1754, ord. rektor d. 3 sept. 1755; prest
vigd 1758; kyrkoherde i N. Rörum 1767; hon. profct;
v. häradsprost; dog 1793 2T2.
Skrifter*. Likpredikan öfver Kyrkoherden Mag. Abr. Eurenius. Lund
1779. — Svar på 24 Frågor, rörande Salighetens ordning. Ib. 1772,
8:o; 154 sidd.

24. M. Lars C:son Malmström, född i Andrarum,
hvarest fadern var inspektor på Aiunbruket. Stud. 1748;
mag. 1757; prestvigd d. 17 dec. s. å.; docent i filos,
fakult. vid Lunds universitet; rektor härstädes 1767

tillträdde 1768
kyrkoherde i Färlöf 1770; invigde
Orkeneds kyrka 1789 4t? häradsprost 1790; dog 1811 y..
Skrifter: Dissert, ad ralionis duclum sistens Felicilatem et Jnfelicitatcm. Lund 1762; 4:o, 4^ ark. — Likpredikan öfver Prosten Rusch
i Broby d. 12 julii 1792. Lund s. å.; 8:o.

25.

M. Johannes Öhrström.

ren Theod. Öhrström i Ystad.

Son af postinspekto-

Rektor 1771 d. 9 febr.;

tillträdde d. 24 aug. s. à.; opponens vid prestmötet i Lund
1773; prestvigd 1781; kyrkoherde i Söfvestad 1785;

prost; dog 1813. Gift.
26. M. Magwus Laurentius Stähl.

Rektor härstä

des d. 13 sept. 1786, tillträdde samma beställning vid

kyndelsmessotiden; d. 3 okt. 1792 förflyttad till samma

beställning i Kristianstad. Se sid. 518—520.
27. M. Gustaf Fredrik Malmström, föddes 1764
vid Ändrarums alunbruk, hvarest fadern Mich. Malmströni var bruksinspektör. Modern hette Anna Maria Hjorth.
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Studeht i Lund 1767 och magister derstädes 1787. Språk
kunskap och filosofi voro isynnerhet föremål för hans flit
och forskningar.

Med flera lefvande språk var han utmärkt

förtrogen och med största lätthet uttryckte han sina tan

kar på latin. Han konditionerade någon tid såsom infor
mator hos landshöfdingen baron Wrangel i Kristianstad;

1789 docent i theoretiska filosofien;

kurator för det

studerande blekingska samhället i Lund; 1793 £ rektor i
Ystad; hvilken beställning han tillträdde 1794 y och med
utmärkt skicklighet förvaltade. Med ett mildt, men derjemte allvarligt lynne förvärfvade han sig sina disciplars
aktning och kärlek. Såsom bevis på hans arbetsförmåga

torde böra nämnas att då hans vän prosten 0. Andersson
vid S:t Pelri och Bjerresjö församlingar af döden 1805
bortrycktes, så bestridde Malmström, söm sedan 1790
var prest, jemte sin rektorstjenst pastoralvården vid dessa
församlingar ungefärligen ett halft år och predikade hvarje

helgdag, för att dymedelst understödja enkan i hennes fat
tigdom. Med utmärkelse officierade han vid prestmö

tet 1799 och erhöll, efter flera fruktlösa ansökningar,
dels till Kristianstads, dels till Esphults pastorater, år
1808 förslaget till St. Harrie pastorat och efter erhållen
kallelse undfick han konsistorii fullmakt på detsamma,
hvilket han 1809 y tillträdde. Sin nya bana började han
med nitfull verksamhet, men helsan var undergräfd och
krafterna försvagade. Följderna af en långvarig frossa,

som illa blifvit botad, slutade hans jordiska lif 1813
Hans jordfästning hedrades med ett tal af biskop Faxe.

Gift 1793 med Margar. Kristina Palm, dotter af kyrko
herden S. I. Palm i Efveröd. Med henne hade han flera
barn, af hvilka 5 söner ocK 2 döttrar öfverlefde honom.
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Bland sönerne är Michael kyrkoherde i Borgeby, Johan
Georg kollega i Helsingborg och Otto Kristian præbendekommiuister i Stäfvie och Lackalänga.
Skrifter:

Dispp. De Necessitate morali Libertati amica. Lund 1789;
— De Fortuna. Ib. 1792; 4:o. — De Pugna, qua Victoriain vicissim reportant ratio et affectus hominum. Ib. 1792—93. P.P. I. II.; 4:o.

4:oj

28. M. Johan Bergelin, föddes 1770 -J-f- i Karls
hamn, hvarest fadern var handelsman. Stud. 1787; mag.
1793; kollega härstädes 1790
, tillträdde denna tjenst
1797 2¥°; v. rektor 1809
ordinarie rektor 1810
44; prestvigd 1812 4t> kyrkoherde i Querrestad 1819
-2^; dog 1826. Gift 1820 med Margaretha Sophia Cor

vin; fadern handlande i Karlshamn.
Skrift: Exercitatio Acad, de Necessitate lingvas hodiernas in scholis
publiais iractandi. Lund 1805; 4:o.

29.

M. Nils Dunér, föddes 1784 3T1 iFjerreslad;

fadern Sven Duûder var artillerist; intogs i Helsingborgs
skola d. 28 mars 1798 och dimitterades derifrån 1806
ytyj stud. 1806; mag. 1811; v. kollega i Helsingborg

1808, i Landskrona 1809; v. rektor i Helsingborg 1812;
kollega härstädes 1813
; v. rektor 1814—19; ordi
narie rektor 1819 44; prestvigd 1815

kyrkoherde

i Billeberga 1827; tillträdde 1829; prost 1834; v. hä
radsprost 1847.
Bland de lärjungar, som Dunér dimitterat från Ystads
skola till Lunds universitet, må nämnas n. v. professorn
d:r H. M. Melin.
Skolarkivet i Ystad blef äfven under

lians rektorstid samladt och ordnadt. Gift med Petronella
Scblyter; fadern prost och kyrkoherde.
Skrifter: Disp. De Schola Helsingborgensi ; (præs. N. H. Sjöborg.)
Lund 1810, 4:o/ (Pro laurea.) — Theses. Pro munere Récloris obtinendo. Ib. 1819 ; 4:o.
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30. M. Nils Magnus Krok, föddes 1795
i
Balkåkra, hvarest fadern var prost och kyrkoherde; stud.
1806; mag. 1817; v. kollega härstädes 1818; ordinarie
kollega 1820
rektor 1828 1^; kyrkoherde i Torr

lösa 1831 2^*, tillträdde genast; prost 1836. Gift med
Juliana'M. Lov. Palm, dotter af d:r L. A. Palm, prost

och kyrkoherde i N. Wram, L. K. N. 0.
Skriff: Theses pro munere Bectoris obtiuendo.

81.

Lund 1826.

M. Erik O. Gadd, föddes 1803 2K2 i Lands

krona, hvarest fadern Lukas Gadd då var rektor; stud.
1820; mag. 1826; v. kollega härstädes 1827 27°; or
dinarie kollega 1828 T3T; rektor 1831
; kyrkoherde
i Dalköpinge 1839
tillträdde 1841 -1; prost 18,47.
Ogift
Skrift: Disp. de instituendi ralionc in Scholis publicis adhibenda.
Lund 1831 ; (pro munere Rectoris obtiuendo).

32. M. Petter Samuel 'Wåhlin, född 1811 2K8
i Farhult; fadern th. d:r och kyrkoherde derstädes, sist
i Norrhviddinge. Stud. 1827; mag. 1835. e. o. kanslist
i kongl. eccles. exped. s. à.; v. kollega vid Lunds skola
1836—37; v. adjunkt vid nämnda skolas rektorsklass i
aug. 1837; rektor härstädes 1840
, hvilken beställ
ning tillträddes 1841 i. Gift med Louise Adrian,'dotter

af advokatliskalen i Göta hofr. L. Adrian.
Skrift: Disp. de fontibus Historiæ Scandinavicæ, eosque quomodo
adierint compeudiorum auclores. Lund 1840 j 8:o (pro mun. Reet.)

b) Kolleger vid Tstads skola.
M. Jörgen Rasmussen Ydsted, född i Ystad, i
hvars skolå han varit discipel och sedan kollega; blef se

dermera lektor i Sorö, slutligen lektor och kyrkoherde i
3«

5Ö2
Odènse 1559; död 1571.

Katharina Tausan.

Gift med Hans Fossii enka

(J- C. Black, Den Fyenske Geistlig-

heds Hist. II. 607—609. — Vedel Simonsen, Bidrag
til Odense Byes ældre Hist. II. 2. 117.)
Andreas Matthiœ. Från kollegatet befordrades han
till kyrkoherde i Kellstorp omkring 1630; häradsprost
1636; död 1654- eller 1655.

Hans Eskilsson Forbus, f. på Låland 1647; dim.
från härvarande skola; stud, i Greifswald och 166.6
i
Köpenh.; kollega 1667 ; dog såsom kyrkoherde i Balkåkra.
Magnus Andreœ Risbech, från ett kollegat i Kristi

anstad transp. hit 1680.

Se sid. 523.

Daniel Nilsson Blekendahl var 1681 koHega, men
lämnade kort derefter skoltjensten.
Sven Cöler, Sinål., nämnes 1681 såsom koll, i I:a.
Hans Erichson, Dansk, nänmes 1681—83 såsom
koll, i H:a.
'

Baccalaurens Johannes 'Joh. Julius, f. 1656, koll.
1684; kyrkoherde i Lemmeströ 1689; död 1732.
Sven M. Siörin, nämnes 1689 såsom kollega, från

hvilken befattning han 1695 afträdde, då han i Wanstad
blef komminister och sedan kyrkoherde; död 1733.

Nie. Reinich, f. i Landskrona; kollega 1686; död
1690 i augusti.
Laur. Frostius, f. i Malmö 4663; koll. 1691 ttt»
kyrkoherde i Hästveda 1698
död 1720
Pehr Ivarsson (Petrus Ivari), koll. 1696
stads
komminister 1706; kyrkoherde i N. Rörum 1711—1721.

Petrus Borup, f. 1680, dim. fr. härvarande skola;
koll. 17Q4; kyrkoherde i Tullstorp 1705, häradsprost

1739; död 1742.

Jfr. sid. 378.
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Joh. Ihre, koll. 1698; prestvigd 1699
herde i Löfvestad 1701; död 1708.

kyrko

Olof Harman lämnade kollegatet 1698; kyrkoherde

i Reslöf 1699—1708.
M. Haquinus Lacander, koll. 1698; rektor 1700.
Se sidan 553.
Jak. Sjöbeck, koll. 1701
i 1» oc^ 1706^ i
II:a; kyrkoherde i Nöbbelöf och Skifvarp 1708;. död 1741.

<Petr. Almqvist, kollega omkring 1707; kyrkoherde
i Billinge och Röstånga 1708; död 1710.

Job. Nicolai Fintzler, stud. 1694; koll, omkring
1707; kyrkoherde i Uistorp 1712; död 1741.
Magnus Hjort, L i Kristianstad 1685 tj-2;
1705; kolj. 17Ö9 Tty; rektor i Karlshamn 1712
prestvigd såsom komm, vid församlingen derstädes 1714 4;
kyrkoherde i Söderhviddinge 1717 2T7 ; död 1743 2?4.
Nie. Murman, koll. 1702 3T°; rektor 1713.
sidan 555.

Se

Zach. Friis, kollega 1713 2T2; .död 1723 såsom
kollega.
Petrus Sylvan, koll. 1713 -f-; lämnade skoltjensten
1719 i oktober.
01. Kiörning, koll. 1719 -fa rektoFi Cimbrishamn
1725. Se sidan 574.

Joh. Hedenskog, nämnes 1724; kyrkoherde i Helle
stad 1731; död 1752.

Erasmus Knutsson, koll. 1724; dog 1741 I så
som • kollega.
Wibjorn Svenonius, sonson af biskop Enev. Svenomås; f. 1704T koll. 1731 44 i kyrkoh. i Ilklorp 1752;
död 176Ö.
36*
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M. Pehr Köpman, koll. 1741 i I:a och 1752 i H:a;
afskedad 1763.
M. Jöns Muhrbeck, f. 1714; koll. 1752; kyrkoh*
i Hemmingdvnge 1757; död 1789.

' M. Lars Krutmeijer, f. 1730; koll. 1758 2T5;
kyrkoh. i St. Köpinge 1772
död 1794 VM. Gerhard Langvagen, kolL 1763; död såsom koll.
1766 2/.
M. And. Rönbeck, kollega 1766; kyrkoh. i Sjörup
1777 2-£ ; häradsprost; död 1801.
M. Gunnar Lor. Schevenius, docent i Lund 1771;

1774 2-^; rektor i Karlskrona 1777 2T2; kyrkoh.
i Oppmanna 1786; transp. till Fjelkinge 1796; prost;

koll.

död 1809.
M. Joh. Pet. Löfberg, f. 1740, koll. 1777
;
prestv. 1765; tjenstledig 1812 2T3; död s. å.
M. Nils Bruzelius, koll. 1777; kyrkoh. i Tomarp
och Skegrie 1779 T°r; död 1823.
M. Richard Abraham Åkerman, v. koll. 1779; ord.

koll. 1781 i; kyrkoherde i Högestad 1796 4; prost;
död 1832. Var sonson af rektor R. Åkerman i Ystad.

M. Johan B ergehn, koll. 1796 Ç ; sedan rektor.
Se sidan 560.
Gust. Herman Aulin, f. 1785, v. koll. 1810
ord. koll. 1811 2T7 ; prestv. 1809; hofpred. 1816, kyrkoh.
i Kjells Nöbbelöf 1832; prost 1834.

M.
M.
M.
M.
kyrkoh.

Nils Dunér, koll, 1813 y. Se sidan 560.
Nils M. Krok, kolL 1820
Se sidan 561.
Erik O. Gadd, koll. 1828 T37. Se sidan 561.
Karl J. Hofverberg, f. 1802, v. koll. 1827 y ;
i Barsebeck 1835; prost.
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Kristian L. Kemner, f. 1800, v.koll 1832, stads

komm. härstädes 1836; kyrkoh. i Gimbrishamn 1838; prost.
M. Kristian Aug. Sylvan, f. 1811; e. o.bibl. ama
nuens i Lund 1835; koll. 1836 2-^*; stadskomminister
härstädes 1839.
M. Karl Oskar Sylvan, f. 1814, v. konrektor i
Malmö 1836 2T°; koll. dersammastädes 1837 ^jtransp.
till Ystad 1840
M. Joh. Fredr. Lundh, f. 1809, koll. i Landskrona

1837 Vi härstädes 1838 2T°.

•) Utmärktare disciplar från Tstads lärdomsskola.
Jörgen Rasmussen Ydsted. f 1577. Se sid. 561.
Nicolaus Porta Trygomus. f 1544 eller 1645.
Se sidan 421—422.

M. Jöran Kristoff. Askelöf, (f. i Ystad .1787 f
1848), expeditions-sekreterare. Jfr. Biogr. Lex. 1. 299

—300.
Karl August Gosselman, f. i Ystad 1800, dimitt
1816. Kapten vid K. Majits flotta; riddare; död 1842.
Jfr. Biogr. Lex. V. 171—172.
D:r Joach. Åkerman, f. 1798 i Kjells Nöbbelöf;

dim. 1813 -j^; magister primus 1820; professor.
D:r Hans Magnus Melin, f. i Wemmerlöf 1805
,
dimitterad 1822; magister primus 1829; theoL profes

sor i Lund 1847.
Karl N. Öhrlander, f. 1797, dimitterad 1813 2T*.
Bekant författare af grammatikor och läsböcker i franska,

tyska och engelska språkén.

56Ç

B.

Lankastflrsskolaa i Ystad

öppnades till undervisning d. 1 dec. 1824 och invigdes

af biskop Faxe 1825
Skolans hus,' bygdt på S:t
Petri f. d. kyrkogård och till en stor del af den mursten,
som fanps i sammas ringmur, är inredt /till skolsal med
samlingsrum, 2:ne rum och kök samt 2:ue gafvelrum.
Till skolhusets uppbyggande bidrog staden med 1000 r:dr
b:ko; öfriga kostnaderna bestredos med lån, som nu åro
betalta.

Skolan är gemensam för begge stadsförsamlingames
gossebarn, af hvilka
tillhöra Mariæ församling. Blott
de allra fattigaste njuta fri undervisning!
Lönevilkor: de ofvannåmnda 4 rummen med kök,
fri ved till desamma, rättighet att hafva 6 pensionärer
r:dr b:ko. Staden har särskilt beviljat nuva
rande läraren en årlig gratifikation af 100 r:dr banko.
IJnderiäraren åtnjuter 133 r.dr 16 sk. bikoilön. Discipsamt 311

larnes antal föregående år och för dot närvarande äro 200-.
Skolans inkomster förra året voro följande: 1) skolafgiften efter bevillnings-förordningen 46'1 r.dr; 2) skolafgiften 233 r:dr 16 sk.; 3) afgift af bränvinsbrännare
71 r:dr. Summa 765 r:dr 16 sk. banko.

Skolans välgörare. Enkefru Krumlinde, född Mor
sing, har till skolan donerat 100 r:dr, enkefru Sylean
33 r.dr 16 sk., kommersrådet och -riddaren Lundgren
100 r.dr och framlidne prosten C. Ödman i & Wfllie 1000
r:dr, allt banko.
Äf dessa donationer äro icke mer än enkefru Krum
lindes i behåll och användes räntan häraf till premier; Be

andra hafva blifvit begagnade till skuldens afbetalande, in

köp af böcker m. m.
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Skolans lärare: l) Studeranden N. W. Lindberg.
Lärare här 1824 och fortfor dermed till 1843, då han
i anseende till försvagad hälsa nödsakades att taga afsked.
Biträdde sedan såsom underlärare vid skolan till sin död 1846.
2) S'. M. Adjunkten Ad. F. Lindblad. Lärare 1843
— 1845
Född 1812
i Karlskrona; fadern skräd
daremästare. Stud. 1828; prestvigd 1837
För det
närvarande folkskollärare i Öfraby.
3) V. pastor Gust. Magn. Duvander. Lärare sedan
1845 y. Född 1818
i Lund; fadern bokbindare.

Stud. 1835 4$; prestvigd 1842 44-

Någon allmän flickskola för fattiga finnes ej, ehuru
redan för flera år tillbaka generalkonsul Efverlöf i Köpen
hamn skänkt 1000 r:dr b:ko till en sådan. —Icke heller
ännu någon småbarnsskola. Söndagsskolan, som förra ter
minen hade 152 elever, inrättades för några år tillbaka
af kollegan mag. Lundh, som sjelf der undervisade till
1845, då undervisningen öfvertogs af v. pastor Duvander.

Söndagsskolans lokal är lankaslerskolans lässal.
Sistlidne febr, inrättade v. rektor Hendeberg och v.
pastor Duvander en gesällskola, som står under bild—

ningscirkelns hägn, hvilken äfven bestrider utgifterna för
densamma. Förra terminen bevistades denna läroinrättning af omkring 40 gesäller.

Kap. XIX.

Skolorna i Trelleborg, Skanör, Falsterbo, Engelholm
och Cimbrishamn.
A.

Trelleborg.

Innan Trelleborg år 1619

förlorade sina stadsprivile-

gier, egde staden en offentlig lärdomsskola, som enligt

kgl. brefvet af är 1562 var i åtnjutande af klockarein
komsterna från Skytts och Wemmenhögs härader. År

1619 befallte konungen att de af ifrågavarande degnekald, som voro sä närbelägna Malmö att de beqyämligen
kunde oeh borde af denna skolas lärjungar betjenas, äf
ven skulle läggas under Malmö skola. (K. D. Geh. Ark.
Sk. Tegn. IV. f. 282).

Bland Trelleborgs skolas

välgörare omnämnes fru

Giöruell Faarsdotter till Börringe, som år 1600 St. Gregorii dag skänkte 200 ”gode gamble dahier” till hjelp åt
lärjungarne. (Malmö Rådst. arkiv).
För öfrigt saknas för äldre tider helt och hållet un
derrättelser om skolan i Trelleborg, hvarest nu blott fin
nes én år 1844 inrättad vexelundervisningsskola.
B.

Skanör och Falsterbo.

Någon lärdomsskola har vetterligen aldrig funnits i
dessa städer. Uti det år 1562 på kgl. befallning upp-
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rättade ”Register pea the herrilher som skulle -leggis tiil
Skolerne wdj Skone” (K. D. G. Ark. Sk. Tegn. VIL f. il.)

omnämnas hvarken Skanör eller Falsterbo bland de andra
offentliga läroverk, som då erhöllo understöd.

Hvarken

Köpenhamns, Lunds eller Skanörs arkiver innehålla några
uppgifter om skolväsendet för äldre tider uti dessa båda
städer, hvilka för det närvarande endast äro försedda
med vanliga folkskolor, en i hvardera staden.

0.

Engelholm.

Man har ej kunnat finna några handlingar, som upp
lysa att någon skolinrättning här funnits före den år 1812
stiftade. Engelholms stadsprivilegier utfärdades 1516 2TS;
tjugoett år derefter stadgar Kyrkeordinansen om skolors in

rättande i städerna. Tio år efter sistnämnda tid eller
1547 förlorade Engelholm sin stadsrättighet och borger
skapet ålades att flytta till Landskrona. Att en offentlig
lärd skola här existerat mellan är 1537' och 47

är

visst möjligt, eburu knappt troligt Om den då funnits
till, har den åtminstone ej kommit till någon särdeles

verksamhet. Först 1675 2T7 återfick Eugelholm sina stadsprivilegier. Bland de högst få handlingar, som från den
na tid derstädes finnas, ser man ej det ringaste spår ef

ter tillvaron af någon slags skolinrättning.
Engelholms pœdagogi är, till följe af dåvarande kyrkoherden prosten Karl Jakob Brodds nitiska bemödanden, stif=lad 1812 2k3 af stadens borgerskap. Några andra än
borgerskapets barn ega icke rättighet att der njuta un
dervisning ; dock är det läraren tillåtet att, såvida bor

garebarnen icke uppgå till 20, intaga till undervisning an-

dra än borgerskapets söner, till 20-talet blir fullt.

sto
Läraren väljes af stadens kyrkoråd, men undfår af
domkapitlet fullmakt eller förordnande. Såsom bestämd
lön njuter han 66 r:dr 32 sk. b:ko och fri bostad. Dess
utom betalar hvarje lärjunge, som njuter undervisning i

kristendom, skrifning, aritmetik, historia och geografi, 6
r;dr 32 sk., och de, hvilka undervisas i andra vetenska
per 10 r:dr, dit b:ko, om året Ett lass ved och för
skolan erforderligt ljus lämnas af hvarje yngling årligen.
Stadens kyrkoherde är skolans inspektor.

Skolhus. Då skolinrättningen beslöts, fattade man
äfven beslut om uppbyggandet af ett skolhus. Någön så
dan byggnad har emellertid icke blifvit företagen, utan
byrer staden rum såväl till skolan som läraren. Ge
nom gåfvobref af d. 20 aug. 1825 har framlidne han
delsmannen Peter Bremberg donerat gården och tomten
under n:o 9 & 10 i stadens första qvarter, västra rad;
men af denna gård kommer skolan ej i besittning förr än
efter mamsell Wenndorffs död, hvilken på sin lifstid fått
dispositionsrätt å nämnda gård.

Skolans välgörare.

Nyss förut ha vi omtalat handl.
Bremhergs donation af en gård. Samma gåfvobref tilläg
ger äfven skolinrättningen en summa af 1000 r:dr b:ko,
hvaraf mamsell Wenndorfi* till sin död uppbär räntan.
Kapitalet förvaltas af kyrkorådet.
Lärjungarnes antal omvexlar mellan 12 och 20;
dock har det några gånger uppgått ända till 30.

Skolans lärare. 1. Mag. Pet. Sam. Falck, ’född
i Riseberga 1788 -j-; fadern då komminister, sedermera
prost ocb kyrkoherde; stud. 1803; mag. 1808; prestv.
1812
lärare härstädes 1813
kyrkoherde i Mellby
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1827, tilltr. 1830; häradsprost 1835; kyrkoherde i Raflunda 1840; tilltr. 1842.

Gift med Eva Karström.

2. . Gust. Lor. Holmgren, tillförordnad d. 12 apr.
1828; klockare i Brunby 1831; kyrkoh. i Höxeröd 1843.
3. Lars Pel. Bergendahl, f. 1801
i Wallkärra; fadern klockare; stud. 1820; prestv. 1825; lärare
härstädes 1831; nådårspredikant i Gessie 1837; v. pa
stor i Kerrstorp 1838; nådårspred. i. Löfvestad 1838—
1840; sedan v. pästor i Ljungby; död 1842 -Ju-.

4. Kand. Edvard Grönvall, f. 1810 2-$4 i Fass
bergs socken af Götheborgs stift; fadern kronofogde; stud.
1823; filol. kand. 1834; prestv. 1837; lärare härstädes

bataljonspredikant i Engelholm. Gift med frö

1837

ken M. Hom.

D.

Cimbrishamns lägre apologist-skola.

Endast några få underrättelser äro att tillgå om den
na skola. Landebokeri af 1.569 omtalar skolinrättningen
härstädes. Är 1615 var dess tjllstånd högst jämmerligt:

disciplame till antalet 8, nästan ingen lön till läraren, in
ga stipendier. År 1621 var skolan helt och hållet för
fallen.

Rektorn var oordcntlig och afsattes af biskopen

vid den då hållna visitationen 7I).

Vid visitationen 1696 £ befanns skolan hafva ringa
medel och underhåll, skolan alldeles ruinerad och utan
skolhus. Om. sommaren läste gossame i vapenhuset, om
vintern i rektors hus, hvilket han då för fattigdom måste

T1) Magni Matthiæ et Matthiæ Jani Liber visitationis Scanensis; fol.

30. — Jfr. sidd. 108 och 65,
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sälja och i stället hyrt ett litet och trångt rum.

Tretton

skolgossar funnos, men dessa hade blott sysselsatt sig
med abc-boken och katechesen.

Följande året' afskedades den gamle skolmästaren Ja
kob Nilsson och i stället förordnades Petrus Fagin. Sko
lan hölls då i en stor stuga, som af staden till det än

damålet hyrdes. Läroinrättningens tillstånd blef under den
nye läraren bättre och ungdomen, som nu utgjorde ett
antal af 29, befanns vid biskopsvisitationen hafva gjort
vackra och nöjsamma framsteg.
Sedan 1821 har skolan behandlats och varit an

sedd såsom lägre apologisti.
Skolan åtnjuter ej något
statsanslag och har inga stipendier. Efter rektor Landgrehns död ärfde skolan ett litet kapital till fattig- och

præmii-kassan, hvilket kommer skolan till godo efter mam
sell Sophia Thomées i Westervik död.
Åldsta bekanta skolllllSøt liar stått på kyrkogården,
vester för södra kyrkoporten. År 1699 inköptes en gård

till skolhus. Detta är bygdt och underhålles af staden,
innehållande 2 rum och förstuga. Rektor har sig af sta
den anslagne 4 rum med kök uti rådhuset, på hvars
gårdsplan skolhuset äfven är uppfördt.
I lön åtnjuter rektor af socknarne inom Albo och
Jerrestads härader 33 t:r 6 kpr helgonskyldskorn samt
3 r:dr 6 sk. banko penningafgifter. I boställsräntor utgå
30 kpr råg, 4 t:r 30 kpr kom och 30 kpr hafre. I
Jerrestads församling liar rektor såsom klockare derstä

des en utjord, hvarföre nu betales i arrende 6 tr kom.

