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Denna artikel bygger på en minnesskrift över Ärevärdige och Höglärde Herr Magister Petrus 

Floderus, som med anständig heder till sin grav och vilorum i Skatelövs kyrka beledsagades 

den 22 juli år 1741. Uti en skriftlig likpredikan företrädd av Doktor Gustav Adolf Humble, 

dåvarande Växjö stifts biskop, numera ibland Guds triumferande helgon, till himmelens 

härlighet upptagen.  Tryckt i Uppsala 1741 (57 sidor). Artikeln behandlar främst personalia 

(14 sidor) och inte själva predikan, samt kort om sonen, professorn Johan Floderus (1721-

1789). 

 

Petrus (Per) Floderus föddes den 19 september 1683. Fadern framställs som en ärlig och 

beskedlig danneman, Jöns Persson i Hörda, i Lekaryds socken och Svarttorps pastorat. 

Modern var gudfruktiga hustrun Ingeborg Olufsdotter (1639-1700). 

Fadern, Jöns Persson, var bonde i Hörda (1640-1702) och farfadern Per Knutsson (f 1600) var 

soldat 1621-1622 och därefter åbo i Floryd (Floderyd), Malmbäcks socken, Farfars far ”Knut i 

Floryd” var kronotorpare. Namnet Floderus kommer således från bynamnet som latiniserats. 

Efter uppfostran i tukt och Herrans förmaning ”förmärktes vid årens tilltagande inte allenast 

en besynnerligt naturlig kvickhet utan också en innerlig lust till studier och bokliga konster … 

att GUD till äventyrs torde ha beslutat att i detta ringa ämne bereda sig ett bekvämt redskap 

till större förrättningars utförande”. År 1692 sände föräldrarna sonen till Jönköpings skola.  

Redan efter 8 års studier, år 1700, anförtroddes han arbetet som informator åt prosten 

Ulmfeldts söner. Han behövde därmed inte vara sina gamla och medellösa föräldrar ”till 

tunga”, dvs.  han förtjänade sitt eget uppehälle. 

År 1703 antogs Petrus Floderus till studier vid Kongliga Gustafiska Academien uti Uppsala 

efter att ha hållit en vacker och välskriven oration
1
 på latinsk vers, de Commodis Pacis (om 

fördelarna med fred). Resan påbörjades den 31 juli 1703 och han anlände till Uppsala om 

aftonen den 12 augusti, dvs. efter 13 dagar.  Studiekassa och medhavd matkista räckte till den 