De öfrige små inkomsterna räcka knappt till sjungarens
aflöning.
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Skolans arkiv.

Àr 1733 förlorades genom vådeld
alla skolans äldre handlingar.
,
Disciplarnes antal utgöres vanligen af 20. Så var

ock förhållandet under förra århundradet.
Bland utmärktare disciplar från denna skola må
nämnas Kristian Wollin, kgl. lifmedicus och med. prof, i
Lund (f 1798) samt Z. A. KMgren. Jfr. sid. 515—16.

Skolans bibliothek

fick 1813 48 böcker till skänks
af dåvarande läraren Ad. LaUdgrebn.

Skolans Rektorer.
1.

Laurentius Thomœ.

Förordnades vid biskopsvisita

tionen i sept 1621 till rektor härstädes. Den förre rek
torn, hvars namn ej anföres, afsattes vid samma tillfälle.
(Paulli Martini & Matthiæ Jani Liber visitationis Scan.)
2.

Magnus Alberti. Nämnes omkring 1630. (Domk.

ark.)
- 3. Jakob Nilsson, född i Cimbrishamn; depone
rade 1663; rektor 1673, hvilken befattning han lämnade
1696. Âr förmodligen samme ”Jacobus Nicolai, Cimbripolitanus Scanus,” som i Greifswalds universitets matrikel
år 1664 bland dervarande studerande vardt upptågen.
Konsistorium resolv. 1698
att han för sin höga ål

der och fattigdom kunde få åtnjuta klockareinkomstema i
Jerrestad. Dessutom uppbar han något litet af magistra
ten och borgerskapet i Cimbrishamn för otte- och aftonsångspredikningarne derstädes. (Konsist Prot. 1698).
4. Petrus Fagin, Östgöte, utnämndes 1696 -fr af

biskop Steuch till rektor, hvilken tjenst han skötte till

olnkring 1719.

Gift.?

sn
5. Karl Brunde, född 1692 Ç ; fadern Jonas
Brunek var korporal vid s. skånska rytteri-regementet,

sedermera borgare i Cimbrishamn.

Efter någon enskild

undervisning sattes han 1705 i härvarande skola; stud.

1710; prestvigd 1717
och samma år komminister i
Cimbrishamn; rektor härstädes 1719
kyrkoherde i Cimbris och Nöbbelöf 1724
Brunck- var känd såsom en
from man. Dog 1759 XT1. Gift 1718 med kyrkoher
den i Wemmerlöf L. Corvins dotter Cec. Magd. Corvin,
med hvilken han hade 10 barn.
6. Olaus Kiörning, född i Bjertrå socken uti Àngerçnanland 1693

och broder till d:r Kiörning, super

intendent i Karlstad; fadern Petrus K. - var komminister.

Stud. 1711; prestv. 1718; kollega i Ystad 1719 Ÿij-;
rektor 1725 2T°; kyrkoh. i Kjerrstorp och Gioslorp 1740;

dog 1751 4-

Gift 1728 med Eva Roth; 6 barn.

Skrift:
1719.

Likpredikan öfver Handl. David Davidssons hustru i Ystad
Tryckt i Stralsund.

'
7. Ludvig Harlin, född 1707
uti Omma,
Åsums socken, Färs härad, i Skåne, hvarest fadern Nils

Åkasson var bonde.

Efter 8 års undervisning i Lunds

skola dimitteredes han 1726* till universitetet derstädes.

.Stud. d. 26 maj s. å.; prestvigd 1733
rektor här
städes 1740 Ç9; tillträdde d. 1 maj s. å. Harlin var

en skicklig och oultröttekg skollärare ocb dimitterede skick
liga ynglingar till universitetet. Efter att 6 särskilda gån
ger till lediga pastorater hafva varit föreslagen, utnämndes
han 1752
till kyrkoherde i Gladsax och Tomerupoch
tillträdde detta pastorat 1753
dog 1761 y9; Gift
174Q med kyrkoherden i Ullstorp E. Tengstedts enk»,

Metta Reeslow; barnlös.
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tor.

8. Johan Didrik Roth. utnämndes 1752 4 till rek
Han vistades 1742 i Cimbrishamn såsom student;

död 1763

44 år gammal.

Gift 1753 med Helena

Bodela Ohreus (f 1762); 4 barn.
9. M. Arvid Holmström, son af handl. L. Holm
ström, åtnjöt undervisning i skolan härstädes; rektor 1762;

prestvigd 1760; dog* 1786 y.
Stina Linck (f 1778); 6 barn.
Skrift:

Gift 1765 med Anna

Dissert. hislorica de Cimbrishamnia. Lund 1759; 4: o (un

der Sven Brings præs.)

10. M. Erasmus Ludolf Nolleroth, född 1756-J-J
i Tygelsjö, hyarest fadem Jöns P. NoUeroth’ var kyrko
herde och häradsprost. Stud. 1773; mag. 1781; prest
vigd d. 31 maj s. å.; 1779 V vikarierande kollega vid
lardomsskolan i Karlskrona; 1780 Ç5 ordinarie kollega;

tillträdde högre kollegatet 1785 V ; 1786 V

rektor

härstädes; 1796 44 kyrkoherde i Huaröd och Svensköp,
tillträdde 1797 ■£-; prost 1803; dog 1823. Gift 1787

med Maria Christina Nilsson; fadern handlande i Karls
krona; 5 bam.
11. M. Johan Lundgård, född 1768 i Winslöf;

fadem v. pastor. Stud. 1780; mag. i Greifswald 1791;
kollega i Karlshamn, 1792 4t> tillträdde 1793; rektor
härstädes 1797 2T5 > tillträdde d. 1 maj s. å.; prestvigd
1803
kyrkoherde i Cimbrishamn 1810
, tillträd
de* s. à.; opponens vid prestmötet 1814; rdog 1820. Gift
med Anna Kath. A dams son; 3 barn.

12. M. Nils Kristian Quiding, född 1775 44 i
Båstad; fadera sedermera prost och kyrkoherde i Fosie.
Stud. 1789; mag.'i Greifswald 1797; v. kollega i Malmö
1803; ordin, kollega 1806 Vi rektor härstädes 1811,
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hvilken beställning han dock ej tillträdde, emedan lian föl
jande året befordrades till kyrkoherde i Hoby af Torna

härad.

Prost.

Gift 1813 med Ämalia P. Hållén; fadern

kyrkoherde härstädes. Har 2 barn.
13. Adolf Landgrehh, född i Cimbrishamn 1788
fadern borgmästare och assessor härstädes. Stud. 1808;

disp. pro exerc. s. å.; v, rektor härstädes 1810
ordin, rektor 1813 2K‘; dog 1827 *T2. Ogift.-

14.

Nils Petter Ehrnberg, född i staden Halmstad

1804 44 > fadern hussar vid en sedermera till Malmö
förlagd squadron. Genomgick Malmö skola, understödd af
den frikostighet, hvarigenom nämnde stads innevånare be

främjat många medellösa ynglingars framkomst; stud, i febr.
1821; skref pro gradu philos, vårterminen 1825; vice
kollega i Malmö aug. 1825—aug. 1826; duplikant vid
Lunds skolas reklorsklass höstterminen 1826; v. kollega
i Ystad maj—-aug. 1827, då han tillträdde rektoratet

Derefter garfveri-faGift 1830 med Kristina Rörbeck,

härstädes; erhöll afsked 1832 2^.

brikör i Cimbrishamn.

dotter af garfverifabr. Jonas Rörbeck.

15.

Har 9 barn.

Kand. Thomas Erskine Magnus Hain, född

1809 44 * Barkåkra, hvarest fadern, en skottländare,
var landtbrukare. Stud. 1825; fil. kand. 1831; v. kol

lega i Ystad d. 7 sept. s. å.; rektor härstädes 1832 2K7;
v. pastor härstädes i aug. 1835 samt från d. 1 mars
1837 till den 1 maj 1840, i förening med skoltjensten
och de rektor åliggande ottesångspredikningarne. Gift 1834

med Beda Â. L. Kraak; fadern handlande i Westerås.
Har 6 barn.

Skollärames aflöningsstat. Helgonskyldskornet till
de lärda skolorna i Skåne.
Danska Kyrku-ordinansen af år 1537 innehåller bland-

annat följande stadgande:

”Lands Sogner, som ligge no

get nær Kiôbstæderne, skulle tage sig Sogne Degen afi

Scholerne, oc lade dennem faa den vanlige Rente for en
hielp at studere met.” Detta utgör första grunden till

>att våra skånska skolor äro i åtnjutande af helgonskylds
kornet. Genom kongl. bref af d. 23 mars 1568 befallte
Fredrik II att de socknar, hvilka ligga på 2 mils afstand
från skolorna, skulle dertill läggas 72J; hvilken förordning

T9) Kong Fredrichs Breff om Sogner, som ligger toe Mjile nær
Skolerne udj Stederne.
Wi Fredrich den Anden med Guds Naade, Dannemarches, Norges,
Wendes och Gottes Koniug, Herlig udj Sleswig, Holstein, Stormarn och
Dijlmarschen, Greffue udi Oldenburg och Delmenhorst. Giöre alle witterligt, at vi er kommen udj forfaring, alt mangesteds udj wort Land
Skaane wille Sognedegnene udj de Sogner nest omkring Kiöbsleder
liggendes, icke hafve degn af Skolerne, efftersom Ordinantzen lyster,
En partr aldeles ulærde och uduelige till at underwijse det unge folch
i Sognet i deres Bôrnelœrdom, saa och at giöre den thienisle i Kirchen
denem bör at giöre, Da paa det saadant kand forekommes, ocb Ordi
nantzen maa wed magt holdes, wille wij at altid her effter saa skall'
holdes, at naar de Landsdegne, som nu ere i noget Sogn, der ligger
37
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af Kristian IV år 1641 ytterligare bekräftades.

Den 28
juli 1618 bade samme konung befallt att biskopen med
'prostarne skulle tillhålla de ”bosittande” klockarne, hvartill
konungen eller klereciet hade jus patronatus att kontribuera en part af deras inkomster till skolorna, soni sam
ma kyrkor med klockare eljest borde försörja 73). Seder-,

mera och då Skåne kom under svensk styrelse är i 3:dje
§ af kgl. resolutionen d. 1 sept 1664 på presterskapets
paa Toe mijle nær Kiöbslederne, anten doer och affgayr, eller och i
andre maader kommer fra Sognernc, Da schall der till schickes Persohner af Skolen, udj de nesle Kiöbsteder, som samme Sogner besAgt
schulde, och Superintendenten och Skolemester schulle hafve indseende
med, at der tillsæltes de Personer, som saa lærde och forstandige ere,
at de kunde giöre den thieniste eèn degn bör at giöre, och künde underwijse och lære det unge folck deres Börne Lærdom, och skall Sog
nefolket wære plichlige at gifue och till gode Reede yde forme Persohner den aarlige f^nte, som ^en degn tilkommer och bör at hafue
med Rette, effler Ordinantzen. Findes nogen her imod at giöre, da
wille wi der ofuer lpde straffe, som wedbör. Her effler skall huer sig
haffvé at rette. Gifuet paa wort Slott Fredrichsborg d. 23 Martij anno

1568.
Under wort Signet
Frederich.

t8) Christian den Fierde &c. Vor Gunst och Naade tillforene Wijder, efflersom Vi naadigt forfare, de boesiddendes degne der udj Lunde
Sticht hertill dags intet at hafue contribuerai til Skelerne der udj Stieb
tet, uanseet at saadant effter ordinanlzén, burde at være skedt, Da bede
Wi Eder och wille at J med Provesterne lillholde eenhuer bosiddendes
Degn, thill huilchen Wi eller wores Clerecie der udj Lunde sliht Jus
Patronatus haffuer, een part af deres Indkomst efflersom de kunde offuerkomme, till. Skolerne, som samme Kircher med Degne ellers burde , al
forsörge at contribuera. Dermed skeer wor Willie. Befalendes Edei
Gud. Gifvet paa vor Slott Kiöbenhafn d. 29 Julij 1618.
Christian.
Obs Elskelig hæderlige och hôylærde
Mand Mester Pofuel Mortensen, Su
perintendent ofuer Skaane Stifft.
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tifidcrd. besvär följahde stadgadt: ”Med DieknetS och Kloc-

käres kallelse uppå landet, sampt den Rättighet, som af

Klöckare-giäld* til Skolerhe böhr uthgå, vill Kongl. Maj:t
at det ock biifver hallet efter ordinantzen och Recesser

och gammal sedvahna, så at ingen må understå sigh alt
tilfbgha vederbörande häremoth någhot hinder, mehn eller

förfångh i en eller annan måtta;” hvilket ytterligare be
kräftades genom riksdagsbesluten af år 1668 (angående
skolor och dess beneficier, 12:e punkten), kgl. resolutio
nen och förklaringen af d. 28 sept. 1668 samt kgl. re

solutionen af d. 3 aug. 1681.
Genom en allmogen i Oxie, Skylts och Wemmenhögs härader vid riksdagen 1693. d. 12 decemb. gifven
fesdlütion, med afseende derpå, att helgouskyldén, som af
ålder varit förordnad till presternes underhåll och tillföre—
ne utgått en skyld af hvart hushåll, men ej var inrättad

efter heihmanens storlek, .utan att de mindre, såsom half—
va, fjerdedels och smärre hemman, stundom lika och
stundom mera, än de större påsattes, hade Karl XI i

nåder förklarat, att. helgonskylden, såsom en af ålder van
lig allmogens utgift till detas själasörjare, den der, me
delst, åtskilliga kgl. resolutioner, vore presterskapet efterlåten och äfven tillförne blifvit utgjord, jémväl dädanefter
borde utgå, dock således, att denSamma svarade emot
hemmanens storlek, så att icke så mycket måtte fordras
äf £ aom af ett helt hemman, ej heller vidare uppbårås,
dér den en gång vore afskaifad. Med anledning af nämn

da nåd. resolution androg biskopen d:r Steuch, å en å
skollärarnes vägnar insinuerad böneskrift, hurusom bemälte
lärares fönet derigenom mycket blifvit förminskade, att
heigonäkyldén icke som tillförene erlades uti ett visst
37»
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qvanto, utan på grund af kgl. resolut. 1693 44, e^er
hemmanens storlek; hvadan biskopen underd. anhöll, att
skollärame finge åtnjuta deras lön och dagliga uppehälle,
Helst de af samma skyld måste underhålla substituter vid
församlingarne. I anledning af bemälta supplik har Karl
XII genom nåd. bref af d. 18 februari 1698 pröfvat det

med kgl. resol. d. 12 dec. 1693 vara enligt, att presterskapet och skollärame oafkortadt böra njuta så myc
ket i helgonskyld, som de af ålder under denna titel åt
njutit, i så måtto, att sjelfva qvanlumet eller summan
blefve oförminskad, men att den fördelades på hemmanen
proportionaliter således, att ett helt hemman komme att
gifva mera än ± och
mera än
hvarföre general
guvernören grefve Wellingk anbefalltes att låta författa en
viss proportionerad fördelning hemmanen emellan, efter
deras egor och storlek, till utgörande af denna helgon^
skyld, nemligen i de socknar, hvilka af fordna tider helgonskyldens utgifvande varit underkastade, och icke i de,
hvarest densamma en gång redan vore afskaffad.
Vidare stadgas uti 63 §:n af kgl. resolutionen på
städernas besvär d. 12 april 1739 det skolorna J Skåne
i gemen samt hvarje stads skola, skolbetjent och discipel
i synnerhet borde ej allenast oförryckt få behålla hvad de
då efter gamla 'inrättningar verkligen innehade, utan ock
återbekomma det, som på hvarjehanda sätt dem kunde
vara af helgonskyld, klockarebohl eller hemmansräntor
frångånget, som före kriget eller i äldre tider veterligen
eller bevisligen varit dem anslagit.

Af dessa så väl äldre, som nyare författningar in
hämtas, att de omkring städerna på 2 mil nära belägne
klockarelägenheter varit af ålder under skolornas disposi-
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tion. Detta vitsordas ock af historiska uppgifter. Under
danska tiden och äfven flera år sedermera njöto skoliärarne sjelfve allt hvad af desse klockarelägenheter inflöto,
blott med den förbindelse, att ^enom skolgossar upprätt
hålla sången i de församlingars kyrkor, hvarvid klockare-

bohlen voro anslagne till skolorna. Man skiljde den tiden,
såsom vi ofvan visat (s. 120) , mellan Sæde-Degne och
Löbe-Degne. Som dock detta sångens upprätthållande ge
nom skolgossarne gaf anledning till oordningar, bar se
dermera omkring 1640 blifvit stadgadt, att äfven på dessa
ställen skulle verklige klockare antagas, hvilka likväl en
ligt kgl. förordningen d. 27 april 1742 icke äro annat
än skolornas substituter. De njuta klockareboblen enligt
öfverenskommelse med skolläraren, offer af församlingen
ocb öfrige små rättigheter samt af helgonskylden några
tunnor.
Nämnda resolution af 1739 V innehöll deijemte
det stadgandet att landshöfdingarne i Skåne och konsisto
rium, likmätigt 1720 års resolution för presterskapet i

Lunds stift, skulle med vissa deputerade af alla 4 stån
den ifrån Skåne, utan tidsutdrägt i orten sammanträda,

och sedàn alla vederbörande noga och fullkomligen blifvit
hörda, åtminstone inom 1739 års slut hos Kgl. M:t in
komma med projekt, huru till en jemlikhetserhällande mellan
klockarne uti spannemålslefveransen, det qvantum, som
skolorna in natura anslagit är, på samtlige klockarne i
Skåne proportionaliter bör indelas, på det den ene såväl
som den andre må hafva nödigt uppehälle. Detta hade
till följd att år 1740 en kongl. kommission blef nedsatt

rörande helgonskyldsjämkningen.
En sådan kommission
hade äfven 1724 och 1737 varit i verksamhet, Kgl. för-
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ordningen af d. 27 april 1742, ogillande hvad sistnämn-

da kgl. kommission åtgjort, stadgade att helgonskylden
skulle ställas på gammal fot såsom den före 1719 och
af ålder varit Genom flera kgl. resolutioner i nyare tider befalles att helgonskyldskomet till skolorna skall ut
göras efter 1569 åraLandebok.
År 1797 gjorde konsistorium i Lund en underdånig

hemställan, om icke för framtiden kunde stadgas att sko
lornas substituier eller så kallade klockare borde ega fö
reträdesrätt till städjande af klockarebohlen. Härå resol
verade Kongl. Maj-.t d. 9 januari 1798, att emedan desae
klockarebobi ej kunna af skollärarne i anseende till deras
tjenster vid skolorna bebos, det med ömsesides billighet

vore öfverensstämmande, och äfven till förvarande såväl
af skollärarnes som substjtuternes löneförmåner säkrast,
att ifrågavarande boställen af dem, som klockaretjerøtøn
förrätta oeh för hvilka de från början varit jprältade,
måga emot stadgad ränta brukas, hvarom, i bänddse
denna ränta ej redan till något visst belopp af ålder va

rit stadgad, klockaren har att för sin tjenstetid mod ve
derbörande skollärare ingå^ öfverenskommelse, hvilken af
Jandshöfdingen med biskopen bör pröfvas ocb gillas, samt
att, då vederbörande ej kunna förenas om villkoren, de
samma af landshöfdingen och biskopen dem må föreläg
gas: kommande ett sådant slutet kontrakt alt endast gälla
för don klockares tjenstetid, som flerutimgålJ,;Och

des den vid hvarje klockare ledighet träffade öfverenskommelse af landshöfdingen och biskopen ånyo pröf

vas74).
’♦) luvds daBhvpiuU Cirkulär 1788, n:o 24.

m
.Delta är en kort öfveraigt af lagstiftningen rörande

tølgonskylden till de lärda skolorna i Skåne.
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Vår foregående framställning hay visat att under me
deltiden skolans lärare af kyrkan, eburu sparsamt, varit

aflönade samt att desse lärare såsom sångare vid de kyrk
liga högtiderna och själaxnessorna haft några biförljenster.

Efter reformationen aflönades lektorerne vid domkapitlet,
professorerne vid gymnasiet i Lund samt rektorerne i
Malmö och Lund hufvudsakligen genom præbenden eller
vikariater vid domkyrkan. Hörarne eller kollegerne hafva
i alla tider mera styfmoderligt varit' aflönta, i Skåne ge

nom helgonskyIdskom, vanligen till ett belopp af 20—30
tunnor; i öfra Sverige sände man dem tiH ocb med ut
i socknegång för att på så sätt uppbära en högst obe
tydlig inkomst. Enär denna ingalunda var tillräcklig, åt
njöto hörarne i äldre tider uti de flesta skånska städer

hos dessas invånare kostdagar, hvilka dock på de flesta
ställen redan under 17:de århundradet upphörde.
År
1737

utfärdades för skolorna i Lunds stift en för

månligare stat, hvilken dock 1739 alldeles upphäfdes.
Närmaste lönereglering för hela, rikets skollärare skedde
genom interimsstaten af d. 22 april 1819, hvilken blef
gällande från d. 1 maj s. å. Ifrågavarande stat utvisar
att vid vissa .af Sveriges skolor funnos kolleger, som utom
en obetydlig penningsumma i lön uppburo blott 3 till 4
och i vanligaste fall 10, 15 till 20 t:r. Kongl. brefvet

om 1819 års interimsstat stadgade för den följande ti

den lika löner för lika grader. Minimibeloppet för yngste
kollega och 2:dre apologist skulle blifva 25 t:r, för öfrige kolleger och l:ste eller ende apologisten 30tr,

konrektor 40, rektor vid mindre skolor 60 och vid större
gO, gymnasii-adjunkt 50 och yngste léktor 100 t:r. Hela

beloppet af 1819 års interimsstat för alla svenska ele
mentarläroverk utgjorde 3,284^ t:r. Förutvarande anslag

var 13,694 t:r

kpr.

Den nu gällande staten för svenska elementar-läro-

verken, som ad interim fastställdes ■ och utfärdades d. 21
sept 1833' och genom" kongl. cirkuläret till konsistorierne af d. 1 nov. 1839, med några få ändringar, till sina
hufvudgrunder ytterligare tills vidare bekräftades, tog egent
ligen sin början från och med 1830, då del nya ansla
get af 42,000 r:dr b:ko till elementar-läroverkens upp-

hjelpande af rikets ständer beviljades. Enligt denna stat
uppbära de äldsta leklorerne hvardera 160- t:r, de mel
lersta 150, och de yngsla 140 t:r i årlig lön. Gymnasii-adjunktens lön är ökad från 50 till 60 t:r; rektorer

vid lärdoms- och apologist-skolor hafva 120,* 100, 80
eller 60 t:r, konrektorer 80, kolleger och apologister 40,
50 till 60 t:r, hvilket är den högsta lön, som för dessa
lärare efter 1833 års stat är anslagen.

Att närmare redogöra för lönerna till de särskilta
skolorna förbjuder utrymmet. Vi hänvisa derföre till all
männa författningssamlingen75).
Hvad karolinska kathedralskolan i Lund vidkommer,
bör här dock nämnas att enligt interimsstaten qf 1833
rektor åtnjuter 160, konrektor 80, äldste adjunkten 70
2:e och 3:dje adjunkterne samt äldste kollegan 60, 3:ne

”) Jfr. äfven den intressanta uppsattsen af A. Uppström/ 0<n Elementar-Läroverkeqs afløning. Frey« 1844 8. 22—44.
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kolleger 50 och de 2:ne yngste kollegerne 40 tr, be
räknade till 6 r.dr b:ko tunhan.
' För lärarne uti öfra afdelningen samt äldsta kolle
gan vid kathedralskolan utfärdades genom kongl. brefvet

af d. 4 aug. 1845 en löneförhöjningsstat, enligt hvilken
nämnde lärare från 1845 års början fått en lönetillökning
till ett sammanlagdt belopp af 2040 r:dr b:ko, motsva

rande 340 tr efter 6 r.dr för tunnan. Af denna löne
tillökning erhöll rektor 30, v. rektor 70, äldste adjunkt
samt andre och tredje adjunkterne hvardera 70 och äld
ste kollega 30 tr.
Beträffande rektorslönen vid Malmö skola, få vi hän
visa läsaren till den utförligare framställning, som ofvan

sidd. 338—348 är lämnad.
Det är en stor tillfredsställelse för fattaren att kun

na afsluta denna skildring, af skånska skolväsendets histo
ria med den.underrättelsen att Sveriges nu församlade
ständer med en evigt minnesvärd frikostighet till löneför
bättring åt lärarne vid rikets elementar-läroverk voterat
den betydliga summan af 90,000 riksdaler banko.

Här

igenom har ett länge kändt och erkändt vigtigt behof för

en bland fosterlandets allravigtigaste institutioner blifvit afhulpet och den förökade tjenstårsberäkningen upphört. Sko
lan skall ej längre vara en förstuga till pastorat och det
tjenstgörande obefordrade presterskapet ej vidare klaga öf
ver det stora och obilliga intrång, som det från skollärarnes sida enligt den gamla lagstiftningen nödvändigt måst lida.
rDet gifves i sanning intet förskott, som lönar sig

säkrare än det, som användes för det uppvexande slågtets uppfostran» re).
T*J Tegnér, Tal pä Wexjö Gymnasium 1824.

----

Urkunder.

Disciplar från skånska läroverken dimitterede till
Köpenhamns universitet 1611—1667.
(Följande förteckning är hämtad ur ”Den ældste Universitatis Hafniensis Matricula,” förvarad'i Consistorii Archiv i Köpenhamn.
Den börjar med 4644. Någon äldre matrikel finnes numera ej
i behåll. Uppgifterna om hvad dessa disciplar sedermera blif
vit, äro af utgifvaren tillagda).

Anno 1611,
Öveno Pet. Wram Scan.

? juni.

Balthasar Thomæ Malmogianus.
Petrus Olai Scan.

'

Johan. Grelchorus (?) Malm.
Johan. Andreæ Malm.
^Bartholom. Otthonis Malm.
Bartholom. Severini Malm.

27 juli.
29 juli.
42 okt.
”
”
”

Anno 1612,
Valentin Christiani Malm. (Valentin Christensen Köter, mag.; pastor i Kallund
borg, prost; f. i Malmö 4687 44, f 4649 fa
Worms Lex.)
Petrus Magni Londinensis.

43 maj.

9 juli.

Anno 1613,
Cornificius Rosencrantz, nob. Scan. (Son
af Axel Rosenkrantz till Glimminge;
en af de rikaste skånska adelsmän;
föll i slaget vid Lutter am Baremberg
4626. — Han studerade 4620 i Padua«
Suhms Samlinger H. 3, s. 45).

49 apr.

ÔÔÔ
Johan. Stisonius Lund.
Michael Villadius Malm.
Olaus Petri Scanus
Johan. Henning Malm.
Georgius Nicolai Malm.
Isaachus Langennectius Londin:sis Dan.
— Depositus Witebergæ 1609, testimo
nium hujus Acad. Niteberg.
Erasmus Olai Vatzonius Scanus
Johannes Olai Vatzonius Scanus

49 apr.
n
n
n

40 juni.
30 juni.

8 okt.

‘ idrittAy/

Wåtien,f.

n
n

’’

hvarest fadem var pMlor*,ÜàhHi4 4f-

terträdare i embetet 1618—50}.

Annô 1614.
Martinus Petri Malmog.
Severinus Laurentii Malmog.

'

43 jan.

n

Janus Andrem Pistor Malmog.
Petrus Fichius Malmog.
Petrus Nicolai Malm.

r

44 maj.
n

a

Anno 1615.
1 maj.
Ivarusi Ivari Malmog.
Laurentius Magni Scan.
24 maj.
n
Christianus Bartholinus Malm.
n
Erasmus Matthiæ Lundensis.
n
Johannes Claudii Scanus.
[Theodorus Erasmi Scanus. (Mag. Thord t Ex Sch. Herloviana. 44 juli.]
: Rasmussen, som 4625—27 var pastor
vid den nya kyrkan utanför Nonreport
i Köpenhamn, derefter superintendent
på Gottland. Se Wal/in^Gothiändska
Sapalingar I, 175—176).
Petrus Johannis Halmstadensis.
Haquinus Benedicti Scanus. .<
Petrus Olai Torlosanus.
? <Petrus Olai Halmstadensis.

; , . ; . ,_ , . r

.

r

•,;

. t

Ex Sch. Helsing.
Êx Sch. Lond.
n

Ex Majmogieasi.

34 okt.
n
n
*

4nno fått*<
Laurentius Michaelius Scamfe*
i ;
ExÜM^hnoiüi.
Christianus Johannis. M. Joh. Michadii’F/ Ek Bcku Ldfld. '
•

t Apr.
4A Apr.

8M
Nttfclàds Nicolai MftlMog/, pastor i Tullstorp 1622—62.
Matthias Petri BéCh.
Gregorius Georgia
Ghfistianus Petri
Ganutus Petri.
Petrus Joh. HalmSUdenSis.
Andreas Nicölai Treltøittrgensis ; pastor
i Wanstad 1694—tø.
Severinus Michaelittö.

Ét fwttutfgtwt 48 MSjv
E SOh> Ltind.
4t JUftt
••
Ë Söh. Helsiogb.
E Sch. LUM.
16 Mtt
1»
a
K seh. Màlmog.
E Seh. Lflßd.,

9 dec.
«

«

É Ach. Malm.

Anno 16i7.
[Matthias EriCi CorvinuS Lundensis.
Georg. Georgii Blikieg^
Johannes Andreæ.
Benedictus Nicolai Hallandius.
Johannes Benedicti.
Simon Mtlthtø Öali.
Johannes'Matthiæ
'
Laurentius Pasch.
Er&sfeUs Nicolai.
Freedoms Michaelis.
Antônius Gerhardi
Janus Petri Ydstad.
Biörn Benedictus Bleking.

E Sch. Sortha.
E Seh. Lund.

16 febr.]
n

n

n

E Sch. Heising.
' n
f>

5 juni.
n

*
n
w

E Seh« Lund«
m

n

E Sch. Malm.
E Sch. Heising.
E Sch« Helsirigb.
e

i»
n

d

W ÄÜV.

n

Anno 16Î8.
Michael Ericus Lundens.
"Gasp. Johannis Lùndensis.
E Söh. Land.
Petrus Georgij Màlmog.
E Schi Malm«
«t
Andreas Bremerus Malmog. ’ Ex* Malm.
Cbmjn. a. M. Bertilo (o: Bertel Knudsén Aquilonius). Född 4604. Bekant
latitok skald. fWorma Lex.)
Regeius Regeius Malmog. indidem, ejus»
dem comm.
Laurentius Nicolai Scanus. Ex Malmog«
commendatione M. Bertili Ganutij.

*

4
4i
<1
42

apr.
m.
dec.
dec.

.

t»

Anna IdrfK

Qhristianus CunatittS Sievius.
Laurent. Ghristophori Rothnoviensis.

Ex Lund«

84 apE

9 .

n

892
Petrus Laurentii Gladsaxius
Nicolaus Johannis Helsingburgensis.
[Petrus Nicolai Scanus.
_ Magnus Haggæus Væhaniensis.
Antonius Hermannus Helsingburg.
Barthol. Georgii Wæhaniensis.
Joannes Severini Malmog.
Georgius Johannis Scanus^
Joannes Petreius Treleoburgensis.
Christianus Jobapnis JJafniensis.
Laurentius Andreæ Schelschovius. " '
Georgius Thomæ Malmog.
Erasmus Caspari Lolandus.
Joannes Olai Mæonensis.
Joannes Petri Krabbe Falstug.

Ex Lund.
n

Ex Otthon.
Ex Lund»
n

»V

Ex Malm.
EfeCoronensi.
Ex Treleoburg.
Ex Lund.
n

24apr,
»
T
ft
ft
ft
ft

. ft
ft
ft
ft
ft

Ex Malm.
Ex Treleoburgensi.
n
22 maj»
Ex Malm.
n
«

Anno 1620.
Johannes Christierni Ydstadiensis.
Ex ScK Lundensh 24 jan»
»
ft
Canulus Hemmingius«
n
»
Magnus Laurentii Gladsax.
»
Theodoricus Henrici.
£ mars.
; n . ,
David Petru :
..
».f
ft
Nicolaus Petri Cjmbec^ :
ft
ft
Christianus Stenius; är förmodligen sam
me man, som 4 630 var konrektor i Lund
och året derpå blef pastor i Hörby.
ft
ft
Joannes Johannis Hallandus.
ft
ft
Claudius Christierni Cimber.
ft
ft
■ Surno Joannis Scanus.
ft
ft
Nicolaus Christierni Scanus. .
ft
ft
Christiernus Christierni Scanus. •
ft
»;
Severinus Andreæ Cimber.
ft
ft
Severinus Laurentii Cimber.
Johannes Petrus Ripensis.
Ek. gob.
44 maj.
Henricus Johannis Scanus.
Ex gctelgnd.
ft
Nicolaus Nicojai Scanus. Måhända pa
28 sept.
storn i Saaby på Seland. (Giessings
Jubell. Hl. 346—48).

Anno 1621' Michael Nicolai' Scanus, .
Johannes Johannis Ripensis.

Ex Scb. Lund.

7 apt*.
2.4 apr..

5S3
24 apr.

Ex Sch. Lund.

Trugillus Nicolai Scanus.

Paulus Laurentii Lundensis.
Andreas Svenonius Hallandus.
Laurentius Dauidis Lundius.
Magnus Erici Hafniensis.
Andreas Erici Hafn.

n

n

,

n

n

n
n

&

Nicolaus Olai Halland. ,
Johannes Johannis BiHtngensis.
Gerhardus Gerhardi Varbergensis.
Blef sedermera trol. rektor i Helsingborg.
Laurentius Petri Gemzoniùs.
Pastor i Gemshög 4625 efter sin fader;
död 1657.
Christiernus Benedicti Tistadius.
[Georgius Matthiæ Malmog.
Georgius Petri Selandus.
Erasmus Johannis Svaldogsus.
Samuel Olai Cocchius Lund. Sedermera
relegerad.
Casparus Christierni Lundensis.
Sveno Laurentii Treleburgensfis.
Nicolaus Georgij Fionius.
Gregorius Tilhardi.
Christianus Christiani.

n
n
n

Ex
Ex
ExEx

Sch.
Sch.
Sch.
Sch.
n

n
Malmog.
Sorana.
”1
n
Helsingb.
24 juli.
Coron.
•
4 sept.

n
n
n

Ex Sch. patria.
n

Ex Sch. Trell'eb.
Ex Sch. Eustad.
n

22 dec.
n

Anno 1622.
Johannes Andreæ Scanus.
[Georgius Faderi Malmog.
Sebastianus Matthiæ Scanus.
Mag. Sebastianus Matthiæ Lutra (Bastian
Mattsson Odder), f. 4602; pasto^Håslöf och Boder up 4632—83; häradsprost.
Jacobus Olai Scanus
Sveno Haidanus Halmstadien sis.
Nicolaus Winslovius Scanus.
Död som th. st. 4625.
Johannes Frisius Malmog.
Magnus Fectelius Malmog.
Martinus Severini Coldingensis.
Johannes Claudij Lundensis. Är förmodl.
den Hans Clausen, som var pastor i
SöderhviÄinge och Annelöf 4626—30.

Ex Scb. Lund.
25 apr.
Ex Sch. Roschild.
”]
n »
Ex Sch. Malm.
n
»

n
n

Ex Sch. Lund.
Ex Sch. Malm.
Ex Sch. Lund.
. -i...

....

45 juni;
:

Ex Sch. Malm.
Ex Sch. Lund.
Ex Sch. Malmog.
. n

n

29 okt.
n
n

39

m
Anno 1623.
Laurentius Pauli Gromestrup Scan.
Ex Sch. Lund.
n
Christianus Petri Malmog.
Olaus Verneri Scanus. Kollega i Helsing- Ex Haffniensi.
» borg omkring år 4630.
n
Henricus Cronius Malmog. Pastor i^Ges-

sie 4 634 —43, transp. t. Malmö ; 14 648.
Johannes Laurentij Henningh.
Matthias Johannis Fionus.
Nicolaus Magni Offuerö.
Johan. Nicolai Alesius. Pastor i Bunkeflod. Jfr. Treschow, Jubel, s. 477. Dan*
ske Magaz. Tredje Række I. IV h. s. 272.
Nyerup. Frederik III. s. 250.
Nicolaus Johannis Lund.
Laurentius Olai Halmstad.
Christierni Pauli.
Severinus Fridlevius Viburg.
Ovanus Henrici Fundtoftius.
David Davidis Coronius.
[Petrus Petri Winstrup. F. 4605, biskop
i Lund 4637; f 4679.]
Olaus Johannis Coronensis. Månne Oluf
Joh. Bagger, Lunds univ. förste prof.?
Janus Petri Coronensis.
Petrus Severini Coronensis.
Andreas Antonius.

Ex^Malm.
Ex Helsingb.

25 febr.
44 apr.
n
n

n

9
nv

9

28 dec.

Ex Lund.

Ex Seh. Sorensi.
Ex Seh., Lund.
n

»
n

n
n
n

/

Ex Helsing.si.
Ex Sor.

n
n
n

29 maj.

Ex Corohensi.

n

n
n

n

n

Ex Soh Helsingb. 47 nov.

Anno 1624,
Petrus Henrici f. Ystadius.
Liberius Martinius.
Laurentius Jani f. Scanus.
Canutus Sthenius.
Johannes Laurentius.
Martinas Andreas. Canutus Laurentius.
Erasmus Severini L
Petrus Matthias.
Nicolaus Martinus Malmög.
[Petrus Olau? Godiusius.
Nicolaus Severini f. Kanske den som
blef prost i Malmö 4649.

♦

Ex Sch. Ystad:si. 24 febr.
Ex Sch« Lund. . 47 apr.
n
n
n

n
n
n

n

n

Ex Sch. Malm.
n

n

B

n
w

n

Ex Sch. ChrisUaaop. 47 apr.]
Ex Sch. Lund.
n
♦

895
Andreas Severini f.
Georgius Erasmus.

Ï625.
Ghristianus Matthiæ Hallandus.
Nicolaus Matthiæ Scanus.
Petrus Ghristiani Malmog.
Nicolaus Haggæi HalUndus.
Paulius Gornelii Gotlandus.
Martinus Andreæ Lund.
Matthias Johannis Lund.
Johannis Petri Hougaard.
Nicolaus Jacobi Lund.
Fridericus Sthenius Malmogius.
Joannes Laurentii Lund.
Andreas Laurentii Helsingburg.
Jacobus Johannis Nidrosiensis.
Georgius Petri Trelburgensis.
Ghristiêrnus Andreæ Alburgensis.
Johannes Budæi Hallandus.
Andreas Laurentii Helsingb. Koll.
singborg.

Ex Sch. Lund.
n

44 mars.
n
n
n

n
n

' n

45 apr.

»

n
n

n

n
n
n

j»

n
n
n

»
n

n
n

* n
Ex Sch. Malm.
Ex Sch. Coron.
n

45 apr.
* maj
n

n

Hel-

Anno
Petrus Johannis Boringholmius.
Ex Sch. Lund.
Ganutus Bechtoldi Lundensis.
Johannes Nicolai Wogner Coronensis.
Ex Sch. Coron.
Hagæus Olaj Lundensis.
Ex Sch. Lund.
n
Hagœus Olai Hammer. Pastor i St. Olof
4630. '
Johannes Sebastiani Scanus.
Johannes Joh. Winslovius. Född 4608;
rektor. i Kristianstad 4 629, pastor i
Ousby 4633, dog 4660. Se sid. 505.
Nicolaus Buschius Lundensis. Kollega i
Malmö; se sid. 399.
Benedictus Olai Hallandus.
Johannes Severini Lund.
Nicolaus Petri Lund.
Jacobus Danielis Lund.
Jacobus Joh. Goldingius. Koll. i Malmö;
pastor i Vinslöf 4 630 ; f 4 654. Se sid. 398.

6 apr.
n

n
24 apr.
n

»»

n

n
»
».
n

38»

596
Johannis Palæmonis Vardensis ; pastor i

Ex Sch. Lund.

24 apr.

Solberga 4636—4663.
Johannes Bernhardi Weilleus.
Ex Sch. Ystad.
”
11
Sveno Johan Winslovius. Pastor i Bron- Ex Sch. Helsingb.
nestad; död 4653.
Ex Sch. Malm.
n
Johannes Watzonius Malmog.
n
n
Nicolaus Michaelis Coroniensis.
Johannes Nicolai Coroniensis.
Ex Sch. Coron.
48 maj.
And. Severini Ronovius. Koll. i Malmö; Ex Sch. Malm.
42 okt.
se sid. 399.
n
n
01. Assveri Trelborgensis. Koll. i Malmö;
är förmodligen den mag. 01. Assveri,
som 4638—66 var pastor i Kjerrstorp
och Glbstorp. Se sid. 399.
n
»
Joh. Nicolai Ludesleff Seelandus.
n ‘
9
Martinus 01. Norwagust

Anno 1627.
Nicolai Jani Bronestad.
E Sch. Lund.
»
Adrianus Pavli Torp. Pastor i Röddinge;
t omkring 4663.
n
Henricus Jani Ravlundensis. Pastor i Raflunda efter sin fader Jöns Giödesen;
död omkring 4663.
n
Ericus Jani Ravlundensis. Koll. i Kristi
anstad, prost och kyrkoh. i Stiby, den
förres bror, död 4655.
n
Martinus Godman Helsingburgensis.
n
Olaus Laurentii Boring.
n
Nicolaus Fridericus Avsoviensis. Prestson fr. Ausås och bror till theol, prof.
Hans Cervin (Hjort).
T)
Nicolaus Nicolai Treleob.
n
Detlevus Nicolai Ydstad.
n .
Andreas Nicolai Ydstad.
n.
Henricus Henrici Vardensis.

46 apr.
n

it

n

n

n
n

n
n
n
n

Anno 1628.
Andreas Hagei Scanus.
Jacob. Christierni Lupd.
Magnus Alberti Scanus.
Gabriel Johannis Lund.

’•
n
n
9

20 febr.
n
n

28 apr.

Stheno Olai Scanus.
E Sch. Lund.
Johannes Bonifacii Malmogianus.
E Sch. Malm.
Nicolaus Benedicti Evstadiensis.
E Sch. Eust.
Nicolaus Georgii Helsingburgensis.
E Sch. Helsingb.
Christoph. Hagei Scanus. '
E Sch. Lund.
»
Michael Canuti Scanus.
Andreas Benedicti Lauholmius. Förmodn
ligen den Änders Bengtson, som var
pastor i Södérhviddinge och dog omkring 4673.
ø
Torbernus Erici Hafniensis.
ø
Johannes Johannis Nestvedensis.
ø
Ditlevius Johannis Lundensis.
ø
Johannes Michaelis Nidrosiensis.
Canutus Christierni Malmogiensis. Trol.
”
pastor 'i Kågeröd 4660—63.
ø
Daniel Pétri Gemsœus Scanus.
ø
Nicolaus Olai Ahusiensis.
»
Olaus Nicolai Laholmensis.

Joannes Laurentii Malmogiensis.
Christiernus Georgii Vehaniensis

E Malm.
E Lund.

28 apr.
n
0
ø

4 juni.
ø

4 okt.

ø
0
0
, 0
0
0
0
0
0
0

Anno 1629.
Janus Johannis Alanus Sode.
Hermannus Hermanni Coronensis.
Petrus Henrici Scanus.
Martinus Palæmonis Vardensis.
Mårten Palleson. Pastor i Röddinge och
Ramsåsa omkring 4634.
[Paulus Jonæ Helsingburgensis.
Johannes Johannis Scanus.
Canutus Petri Gothungius ^Scanus.
Gregorius Erasmi Scanus. Prestson från
Igelösa; pastor i Norrhviddinge; död
c. 4654.
Nicolaus Frenningius.

E Coronensi.
n
E Ystadienfii.
E Lund.
n
Ë Hafniensi.
E Lund;
ø

n

43 apr.
ø
0
24 maj.
ø

»]
0
0
0
-

ø

®4 jifli.

Anno 1630i
Wilhelmus Andreæ.
Nicolays Jonæ f.
Jacobus Gregorii f. Coronensis.
Petrus Michaelis Scanus,

E Malmog.
n
E Coronensi.
n

4 febr.
ø
ø
n

898
Nicolaus Allesius. F. 4609, pastor i Reng

E Lund.

2 apr.

4645—77.
n
»
Laurentius Allesius. Konrektor i Lund;
se sid. 306.
»
n
Christiernus Petrous Norvegus.
n
»
Laurentius Johannis f. Cominus. Pastor
i Kristianstad; f 4669. (Worms Lex.)
n
n
Laurentius Paulinus Mörck.
n
E Malm.
Johannes Severinus Norvagus.
T>
»
Clemens Lagonis f. Vellejus.
22 maj.
Zacharias Gerhardi.
E Lund.
V
Albertus Laurentius Helsingb.
E Helsing.
n
»
Broderus Jacobi f.
n
4 juli.
Zacharias Olai Scanus.
Anm. I Köpenhamns Consistera Årehiv under n:o 494 finnes ett
testimonium, utfärdadt 4630 af rektor i Malmö för Joh, Vilhelm*;
men denne studerande omnämnes ej i matrikeln hverken under detta
eller de 2 följande åren.

Anno 1631.

9 apr.

Joannes Matthiæ Lund. Joh. Michaelis Coronensis.
Matthias Claudii Scanus.
Paulus Conradi Malmog.

»
»
»

Anno 1632.
Oligerus Antonij.
Christiernus Erasmi Brodius. Mag., rek*
tor i Ribe, f 4654 4 i sitt 42:dra år.
(Thorup, Efterretn. ' ang. Ribe-Cathedralsk., 4:de Forts., s. 56; Terpager,
Rip. Cimbr. 493).
Nicolaus Jacobi Corvinus.
Claudius Hillebrand.
Olaus Erasmi Fyonus.
Thøooarus Nicolai Rosenberg.
Johannes CanutLHallandus.

E Gymn. Lund. :
n

n

43 juk.
J.

»

»

42 nov.

Anno 1633.
Severinus Aurelii.
E Sch. Malmog«
Anm. Hans testimonium och latinska stil till examen artium
finnes i Consistera Archiv under n:o 494.
/

Jacobus Àsmundi Norwagus.
E Sch. Lopd.
n '
Henricus Martini.
»
Nathanael Petri.
»
Laurentius Georgii.
n
Nicolaus Haggœi.
»
Maguus Johannis.
n
Petrus Jani Nortwagus.
Christianus Matthiæ Veilensis.
E Sch. Malm.
»
Nicol. Nicolai Albinus Scan.
n
Jonas Simonius Tonsb. Norvag.
Severinus Olai Qalundanus.
E Sch, Malmog.
Hade d. 4 B maj 4632 deponerat i Rostock,
men blef nu, försedd med testimonium
af rektor i Malmö, student i Köpenhamn.

43 maj*
n
»
n
n

»

' u maj.
. * aog.
n
n

4 sept.

Anno 1634.
Christianus Nicolai.
Martinus Paulli Lundensis.
Morten Povelsen Grum, son af biskop
Povel Mortensen Ostrup, mag., slottsprest, t 1681 1 i sit 37 år. (Zvergius,
s. 629).
Laurentius Petri Laab. Assenius.
Johannes Fridericus Corvinus
Janus Fabritius
Christianus Nicolai Morsinus.
Petrus Laurentii Hogelundus.
Janus Erici Scanus.
Hagæus Erasmi Scanus.
Är förmodligen den, som nämnes hos
Worm, 2, s. 644).
Nicol. Nicolai Ydstadiensis.
Olaus Erici Norvagus.
Thomas Andreæ Scanus.
Johannes Tinchelius.
Pastor i Vadensjö och Örja (?J.

«

»
n
E Malmog.
E Lund.
»
n
n

n

E Coronensi.
E Helsingborg.
E Coronens.
£ Malm.

Laurentius Buscbius.
Nicol. Nicolai.

26 apr.
n

E Lund.
»

n

n

n

w
o
n
i»
»

n
n
n
20 nov.

i> ■ a •
»i

Anno 1635.
Jonas Elevius Norv. prope Tynmarohiara
Jçtamnes Arnoldi FeMerman Gottlandus.
Amoldus Benedicti Sihiterus Alburg.

Nidr. E Helsing.

E Lund.
n

29 jan.
n
n

w
Dionysius Severini Hafniensis.
Christiernus Allesius.
Rektor i Landskrona; se sid. 427.
Andreas Potri Alburg.
Ciaudius Johannis.
Eberus Johannis Gotbnngus.
Laurentius Canuti Lundensis.
Nicolaus Svenonis Helsingburg.
Janus Jacobi Fionius.
Olaus Job. Gothungus.
Job. Ghristiem. Vardus.
Paulus Struchius.
Lago Jacobus, Rostochii depositas.
Olaus Petri Gothungus.

4 maj.

E Sch; Lund.
E Gymn. Lund:

i

*
»
n
. n
n
, »
.»
»

. n
»
n
n
.n
»
n

E Sch. Malm.

8 nov.

.

E Sch. Lund.
.n

n

■

”
n

Anno 4636.
Mattias Augustini.
E Sch. Lund.
Matth*Augustini Vinslovius/pastori Womb
och Weberöd 4640-55.
Si gvardus Nicolai Albinus.
”
Pastor i Hoby i Blekinge 4645—63.
Antonius Gregorii.
”
Pastor i Nöbbelöf och Skifvarp 4640-44.
Castanus Severinus,_
”
Pastor i Nosaby och sist i Christianstad död 4677.
n
Christiernus Christierni f.
n
Christianus Claudii f.
n
Laurentius Olai f.
n
Oligerus Gerhardi f.
n
Janus Æschylides.
Severinus Gregorius.
E Sch. Coron.
n
Daniel Christiernus.
n
Gualtberus Gualtherus.
n
Petrus Michaelis.
Christiernus Paulinus, Holstepontanus
.• •■i.’
E Sch. Malm.
(Holstebro i Jutland).
Odanus Ericus Nidiosiensis.
E Sch. Lund.

42 maj.

»
»

n

»
n
n
»
n
n
»
n
n

n
n,

Anno 4637.
Laurentius Friderioi Cervinus.
Christianas Jani Lundens.

E Gymn. Lundensi. 23jan.
”
n

rø

Olaus Johannis Goti.
E Gymn. Lundensi. 23 jan.
n
n
Johannes Andre» Marstran dus.
»
. n
Laurent. Johannis GoUandus.
n
»
Jonas Canuti Hallandus.
Nicql. Matthiæ Christianiensis.
£ Sch. Lund.
”
E Se£ Helsingb.
”
Torbernus Jon» Hallandus.
Pastor i W. Karleby och häradsprost;
död 4684.
n
n
Petrus Johannis Langius.
E Sch. Malm.
”
Henricus Petri Malmog.
n
»
Erasmus Petri Sean.
E Sch. Helsingh.
n
Christiernus Laurentii Tystadius.

Anno 1638.
Andreas Patricius Villandus.
Ericus Magni Rönnovia Bleking.
Olaus Nicolai Allesius.
Canatus Andrem Scanus.
Laurentius Herberti Coronensis.
Henricus Zachariæ Holchius.
Nicol. Petri Hallandus.
Matthias Christiani Cimber.
Georgius Nicolai.
Severinus Petri Cimber.
Matthias Malthonis.
Nie. Petri.

E Sch. Lund.
E Gymn. Lund.
E Sch. Lund?

7 maj.
”
”

n

»

E Gymn. Lund.
E Sch. Lund.

”
”

n

»

E Gymn. Lund
E Sch. Lund.

n
”

n

»

E Sch. Helsingburg.
‘

n

”
»

Anno 163&
Nie. Bened. Lauholm.
Laur. Petri.
Janus Magni.
Stenius Petri;
Christoph. Olai. Gersonius.
Biorno Johannis.
Petrus Ancharius.
Alexander Jacobi.
Ericus Olai.
Bened. Johannis.
Joh. Andre® Scanus.
Christiem? Erici Helsingb.

E Gymn. Lundensi. 6 juni.

E
E
E
E

Sch.
Sch.
Sch.
Sch.

n
n
n

n
ff
n

»
n

n
n

Lund.
Heising.
Coronensi.
Helsingb.
”
$3

n
”
”

nov.
n

Anno /640.
Didericus Magni.

E Sch. Lund,

3 juni.

»

E Sch. Land.

Johannes Paoli.
Albertas Claudii.
Joh. Jacobi Gervinus.
Thomas Andreæ.
Thomas Andrem Helsingborg« nsis, pa-r
stor i Ousby ochSoshult 4664—4690.
Laurentius Pascasius.
Severinus Laurentii.
Isaacus Petri.
>
Joannes Johannis OtUomius.
Justinus Petri.
Wilhadus Martini.
Christ. Andreæ.
Johannes Olavi Wardenius.
Nie. Petri Bredalinus.
Christiern. Jacobi.
Martinus Christierni.

s
i*

9
9

n

«

9

n

9

n

»

n

E Sch. Malm.
E Soh. Hetaingb.

n

n

E Sch. Malm.
n

n

24 dec.
»

E Seh. CorOnensi
E Sch. Ydstadiens.

9

n

Anno 1641.
Johannes Georgius.
E Sch. Lund.
Nie. Jani.
E Gymn. Lund.
n
Olaus Henrici.
n
Joh. Nicolai.
»
Joh. Laurentii.
9
Haggœus Nicolai Falconius.
n •
Bened. Petri.
n
Ennerus Haccius Spegerus.
Koll. Helsingborg 4649. Pastor i Vällinge. Se sid. 483.
Andreas Johannis Guntzovius.
Son af Hans Andersson Guntzow, som
hade varit borgmästare i Halmstad, men
sedermera lefde och dog i Roskild.
Han var magister och slutligen presi
dent i hofrätten i Köpenhamn.
»
Jacpbus Johannis Guntzovius.
»
Canutes Laurentii Eystadiensis.
»
OL Laurentii.
n
Martiuus Georgii.
Måhända pastor i Espö och Klagstorp,
död 4683.
»
Claudius Nicolai Eustadensis,
n
PanJus Zaçhapæ,

48 Jan.
47 juni,
»
»

»
9

!»

9

n
»

n

n

»
n

tös
Anno 1642.
Nicol. Andreæ.
Christoph. Johannis. Pastor i Sörby och Gumlösa 4649—4684.
Joh. Petri Vinslovius.
Nie. Georgii.
Andreas Augustini.
Johannes Amoldi Munthenius.
Rektor i Helsingborg 4646.
Se sidan 470.
Nie. Martini.
'
Theodoras Olai.
Claudius Nicoiai.
David Davidis.
Severinus Nicolai.
Martinus Johannis.
Nie. Federi Bangius.
Baccal. 4646 3/.
01. Johannis.
Erasmus Nicblai.
Nie. Jacobi.
Petrus Johannis Tilovius.
Henricus Petri Kerstrupius.
Petr. Nicolai Hallandus.
Johan Nicolai Hallandus.
Joh. Meierus.
Petr. Andreæ Gimmingius.
Joannes Jacobi Morsinus.
01. Christierni Vardensis.
Joh. Petri Mollerus.
Wilhadus Jani Löwe Gimber.
Severinus Laurentii Lindholmius-

, E Gymn. Lund.
»

44 juni
»

»
"f* 1»

»

»

n
n

n

»

n
V •'

»

»
»
»
»
»

n
n
»
»

n
n

»
>»
n
n
n

E Sch. Malm.
n
n

E Sch. Helsingb.
n

»
E Sch. Ydstad.
E Sch. Malm.
»
»
»
n

»

n

»
N

a
»
n

9 dec
»
n
n

Anno 1643.
Ericus Magni Gravius.
Rektor i Helsingborg 4649; se sid. 470.
Hagœus Bartholini Dreslerus,
Andr. Bartholini Gothlandus.
Laur. Olai Hafniensis.
Petr. Caspari Assenius«
Nie. Erasmi Jergovips.

E Sch. &Gymna- 30 maj.
sio Lundensi.

Jon. Jacobi Halmstadens^,

nn
n

n
n
n

n

n

»

w

B Sch. Helsingb.

»

Georgias Christiemi Biornius.
Jacobus Johannis Sœbyensis.
Joannes Tarmingius Malmog.
Joh. Æschilli Hallandus.
Nie. Christiemi Morsingus.
Laur. Johannis Falsferg.
Jac. Christiemi.

E Sch. Helsingb. 30 maj.
n

n

E Sch. Malm«

”
n

n

7 dec.
”
”

E Gymn. Lund.
E Sch. Malm.
E Sch. Helsingb.

Anno 1644.
E Sch. Lund.
Janus Michaelis.
»
Joachimus Nicolai Bosenberg
n
Laur. Andrem Frost.
n
Chr. Jacobi Noldius.
»
Rektor i Landskrona 1680; sesid. 427.
Janus Olavi Cimber.
E Gymn. Lund.
Erasmus Petri Fi onus.
E Sch. Lund.
Petrus Hercules Branth.
E Gymn. Lund.

juni.
D
»
n

»
n

8 juni.

Anno 16%5.
Christiernus Torchilli Cimber.
Dav. Jacobi Biechingus,

Anno 1646.
Nie. Olai Ware.
Laur. Byrgeri.
Laur. Johannis.

E Sch. Lund.
”

23 juni.
»

,

.

E Sch. Malm.
»

21 dec.
»

E Sch. Cbristianst.

n

Anno 1647.
[Janus Nicolai Fossius Lundensis, Sch.
Soranæ alumnus et ibidem Acad, donatus.
D:r med., kansli- och kammarråd, as-,
sessor i höiesteret, f. f 1629, f J 1687.]
Steno Matthiœ Harlosianus.
Prestvigd 1649, pastor i Cimbris och
Nöbbelöf omkring 1663.
Janus Matthiœ Harlosianus.
Pastor i S. Rörum och Heglinge 1662-68,
Nie. Matthiœ Lund.
Joh. Petri Gothus.
01. Johannis.
Janus Severini.
Janus Martini.

19 juni.

E Gymn. Lund.

n

22 juli.

»

n

»

n

E Sch. Helsingb.
, n
E Sch. Ydstadiensi. n
E Sch. Coronensj.
”

o
E Sch. Christianst. 22 juli:

Janus Christiani.
Chr. Olai Morsinus.
Castanus Castani Go thus.
Magn. Gunderi.
Paulus Christierni.
Nie. Petri.
Paul. Nicolai.
Joh. Dancianus.
Georg. Johannis.
Thom. Chiliani.
Nie. Chri8tophori.

n
. >»

n

E
E
E
E

Sch.
Sch.
Sch.
Sch.

Lund.
Helsingb.
Ydstad.
Coron.

fi
n
n

n

n

E Sch. Malm.
46 dec.
n
E Seh. Christi ans t.
n
E Sch. Malmog.
»
n

Anno 1648.
Marcus Marci.
Janus Laurentii Osius.
Joh. Cbristophori.
Olaus Johannis Patritius, Malmogiensis,
depositus in Academia Sorana.
01. Erici Norvegus.
Pastor i Bjereshög och Oxie.
Matthias Petri Hopontanus.
Erasm. Nicolai Stubcopius.
Nie. Johannis Cimbrishavn.

E Sch. Ydstad.
2 juni.
n
E Sch. Coronensi.
»
E Sch. Christianst.

E Sch. Malmog.
\

n
n
n

2 juli.
20 dec.
•

51
n
r

Anno 1649.
Hermannus Johannis von Gam.
Laur. Olai Fabriensis.
Suspensi a depositione præcedenti, eo
quod a Roskildensi schola ad Malmogiensem sine testimonio se contulissent;
admissi tandem , jam primum inscriptionem obtinuerunt.
Hagæus Joannis.
Hagæus Joannis Anconitanus. Prestvigd
4642 J såsom pastor i Norrhviddinge
och Dagstorp.
Mich. Thomæ.
Bened. Svetonii.
Paulus Eliæ.
Janus Nicolai Vandcivius.
Petr. Jani Stehavius.
Christianus Johannis Thplosius.

E Sch. Malmog. 24 febr.
n

n

E Gymn. Lund'

n
n

n
ji

n
n

n

6 juni.

n
n

*■'
y?

E Sch. Christianst.

n

n

m
Christierntfs Christiemi Rodeucus.
Michael Henrici Clambeck.
Carolus Haquini Svecus.
Laur. Pauli.
Paul Andrem.

n
n
n

rt

. ■

n
.

.

n

n
E Sch. CorOftensi.
n
Malmog« 3 dec.
<

Anno 1650,
Jacobi Ernesti Badenius.
E Gymn. Lund.
Rektor i Helsingborg; se sid. 472.
n
Marcus Claudii.'
n
Daniel Baltazaris.
Kapellan i Glimåkra med tillnamnet
Textorius.
rt
Mftgn. Magni Gravius.
Janus Nicol. Karlebyensis.
n
Her. Henrici.
n
Wilh. Alberti Corvinus.
Wilh. Albertson Ravn, pastor i Solberga
4063 f 4680.
n
Matth. Mich. Berringius.
[Martinus Ottonis.
]E Sch. Ronnöb.J
rt
Malmog. z
Nie. Svenonis Scanus.
rt
Hataiag.
Georg. Beyerus.
n
Petr. Erici.
rt
Petr. Nicolai.
rt
Christiernus Jani Gerlovius.
n
Brunoldus Mejerus.
rt
Nie. Laurentij Norvegus.
rt
Thuanus Theodorici Hallandus«
E Sch. Malmog.
Sveno Nicolai Tutzensis.
n
Fridericus Henrici Falster.
n
Isaac Petri Falstrius.
E Sch. Helsing.
Jacob Nicolai Lemovicensis.
n
01. Nicolai.
Matth« Andrem Orupius.
E Seh. Ystad.
: Clemens Christophori.
E Seh. Helsing.
n
Olaus Simonis.
Matth. Petri.
'
E Sch. Malmog.
n
Petrus Jani Lundensis.

juni.
n
n

rt

n
n

xAfifio 1651,
Janus Johannis Billinge.

B Gymn« Lund.

26 apr.

ÄÜ7
Pani. Matth. Hariosius.
Pastor i örtofta 1659—77.
Junus Jani Harboe.
Nie. Christiemi Svecus.
Joh. Theodosii Brannerus.
Laur. Svenoburgius.
Jonas Petri.
Haggæus Benedict.
Sever. Erasmus.
Eric Johannis Hinsholmius (fr. Pyen).
Joh. Nicol. Hafniensis.
Matth. Wilhelmi Roenovius.
Matth. Theod. Hallandus.
Steno Michaelis.
Christiernus Severini.

1

ø

ø

E
E
E
E

Sch.
Sch.
Sch.
Sch.

n

0

ø

n

xn
«
ø
0

Malmog.
Heisingb.
Christianst.
Malmog'.
”
n

3 nov.
n
0

ø

»

ø

0

E Sch. Helsingb.

n

n

n

Anno Î652.
Jacob. Olai Anconitanus.
Joh. Mich. Stagius.
Johannes Jani Carup.
Magn. Pauli Frisius.
Gregorius Westhovius.
Oligerus Magni.
Pastor i Cimbrishamn 4657.
01. Olai Norvegus.
FridricusRascius.
Joh. Rascius.
Henr. Andre».
Joh. Jani Bornholmensis. Erasm. Harborœus.
Greg. Erasmi.
Paulus Christophori Duns.
Daniel Trebonius.
Joh. Joh:s Melfard.
Erasm. Petri Holbeck.
Janus Severini Athusius.
Joh. Nicolai Holmboe.
01. Christophori.
Jacob. Erasmi Leth.
Petr. Andreæ Cimbrishafniensis.

E Sch. Malmog.
E Sch. Helsingb,
E Sch. Lund.

26 maj.
n
n

n
n

n
n

0

n

n

n

0

tf
n

n

n

«
ø

n
,n
n

»
0

E Sch. Eustadiensi.
n

n
0

E Sch. Malmog.

n
n

0

E Sch. Christianstad. n
"
Lund.
”
n
Helsingburg. 20 dec.
0

0

0

0

Xnno
Severinus Laurentii. 5
/

E Sch. Lund.

46 mai.

Andri Magni Gravius.
Jan. Johannis Holbeccensis.
Paul. Laurentii, Torlosus.
Alb. Laurentii,
n
Pastor i Höj 4665, död 4684.
Georg. Matth. Gram.
Pastor i Burlöf 4664, död 4692.
Mich. Joannis Borringius.
Magn. Barthol. Aquilonius.
Pastor i Önestad 4668—4708; son af
poeten B. Aquilonius i Löderup.
Sever. Andre® Zövede.
Si gvardus Erici.
Bened. Johannis.
Laur. Trant.
Matthias Magni.
Sim. Pauli.
Paul. Hagæi.
Jöh. Georgii Vardberg.
Casp. Petri Brunovius.
Martinus Oveni Colmerus.
Christoph. Alberti Corvinus.
Pastor ilöfvestad och Bromma 4654-79.
01. Christierni.
,
Olof Christensen Klinte, sonaf Christen
Oissen Calundanus, pastor i Bosjökloster, var åren 4662—99 faderns efter
trädare i embetet.
Adamus Johannis.

E Sch. Land;

46 maj.
n
ff

n

n
n

n

n
n

n
n

n
n

»

»
»

E Sch. Malmog.

n

E Sch. Corohensi:

”

«
n
'

n

- n- '
n

i-

n

E Sch. Eustad.

È Söh. Lund.

40 nov.
z

n

E Sch. Malmog.

Anno i654.
Nie. Simonis.
Kolbernus Tostani.
Casp. Pauli.
Petr. Johannis.
Hermannus Wilhelmi.
Petr. Pétri Segidius.
Joh. Andreæ.
Christiernus Joann. Fabricius.
Iv. Ditlevius Claudii.
Pastor i ^Österslöf 4659 f 4670.
Joh. Andreæ Blegius.

E Gymn. Lund.
6 maj.
E Sch. Coronensi.
”
n

n
.’ir

■ •’: ; A•

E Malmog. Sch.
E Gymnas, et Sch.
Lûndensb
«
i

p

ff

n
n’
«

i»

ØW
Alb. Westhovius.
Henr. Laurentius.
Bened. Laurenfîus.
Jacob. Henrici.
v
Petrus Georgi.
Janus Severini Morsinus.
Nie. Georgius Cervinus.
Th. Laurentii.
Amöldus Johannis.
Paul. Dicterici.
Janus Herculis.
Arnoldus Johannis.

»

•

n
n

»
»

E Sch. Christianstad. ”
H

D

E Sch. Eustadiensi.
E Sch. Coronensi.

"
”

n

n

E Sch. Christianstad. 11
n

n

E Sch. Helsingburg.
E Sch. Malmog.

*
”

Anno {655.
Joh. Jani Richius.
Joh. Lsftitentij Norvegus.
Erasm. Andreæ Gemsæus.
Kasmus Andersson Gemshöj, pastor i N.
Wram och Bjuf 4664—4694; prost.
Christiernus Jacobi Hirtznack.
Joh. Laurentii.
01. Coccius.
Magn. Bartol. Sandensis.
Frider. Bartol. Sandensis.
Ahasvérus Nie. Hallandus.
Mart. Jani Cimber.
Petr. Nicolai Bogonianus,
David Henrici Stabe.
Nie. Olai Birkerodius.
Christian. Alberti Tidstad.

E Sch. Malmog.

7 juni.
n

n

E Sch. Helsingb.

nov.

”
E. Sch. Malmog.

»
n

n
n
n

n
n
n

n

n

E Sch. Helsingb.

n

n
n

n
n
n

n

E. Sch. Ystad.

n

Anno 1656.
£ Sch.
Andr. Nie. Sommer.
Petr. Nie. Ilosius.
Gabr. Joh. Tollosius.
Laut. Christiemi Boring.
E Sch.
Joh. Wormius.
Petr. Paschasius.
Nie. Petri Helsingoranus.
»
Nie. Joh. Anconitanus.
Nie. Joh. Malmogius, pastor i Reslöf och
Ö* Karleby 4660—74. (Biskop P. Win-

Lundensi.

maj.

n

n

n
n

»
n

,

Malmogiana.
0
n
n

”
»
n
n

39

strups Breff till GJ O. Stenbock/ frân
4t58—1664.) ’
Andr. Christophori.
EriCus Petri,
E Sch. Ystadienai.
E Seh. Malmog.
Andr. 01. Falsterus.
»,
Burger. Severini Anconitanus.
n
Mart. Gerhardt Möensis.
»
Joh; Coccius Hafniensis.
»
Mich. Matthiæ Anoonitanus.
E. Seh. ChristiansL
Janus Magni Engelstad.
[Eribus
AHzius.
E. Sch. Sylviaburg.]

u
“
»
n
n

n
n
”

Anno 1657.
Wulfgangus Rumannus.
• >‘»Pastor i Högelse vid KjÖge f 1720.
Mich. Laur. Torlosius.
Petr. Laur. Hiersovius.
Pastors Glimåkra 1662—74.
01. Laur. Hiersovius.
Pastor i St. Bjellerup och 1:ste stads
komm. i Lund.
Nie. Arvidi Warbergensis.
NicJ Jani Fabricius.
Kollega i Lund 1661; se sid. 316.
Joh.' Frommius.
NicJ Oliveri Hafniensis.

E. Sch. Lund.

Petr. Jacob. Eustadensis.
Pastor till S:t Peters kloster i Ystad 1660

Bk Sch. Tustadiensi. n

Christianus Christiani Mariagrius.
Jac. Nicolai Fogius.
Andr. Nicolai Slaglosianus.
Petr. Laurentii Assenius.
Sèv. Eliæ.
,
Joh. Arnoldius.
Joh. Martini Schurtius.
Wilh. Clemens? k

Pastor i S:t Olof c. 1668.
Johannes Erici Cervinus. . ,

Armo 1658.
Hermannus Joh. Bergensis.

14 ma
n

». ;

n.

n

« •

n
n

'

n
n

n

f»

E.

E.

n

Sch. Malmog.

”

n

n

n

w

Sch. Helsingb. 46 nov.
»
»

.

■

» ;

»

n

n

n

£ Sich. Malmog.

3 màj.

644
ÀWM iG&k

E Seh. Christianst. 45 april.

Andreas Jacobi Ydstadiensis.
Rektor i Ystad; se sid. 549.

Anno i660'
Henricus Tobiæ Soranus.
Sam. Erasmi Schovius.
Wilh. Claudij Anconitanus.
Joh. Joh. Sperlingius.
Greg. Joh. Wardensis.
Christ. Christiani Lyloff.
Matth. Nie. Calundanus.
01. Joh. Ancharius.
'
Joh. Petri Mediapolitànus.
Mart. Thornæ Coroniensis.
Bruno Mich. Boserup.
Georgius Joannis Schultetus.
CM. Andre» Axtrupimt
Pastor i S:t Olof.
Christ. Georgij Rascbius.
Joachim Hypha Uphius.
Past, i Hyby 4666 (f. 4640 f 4677). '
Christianus Hyphauphius.
Petr. Nie. Enslovius.
Joh, Petri Anconitanus.
Nicol. Severini Everlovius.
Barth. Andreæ Struchius.
Jacob. Andreæ Struchius.
Qreg. GeörgU Kniphof.
Ericus Christierni Herlovius.
Wilh. Nie. Cimbrisport.
Jan. Jonæ Herdalius.
Chrysost. Nie. Holbeccensis.
Var pastor iBjereshög och Oxie 4QHÛ,
men afsattes och blef adjunkt i Ystad.
P^brøs Ahr4ham. Hafniensis.
Nie. Severini Engelius.
Christ. Cars ta ni Fundanus.
Inskrifven i nov. vid Greifsv:s univ.

Jacob. Christiani Paulisst.
Andr. Joannis Paludanus.

• t• ,

E Sch. Lundensi. 43 april.
n
Christianst. Stålnaj.
”
Malmog.
6 juni.
n
0

Lund.
n

n

49 junt.
n

”
Christianst. 24 juni.
E Sch. Lund.
3 aüg.
s n
n

■•

n
n

i»

n

9

• >*

9
■ i. -

n
n

n

n
n

n

n

E Selv Malmog*
w

4 aug.
D

*

E Sch. Christianst.
n
n
n

n
n

Ë Sçb. Helsingh. 42 aû$.
n
n
E Sch. Lund.

5 nov.

n

n

n

E ßch. Lund.

40 dec,

E Sch. Lund.
■E SeK Eustad.

48 maj.
9
39*

642
Anno i666.
Matth. Carstani Scanus.
Bror till den ofvannämnde Christ. Carstenson och prestson från Christianstad.
Stads-komm. der och pastor i Nosaby
4686.

E Sch. Rosch.

Anno 1667.
Gerhardus Petri Upendic, antea adoptatus in numerum civium Academicorum
Gryphisvaldi.
lektor i Ystad 4668; se $id. 549.

27 mars,

II.

Förteckning på de Skåningar, som 1611—1653 vid Köpenhamns universitet blifvit promoverade till Baccalanrei
philosophiae.
.(Öen ældste Univ. Hafniensis Matricula).

Baccalanrei promoti.
Johan. Matthiæ Getorp.
Rektor i Landskrona; se sid. 423.
Janus Laurentii Scan.
Amoldùs Johannis Munthenius.
Professor vid Lunds gymnasium; se sid. 294.
Bartholom. Othonis Malm.
Johannes Andreæ Malm.
Johannes Valtenus Malm.
Laurentius Jacobi Scanus.
Johan. Biornonis Malm.
Michael Wilbadius ”
Valentin Christiani. n
Pastor i Kallundborg; f 4649. Jfr. pag 427.
Johannes Hemmingii Malm.
Ericus Johannis Rector Helsingburgensis.
Jfr. sid. 465.
Severinus Johannes Solinus Rector Coronensis.
Jfr. sid. 425.
Ludovicus Joh. Munthenius, Hypodidasc. Lund.
Slutligen biskopi Bergen uti Norge; f 4649. Stam
fader till L. Holberg; se sid. 344.

29 juli 4644.
w

4 nov. 4642.
n
n
4

40 maj 4644.
n
n
n
n

n

44 maj 4646:
'

n
n

6Ï3
[Jacobas Johannis Corvinus. Rect. Halmst.
44 maj 4646.]
'»
Petrus Thomæ Daugardensis. Hypod. Lund,
Jfr. sid. 34 4.
Ji
Janus Andres* Malmog. ibid, hypod.
Jfr. sid. 314.
Haquinus Benedicti, olim Lundensis hypodidascalus,
9.
jam designatus pastor Ahusiensis.
n
Severinus Laurentii Malmogianus.
Laurentius Abraham. Lund.
24 april 4648.
j»
Balthazar Thomæ Malm.
’ ... Pp
Christianus Bartholini Malm,
>
9
Erasmus Matthiæ Lund.
n
Theodorus Erasmi Scanus.
it
Christianus Johannis Lundensis.
n
Andreas Nicolai Treleburgius.
Albertus Johannis Corvinus. Scholæ Malmog. Collega. 29 maj 4649.
Jfr. sid. 398.
Christiernus Olar ejusdem Scholæ Collega.
'Jfr. sid. 397.
Magnus Matthiæ Tauroltensis ejusdem Sch. Coll.
Jfr. sid. 398. ,
Casparus Johannis Lundensis.
David Petri Hallandus Sch. Lund. Coll. Jfr. sid. 346.
n
Dictericus Henrici Lundensis patriæ Schol. Coll.
Jfr. sid. 345.
27 mäj 4622.
Andreas Bremerus Malmogius.
Jfr. sid. 407.
Christianus Canuti Scholæ Malmogianæ Coll.
Magnus Hagæus Scholæ Vehaniensis Rector.
[Fridericus Abrahami f. Scholæ Varberg. Rector.]
[Sveno Jani f. Trelburgius Sch. flalmst. Rector.]
Laurentius Danielis Lundensis.
Laur. Petræus Gemzæus.
Georgius Matthias Malmog.
Petrus Martini L Helstadius Scholæ Malm. Coll.
Henricus J. Hammelovius, Scholæ Malmog. ébll.

Johannes Nicolai Coronensis.
Severinus Nicolai Helsingburg.
Gerhardus Petri Scanus.
Johannes Johannis Scanus.
Matthias'Claudius Scanus,

n

«

'

4624.
n

j*

jj

ji

49 maj 462?.
JI

n

t ,

n

42 maj 4632,
ji
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Johanbes Erbesti Badenius.
6 maj 4640.
Professor vid Lunds gymnasium. Jfr. si<L 499.
Ericus Magni Gravius Scholæ Lund. Collega. '
. 9 maj <648.
RektoH Helsingborg, slutligen bisk. i Arhus* Jfr. sid. 345.
Ivarus Johannis Wandalinus, ejusdem Scholæ Collega.
Jfr. sid. 300.
AbrahaVnus Porta Coronensis.
Ax. Jani Helsingburgensis.

n
”
4653.

III.
(Kgl. Öanska Kansliets Arkiv. — Sjællandske Register XIV f. 489)

Jfr. ofvan sidd. 86—87.

Bisperne offVer aelt Riget finge Kongl. Iaj:ts obnebreffre,
deris bôm som Vdskickis pak de Jesuitiske skoleer,
saa och skoletjenesten offver aldt Riget Aanrdrendes
Liudendis ut sequitur.
Christi anus Quartus.
GiÖre Alle Witterligt, Att Eftersom Wi komme Vdj forfarmge
hu o ri edis detté Riges Undersåtter bode udaf Addel ög andre dennem
skulle Wnderstaa deris bom Vdenlands att forskicke paa Jesuitiske
Skoler, dennem dersammestedz aff Ungdomme^tt lade Informere eg
optugte, huilket jned tiden, (dersom saadant ieke udi tide bleff före
kommit), kunde giffue Vdi Religionen stor forandring, dersom saadanné Personer Vdi vore Riger og Lande med Nogen Skole erter
Kirke tjeneste eller Andre höge bestillinger bliffue forlenede, det
Vii dog som en Christen Offrighed, (som med störste flid bor og
vill lade Oss were Religionen befalet, og Oss derhen wilde beflite,
att aldt huis nogen Papistiske eher Jesuitiske Vildfarelse og Vederstyggeligbed emod Gudz Ord og Ære kand forarrsage maae bliffue
afskaffit), Ingenlunde lide eller thilstæde wille Och epther at Vii
forfore denne att were denn fornembste og störate A ars age huorfore
forutn. Wore Undersaatter foraarsagis deris börn paa forenæ Sko
ler at udskicke, Att Ungdommen j Skolerne her Udi Riget megçt bliiïue foçsommett, wdaf efterfølgende Aaraager, Att der icke
Lesis Ens 'Autores Vdj skolerne offner aid Rigett, saa de perso

ner, som drage fra en Skole til den Anden mue begynde saa gaatt
som Lehre paa Nye, og der med spilde deris Ungdoms.Aar og Al
der, og end Vndertieden hender sig Att adskillige Autores Lesis i
ep Shple i Adskiellige Lectier og Classibus, Og alt samme Præceptores der for uden Vnderstaa sig Selff at,formere og dictere deris
egen Sonderlige præcepta, som Ungdommen wnder dennem skall

excipere og Lehre, méd andre mehre Langt dictatis og anuotatioàibus, huocmed börn oc Ungdommen Li dett eller iMbut er tient.
Thill ihød Och skall Wndertiden Vdi Sköletöennisteri focbrflnis de
pebsoner, støn êkke ändess qvatificefit thill saadan Kald og itestelLnig med frugt att'kunde bétiené og faaréstaa, Skall og her VdjUfle
findest merkelig hröst att bornene icke Vdj tide tillholdiss att lehre,
deris Catechismum og Börne Lerdota og saa ordentlig med Ungdom^mhns optagtellse procederes, somthet sig burde, Saa de kunde
lehre dett ehe effter det andet med fragt, Mens Vndertiden Springe
deris Informatores offuéfr megit sodi icke bunde at gaas forbi, Re
petere icke aldtingest saa flitig som Ungdommen det noksom kunde
foriatte, uxércere icke deris disciple in tatintø COHoqtdi» *^ Arg»mentis saa tidelig som det sig burde: Forsömmb att lade bbtiftrø
tesè dagligen Wden det som dennem thill deris Fundament er for-*,
nöden og endog de ikke en part haffue fattit Rudimenta Grammftticæ Latinæ dragis.de ligeuell derfra thill Lingvam græcam og diatecticam, førend de noget der Vdi ktindh begribe thill gaffns méd
mange flere forseelser ber Vdi Rigétt flwdess Saa sig weH lader att
abnseatt en part Prtenêptores Stâtafr dfcftire dtt S&gB dette Bgeta
nötte end disciplernes forfremmelse Thaa effterdi wi som en Chri
sten Öffrighed skyldige er Vdi Vore Riger och Lande Guds ere for
aldtingest att forfremme, dernest vore Rigers og Undersaatters Gaffn
og beste Som meget staar, der Vdj att. Ungdomme^ ikke hliffuer fprsömmit, som dé gamble effter Guds fors i un skulle succedere, Naar
de ved döden afgaar, Êâfïue Wi"Npadigst paalagt og befalit Oss
Elskelige Hederlige og Höglerde HédtbH b£ føofessoribus udi Uni
versitetet her udi vor Kiöbsted Kööbeabäffn derpäa uU; giöre en viss
general Förordning, huoreffter sig ehbuer effter denne dag køb de
haffue att rette, huilcken Voris Naadigste befalning de og Vndéi^
danigst håffuer efiterkommit, Tho bede Vii biude och hermed Wengeligen hg Alffuoriigen befbate Ailé-Rèctorrés Sdholarum
Vdi
trivial- og börhe-skoler offvfcr hit Vortt Rige Dannemark, attde rned
deris Horete Og Medti enner.altøetes rette denwem effter den tabeilâttï
scbolastictan med medfølgende admonitionibus, Som derom nu for
fattet er, Saa vieil Jom <og Strengefigen og Alffuorligen biede og bé^faie alte Sirperihibnitenteme her Vdi Riget att dehaffber flit oggrdtfdk
giffvéiig .imteehnnde, att dér offner* med storfliedirh'ffuer holdittfcém
forschreffuitt staar effter huer Skolis Villkor Saà atttabellte clasSium
singuläres bliffver strål herefter huer Skolemester ttiillkiende gtftøit,
att de Vdi alle Lelier Vdj Skolerne demoeto dereffteH kunde haffue
att tette, Saa eg forskaffer thill Reotores Schoiarem scbickeMge og
duelige Personer, Magistros eller Candidates Magistern Philosophie!

646
thill de Siuff Capittels Schöler her Vdj Rigett saa vell som thill Kiobenhaffn og Malmöe Schöler, og Vdi lige maade haffue Vdi god Agt
ingen at forordne til Skolemestere Vdi de andre Smaae Schöler her
udi Riget, Ey heller thil Överste hörere Vdi de forutn. Store Scholer
med mindre de Ere promoti Bacchalaurej, Saa att aldtingest maa
gaa skickelig thill, Som Superintendenterne ville Antsuare for gud
og vere bekfend for Oss, paa det Gudz ære vid saadan Middel maa
bliffve forfremmit vore Riger forbedrit, og Vons Undersaatter icke
skulle giffuis Aarsage tbill déris Born for den sag skyld efftersonv
forschreffadit staar paa fremmede Skoler att Vdsende. Saa fremtt
nogen ex Præceptoribus her Vdi Riget Vnderstaar seg heremod att
giöre, Skall Superintendenterne huer Vdi sin Stigt vere forpligt han
nem effter förste Paamindelse aldelis att forvise og en Anden skic
kelig Person Vdj hans sted att forordne, saa fremtt de her udinden
findess forsömmeligen (og Sönderligen naar de Aarligen paa deri6
Embedis Wegne Visitere Scholerne) wii da icke skulle foraarsagis
att tiliskikke Andre Visitatores og derforuden straffe den offuer, som
vedbör, Huorèfter seg en huer skal haffue att rette og forholde, La
dendis det ingenlunde.

Actum Hafniæ 22 Octobris Anno 4604.

IV.
(K. D. Geh. Ark. — Skaanske Regist. IV f. 499 v. — f. 203j.
Jfr. ofvan sid. 402.

Om Lundestifts Schola.
Christianus IV:tus.
Giöre vitterligt, eftersom daglig forfarenhet uduiser, att vngdommens Christelig och goede optuchtelse er en viss och fast grund
till alle lofflige bestilte regeringers Velstand, saa haffue vij derföre,
och aff den begierlighed vij haffue, Gudtz saliggiörende ord vdi vore
Riger og Lande aff yderste formue att fremme och befordre, med
vons Elskeligste Danmarkis Rigis raadis raad och samtycke naadigst
for gott anseett Cathedral collegia hoss en deel vore Stifft Skoler
att forordne, paa det den wschickelighet maa forekommis, huilken wij
naadigst forfarer sig iblantt Geistligheden hidindtill sedewånligen
begiffuer. Som ehr, att Wngdommen ilde funderede fra Skolerne
udi wortt Universitet och höyskole ankomme, och siden til Kald och
Gudtztieniste icke nocksom forfremmede, tilstedis, huorfore wij naa
digst haffue betencht, met Gud den allermechtigstis hielp, itt Colle
gium wdi wor Kiöbsted Lund, att stiffte och wdi den hellig threfoldigheds naffn anrette. Samme • collegii inspector schall Episcopus
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werre; hand schall tit och offte samme auditorium besöge, exami
nera, saa och forfare huorledis "Professores, synderlig vdi Gudtzfryckt och goede seder wngdommen wnderwiise, och selff efftersom
hans bestilling kand taale, diebus extraordinarijs i börnelerdommens
grund tilhorerne wnderwiise och forhore, efftersom ordinantzen hannom det och att gitire, tilholder. For det andet, saa frembtt nogen
medicus hoss samme Stifftschole residerer, saa schall hand: sönda
gen, éffter afftensang, sommeren met discipulis gaa herbatim, om
winteren wiise dennom partes humani corporis ex sceleto, naar
hand ellers er tilstede. Professor theologiæ schall effter ordinant
zen den werre, som nu er Lector, hand schall haffue till wnderholdning, de sogner Lector nu haffuer och dennom lade betiene med
en rasiderendis Cappelan eller saa att der ingen klage offner kom
mer, och derforwden niude aldt det som til lectoriet lagt ehr. Der
nest schall der were en Professor logicus, som paa en maanitz tid
om Aarith, eller extraordinarijs diebus schall wnderwijse auditores
att forstaa Metaphysicam, huilken wij naadigst bonà altarium Canuti, Beatæ virginis et Beats? virginia in medio Capellæ haffuer til
lagt
Dereffter Physicus och Mathematicus, som huer dag udi Ügen

schall haffue sin time, hueranden in Physica, hueranden in Mathesi.
Hand schall och paa en Manitz tid, om Aaret i stedet for Physica,
prælegere Ethicam och. wnderwijse auditores, deris terminos att for
staa, och haffue wij naadigst hannom til'besolding tillagt bona al
tarium Nicolai, Hypoliti, Beatæ Mariæ conceptions, Stephani, S. Tri
nitatis. Och schulle. Theologus, Logicus och Philosophus huer én

gang om Aaret ende deris Systemata, och begynde dennom tillige.
Professor latinæ Eloquentiæ schall were Rector Scholæ och haffue
tH sin lön och wnderholding huis Rector Scholæ nu haffuer oc nie
der. Conrector, som schall haffue til lön och kost det hand nu
haffuer schall were Professor linguarum Græcæ et Hebraicæ. Lem
pelige residentzer kand effterhaanden ex collectis och aff kirkernis,
som formuffue haffue, indkomme, nogre tilleg tilhandlis, huilke Professores selff schulte ved mact holde. Och schulte Professores be
flitte sig, böndeme som de til underholdning haffue, att holde ved
goed heffd, och dennom ey wforrette eller wforrette lade i noger
maade, med mindre de derfor wille staa tillrette. Och schall Capittelit samttlig were samme godzes öffuerste forsuar, saa well naar
bönderne aff forbemelte deris hossbunder forwrettis, schouffue for*
huggis, eller godzitt fordervis och formindschis i noger maader, som
naar bönderne aff andre wdwortis nogen trette paaföris.
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Professores schall haffue sessionem in actibus Cathedmlibus och
ellers were forplict alt dömme wdi Ectøscabs sager och & ahdre
saadanne besueriige beraadslaginger, naar det behouff giöris.
Forbemelte Professores schall giöre deris fiiid, att wogtjommen
die Systemata, wij allerede naadigst haffue forordnett att förfrattis,
grandeiigen och rett forstaa och laade deris egen dicteren aldelis
fare; Meden ellers i alle maade were flittig, alldelis ingen dag for
nogen privat tilfelde, forsömme, och icke tage sig den frihed at de
aff byen forreigse, wden Biskopens samtycke, och dog were forpfict
en aff collegia for sig att substituere.
Huis -widere angaar modum docendi, disciplinam oc andet saadantt, daa wille wij, att den ahnordning, huilken derom giöris a#
dennôm wij naadigst forordnett haffue, saadant saawell som artes
ipsas paa woris egen naadigste ratification att forfatte, aldelis i alle
sine puncter holdis och effterkommis, och mue Professoribus den
vndschxldning intet gieide, att enten det eller andet som eainme
Collegium belangende anordnis, aff deris formand icke er holdett
och efterkommet.
Till professiones schulle lærde, fromme och wberöctede Magistri
befordris, som enten aff collegio angiffuis boss Universitetet wdi
wor Kiöbsted Kiöhenhaffn, ôch aff professoribus, sammesteds för
hörts oc döctig kiendisj, dier och de sobï aff forpaitt
^dhole
collegio commenderis; Och scball cottegii ferit profeosotösiummitum Religionis, saauell coUegio som Vniversitati aflegge, giortt paa
den sande Christelig religion, soin den wdi Gudtz ord, öch den hel
lige schrifft befattes, och wdi woris Kierker öch Seboler terris, elf
ter ordinantzen och Annö 4530, aff woris Religions medforwate,
till Augsburg offuergaffueSb Med Bisperne, Redore och Canrectore
att forordne, schall forholdis effter ordinantzen.
Meden saa frembt wdychtige personer befordris, saae schall wo
ris Lenssmænd werre forplict, oss saadantt wnderdanigst att giffue
till kiende, paa dett wij naadigst wdi tide der till kunde wiide att
schaffue raad. Befindis nogen professoris wfliid eller forsømmelse i
hans profession skal hand staa til rette for woris Lensmand, Bisohopen och Collegium, saa frembt hand förste gang adwarett aff
Bischopen sig icke retter. Dog Corrector snare for Bischopen och
Rectore Scholæ.
For det siste, pah dett Universitetet heraff icke schall haffhe
nogen affsage wille wij naadigst att;de beste och wnge ingeniawdi
Scholen, synderlig nu wdi begyndelsen och til Collegium rett kom
mer paa fode, schulle allenne wdi forrtt collegio wnderholdis; saa
att de vel till* alders komne ere och themmelig forfremmede, mue
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fra samme Stifft schole, saauell som fra de andreæ scholer attbid
forschickis till Universitetet.
De börn som afif gott nemme erre, och god forhobning om, schulle
1 fra de smaa scholer forschickis, til fôr.tt stifftschole och collegium,
öch der anhammis, och nyde alle beneffciis, ligesom de aff begyn
delsen wdi samme Stiftelse opdragne ware.
Aff saiatne collegio schall huert eller huert andëtt Àar, maa for
schickis en fattig Person til Universitetet till Kost, dog schall samme
person werre wel forfremmet och om huilken der er stor forhaabning.
HuHken forbemelte woris naadigste forordning, wij wdj alte sine
puncter wüte haffue holdett. Findis nogen sig heremød att forhol
de, haffue forbrutt sitt kald och profession, huoreffter och woris
Lensmand, Superintendenten, professores och andre sig schulle haffue
att rette, saafremtt de icke derfaare Wille stande oss till rette.
Gifiuett paa wortt Slott, Kiöbénhafita den 13 Febr. 1621.

V.
(Kgl. D. Geh. Ark.

Skaanske Tegneiser V.)

Caumkerne vjtø Lund neget geistlig Gods aarörende.
Christianus 4:tus.
V. S. G. t. Efftersom J nogen tid forleden Vndordanigst oss

haffuer hiemstillet, att huis Gapittetet haffuer htt fortene, en Stifts—
schole der sammestedz at fundere huor till Wi nogle Vicarier som
Wi naadigst haffde at fortene haffuer Vdlagt effterdj da Capittelit
haffde at forlene, den tid icke Waare ledige, J och derpaa haffuer
bekommit Vor naadigst Missive att huis som forme Capittelt eller
Wgen 4es
haffuer at forlene, Vnderdanigst till oss och
Cronen igien att Wdleggetil at forlene
naar det forfalder :|:
saa megit som det sig belöbber Wi Naadigst Vdlagt haffuer, Daa
bede Wi eder och naadigst Ville at J med förderligste en richtig
Jordbog paa hvis geistlige godz forme Capittell eller nogit des membrum, efftersom forschriffuit staar, haffuer at fortene, oss Vnderda
nigst lader tilstelte, Saa Wi kunde dcraff Vide hvad Wi haffuer. at
fortene och at J dett vicärie som effter affgangen Lauge Wrne alle
rede falden er, den Person,' som Wij Naadigst dermed forleent haff-

uer, lader folge. Dissligist at J eder erklerer om J noget effter Wor
forige derom till eder afgangen Missive til Collegii tilhörere dersammestedz haffuer Contribuent. Dermed &c. Datum Haff, den 11 Febr.
A:o $623.
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vi.
x

(Kgl. Danska Geb. Ark. Sk. Tegneiser. IV).
Jfr. ofvan sid. 401.

Till Capittel i Lund, att eftersom Kongl. Mayst naadigst
professores til Stifftscholen haffver dotent, att hans
layst. derimod aff deris forlenings beneflciis giörer
wdleg, och resten til auditorum wnderholding.
Christianus 4:tus.
Vor synderlig gunst tilforn. Wiider, att efftersöm i nogen tid for
leden wndérdanigst oss haffuer hiemstillett, aff huis Capittelett haffuer att forlene, en Stifftschole sammested att fundere; Daa effterdi
samme forleningør icke den tid waare ledige, och Wij nu aff nogle
vicarier, som wij naadigst haffue att forlene samme Stifftschole haff
uer nest Gudtz hielp, bracht paa fode, bede Wij eder och wille, att i aff
huis Capittelett,* eller nogen des membrum haffuer att forlene, wnderdanigsk til oss och Chronen igien wdligger att forlene, naar det
forfalder, saa megit som det sig belöbber, wij naadigst wdlagt haff
uer. 1 ligemaade begere wij naadigst, att 1 det öffrige til samme
collegii tilhoreris wnderholding, wille perpetuere, anseende, att sam
me collegium hoss Lunde stift funderis, och saadan indkomme till
fast ingeû bedre brug kand anvendis. Dermed schier vorwilie,Befalendis eder Gud. Haffqiæ den 46 februar. Anno 462^.

VII.
(Kgl. Danska Kansliets Arkiv. Sjællandske Register. Tom. XX. f. 75.)
Jfr. ofvan sid. 403.

' Oben breff Roskyld, Lund, Ribe, Aurs, Wiborg Collegium
anrörendis wed huer skole.
Christianus 4:tus.
Giöre Allom witterligt Att efftersom Wi Naadigst haffue funderet
och stifftet till det Collegium wed N. N. domkircke, tuende præbender till tuende Professorum Vnderhcfld, som Vngdommen sammestédtz Vdi Guds fryet och boglige kunster skulle Vnderwise, och wi
Naadigst forfare saadant aff dennom icke nocksom at skulle kunde
forrettis, (illmed ingen hielp aff Rectore och Conrectore Scholæ at
skulde kunde haffuis, med mindre Skolen deroffiier skulle forsom
mis, da paa det der med Lectore Theologiæ kunde were fire Pro
fessores, haffue wi Gud den Allermegtigste till Ære, Kirken skolien
och den studerende Vngdom till forfremmelse, endnu lagt et Cano-

nicat hoss N. N. domkirke till den fierde Professons Vnderhold,
huilket aff Oss och Wore effterkommer Koninger J Danmarck skall
Vigenkaldeligen forbliffue dermed till ewig tid der hoss ochsaastifftet och funderet, att Professores saa wel som Rector Scholæ skulle
haffue sessionem in -actibus Gathedralibus och ellers were forplictede at dömme Vdi Egteskabsager, och J andre saadanne besuerlige
beraadslagninger, naar det behoff giöris. Och skulle de saa wel,
som Rector Scholæ, nyde optionibus in prœbendis, Saa och portionibus mensis bonis communibus procuratoriis Testamentariater och
alle Commodis Gapituli, huad Naffn det och haffue kunde, lige wed
andre Residerende effter Senium, Vden nogens modsigelsse, ophold,
VdÜugt eller forhindring i nogre maader, Vnder huad skien det och
skee kunde. Saa fremt och nogen were sig Lectori, Rectori Scholæ
eller Professoribus deris Lön giordt er aff vicarier eller andet dess
lige godtz, da skall samme corpus som hannom til Lön lagt er, reg
nis for et Canonicat der hoss domkircken/ och effter sit Senium
nyde alle forbeie portionibus, bonis Gommunibus procuratoriis och
desslige Gommodis Gapituli som for:e Vanseet huad och Residentes
haffue derjmod at forwende, Saa frembt och nogen Professor ôpterer en bedre Professis indkomme, da nyder hand det Senio hand
för haffde, och de Gommodis hand dermed samlet haffde, Thi for
byde Wi alle och en huer herimod at giöre J nogen maade, Vnder
wor hyllist och Naade, Giffuit Haffniæ den 7 Maji 4639.

THI.
(Kgl. Danska Kansliets Arkiv.

Sjællandske Register.
90—98).

Tom. XX. fol.

Fundatio paa Roskyld Scholes Collegium. J ligemaade,
Lund, Ribe, Viborg och lurss.
Christi an us 4;tus.
Giöre Allom Witterligt. Att efftersom Vi aff Kongellig Christeilig
forsorg nogen tid forleden, haffuer med Gud Allermechtigstes milde
Nakdige Bistand hoss Rossskyld Trivialschole, stifftet et Gollegiifå
eller Gymnasium huor Vdi Vngdommen Vdi Theologia, Philosophia
och Mathesi skulle- Vnderwisis, paa det de diss skickeliger och be
der beredde, sig siden paa Woris Universitet l^unde indstille, och
Oss Vnderdanigst nu angiffuis, saadant icke at naae sin effect, Aff
aarsag trende Professores icke ere nock, medens derforuden behöffuis, saadant at sette Vdi wercket, huorwed och tillige Rector

och CoMtcter Sehétø huer dennom dissuden, deris. Bestilling künde
forestaa, naar dennom med Cottegio intet behindris, huorfore Vi
Naadigst haffuer for got anseet saadant at forekomme, endnu pn
Professorem att forordne ooh beskicka, som herefter meldis.
For det förste skall tillforn, Gymnasii ooh delz Professores Vnderhold till ewig tid Vigienkaldet och VryggelUg folge den indkom
me som dennom nu folger, ooh Wi dertill widere perpetuerit ooh
funderit haffue Vdeo nogen giensigelsse och revocation J nogen
maade.
For det andet skab ingen forflyttis aff Scholen in Gymnasium
med mindre hand haffuer I ) lert sin Grammaticam, Latinam et Græoam doh paa huis der Vdi er kand giffue god och grundelig beskeed,
haffuer lert Sin Cateohismum och der Vdi saaledis er funderit, att
hand icke ordine allen iste kand-fordeligen opregne Vden att, men ,
fornemmelig den rette meaning fatter och forstaar, 3} kand argu
mentum Danicum in Latinum Sermonem Vden errore Grammatico
offuersette, i) kand Grammatice resolvere téxtus sacros Græøos No
vi Testamenti, som till höymesse och Afftensang pleyer att fremsettrs, ö) er saa Vit kommen in Logica och Rhetorica at <hand kand
formere en Syllogismom och giöre gode Reede och Regenskaff paa
Tropis et Figuris, som in Authoribus forekomme, 6) som haffuer lert
sin Prosodiam och elfter den weed att æstimere et versum som kand
frembsettis, och paa det ingen skatt köttratt* in Gymnasium, som icke
haffuer lert huis som nu omrört er, da skall Bispen med Professo
ribus Gymnasii were tillstede naar der skall skee translation aff Scho
len in Gymnasium och da med tilbörlig flid giffue agt paa at de som
icke endnu ere maturi Gymnasio* efftersom bemelt er icke aff Scho
len forflyttis.
For det tredie Gymnasium skall saaledis byggis och disponeris
at Vdi det ere tuende Classes, huer paa sin affdelte sted, Saa tuen-;
de Professores der Vdi tillige kunde lesse, och skalk der Vere fire
Professores in Gymnasio, aff bwlckø de nøderstø maa opstige till
den Professions indkombst som beder er och dog profitere det sam
me, hand tilforn profitent haffuer, dog at agtis om hand er bequem,
ooh haffuer bewirt in Gymnaeio sw flid, im professiom, dog Lnctnbestilling och indkompst icke benjoed meent, endog den at forbliffue altid hose en god Theologum, som Vdi lingva Hebræa er ver
sent.
For det fierde den förste ocb fornemste Professor, som er Lector
Theologiæ skall lease Locos Communes, och dennom. saaledis for
klare att Vngdommen kand faa grundetig kundskab om alleArticubs
fidei, saa at der Vdenad teds de fornemste dicta Scripturarum, med

huilcke huer Artickel kand hekrefftige$, naar ambes et singuh Chri
stians refigienfo Articuli ere tiU gaffos paa tre herding Aar® tid endede, da kand Sulpi tius Severus adjungeris ach paa det forfosteforklaris och Vngdommeni hçm vrisis tiH Biblen deraff Vi ttlo fftigere. at
forstås, delt som aff Sulpitio Severo kaarteligeua ek andraget, och
naar Vngdotnroen kommer in Gymnasium, da skulle de Historias San
eras lingua Latina memoriter recitere, dog icke att de dem effter
den Latinske, version verbo ad verbum lesse Vdenad, meden Historiam referere Latine, som de den kunde ihukomme och selff paa
Latin indføre,* och J saa maade haffue de at pietatia et Historiæ Sacræ et lingvæ Latinæ exercitium, effter att Vngdoarøen vel er for
faren: ta Artfoulis fldei och in Historia Sacra, da skall Professor
Theotøgicus anföre Afogdommen till lingvæ Sanctæ initia.
For dett femhte den anden Professor skall lingvam Latinam och
fotnenqlig öffue Tngdommen in Terentio, Cæaare, Cicerone, och skall
4) Vngdommen selff recitere textum den ene effter den Anden, och
den meest som mindst forfremmet er, och huis wanskeltigt er paa
danske lade forklare, ooh skall Professor monere huor der stair foil
eltar: fortolkningenicke er saa eigentlig som det sigbör, 2) textum
skall Professor Logice et Rhetorice resolvere Vden dicteren, och
Vndertiden lade de best forfremmede Auditores selff forsöge huad
de der Vdi formaa kunde, 3) skall Professor giffué tillkiende, huis
singuläres loquetodi formæ som fornemlig skall ohserveris, saa och
huorledis Alting till Brug gaffnligen kand och bör utföris, 4) skall
hand giffue disciplerne huer Mandag, Tirssdag, Torsdag, ach Fredag
exercitium styli La ti ni huer anden gang liberum och huer andjjgang
ad imitationem prælectionis. 5) skall hand lade huer Vge Auditores.
en kaart Oratiunculam paa et Blad eller to elahorere, om Onssdagen
och Lëffuerdagen proscribere argumentum Oratiunculæ och giffue
dennom en kaart ach klar ideam effter huis ductum, de samme
oratiunmöam kunde giöre, 6) skall hand giffue Auditoribus huer
Mandag och Torssdag, soin de pestkommende Tissdag och Fredag
memoriter recitere skulle, nu et Sententiosum dictum nu insignem
et elegantem virtu tis, vitii, belli, pacis, præmii, poeiæ et effeetuum
&c. descriptionem, och. det paa en periodo to eller tre, aff profeatiseimis Authorihus, Oratoribvs, Historicis Poetis att 1ère Vdenad,
och Vndertiden at 1ère Psalmos Davidis aff Buccanano. in versus
eleganlissime illigatos, dog saa at dett deris andre studia icke for
meget forhindrer, och .7) endeligen skall Professores huis disciplerne forelessis, med dennom repetere och flittehgen forfare, om de
det till gaffns forstaa, och som Vedbör 1er ocb beholder.
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For det siette den tredie Professor skall lésse lingvam Græcam
och j synderlighed öffue Vngdommen in lectione Novi Testament!
Græci, huoraff skall Vdenad leris de Sprog, som fornemligen tiener
till hoffuet Articlerne J woris Christeilige tro at bekräfftige, och
naar Vngdommen Vel Vdi Novo Testamente Græco öffuet er och
kand obvia quæque et interpretari & Grammatice resolvere, kand
Professor forlesse faciliores Isocratis Orationes, och effter leylighed
conjungere facillimos Poetas, Pythagoræ carmina, Theognidem, Phocyllidem och de lettiste Homeri versus, skall och samme Professor
lere Vngdommen Arithmeticam vulgarem, saa och 20 eller 30 propositiones Euclidæas.
For dett Siuffuende dend fierde Professor, skall lesse Philoso
phiam hoc ordine 4) skall band repetere det som J Scholen er lert
Vdi Logica och Rhetorica'och huis tillbage staar resolvere, 2) skall
hand absolutâ Logicâ et Rhetoricâ forelesse compendium Sphœræ
Coelestis seu Geographiæ, 3) skall hand begiffue sig till canonem
triangulorum 4) skall hand proponere Physices Epitomen. 5) skall
hand handle Metaphysices compendium. 6) skall hand forelesse
Theorias solis & lunæ, doctrinam ecclipsium et prœcessiones Æquinoctium.
For dett ottende alle forme Professores skulle Vngdommen med
ingen dicteren opholde Vden huis der obiter siges, huilcket dog icke
skall dicteris, meden Professores bliffue allene Ved Authores och
Systémata flitteligen at forklare.
For det Niende at efftersom icke muligt er, att en Vng Person,
syndtødigen som icke med offuérmaade ingenio begaffuet er, kand
med nogen fruct höre alle disse Professores paa en dag diversissimas materias explicantes, da skall hervdi denne orden holdisZ
De som höre Professorem latinum skulle och höre Professorem
Græcum och paa det dette méd dissbedre foye skee kand, da skall
Professor lingvæ lati næ begynde hans prælectiones om Mandagen,
Tissdagen, Torssdagen och Fredagen om Morgonen ipso puncto sextæ, och interpretere effter den maade tillforn andragen er, indtiU
septimam auditam och siden paa en halfftimes tid andrage noget
som kand tiene till exercitium styli som forbemelter^adimidia
røtava in nonam skall juventus dimitteris och domi elaborere det
kaarte argumentum aff Professore andrages och huer sitt horå nonå
staaende recitere in Gymnasio, och selff emendere errores, efftersom
aff Professore tillsigis, dicteris, och da giöre Rengskaff forloqvutionibus ex authore prælecto mandatis memoriæ, Om Löffuerdag for
middag paa tiid och time omrört er, skall Professor giffue auditøribus en manuduction till brevissimam orationem, som de om effter-
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middagen skulle hiemme élaborera, och om nestfölgeride Onssdag
formiddag exhibere Professori censendam in Gymnasio, och da Clara
voce att' reciteris och| offentlig at emenderis, och skall Professor
icke allene neffne argumentum huor om dett skall were, men endoch skriftlig selff offuerantworde disciplerne en delineation effter
huilcken de kunde gha, och i saa maade effter handen wendis suapte marte oratiunculam condere och naar auditores ere komne saa
wiit, de temmelig kunde skriffue orationem latinam, da skall lessis
for dennom selectiora carmina Virgilii, Ovidii, Horatii och da skulle
to dage om Vgen öffiiis’ in carmine scribendo J steden for prosa,
och de andre to dage in oratione soluta, dog dennom icke att tuingis till Poesin, som der till icke haffuer inclination, efftersom der
tindis ingenia ad condendum carmen naturâ plane inepta, herhoss
att agte att Onssdags och löffuerdags exercitia bliffuer som forbemelt er, Men paa det att Gramma ti cæ Latinæ Præcepta icke skulle
forglemmis, da huer dag at tage et kuarter paa huilcket en particula aff Grammaticæ Præceptis kand oplessis, och dog att huo som
Professor paapeger skall w.ere ferdig at forrette och paa der kand
widis huor meget huer gang skall Jessis, da Grammaticam in certas
sectiones att delis, och en sectionem huergang at oplessis.
Professor Græcæ lingvæ skall Mandag, Tissdag, Torssdag och
Fredag om eftermiddag lesse a primå in dimidiam tertiam, Au tb orem Græcum, effter den maade tillforn andragen er, och naar Vng
dommen igenkommer horâ qvartå in Gymnasium da at haffue sam
me offuerseet huis dennom waar forlest in Gymnasio, och de|fore

den halffue time at giöre Rengskaff, expliCere och Grammatice re
solvere .det Ord Professor neffner Vden hans Videre adsporge, och
den anden halffue time att anwendis paa Arithmetica, qva ad finem
perducta, gaatill faciliores Euclidis Propositiones, dog icke forénd
de 4 Arithmetics» species in integris et fractis, saa Och régula trium
dennem er perfeetissime bekiendt.
Naar Juventus er saa Viit in gymnasio forfremmet, att den kand
gaffnligen dimitteris aff Classibus Professorum lingvæ latinæ et græ
cæ, da sRall den först höre Philosophum och Theologum tillige och
det effter denne Orden.
Théologus in Gymnasio skall lesse dett som hannem tillsagt er,
öm Mandag, Tissdag, Onssdag och Fredag, a sexta in dimidiam octàvam, och siden skulle discipuli naar de komme tillbage igien in
Gymnasium horâ nonå giöre Regnskaff huis dennom tillforn wate
forlest, Om Onsdagen skulle discipuli elaborere orationem latinam
effter den ideåm paa huer oration skall giöris aff leetore Theologiæ,
som de om Onssdagen nest effter skulle exhibere Thedogo æstir
X
io
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manda*!, och dé aff hannem Vdi Gymnasio emenderis, pta det lin

gua latins icke 9ksll glemmis, hvis och nogen aff discipulis ére saa
forfretamedfe, ét de icke behöffue synderlig videre manuduction in
latinå lingvå, och kand giöre Oratiunculam Græcam er saa tneget
dissbedre fornemmeligen påa en Maanedts tid to eller tre forend de
skulle till universitetet.

Philosophas skall lesse Mändäg, Tissdag, Torssdag och Fredag a
prima in dirnidiam tertihm, och ôfT qvartå in qvintam exigere dett
samme 'aff ailditoribiis, om Löffuerdagen skall giffuis auditoribus
theses, (rtn hüls den gandske Vge forlest er, och derom Löffuerdageà dernest effter in Gymnasio disputeris Præside Philösopho om
efftertniddagen.

Fôr dett Tiende paa det Discipuli in Gymnasio kunde disslenger
forbliftue in Gymnasio och dissbeåre holdis J tuang och Vnder di

sciplin, da skulie de som komme aff Scholen in Gymnasium beholde
deris kost och alle beneficia, och huis saa er at nogen in Gymnasio
findis försömmellg eller Vskickelig, eller och nogén time fotsömmer,
da maa den Professor som hans Vflid och Vdygd forfarer, lade sette
hannem J hullet till wand och Bröd, och privere hannem kosten
nogre dage, Vger eller Måneder, efftersom forseelssens beskaffenhed
och iteration, findis discipelen säa försömmelig öCh wanartig ét det
icke hielper, da Authoritate Èpfspopi, som saadant skall andragis,
gaûdskë at priveris bénéficié, ocïi settis ned Vdi Scholen igien, och
dér JäUbörkgen at reffsis, och huo der icke saadan disciplin Vill sig
Vndergiffue, hann öm strax at relegeris, och hannom icke giffuis no
get Testimonium enten till Scholas eller Académiam.

För dett Elleffte att alting med tillbörlig flid och fruct sker in
Gymnasio, da skall Episcopus med Capitularibus der till deputerede
huer fierdingadr besöge dett, och see till att alting med forhobte
profectu skier, effter denne Voris Förordning, och huis Proféssores
icke findis flittige som Vedbör, da-Äulle de derom flittig af Episcopo och Capitularibus paamindis, och huis saadant icke hielpe
kand, da skulle de foruden ald forskonsellaffspttis, paa det andre
J deris sted kand andtagis, Ere och Episcopu^ och Capitulares, her
Vdi saa Vel som Vdi andre denne .Voris Forordnings efterkommel
se, forsømmelige, da skulle de suare Oss och effter leiligheden Vere
forfalden till de -fattige.

För dett Tolffte péa det der kand were nôgën tnaadelig Antall

aff auditoribus in Gymnasio, da skall aff Scholeme Vdi Stifftet efftersendes de béste och mtste forfremmede ingenia enten till Gym
nasium eUér oth de icke eré taaturi Gymnasio till Scholen hoss
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Gymnasium oeh der fra skickis till Vort Academiè, dfeh skulle bi
sperne her paa giöre Anordning, Naar de Scholerne aarligen visitere.
For dett Trettende ingen skall dimitteris aff Gymnasio till Academiam, forend hand till gaffns hafftier lert, alt huis in Gymnasio
som er forlagt at leris, och Jo saa vere kand hand aff Gymnasio in
Academiam manumitteris, och naar samme Personer frå Gymnasio
til Academiam forsendis, da skall Bispen præsentibus Professoribus '

Gymnasii forfare om de ere dyctige till at fremskickis till Acade
miet, och der paa skall dennom giffuis paa aid Collegii Wegne Te
stimonium aff Professore Lingùæ latinæ, och skall Vdi Testimonio
diserte et distincte indforis huad samme Person haffuer hört och
lert in Gymnasio, och skall Personen före med sig sine Böger testes
diligentiæ, och Vdi dennom aff Professoribus universitatis ordine
examineris, och saaledis forfaris baade om der holdis Vdi Gymnasiis
effter Forordningen, och om Personen er dignus civitate Academicâ,
beflndis Personen Vdyctig, da skulle Professores' Vdi Universitetet
sende hanndm tillbage igien och derom adware Bispen, huis formerckis Ingen forbedring, meden åt all andôrdning och paamindellsse siais i Veret; eller och att J andre maader denne Vqris För
ordning icke effterkommis, da skall Academiet Oss derom adwere,
som dö agte siellff oss suare.
För det hortende efftersom J Gymnasii fundatz formeldis, att en
aff Gymnasio Aarligen maa forskickis till Vort Communitet till fri
Kost strax at anamihis, som flittig er och fattig och aff god forhaabning, och Vi forfare saadant hid indtiil offte att Vére missbrugt
J dett saadanne fremsettis och andre paa Academiet præfereris, som
Vaare baade fattigere och aff bedre profectu och forhaabning en de,
da skall ingen hereffter fremsendis Vdertmed Episcopi och samptlige Professorum forskrifft, och det allene de A aringer naar såadanne extraurdinaria ingenia findis, 'pch ellers alldeeles icke, och skall
den Person end aff alle Professoribus Academiæ offuerhöris om den
flndis saadan at den Andre kand och bör præfereris, huis icke da at forbie till hans tiid och Orden falde kand at komme'Vdi communitetet, och icke med saadan forskrifft noget at nyde.
För det fembtende huis saa skeede at nogen aff de fire Proftesoribus bleff Syg eller Vdi andre Maader bleff fortrindrett, da skulle
de andre skifftis till att supplere hans vices, såa Vngdommen icke
J den ringeste time bleff forsömbt, J Rectoris sted J Scholen skall
Conrector komme, och Conrector Rectoris J saadan tillfeld betiene,
hörernis vices Vdi Sbholen skall ochsaa Rector Scholæ lade supple
re, Saa at der intet Vdi Scholen, Ja icke $en ringiste time forsom
mis, herhoss for alting at agtis att Vngdommen icke graveris méd
40*
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at axscrib'ere dictata, Men at Authores dennom wel forklaris, och
paa det inspéctores kunde paa saadan fliid were Visse, da skall
Professörés Vdi deris egne Böger optage huad der huer dag Vdi
Vgen giöris J Gymnasio, saa och Rector och horerne, huad der Vdi
Scholen huer dag forrettis.
För det 16 Naar nogen Professor eller Rector eller Hypodidascali
till nogen anden bestilling kaldis och forfremmis eller och wed dö
den affgaar, da skall successor begynde de lectier och steder in
authoribus, huor hans formand sluppet haffuer, och icke paa ny
effter sitt eget gode tycke, huis meget eller lidet Vdi samme Authoribus resterer.
För dett Syttende naar nogen skall kaldis till Professionen in
Gymnasio eller till Rectoratum, da skall hand giöre sitt spécimen
profeçtus Vdi Academia, findis der da nogen som Vill om samme
Profession concèrtere effter at derom anslaget er, da skall den Pro
fessionen bekomme som werdigst (er), och skulle Professores ingen
for wild eller Wenskab admittere, Vden den som dyctig er med
mindre de derfore Will stande tillbörligen tillrette, Naar och ensom
saa examinent ankommer till Gymnasium, med Professorum atte
stats, da skall hand strax intrede i sin Profess och Bestilling.
For det 18 huad Professorum session sig belanger, da skall Theologus haffue sitt locum nest Bispen, som och skall were "perpetuus
Huj us Gymnasii inspector^ och sielff offte offuerhöre, dennom holde
och Vnderwisse till Gudz fryet, siden Sognepresten och siden Pro
fessores och Rector Scholæ huer effter deris senium och saaledis
forordnis att Rector Scholæ och in stipendiis maa opstige, om no
get er bedre end alt hans, och dog bliffue Rector, efftersom hans
labores ochsaa ere de störste, dog beholder SognePresten dett han
nem tillagt er.
För det Nittende saa frembt nogen Medicus hoss samme stifft
schole residerer, da skall hand Söndagen effter Afftensang om Som
meren med Discipulis gaa Herbatim, om Winteren Wisse dennom
partes humani corporis ex Scheleto, naar hand ellers en tillstede.
För dett Tiuffuende Professores sa wel som Rector Scholæ skulle
haffue sesstonem Jn Actibus Cathedralibus, och ellers Were forpligt
at dömme VdiEgteskaffs Sager, och andre saadanne besuerlige beraadslagninger naar det .behoff giöris, och skulle de saa Well som
Rector Scholæ nyde optionibus in præbendis, som portionibus, bo
nis communibus, procurators, testamentariater, och alle andre commodis Capituli, huad Naffn det och haffue kunde, lige wed andre
residerende effter senium, Vden nogens modsigelsse, ophold, Vdflygt
eller Förhindring i nogen maade, Vnder huad skien det er och skee
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kunde, Saa frembt ocb nogen Were sig Lectori, Rectori Scholæ el
ler Professoribus deris Lön giort er aff Vicarier eller andet desslige
godtz, da skall samme corpus som hannom till lön lagt regnis for
et Canoriicat, der hoss dombkirkén ocb effter si tt senium nyde alle
forb, portionibus, bonis communibus, procurators ocb desslige commodis capituli som forbemelt ligesom hand Waar Canonicus, Vanseet
huad och residentes derimod haffue at forewende, saa frembt ocb
nogen Professor opter er en bedre Professis indkomme, da nyder
hand det Senium hand för haffde, och de commodis hand derwed
samlet haffde.
För det 24'dersom och nogen nu strax och in eventum spe canonicatus och stipendii, som icke endnu forfaldes, och dog till hans
Profess er lagt, antager en Profess, da skall bans senium angen
strax hand stiller sig ind till Professen den at begynde och forstaa,
och nyde alle de commodis Capitulj forbemelt er, lige saa fult som
band dett beneficium till hans stipendium lagt er, allerede haffuer
anammet.
För dett 22 och sidste da skall-dett were dennom som begiffuer
sig fra Gymnasiis till Universitetet der att studere, frit fore strax
at angiffue sig till examen saa Well Kaasten att naa J Communi te
tet som till Attestationem at faa nulla habita in Academia ratione
moræ, sed profectus tantum.
Thi biude Vi och hermed alworligen befale, att Rector, Decanus
och Professores paa Vore Universiteter, Episcopus, Prælati, Canonici
och andre Geistlige residerende hoss Roskyld dombkirke, sa Well
och Lector, Rector Scholæ och Professores Vdi Wor KiÖbsted Roskijld, att de sig effter denne Woris Forordning retter, som de Wille
Oss ansuare, om noget heraff forsömmis eller forandris, ladendis det
ingenlunde giffuet Kiöbenhaffn 47 Maji 4639.

n.
Jfr. ofvan sid. 89.

(Kgl. Danska Kansliets Arkiv.

Sjæll. Tegneiser. Tom. XXIV. f. ß44).

Professorerne vdi Kiöbenhafih och pan Sorte Universite
ter finge Breffne Skolerne anrörendis.
Christianus 4:tus.
W. S. G. T. Wiider att effter som wij naadigst nogen thiid for
leden befallet haffue, visse Authores till Skolerne at forfattis, forfare
doch den Vliighed och Vuisshed endnu sommesteder att Continuera,
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Yngdommen till ringe forfremmelse, som nochsom aff dennom for
faris, som fra Skolerne Universitetet recommenderis; Da, med Geds
den allermechtigstes naadige hielp, wellsignellsse. och Bistand, saadandt, dett meeste mueligtt er att remedere; Bede vij eder och
naadigst wille att ij ' till Paask föfstkommendis med Professoribus
Soranis, eder der ydj wor Kiöbsted Kiöbenhaffn forsambler, derom
beraadslaaer, och paa det allting Dissbedre fortgang kand haffue, da
tillskicke wij eder herhoess nogle wisse forfattede punchter, huorpaa en huer till samme Thiidt sin skriftelig forfattede mening och
votum skall medfore och haffue tillstede, med mindre flere enis och
deris samptlig tillhaabe vdj itt forfatte wille, Samme huers menin
gør skulde aff beggj universiteters Professoribus offuerwijes och
andtegnis huis der vdj desidereris :|: huillkit och saaledis siden i
woris Gantzeli skall indlefueris : | : saa och huis ellers wiidere den
ne Sagh och Skolernis befodring och forbedring, anlangende kand
were fornoden, och siiden collatis sententiis en Endelig Sluttning
om Juventutis institutione forfattis och strax dess forferdigen och
trycken settis i Werck, huorefter i Eder haffuer att Rette. Dat.
Fredriksb. 44 Martii 4634. _
Paa effterschreffne punchter haffuer de forschreffne professores
Och Geistlige deris Betenkende att dirigere.

De linguis.
4.

Om nogett desidereris in Grammatica Dionysii.

2. Huad colloquia majora och minora. Item de vocabulario ma
jore & minore.
3.

Om Exercitio styli huorledis best skee kand.

4. Huad Authores linguæ latin» soluti & ligati habita classium
ratione Vdj öffuer och Vnder Lexen schulle brugis.

5. Huru wiit juventus schall were fremmed för Poetæ dennom
proponeris.
6. Om icke gauffneligtt authores illos med brevibus och perspicuis commentarijs i Siiden att illustreris, paa det disciplerne sig
dervdj för de kom i Skolen, öffue kunde och præceptores inthet
haffue fornoden att dictere.

_7. De som éammé Commentaria forfatte skulle a professoribus
att neffnis och a magistrate befallis till en Wiess thiid dennom att
forferdige.

8. Authores i wisse Lectiones affdeelis, paa dett haer Skole
mester dennom kunde till wiss Thiidt absolvere, deraff och seis
hyor mange authores fornöden i Skolen.
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De lingua Græca.
4) Naar Juventus derpaa skulle begynde, à) Huad Gramma-

tica brugis skullde 3) Om Compendioso Lexico græco. 4) Huad
Authores græci Vngdommen førhoRdis schulle med dennom procès
deris ut supra de latinis.

De lingua Hebræa.
40. 4) Huilcke Personer der vdj skulde Öffuis.
matica. 3) Huor wiit de dervdj driffuis skulle.

2) De Gram-,

De artibus.
44. 4) Giffue till kiende'om nogett desidere ri s in. Logica & Rhe
torics, som nu ere i scholerne, in præceptis, eorum explicatione vel
exemplis, paa dett de saaledis maatte vere forfattede att alle dicta
te- forbiegaass. 2) Huor wiit de in linguis bör were komne, som
dennom höre skulde. 3) Hüad Arithmetica brugis skullde. 4) Sam
me artes i wisse prælectiones, till en viss Thiid att absolveris, att
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schifftes.

De Pietatis exercitiis.

*

42. 4) Huorledis Catechismus Lutheri med vero sensu Vngdom
men beste mueligt instilleris kand till Guds frycht, Icke allene Or
dene och Sensum att wiide, meden prq ratione ætatis fore det till
Brugs. 2) Thenkiß paa ett uberius doctrine pietatis compendium
som med Guds frychtis befodring acutioribus kand faareholldis.
3) Huorledis Bibelens Lessning fruchtbarligen i Skolerne kand jntroduceris.

Gud hielp.

X.
Jfr. ofvan sid. 89—92.
(Universitets-Bibliotheket i Köpenhamn.

Rostgaardiana).

De Scholastics Juventutis Institutione Observationes Ge
nerales.
De Pietatis Eæerciliis in Schola quotidie wrgenéisi
Discipuli Scholam mane ingressi, studia sua a precibus et sacrd
aliquo hymno ordientur. Regressi meridie ad studiorum continuationem, Deum consi militer laudabunt. fit tandem exituri vesperi
e Schota studia istius diei precibus religiosis et sacra cantione
claudent.
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'*■

Circa hos autem preces et sacros hymnos hceoinprimis obsercentur.
I.
Hoc pietatis in Schola Exercitium linguâ Danica peragatur idque
ut preces pari ter ac hymni ab omnibus et singulis Scholæ Discipulis
etiam minimis et rudissimis intelligi possint.
II.
Ut in omnibus Scholis servetur Jn sacro hoc exercitio uniformi**
tas, consultum videtdr, ut eædem preces,cantionesnue in omnibus
Scholis usurpentur. Et quoniam formulae istæ precandi, quas beatus Lutherus in suo Catechismo recitandas præscripsit pueris mane
surgentibus et vesperi cubitum euntibus, et devotissimæ sunt et
pueris notissimæ: maxime e re fore videtur, ut lectionum matutinajrùm fiat initium a Danico illo hymno: Veni Sancte Spiritus &c.
cui subjungi poterit ilia, quam Lutherus pueris mane surgentibus
recitandam præscripsit: claudantur vero universa Diei, studia ilia
precationis formulé, quam Lutherus a pueris cubitum se recipfentibus recitare voluit. Meridie autem non incommode ordiretur jurentus Scholastics studia sua a devota recitatione Psalmi nonagesimi primi.
xl
III.
Quoniam ad devotionem in discipulorum cordibus excitandam
non parum facere potest articulata et pié gravitate temperata ptecum recitatio; non parum profuerit, non Discipulofum alicui, sed
ipsi Scholæ Rectori hoc precandi officium committi et commendari.
Curabit vero Recter, ut ad sacrum hoc prêcum officium non modo
singuli Discipuli, sed ipsi etiam Collegæ conveniant.
IV. •
Ne juventus, pravâ .consuetudine periculose decepta, falso statuat,
hunc vere precari, & placentem Deo cultum obire, qui conceptam
verborum formam, eamque religiosam satis, récitât, utut is, qvi
precatur, toto corde in Deum non feratur: summe necessarium est,
edoceri teneram juventutem; turn quid sit precatio, tum in cujus
nomine precari oporteat; turn quanta'sit precandi nécessitas, tum
quæ preces probentur Deo; tum quid nobis inter preoandum per©-«
grinantibus animo, aut frigidius orantibus faciendum sit, ut Spiritus
Dej judicio recte precari senseri possimus. De his enim nisi juven
tus pie instituâtes; sane iterate istæ in scholis precationes non tarn
erunt cultus placens Deo, quam mera in conspectu Dei abominatio.
V.
Ut in hac institution? de vera precandi ratione eundem seqvantur ductum singuli juventutis informatores: non^absreerit, ut certa
institutionis formula ipsis præscribatur.
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De Pietale esercenda in æde sacra diebus dominicis et feslis.

-

i.

Monendi sunt, qvi Scholam. freqventant, non esse ipsis liberum,
audire vel non audire sacra pubben Præmia auditor um, et poena
contemptorum verbi, religiose urgeri et incqlcari debent. Docendi
etiam sunt Scholastici, qvod ministri verbi sint Dei et Christi legati,
et qvod eadem devotione atqve attentionc audiendi sint, qvâ ipse
Deus et Christus. Fideliter itidem instituendi sunt, qvod sine Spi
ritus Sancti auxilio verbum Dej capere non possint; et qvod eapropter nunqvam sine precibus ad audiendas conciones quenqvam accedere oporteat. Ne vero nesciat scholastica juventus, qvâ precum
formulé et> ordiatur et claudat sacra, utile erit concinnari certain
formam qvam ediscat, et in templo utatur. Ante omnia autem inculcabitur Scholastic® juventuti, et qvidem qvam sæpissime, nihil
prodesse, immo qvam maxime obesse, verbi divini auditionem, nisi
vita verbo audito atqve cognito conformetur. Quibus et similibus
tnonitionibus pie præparanda est juventus ad dignam sacrorum publicorum celebrationem.

M.

1

Diebus Dominicis et Festis, dato horâ Vil primo concionis ha
bend® signo, tempestive ante ingressum in templum Scholam adeant
Discipuli, & in suum singuli se locum recipiant. Quæ in schola
mora et mänsione infructuosa sit: poterit Rector paucis docere, ad
qvas in Catechismo partes lectio sacra, pro concione explicandà,
referri debeat, et una monere qvid ex Evangelic inprimis discendum
sit, per totam vitam fructuose observandum. Consimiliter adeant a
meridie scholam Discipuli, dato primo concionis habend® signo, et
ante ingressum in templum ad hymnum vespertinum, exploret Re
ctor, qvid e concione antemeridiana didicerint. Ut vero in hac Evangeliorum textuum ad Catechesin et piam vitam açcommodatione,
idem in omnibus scholis servari posait institutionis modus; non abs
re foret, singulis dierum Dominicälium et Festoirum textibus perspiçue subjungi paucarum periodorum expositionem, sed huic in
stitute accomodatam.
III.
In singulis classibus sint designati a Rectere observatores, qvi
vel plane absentes, vel in templo aliis, postqvamSchölåegtessi sunt,
se immodeste associantes annotabunt, et notates Rectori exhibebunt.
IV.
xE schola bini templum ordine, verecundi & modeste adeant, locumque sibi destinatum, sine colloqviis et compressionibus mutuis,
cum adjuncto comité pétant«
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v.
Gollegam, qvi Choro præest, auscultent præcineritem, et adjuvent,
sed ita, ne incipientem prœvertant, b$c desinentem, inlongumproductâ voce, adæqvent aut sapèrent.

VI.
Ad Evangelii et Epistolæ recitationem assurgant, et religiose verså

ad aram facie, auscultent.

'

VU.
Gonciones sacras diligenter omnes audiant, ad auditum Jesu nomen
caput detegant, et genu reverenter flectant. Qui per ætatem possunt,
Coqcionis exordium, propositionem, et sententias aliquot præcipuas
Magistro repdscenti memoriter reddant. Goeteri qvi hoc per ætatem
non possunt, nihilominus summå attentione et silentio, oculis in
concionatorem conversis, sedeant, ut a teneris ungviculis, pietati et
concionibus sacris auscultandis assvescant, & sententiolam saltem
aliqvem observent, præceptori recitandam. Si cui animus fuerit alia
interera a^ere, et vel alios auscultantes interpellate, vel ludicra tractare, vel somno indulgere, vel libros evolvere, a suæ Glassis Observatore notetur.

VIII.
Gum in urbibus quibusdam Chorus, in flvo juyentus Sctytøtøa
c o mm o ratur, dum habetur sacra conoio, a spgge&tu remotior sit,
qvam ut Pastor a juventute commode audiri posait, et qvæ ab ipso
dicuhtur, certe notari: Danda est opera, ut Scolasticæ juventuti de
commodo aliqvo loco in templo provideatur. Quod nisi factum fuerit:
præstat juventutem redire in scholam, dum concio habetur, etinibi
de vero Evangelii sensu a Præceptore pie insiitui, qvam toto concionis tempore sine ullo fructu in templo hærere, atqve tempus inutiliter terere.

IX.
Qvi inter Schohsticos fuerint et ætatis & profectus in pielate
maturiorîs ad sacram Domini mensam aliqvoties qvotannis eum reverentia justa accédant. Qvoniam autem hæc maximi momenti tes
est, non admjttetur qvisqvam ad sacrum hoc epulum, in cujus vitam
panter et in pietatis doctrine profeetom Hector Scholæ, quåparest
pia diligentia, non mqviaiveriU

De Pietale exercenda in æde sacra diebus nefestis.

I.
Cum lingva Latina omnibus Scholastics, qvi ohorum diebus profestis freqventant, nota non sit; multo minus hotninibus e media
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jdebe, qvi non raro preeum causa, templum diebus nefeeUs adeunt:
tutwn videtur, et qvam maxime consultum, ut sacra jeta nonlingvl
latina, sed Danicâ peragantur: idqifiijit Deus non tarn voce inco
gnita et incondita^ qva®T oordø cotethr;

IL~~~
Omnes çt singuli, qvi Scholam fpeqventant, chorum adeapt*, et
singulis sit suus Psalmorum liber : qvem inspiciant cantaturi. Et ut
Deps ore pariter et corde colatur: explicent Præceptores juventuti
Scholasticæ istos psalmos, qvi in templi9 freqventius concini soient;
et moneatur fideliter juventus, qvid anima devota in Psalmorum is to
rum cantillatione inprimis observare et attendere debeat. Hoc enim
nisi fecerint Præceptoresi subverendum est, ne in cantiones Scho
lasticæ juventutis vere usurpari posait illud Christi: Ore colunt me,
corde autem longe a me absunt.

Hl.
Ne juste protractius sit exercitium illud pietatis, qvod in ternplo
qvovis mane, pariter et meridie, obitur diebus profestis a Schola
stics juventute: suffecerit decantarj horis matutinia dimidium Psålmum;'cui subjungatur recitatio integri Psalmi Davidici, si brevier
fuerit, aut particulæ, si.longior sit. Justo autem ordine re ci tentur
Psalmi Davidiçi, voce clarâ et articulata, non a Discipulo aliqvo,
sed ab ipso Præceptore, ut eo major et gratia et auçtoritas concilietur sacra lectioni. Qua devote fiûità, qvod e cantione sacra restabat, absolvatur. Horis autem pomeridianis, qvibns iterum adjtur
templum, eadem, qvæ tempore matutino, cantionis esto ratio: sed
lectio sacra petatur ex Evangelistis, & integrum caput a Rectore
recitetur, aut si longius fùerit capitis pars; justoque ordine IV Evan
gelist» finîantur: postea de integro resumendi.

IV.
Ex hac Psalmorum Davidicorum et Evangelistarum lëctione ut
optatum fructum reportet juventus scolastica : portatili formâ excudi
pöterunt Psalmi et Evangelistæ, et ab omnibus, qvi templum adeunt,
afferri, et cum devotione, lectio sacra ubi recitatur, inspici. Et ut
hoc exercitium eo fructuosius esse possit, tribuantur Psalmi et Evan
gelistæ in Certes lectiones, ut juventuti scholasticæ hac manuductiöne certo constate possit, non tantum qvid statis vîeibus in templo
teoitandum sit, sed inprimis ut domi recolere possit sacram lectionem, in æde sacra publice recitandam. Quin imo singulis Psalmis
et capitibus Evangelistarum premittatur nervosa pariter etperspicuar
summa eorum, quæ ad veram fiderp et piam vitam potissimum e
Psalmo isto aut capite illo Evangelist» observanda sunt. Præceptor
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vero cum Discipulis e templo in scholam regressis conféré t; paucis
periculum facturus, qvid et qvantum e lectione sacra profecerint

De doctrine et moribus.
iQuoties in ludum conveniendi tempus est, Scholam tempestive
et modeste, pexi et loti, calceis mundis, vestituque honeste com
posite adeant, libris necessariis instructi, eosdem mundos integrosqve conservent.

n.
Ingressi scholam, suæ statim classi adj ungan tur, locum qvilibet
suum répétât, nec extra eum qvisqvam divagetur: libros explicent,
reddenda secum examinent, et cum silentio Præceptorum adventum exspectent.

m.
Venientes Prœceptores, caput detegendo et assurgendo reveren
ter omnes excipiant: abeuntes eodem honore proseqvantur. Idem
cum vir qvi s pi am clarus et honoratus, inspiciendæ scholæ gratiâ
accedit, receditve, faciant.
JV.
Qvi vel ad horam çônstitutam non adfuerit vél fdapé eliam abfuerit, nisi legitimam eamque ,probabiïém su© tarditatïs autabséntiæ
dederit rationem, monitione suâf et sacra, aut si id non sucôedit;
castigatione emendetur.
V.
’ .
Sed nemini abesse licebit, ob qvascunque tandem occupationes,
nisi prius, ut sibi abesse liceat, a præceptore impetraverit, et vel
ipse coram, vel si ipse non poterit, per alium fide dignum, justam
absentiæ causam, Præceptori probaverit.

VI.
Suis singüli libris, non alienis, utantur ; suas singuli pennas, suam
chartam, suum atramentum inpromptu habeant.

VII.
<it
,i?;
Non Rectori tantum, sed æqvaliter omnibus Præceptoribus, Summis, mediis, infimis, in univershm omnes obtempèrent, nec cujusqvam eorum-auctoritatem de tree tent, nec increpantibus respondent
nec punientibus répugnent.
VIII.
Lectiones recitaturi, pronunciatione utantur alta, distincta, spiritu
pleno, sono æqvabili et urbano: inprimis ultimam syllabam Glare
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exprimant. Cantaturi âutem simul, sic absque nimio hiatu attempe**
rent vocem, ut coeteros ferme una canentes subinde singuli exaudiant, ne discrepent.
IX.
Redditurus memoriter lectiones, seponat librum. Quod si quid
aurem insusurraverit qvispiam, aut codicem inspiciendum præbuerit, neuter impune fecerit.

X.
Et Menstrua et j^nnuain schoiis instituant Rectores examina.
Menstruorum ExwaûiURR_gemjnus èsto^ si opus, ünus ; explorare,
qva et industria et felicitate, partibus suis in docendo defungantur
Collegæ. Alter; in Discipulorum profectum inqvirere, et sedes ho
noratiores his assignarej qui suam diligentiam, et id discendo alacritatem, pariter et profectum, Rectori quam maxime adprobaverint. At in annuis Examinibus evehentur ex una classe in alteram
discipûli, sed hic gemina adhibeatur cautio. Prior est; ne uili in
classem superiorem transferantur, nisi qvi ad ungvem teneant omnia
et singula, qvæ in inferiore illa classe proponi soient. Posterior
cautio esto, ut detur sollicita opera, ne discipulorum è classe infe
riore in Superiorem fiat translatio, anteqvam auctores, in classe ilia
superiore jam absoluti, de integro resumendi sint. Translatis vero
ex una in aliam blassem certa qvædam brabeja decernenda, vide
licet, libri, Charta, instrumenta scriptoria, et id genus alia, qvæ Re
ctores, pro suo arbitratu, vel ex ordinariis Scholæ reditibus, vel ex
aliis, quæ Magi stratus istis expensis pro sua sollicitudine destinaverit, distribuere et dignis conferre poterunt.
XI.
Delectus diligens Rectori habendus ingeniorum, juvenesque annum
œtatis XVI egressos, qvos minus aptos literis judicaverit, consilio
Episcopi, Parentum, tutorum, amicorum, e Schola mature manumittet, ad aliud vitæ genus admandandos.

xn.
' Sermo latinus Scholasticæ juventuti sit commendatissimus: sed
ita, ut soli illi ad hoc exercitium invitandi sint, qui et voces latinas
didicerunt et sermonis latini qvalecunque fundamentum jecerunt. Qvid
enim loqvetur, qvi ne verba qvidem, qvibus sermo constat, novit?
Et qvomodo latine loqvetur,’qvi latine scribere nescit? Qvinimo qvi
scribendo nondum exercitatus est, animi sensa nolens volens exprompturus latine, locutiones commiscetur ineptas: Qvæ crebrius
usurpalæ, radices in teqellis animis altius agunt, qvamutpostea fa
cile extirpari possent. Turn demum vero magno* discipulorum fructu
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tirgobitur Colloqvii latini Exercitium, ubi et voces latinæ fuerint co^
gnitæ, et discipulii norint orattonem latinam utcunque formere«
Xllf.
Qvi aut dictis aut factis obscoenis offendiculo fuerint condiscipulis hi 4) Instituentur, qvam grave sit peccatum, alros scandalo
lædere 2) dabunt justas poenas: 3) factum deprecabuntur. Qvod
si talium scan dalo rum architecti nec suis monitionibus, nec duris
plagis emendari possunt, præstat e Schola mature ejiciantur, qvam
alios noxio exemplo corrumpant
XIV.
Ut hæc omnia diligentius obaerventur, bini in singulis classibus
constituantur observatores: unus,, qvi sermonum, alter qui morum
et coeterarum sanctionum inspectionem habeat.

XV.
Observatores, ut commissis officii partibus eo majore Scholastics
juventutis bono defangantur, hæc observentur 4) ab ipso Rectore
constituai tur
Qvi pietate et fodustria inter Condiscipulos eminent,
huic officio admoveantur. 3) Hi ipsi pia Rectoris institutione discant
rem essé Deo gråtissimam Præceptoribus obedire, et in aliorum vi
tam moresque decenter inqvirere, a deo ut qvi in hoc officio, qvantumvis puerili, se præbuerifit gnavos, largam a Deo benedictionem
sibi certo promittere pdhsint. 4) HW mofum; ôbserVatores Discipulis
publice commendent Redores, étserio jubéànt, non minus horum
qvam Præceptorum præsentiam æstiment et revereantur. 3) Qvovis
die qvam diligentissime inqviralur, qvid observatores isti in discipulis notårint animadversione dignum.
XVI.
Exacta bo rå, cum coetus Scholastici fit dimiSSio, monendi sunt dis
cipuli , ut absque indecora cursitatione, mutuaqne compressions exeant,
neque verp promiscue proruantr sed secundum ordinem ctøssium et
scamnorum surgant et modeste prodeant, nec alten classi facultas
surgendi, nisi priore digressa, concedatur.
XVII.
Egressi pro foribus scholæ ne reafetaft: taftin foto, platers, coem eterio, hrsïtandO spectandovè ifiöYöm iilam trahant: sed modeste,
sine clamore, sine tnmüttu, sine alicujus offensione, confestim se omnes domum recipient.
XVIII.
Domum reversi, non otiosi prtrsus sint, sed lectiones in Schola
traditas répétant, inprimis vero, qvod ediscere jussi fuerint, dili
genter et accurate ediscant.
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XIX.
Extra scholam, in plateis et oætibus hominum, verectmde, lit et

decet scholastioos, versentur. Nemini ne inimico qvidem obtrectent; Rixas, Gonvitia, pugnas, omnemqae insolentiam qvovisetloco
et tempore publice privatimque évitent.
XX. '
Malorum familiaritates et sodalitia prava caveant: nihil fere
corøvetudinis cum iis, qvi stadia non cotant habeant : inprimis vero
eorum congressus, qvi vel ob pecöhta et delicta, e Scholis ejecti
fuerunt vel alias mala cum gratià ex Gymnasio discesserunt.
?
XXI.
.
’
<

Ministris Ecclesiæ, Senatoribus, Prœceptoribus, aliisqve hominibus reverentiâ dîgnis, ut Senîbus, aut viris autontate, et virtute
prœditis,'Matronis, item et virginibus, ubivis locorum, detecto capite
honorem debitùm exhibeant, obÿam factis dévia décédant: sedentes
prætereuntibus assurgant.
XXII.
Honeste singuli, sieut decet huné ordinem, vestiantur, non Àulicornm, multo minus, Mo riorum, Militumve induant habitant Qvi a
Præceptore admonitus incedentem non mutaverit habitum, ne caeteros offendat, ex hoc coeto honesto scholastico exeat.
XXIII.
Non libros qvisqvam emat; non vestes camparet: non pecüniam
mutuo accipiat: nec qvicqvam dando, vendendo, permutando, abaque
Parentum, Rectoris, Præceptorum, corumque, qvibus commissus est,
consensu et voluntate alienet.
XXIV.
In cibo pôtuqne temperantiam omnes servent: Cauponæ, Tabernæ
public», seu CereVisiariafe, seu vinariœ, similiaqve loca, potandi
causa, severissime omnibus sint interdicta.

Observationes Speciales de lectionibus èt Exercitiis singularum
Ctassium.

Clauahi itma.
I.
Discant hujus classis discipuli 1) lecturam Danicam et latinam. 2)
Danicam Lutheri Gatechesin.

HLectur» initium cum naerito fiat ab alphabeto: curetur neplures
alphabeti liters simul puero proponantur edtscendœ, sed aliqvo in-
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tervallo singulæ: qvas postea integræ orationis contextu suo Marte
investiget puer. Hac enim ratione, et litteræ tenacius mente, memoriæque infigentur, et tædium puero minuetur. Caveat vero qvam
diligentissime Pædagogus, ne ad seqventes literas prius fiat progrès-,
sus, qvam qvæ præcedunt, qvam notissimæ sint, ita ut puer eas ex
pedite nominare possit, in qvocunque demum contextu monstrentur.

"

UI.

Alphabeto exactissime cogiùto dîscent pueri, qvæ literæ, qvas
syllabæ constituant, et qvæ syllabæ intégras dictiones: et tandem
ab integro textes lectionem manuducetur puer.

IV.
Assvescant pueri claræ et articulatæ pronunciatioui, ita ut sin
gulæ' vocum syllabæ, non confuse aut obscure efferantur, sed tara
distincte et rotunde enuncientur, ut is, qvi audit, etiam singularvo
cum literas seu apices facile percijjpre possit.

'
V.
Si qvi sint inter pueros qvi vel naturæ qvodam vitio vel pravà
assvetudine, aut blæse, aut justo celerius aut confusius, aut qvam
par est aubmissius vel clamosius loqvantur : det sedulam operam Præceptor, vitia ista mature ut emendentur.
VI.
< '■<
Exerceantur pueri hujus das^j^WJecturaUng^væ Danicæ ei Jâtinæf~s^iteut Jratiu^fiat a lingya gamcajjôl^qyam notiore: Hoc
autem lecturæ Exercitium ffïïctuose in Catechesi Danica et Latina
instituetur.

VII.
Qvanqvam op ten dum esset, ne ulli in Scholam publicam admitterentur, nisi qui qvinque Catecheseos partes privalà institutione didicissent: tamen cum illud sperari vix possit, utile erit, ita attemperari discipulorum hujus infimæ classis exercitia, ut altera horæ pars
literis cognoscendis, altéra Catechesi ediscendæ insumatur.
VIII.
Ne^evehatur qvisqvam ex hac classe in apperioremv anteqvam
Danica etlatinaexpedite Te^at, ataxie partes Catecheseos ut suos ungves accurate teneat.
*•

'Classis Sida*
I.
Discipuli hujus classis discenfr: 4) Nominum Declinationes et
verborum Conjugationes 2) DanicamGatecheseos Lujtheti fftpljcatøpnem. 3) Literarun^j^anicarum et lalinarum pjcturanr.

«ii
IL
Hora ilia, a qva Discipuli ordiuntur sua studia, Catecheseos ex**
plicatione ediscenda insumatur. Ut autem fructuosa esse possit Catecheticalectio, hæc observentur. 4) Pluranon proponantur teneris
ingeniis ediscenda, qvam commode ediscere possint. 2) Ad ea, qvæ in
Catechetica explicatione seqvuntur, nunqvam peragatur, nisi iis, qvæ
præcedunt, piene cogitatis. 3) Verus singulorum præceptorumjCatecheticorum usus ita insliïïétür ÿueris, Sit viva Præceptoris voce

edocti sciant, qvomodo totam vitam ad Catecheseos præscriptum
Gomponere debeant. Et Ut* in bac manuductione omùibus in Scolis
servari possit uniformitas, non abs re erit concinnari aliqvod scrip
turn, in qvo hujus institutionis ratio per singula Catecheseos precepta breviter et perspicue deducatur.- 4) Sedulo inqvirét qvovis
mane Præceptor, an Discipuli, itiiri cubitum, vitam anteactæ diei ad
Catecbeticam doctrinam exegerint, et id ut faciant, discipulos e
Schola vesperi egress uros, serio et sancte hortabitur. 5) Qvoties
Discipuli aliqvid committunt, ipsis indignum, toties moneat etmon
stret Præceptor, in qvod Catecheseos præceptum impegerint,idqve
ut pueri discant decenter vivere, nontam poenæ metu qvam numinis reverentia.

III.
In formandir literarum Danicarum et latinarum ductibusqvovis
die a duodecimo in pritnam exôrceantur pueri. Et cum inter lite
rati ordinis homines inveniantur paucissimi qvi Compendio poSèint
docere puerös artem et nitide et celeriter scribendi : non abs ré forêt
in qvavis sc’ola majore, ali stipendio publico hominem, qvi juventutem schola sti cam in litérté pingendis exerceat.
IV.

Reliquæ diej horæ, Nominum inflexionibus et verborum Conjugationibus e Donato ediscendis impendautur. Ubi hæc inprimis observanda sunt. 4 ) A prima Declinatione ad secundam ne transeat puer,
antpqvam expedite inflectere possit omnia nomina, saltern regularis
inflexionis, q^æ sub primam Declinationem cadint. Qvod eÿijyo^n
reliquis, qvæ ip Donato seqvuntur, .qvam accuratissirae observetur.
*) NjUUtal 9k>Verba^qy®j Præceptor
Donato^traditæ, inflectenda,.præsçribit tali^spU, qvibust. res^oj^^t

u$qs expriwntur. 3) Hæc ipsa Nomina et Verlja^panice
reddita, pueri fidel iter ediscant. Ita enim fiet ut pueri lahore non
multo copiam vocabulorum non exiguam sibi acqvirant. 4) Excerpanturnomina et verba , : in ,qvibus exercendi au ni pueri, atqve sin
gula suis Declinatiopibus. et copjugationibus cum Danica interpreta-

m
tione subj ungan tur, qvo hac etiadi in parle idem in omnibus scho
lia serveUTF docendi modus;

V.
Piaculum es to, qvenqvaltift ex han classé in superiorbin transferre, cui es, qvæ in hac classe discenda sunt, ndn sintqvamcognitissima.

Classis éttia«
I.
Diseipttli ctassis 3:tife discent. 4) Epitothen Grammatics Latinæ
Jersiniänam.
Nomenclatorem brevissimuto 3) Colloqvia lingvæ
latinæ faciUima et minima. 4) Sententiøs bfevissimas, pro hac classé
concinnatas. 5) Gatechesih Lutheri latin am. S) Léeturàm Oracam
IL
Initium pitetectiontan hat a prœceptormn Dhnica Gatèehesèos
Lutheti, jam antes coignitorom, repetitione: prwceptis Catechbticis
ita distributism ut integra Gatechesis sémøl qvavis septimaha memoriter reeitetur.

ill.
E Nomenclatore minimo, qvatuor horis antemeridianis, totidem
etiam pomeridianis vocabula ediscantur. Circa qvod vocabulorum
ediscendonuB ex^çitipm tec obeerventun L) Non neeesse est
tätiget se puer, ut vocabula isto præcise ordine^ qvo tradita inveniuntur in vocabulario; sed sufficit, qvod de illo aut isto vocabule
Danioe aut Latine interrogatus, expedire se posait. ( Et qvgm maj^mst ex usu erit, uLpueri de omnibus vocabulis^et Daniçç ^et latine interrogentur Hac enim êxercitatiene disseent et latins Danice et Danica~~Iatine reddere. 2) Singula vocabula inflectantur
ad normam Declinationum, qvas in secunda classe e Donato didi—
cèrbnt., 3) Drstfcaht étiam htiius Claris DiscipuH crèbra répetitîone,
cujus et gétoeris et Dedinàtionis Stet étøguli qVte teemoriæ teahdani,
vocabula. 4) Ut pueH nominate geri'eta et tfeèHnatlonês eô facillus
disôtere pbssïnt, annbtetur ih vocabUferio hominute et genus et Déclinétiô. b) Qvæ hodie dïdicit puer vbtabtftà, feàdéte prokitte se(jVéùtè dfe recîtabit. ftoê etàlm ïïfed ÄÄ', Vbbhbrutà teftàcitèr hoû
hærebhht. Wåtii Ä üllibi djtes est crëbii èjusdetn rêj repitilîoné,
idqvàte ma time ïh vbbibàs i^hotis föbute habet. ' 6) Ad Voààbnta,
qvæ kéqWntur, huteqvate petght ét pWrçptëÛfetur puer, anteqvate
qvfe préèttedtâit, (Jkaih pftteïésftee nbVerît.

V.
Qvlcqvid sbpebèisSe potéHt à Mtftfèhdâtofcè âtsÔéridô Vâôui tëteP’ôris, hbris site ahtbtnekidranfà, àiVe pömöridlänft, îd lotlite fepi-
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tomæ Grammaticæ Latinæ discendæ insumatur. Circa hane autem
epitomes GramÉwticæ tectionem hæc observehtun 4) Sihguta præ- ?
cepta ad ungvem ediscantur. 2) Usus præceptorum adeo olare ux>plicetur et tot exemplis illustretur, ut certus esse posait Præceptor, ;
qvod puer verum præcepti sensum asseqvutus sit. 3) Exempla e
Nomenclatore minimo et colloqviis facillimis atqve minimis, huic
classi præseriptis, petantur. 4) Pueri testentur aliqvot exemplis,
qvæ ipsi, manuducente Præceptore afferent, se mentem Præceptoris probe çapere. 5) Caveatur sedulo, ne plus proponatur pueris
ediscenduiB) qvam cum voluptate ediscere possiut . 0) Studiosissieae curetur, ut qvoties pergitur ad ea, qvæ in Epitome Grammatica
seqvuntur, semper qvæ præcessere, repetantur. Crebra enim hoc
rej ejusdem iteratione efficietur, ne Grammatices præcepta umqvam
e memoria elabantur.
Et nisi hoc accurate servetur, excident
pueris, qvæ qvondam didicerunt, dum in iis qvæ restant > discendis, occupantur. 7) Integra Grammatices epitome jam cognita,
particula qvædam Grammatices qvovis die memoriter recitetur:
Præceptis in certas lectiones et horas ita distributis, ut uniyersa
Grammatices epitome qvavis septimana semel absolvatur.
VI.
Ad Colloqvia minima discenda non accèdent hujus classis Discipuli, anteqvam universam Grammatices latinæ Epitomen exactièsime noverint. Non enim ex.usu est ut varietate lectionis turbentur
tenella ingenia. Absoluta verb Grammatices latinæ epitome, omnes
illæ horæ discendis et explicandis colloqviis minimis impendantur,
qvæ discendæ Grammatites Epitomæ antea inaumebantuf. Ut vero
frcrôtuO6UÉi esse possit Coftoqviorum istorum miniihoriam Exercitium ,
hæc ob serventun 4) Colloqvia expbeentur; Danjoe istajmra, Ut puer
sive de vocibus singulis, sive de integris phrasibus^sive ^de
phrasiumcjye expbeatione interrogator, Præceptori satisfacere possit.
Et ble tentum bssë oportet Præceprtørem, seduïoqvë curare, ut minutisSima qvæqVe toties iterentur et inculcfentat, usqtedum vel ut
in succum et sangvinem pueri conversa fuerint Ut vero puer Ce4loqvia verbotim ediscat, non videtur operæ pretium. 2) Maxima
et mintotoy qvm in Cottoqyiis occurrant, ad prwcdpta_ Gmai»atices
antea nota, qvatn dilifeentiteime exigantun 3)Qv0vis die prøscribet Præceptor paücârum vocurn argumenltum^ qvod ad imiteUonem colloquii prælecti puer elaborabit. 4) Hoc. argssnentum initio
tanta sollicitudine ad voces verboque colloqvii adstringetur, ut non
nisi temporum et modobum varietete ab ipso ' Coiloqvio différât.
IÄri vero pùer hic se facile expedit, liberius ësse poterit argu
mentum.
♦i*
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<
Absoluto semel colloqviorum opere, exercere poterunt qvovisdie
pueri in sententiis illis intelligendis et ediscendis, qvæ pro hac classe
concinnatæ sunt.

VIII.
Epitome Grarrø^ticesJam cognita, et vocabuUtUuiRi^imo panter

et Colloqviorum minimor um opere^.jsententii^sqye^abso^^
accèdent
hûjus'Cïassîs^^cipuli ad ecnscendiinrtatinam Lutheri^Catechesin.

Non epim vidéter consultum, ut pueri qvi lingvæ Latinæ adhuc.
ignari sunt, catechesiTâlïnadiscenda onereptur. Qvæ vero circa
institutionem CaiecheticamTfiscipulorum Classis 2:dæ observanda monuimus, eadem hic qvam accuratissime urgeantur.
IX.
Non suffecerit hujus classis discipulis semel absolvisse Nomenclatorem minimum, Epitomen Grammatices, Colloqvia minima, Sen
ten ti as, Catechesin Lutheri Latinam, sedtoties hoc fiet, donee Præ
ceptor certus esse possit, qvod discipuli hos libros non minus qvam
suum nornen et teneant et intelligant.
X.
Hoc curriculo feliciter absoluto, tandem lingvæ Græcæ leeturam
expeditam addiscent, anteqvam in IV Classem transferantur.

Classi« IV«
I.
Discipuli Classis IV discent 4) Nomenclatorem medium. 2) Col
loqvia media. 3) Declinationes et Conjugationes Græcas. 4) Sententias latinas pro hac classe selectas. 5), Catecheseos Vitebergensis
Epitomen.
II.
Initium prælectionum ducatur a Catecheseos Lutheri repetitione,
præceptis ita distribuas, ut integra Catechesis Danice et Latine
qvavis septimana semel absolvatur.
HL
Certum diej tempus epitomæ. Grammalioes et Nomepclatori minimisqve sententiis repetendis tribuatür: Libris hi see ita in certas
prælectiones et horas tributis, ut qvovis octiduo geminato semel me
moriter recitentur.
IV.
E Nomenclatore medio, sex boris antemeridianis, totidem pomeridianis horis discantur vocabula. Qvæ autem circa hoc vocabu^
lorum discendorum exercitium observanda sint, monuimus, ubi de
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Nomenclatore minimo, qvod in 3:tia Classe discitur, egimus, unde
etiam ea, qvæ bic faciunt, peti possunt.

V.
Qvicqvid superesse poterit horis antemerid^anis vacui temporis
a librorum in 3:tia-classe prælectorum repetitione, et a Nomenclatoris medij lectione, id totum Declinàtionibus et Conjugationibus
Græcis discendis, impendatur: circa qvas, ut sperato profectu versentur bujus Classis discipuli, eadem observentur, qvæ circa LaU*
narum vocum Declinationes et Conjugationes observanda monuimus.
VI.
Horæ pomeridianæ, qvæ Mucices et picturæ exercitio non insumuntur, lectione Colloqviorum mediorum insumantur. Ut autem
fructuosum sit hoc colloqviorum exercitium, omnia ilia curiose serventur, qvæ circa Colloqvia minima diximus observanda. Qvovis autem
die prœscribatur Discipulis hujus Classis Danicum argumentum ad *
imitationem Colloqvii elàborandum, iis circa styli exercitium obser^
vatis, qvæ de colloqviis minimis monuimus.

VII.
Declinàtionibus et Conjugationibus Græcis iam probe cognitis,
et Colloqviorum opere aliqvoties absoluto, demum accedatur ad
leCtionem sententiarum, qvæ pro hac classe adornatæ sunt, qvibus etiam discendis et intelligendis una cujusvis diej hora impen
datur.
VIII.
Absolutis Colloqviis, Declinàtionibus et Cônjungationibus Græcis,
nec non sententiis Latinis, prælegatur Catechéseos Vitebergensis epi
tome, e qva Definitiones et Devisiones præcipuæ ediscantur.

IX.
Libri, qvi hujus Classis Discipulis præleguntur, toties repetantur,
donee crebra repetitione qvam notissimi sint.

Classis V«
L
Discipuli ' Classis discent: 4) Majorem Dionysii Grammaticam,
Prosodia excepta et Paralipomenis. 2) Vocabularium maximum. 3)
Colloqvia maxima. 4) Majorem Grammaticam Græcam. 5) Clavem
Græcæ lingvæ Lubini. 6) Doctrinæ Christi an æ Epitomen.

n.
Ordinantur huius Classis discipuli prælectiones a Catecheseos
Luther!, pariter et Vitebergensium, nec non Grammatices Latinæ et
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Grffioœ repetitione, Libris hisce ia certes prætectiones et horas ite
distribuas, ut qvovis geminate octiduo semel absolvantyr et memoriter recrtentur.
III.
E Nomenclatore maximo octo vocabula antemeridianis, todidem
pomeridianis horis ediscantur: observâtis iis circa hoc vocabulorum
ediscendorum exercitium, qvæ de vocabulario minimo, qvod discte
puiis classis 3:tiae prœlegitur, ebservanda monuimus.

IV.
Qvicqvid superesse poterit horis antemeridianis vacui temporis
a repetitione et vocabularii maximi lectionç, id in solidum intelligenda et ediscenda major Grammatica tribuatur.
V.
Grammatica Latina majore probe cognita, excepte prosodia et
paralipomenis, recta eatur ad Grammaticam Græcam Majorera ; cuj,
sed sine Dialectorum varietete, discenda et intolligenda impendi
poterunt istæ horæ, qvæ Latinæ Grammatices oognitioni antea impendebantur.
Ne vero Discipulis in Grammatica Græca, eaqve
majore, discenda occupatis, LatinæGrammatica Major excidat: id tem
poris, qvod antea insumi solebat repetendæ epitomæ Grømmatices
repetition! majoris Grammaticæ insumatur, ita ut Grammatica Laima
Major qvovis mense serpel absolvatur.

VI.
Horæ pomeridianæ, qvæ Musjces et picturæ exercitio non impenduntur, ad upam omnes consumantur intelligendis djscendisqve col
loqviis maximis: his, circa hoc exercitium, qvam diligentissime ob
servais : 4) non videtur operæ pretium esse, discipulus colloqvia
maxima verbotim ut ediscat, sed syfficit, qvod Præceptoris suj manudvetione, et privatå industria ita versatus sit in Colloqviis jstis
maximis, ut sive de vocibus singulis, sive de phrasibusinterrogetur
a Præcêptore, ipsi expedite satisfacere possit. 2) Maxima et mi
nime qvæ in Colloqviis occurrunt, ad præcepta Majoris Grammaticæ
accuratissime exigantur; sed ita, ut Præceptor in iisurgendis, qvæ
sunt difficiliora, dentule hæreat; reliqva, qvæ faciliora sunt, et vel
inferiorum classium Dfccipfclis nota, levi brachte attingens. 3)Qvovis
die præscribatur Discipnlis argumentum ad iwitationis colteqvii prælecti elaborandum: sed hac diversitete, ut uno die termetur argu
mentum plane conformatum ad ipsum Colloqvium, non aliofineproponendum, qvam ut certus esse possit Præceptor, an discipuli omnes et singulas Colloqvii formulas probe asseqvuti sigt. Altero autem die præscribatur argumentum liberius, ad Colloqvii qvidem
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UBitøfiorøn mstitutum, sed »tø ut nen pauca vocafttø pt phrases,
qvæ pqn tøveniqntqr in GolloqyiQ, hpç advocentur et accersantur
e vooabulario.
■';-

vp.
Colloqviorum Maximorum opéré semel absolut/) (nam soepius
iterari debet): Çlavi Græcæ Lingvæ Lubin; djscpndæ adpoveantur
huj us Classis Discipuli. Ut autem hæç tøctio fryctøQsa egse posait,
hœc ob§erventyr 4). Una
pomprjdtøna huic exercitio qvotidie
insumatur ?). Non ipr$a vocabutø, qvæ in clave Lubiniana ordinq
Alphpbetiço tradjtø ipveniuntur ; ged sentential ipsæ,, et qvidem minjipum edisçaptur qvQvis die sex sentøfltiæ Gfæcæ 3). VersiQpep)
hgfum sçoteptiarurq interlinearem elaborari valdç ex psu esse(: qaw
Versio Lubiniana impeditipr est saltern pueris |). Singutøs voces,,
qvæ in sententiis occurrunt, ad præcepta Grammatices, exqvisita
cura exigantur. Cum enim sententiæ istæ complectøntør omnia L.
Græcæ primitiva dum pueri voces istas omnes declinare et conjugale
discunt, hoc ipso omnium vocum declinationem et conjugationeip
compendio addiscunt, 3) in singulis sententiis ita exerceantur pueri,
ut de vocibus, qvæ sententiis comprehenduntur, sive Latine, sive
Græce interrogata, se facile expedire possint 6). Lectioneft Clavis
Græcæ semper erdientur discipuli a recitatione sententiarum Græcarum, qvas didicenint. Hac enim repetitione efficietur^ ne sen
tentiæ e memoria unqvam elabantur.
VIH.
Majore Grammatica Latina et Græca, Colloqviis maiimis et sen
tentiis Græcis aliqvoties absolutis, prœlegatur epitome doctrines
Christiapæ et qvidem ho ri s igtis matqtinis, qvibus Gram matice Latina
et Græca solebat tradi. Hœq autem doctrinal Christianæ epitome ita
conformetur: ut 4) oomplectatur præcipporum articulorum fidej sum*
mam, i). iUustrentur et oopfirmentuo omniapaücissimis, sed erißedi*
xmaifoç scripturarum sacrarum dictis. 3) Usus præceptorum ubiqve
monstretur et inter explicandum urge a tur. 4) Epitome hæc doctrinœ
Cbnistianæ ad ungvem ediscatur.

IX.
UU Disoipidi hujns Çifcsai? libres jam nominates ptøne didiceirunt
tun denrnm in qvatuoc apeetebns Arithmetices exeropri poterunt,
qvas etiam expeditissime tenebupt, anteqvacp in classem sqperio*

rem transterantur.

Classis VI.

1,
Ifitt ip Majøe Qrpnwatica reatabøtø 8J Dialeçtorunp jp Grarømøifla
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Græca traffitarum varietetem, 3) Terentium i) Selectiora et. maxime
Sententiosa Ovidii Propertii et Juvenalis carmina. ö) QvatuorEvàngelistas et Acta Apostolica Græce. $) Epitomen Logices et Rheto
rices. 7) Auream in Arithmetica regulam.

II.
Ne libri/ qvos hujus Classis discipuli in qvinta classe dëdicèrunt,
e mente mémoriaque elabantur: hoc aget urgebitque Præceptor, ut
Grämmatica Major Latina pariter et Græcà, Catechesis Lutheri etVitebergensium, epitome dôctrinæ Cbristianœ, Sententiæ GræcæetLatinæ in certes prælêctiônes et horas ita distribuantur, ut qvovis
menée sêtoel Ûniàntur et memoriter recitentur. In vocabulârio aùtem qvovis die aliqvot capita repetantur. Exercitia itidem Arithmetices qvovis die qvadrans horæ tribuatur.

ni.
Qvicqvid ab hac repetitione superesse. poterit vacuj temporis ho
ris antemeridianis, id totum insumatur Prosodiæ et Paralipomenis
Grammaticæ Latinæ discendis.

IV.
Prosodia et Paralipomenis Grammaticæ Latinæ exacte cognitis,
ducantur recta hujus Classis discipuli ad discendam Dialectorum in
L, Græca varietatem: oui etiam exercittø imprøti dqben^Åfit^i hwm
antemeridianæ, qvibus Prosodia qt Paralipomena a^tea discçbanter,

V.
Doctrinam dialectorum Græcorum emensi hujus Classis disdîpuli
accédant ad Evangelisterum et Actuum Apostolioorum lectionem : absoluturi qvovis die integrum caput, et qvidem istis horis, qvæ de
scendis dialectis L. Græcæ antea impendebantur. In vestigandis
autem tbematibus Græcis, qvæ in N. T. occurunt, fructuose utentur Discipuli Lexico Græco N. T. Pasoris, sed a D. Pasohasio ca
stigate.
VI.
Horæ pomeridianæ Colloqviorum Maximorum et Terentii Lectioni
insumantur, ita ut altero die Colloqvia Maxima, altero. Terentius
prælegator. Quo autem die Colloqvia præleguotarç prmscribatur ar

gumentum) qvod ad imitationem Coüoquiorum elaborabitur.

A die

isto, qvo Terentius expliciter, proponatur juventuti argumentum Da**
nicum, qvod ad lectionis Terentianæ imitationem in Latinum sermonem transfundet.
VII.
Parte aliqva Colloqvionlm, iàm antea satis noterum et una atqve
altera Terentii Comoedia absolute, prœlegi pöterunt hujus Classis
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discipulis: sélectioHr tarmiha Ovidii, Propertii, Juvenalis : et huic
exercitio impendi poterit qvovis die unå hora, eaqve poméridiana.
In hac Poetarum léctione föctuose ut exerceantur hujus Classis discipuli, hæc observentur: 4) Ad régulas Grammatices exigantùr, si
non omnia saltern ea, qvæ difficiliora sunt. 2) Usus Prosodiæ qvam
maxime urgeatur. 3) Versus maxime sententiosi ediscantur, et qvomodo in communi sermone concinne usurp a ri possint, monstretür.
4) Qvomodo ad imitationem carmen condi possit perspicue indice*
tur, accedente ejusdem rei rudiore exercitio.

vin.
Cognito utcunque Evangelistarum et Textuum Apostolicorum textu
Grœco peragatur recta ad lectioriém epitomes Logicæ: sed ita ut
alternis diebus textus aliquis Evangelicus Græcus, alternis Logices
epitome proponatur et prœlegatur. Ut autem hœc Logices lectio
possit esse fractuosa, I) Præcepta ipsa ista perspicuitate discipulis
explicentur ut ob omnibus, etiam hebetioribus, facile intelligantur.
2) Singula præcepta variis exemplis, iisque selectioribus illustrentur.
Qvam maxime autem ex usu fuerit hœc ipsa bxémpla peti e dictis
istis sententiosis, quæ discipuli jam didicere. 3) Usus, Logices in
omnibus, qvi prœleguntur, auctoritas ostendatur. 4) Singula præ
cepta ediscantur.
:
IX.
Logica ad finem perducta, 'accessus pateretur ad Rhetoricam ea
horâ proponendam, qva Logica antea discebatur. Girca Rhetorices
autem fructuosum exercitium ea omnia observentur, qVæ circa Logicam observanda monuimus.
X.
Anteqvam Discipuli hujus classis in çlâssem supremam evehantur, discent præter IV Arithmetices species Regulam auream: nec
transferantur ulli 1 in classem Rectoris^ qvi . ea, qvæ præmisimus,
qvam exactissime non didicerint.

Classis VII âeu Suprema.
• .--J
L
.
Discipiriortim Classis supretnæ hœc sunto exercitia: 4) Syntaxis
et Prosodia Grœca; 2) Selectiores Epistolœ Ciceronis ad Familiäres
et ad Atticum; Selectiora e Cœsaris Commentariis de bello Gallico
et Qvinto Cürtio. Paradoxa Ciceronis, Orationes Ciceronis pro Archia, pro Marcello, pro Dejotaro, post reditum ad Qvirites; Cato
Maior et Lœlius. 3) Epistolarum Apostolicarum textus Græcus et
Isocrates ad Demonicum. 4) Lectiora Virgilii et Horatii Carmina.
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ö) Selßptiora Hesiodi, ThpogqidiSj Pbocyllitø, Pi^dari, Homesi Ç»>
mrøh 6) Logica a} Rhetorik Major, 7) Werins dqctøm» Qtøistian» Compendia S] Arithmetic tøctorpm, U) Grømnrø|i(rø
Hebræa,

11.
fie libri, qvoa discipuli in classibus inferioribus, magno labore
didioerunt, inopinaptibus effluant; ouræ esto Rectari, ut Lutheri
Viteburgensiupique catechesia, Epitome doctrinœ Christian», universa
Grammatics Latina Major, parker ac Græca, Sentpntiæ Græcæ et
latinæ, Epitome Logices et Rethojtøes qvovis mense semel absolvan
te et rømoriter reçiteptur, Trtøp^tur etiam qvovis die aliqvid tem
poris repetitioni vQcabularii Maxipai et Arithmetic's.

ut
Qvicqvid superesse poterit ab. hac repetjtione horis antcmeridiania yacui temporis: hoc totum syntqxi et Prosodiæ Græcæ disoendæ
insumatur. Et ut hiç labor eo fructuosior esse possit, varia et syn
taxens et Poeseos Græcæ qxempla adducantur e sententiis illis Grœcis, qvæ in clave Lubiniana inveniwitur, insperso obiter partium
Etynaatagiæ exercitio.

IV.
Cognita probe Syntaxi et Prosodia Græca, recta pergatur ad Logicam *et Rethoricam Majorem, ita ut altérais diebus Logica, altérais
Rethorioa tradatus. tapendi vera pateruni huic exercitio ist» ho
ra, qvæ syntaxi et Prosodiæ Græcæ discend® insumi solebant, Qvæ
autem circa hoc Logioes et Rethorioes exercitium observanda sint,
diximus, ubi de libris Classis VJ:æ egimus.
V.
Disoipulis jam doctis Logicam et Rethoricam majorem, proponatur uberius quoddam doctrin» Christian» Compendium: propone»*
dum horis istis an terne ri dia nis, quibus Logica et Rethorioa, jam cog*
nitæ, discebantur. Eodem vero ciroa hoc pietatis exercitium urge»
antur, qvæ circa epitomen observanda diximus.
VL
Horæ pomeridianœ lectioni Canaris, Curtii et Ciceronis insumantur : sed hoc op&do. Prime prøtømtar Epistol®, spd non adeo multæ, ex epistolis Ciceroni» ad Fanoaliares et ad Atticum select». Prp»
ponantur vero discipulis qvovis die breves Epistel», de rebus fyr
milia ribus, q vas ad imitationem Cicerones et Terentii et GpJlpquioram élaborent: et in hoc exercitio tamdiu deteneantur, depeç se
mediocriter expédiant Deinde accedator ad leotione» Qæsaris et
Curtiu Nam cum faciliores sint Cicerone, et varietete locutionum
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et rerum oblectent, lectiom orationum Ciceronis, utiliter præmitUiptur. Discipulis vero in leçtione Cæoaris et Curtii utcunque exercitatis, nom sine fructu proÿonuntur vertendæ Daniçæ historic# ab
Arnoldo Hvidfeldio conscriptæ: Inde enim facile constabit, qvam
proûciant e lectione Cæsaris et Curtii : Tandem pergatur ad lectionem Orationum Ciceronis: ad qvarum imitationen* disoqnt discipuli
doetiores oonscribero breves Qrationes, publice et qvidem memoriter
recitandas.

vn.
Discipulis in epistolis latinis et Qraticmib^ çoptexepdis médio
crités exercitatis, prælegaptur aUernis diebus Virgilii et goçatii, al««
ternis Hesiodi, Theognidis, Phocyllidis, Homeri, Pindari leçtiora Çar«
mina. Et huic Exercitio insumatur qvovis die una bora pomeridiana. Qvæ vero circa hoc exercitjum observare utiliter possunt, ali—
qvoties diximus, nec repetimus. Hoc tantum addimus, qvod qvovis
septimana præscribi possit hujus classis Discipulis argumentum aliqvid latin um, facile et breve, qvod aut in carmen illigabunt, aut
Grace vertent.

vm.
Anteqvam e schola manumjttantur, discent Arithmeticam fractorum et Qrammaticæ Hebräer initia.

Monitionis de auctoribus, qvi juventuti scholasticæ prœlegentur,
I.
M. Vulfgangus eloqventiæ in Acad. Hafn. Professor ex epistolis
Ciceronis ad Atticum et ad Familiäres seliget lectissimas, easque,
ut et orationes Ciceronis, scholasticæ juventuti prælegendas, præcipuis notis ad oram libri illustrabit.

II.
M. Nicolaus Skielderupius, Logices in Academia Sorana Professor
Terentium concinnis et prœcipuis notis explanabit.
HI.
M. Bartholinus Canutius leetissima qvæque Ovidii, Prepertii Ju
venalis carmina excerpet et notis illustrabit.

X

,v-

Bonduis notis suis iam olim Horatium expianavit, scholasticæ
juventuti, qvam maxime accommodatis. In Virgilium autem scripsit
Johannes a Meyen, Bergisomius Belga. As teri cis autem ve| stelluliô
a M. Bartholino Canutio noteqtur ista Virgilii et Horatii carmina,
qvæ juventuti prælegentur.
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v.
Dicta sententiosa, juventuti in scholis prælegenda, Rector scholæ
Soranæ M. Svaningiùs seleget.
~
,

VI.
Qvæ in profanis autoribus occurrunt spurçje locutiones, pietati
adversœ, penitus eliminentur. Deorum etiam Gentilium Domina expungantur.
1
VII.

E Theognide, Phocyllide, Epigrammatis. Græcis, Hesiodo, Pindaro, Homéro, lectissima qvæque oarmina excerpet D. Laurenbergius
in Academia Sorana Professor Mathematices, etc brevibus notis, ju
ventuti s Scholastic® captui accommodatis, illustrabit.
VIII.

'

Cæsarem et Curtium notis illustrabit M. Jacobus Matthias L. La
tinæ in Academia Hafn. Professor, et stellulis ea signabit, aut commatibus, qvæ juventus non leget.
IX.

Epitomen Arithmetices e Systemate Mathematico D. Thome Finchii, Professons Medici, excerpet filius M. Jacobus Finch, Mathematum Professor.

Monitiones de Rectoribus et Collegis Scholarum.
I.

Scholis præficiantur, qvi dona docendi prius abunde probaverint Episcopis: nec ad munus hoc quisquam admittatur, qvi omnia
illa plane non dedicerit, qvæ discipulis supremæ Classis proponenda sunt.
II.
Qvam maxime ex usu foret, ut in scholis Majoribus, qvas vocant, Triviales, Rectores constituerentur perpetui, ne ex mutationibys crebioribUs turbarentur et impedireptur disçentes.. Roc autem
facile fieri posset, si enteritis Scholarum Majorum Rectoribus de
decenti et honesta sustentatione prospiceretur.

111.
Qvoniam ordinatio Ecclesiastica committit Pastoribus urbicis inspectionem Scholarum, qvæ in urbibus sunt: qvam maxime optandum esset, tales constitui in urbibus Pastores, qvi huic officio féli
citer et fructuose præesse et vellent et posseût,

653
IV.
Collegæ scholarum probe callerent ipsi, qvæ alios docerent, et
huic officio per aliqvos annos vacarent. Quod non difficulter obtineretur, si spes promotionis ad functiones meliores gravis affulgeret.

V.
Imperari posset alumni s Regiis, ut ubi eorum posceretur opera,
earn scholis omnino condicere tenérentur. Et huic etiam operi, im
primis in Scholis Majoribus, maxime destinarentur Baccalaurei: qvi
propterea, nisi pares essent huic operi, hoc titulo non forent ornandi.
VI.
Juventutis Informatores, plane abstinebunt à dictatis, contenti
notis, qvibus impressi auctores, Scholasticæ Juventuti prælegéndi,
publico mandato illustrât! sunt. Viva autem voce strictiones istas
notas animabunt Præceptores, et qvæ parcius scripta sunt, ita diducent, ut certiæsse possint, qvod a scholastica juventute piene intelligantur.

Monitiones de Minoribus Scholis.
I.
In scholis istis, qvæ nonnisi duas habent classes, non potest exspectari ista ingeniorum maturitas, qvam Academica exercitia reqvirunt. Quocirca suffecerit, si juvenes, qvi has freqventant, eo in
studiis progrediantur, ut non contemnenda L. Latinæ jaciant funda
menta. Quod ut eo facilius obtineatur, detinendi sunt hujus scholæ
discipuli in classe intima, donee absolverint ea, qvæ in VII Ciassium

Scholis in 4:ma et 2:da Classe, proponi soient. In 2:da autem Clas
se, justo ordine exercebuntur discipuli in omnibus istis libris, qvos
Måximarum scholarum discipuli in 3:a et 4:a classe discere soient.
His autem libris probe cognitis, amandabuntur discipuli ad scholas
Majores ut coeptum studiorum cursum ibi absolvant.

II.
Qvæ trium qvatuor aut quinque Ciassium scholæ sunt, ea, adhibita justa prudentia, commode absolvere possunt trivialium Scholarum-pensum. . Si enim præceptores Scholarum, qvæ tres habent
classes, ita attemperent prælectionum ordinem, ut in infimà classe
tradantur libri in La et 2:da trivialium Scholarum prælegi soliti, in
2:a autem classe urgent ur libri, qvi discipulis 3:æ, 4:æ et ô:æ Clas
sis in Scholis trivialibus proponuntur, in 3:a denique classe edi
scantur libri, qvos in scholis maximis discipuli VI:æ et VIl:æ classis
diseunt, non infeliciter absolventur ^vina benignitate, in Scholis tri
um Ciassium, qvæ in Scholis illis maximis alias tradi soient.

w.
In Scholis, qvtø IV habent daises, hic sferVari poterit Öbdo, ut
discipulis infimæ Classis proponantur libri, qui in VII Glassruta scho
lis discuntür in 4:a et 2:a Classe, in 2:a autem classé nrgeantùr ätK
ctores, qvi in Scholis maximis proponi soient Discipulis 3:æ et 4:æ
classis, in 3:a vero classe discantur libri, qvos VII Classium Scholæ ,
tradunt in 5:a et 6:a Classe; in 4:a deniqve classe traduntur libri,
qvi in scholis maximis præleguntur supremœ Classis discipulis.

IV.
In scholis qvinque classium hic servetur ordo: ut in 4:a Classe
tradantur ea, qvæ in VII Classium Scholis proponi soient in 4:a et
2:a Classe: in 2:da classe discantur, qvæ discipuli Majorum istaruin
scholarum discere soient in 3:a classe: in 3:â Classe urgeantur, qvæ
in maximis scholis traduntur in 4:a Classe; in 4:a Classe traduntur,
qvæ in maximis scholis proponi soient in 5:a et 6:a classe* ét tan
dem in 5:a classe discantur ea, qvæ in suprema maximarum scho
larum classe traduntur.

Qui nomina heic nostra subscripsimus, Professores Regiœ Academiæ Soranœ, testamur nos Observationes qvasdam generales de
scholasticæ juventutis institutione nunc nuper àd nos a Magnifico
Dno Cancellario Regio Dno Christian^ Friiè trartèmtesâs diligenter
perlegisse, perléctas seriô éedûtoque expetidisse, än aliqvidihomenti
ad œtatem puerilem in Pietate fet Àrtibus liberalibus recte ihformandam adferre olim possent. Cum vero past accüràtam omnium
êt singularum examinationem nihil nobis aliud deprehendere conti^
git, qvam qvod ea complectantur, qvæ non solum teneris puérorum,
sed et maturis Adolescentium annis, in vera et sincere Pietate, in
bonis moribus, in deniquê ipsa humamtate et optimarüfn nrtiuta ctd^
tura erudiendis utiliter inservire [si modo necessaria idoneoruin
hominum, qvi scholis in posterum erunt præficiendi, cure et dili
gentia accesserit] qveant: easdem nos Observationes non possumus
non nostro comprobare calculo et consignais præsenti scripto suffragiis unanimes confirmare; non tamen absque intimo horøe vöto
Ut omnes hæ Novellæ constitutione^ qvæ dø soholatum reslauratio*
ne subindé éanduntur, ante oftMtia in divini nomims Gloriam et sålutarem juventutis ih literis profectum, ac perpetuum cédant etaolumentum.
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CfiristianuU Mattlriaw»
S. S. Theol. D. ejusdemqée in Acad. Regia Sorana Professor et Pastor«.

Ö5S
Joachimui Barser«

Joannes lüeursfus*

D. Mecfîc. et Prof. Phys.

Jh>âhnès Daüveihliergr^
Maibem. Prof.

Mfcôlauà iüartftni Schelderupiua ,
Prof. Log.

Stephanus Johannis Siephaniu»,
khetorices Prof.

Biorne Severini Drachardus,
S. S. lingvæ Prof.

Daniel Matra»,
Gall, et liai, lingvæ Prof.

ifcBtteiser och Tlililgg.' >r

'

Läs: Sid. 100 nol. 27): PiehliaS. 307 r. 19: 1647. —S. 320
r. 29: f. 1818. — S. 365 nol. 10): heler del. — S. 390 r. 27: do
ctrine. — S. 393 r. 10: Slôinge. — S. 394 r. 74
1800. — S.
436 r. 22: slår End ; lås : Gud. — S. 437 r. 3: 1743. — S. 437 r.4:
Mojenii. — S. 437 r. 15: 1718. — S. 439 r. 1: 1755. — S. 460
r. 3 nedifrån : Välgörare. — S, 470 sisla raden : önskad. — S. 472
r. 9: Gwalöf. — S. 483 r. 7: 1625. — S. 490 r. 1: XVI. - S. 506
r. 15: 1650
— S?’328'r.‘t: XVIL — S. 552
*6: Norager. —
S. 554 r. 26 : häradsprost 1730. — S. 555 r. 4: Hedeskoga. — S. 557
r. 13: dog 1751
— S. 585 -r. 15: för*/orfattaren.
S. 111. Metæ Scholastic» af år 1604 anföras hos Nyerup, Skil
dring af Tilstanden i Danmark &c. HI. 1. s 82. '
S. 258. Jak. Bings porträtt finnes i Lunds domkyrka, n. sidoskeppel nära orgeln.
S. 382. B. Munthe, f. 1737, blef konrektor i Malmö 1770
och
var gift med en Engeslröm. Jfr. sid. 394.
S. 394. O. J. G. Billberg bör anföras i ordningen efter J. E. Palm
och M. E. Collin.
S. 395. J. E. Palm var gift med Margr. Barck, köpmansdotler
från Uddevalla.
S. 399. Mich. Torlosius blef sedermera pastor i Quistofla ocb af
sattes 1682.'
S. 400. H. Knopf var pastor i Frenninge 1683 — 1705.
S. 403. Peter Kock, koll. 1738—44, blef sladskomm. i Malmö
1744, pastor i Mjellby uti Blekinge 1750—1773.
S. 438. H. Berthelius var gift med Anna Marg. Witle, köpmans
dotler från Kristianstad.
S. 442. Sign. Juul blef qvar i Norrhviddinge till sin död 1731.
S. 473. Jakob. Ernstson Baden, som var broder till H. E. Baden
(se sid. 298) och gift med proslen Torkel Tuessons i Helsingborg dol
ier, var 1670 prost i Rönneberga härad.
S. 476. A. Kenorin var gift med Anna Maria Erman.
S. 484. Joh. Ågren, stadskomm. i Lund, dog 1719.
S. 547. Pouel Svensson var redan 1584 pastor i Gleinniinge.
S. 562. Andreas Matthiœ nämnes redan 1624 sås.oin pastor i
Kellslorp.

Rettelser och TillKgg.
x S. 213 r. 18 samt S. 214 not. 23) slår: d. 3aug. 1687; bör vara:
d. 3 aug. 1681.
S. 241 r. 4 nedifrån. Årtalet 1476 bör gå ut.

S.
S.
S.
S.

249 r. 15. Las: 1644.
297 r. 18: Läs: Jörgen Ejlertsen (Gregorius Hilarius).
305 r. 15. Läs: student vid Köpenhamns universitet.
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Josefinas slöjdeskola för fattiga flickor 1 Malmö.
Första lärarinnan i skolan bar 133 r:dr 16 sk. b:ko i årlig lön samt
fri boning och ved. Underlärarinnan njuter i årslön 33 r:dr 16 sk. b:ko
jemte några klädespersedlar. Vid sista examen i skolan d. 28 juni d. å.
utgjorde flickornas antal 85. Tvenne flickor uppfostras på skolinrätt
ningens bekostnad. Skolans styresman är handlanden och riddaren L. I.
Bager, en man, som under en följd af år med stora uppoffringar och
varmt nit verkat för de obeinedlade folkklassernes i Mal inö moraliska
och intellektuella utveckling.

Navigationsskolan i Malmö.
Vilkoren för Navigationsskolans upprättande i Malmö var att staden
skulle inköpa ett hus för skolan. Då stadskassan dertill saknade medel,
skänkte handlanden M. Flensburg "2000 r:dr b:ko såsom grundfond för
nämnda ändamål samt försköt åt staden återstoden af inköpssumman så
som lån.
Skolans l:c lärare bar af statsmedel 1000 r:dr b:ko årlig lön samt
fria boningsrum i skolans lokal. Underläraren åtnjuter 200 r:dr b:ko
årligen i lön.
Till inköp af kartor, instrumenter, böcker, ljus1 och ved är ett år
ligt statsanslag af 300 r:dr b:ko att tillgå.
S. 446. I samma lokal, hvarest Gjörloffska skolan i Landskrona
hålles, finnes också en flickskola, der 50 flickor årligen åtnjuta under
visning. Sistnämnda skola stiftades på stadens bekostnad år 1814, ”till
minne af fredsslutet mellan Sverige och Danmark.” Läraren i Gjörloff
ska skolan, som har 60 lärjungar, är pastoradjunkten Brobeck, hvars
fru Charlotta Brobeck, född Görgensén, för det närvarande är lärarinna
i flickskolan.

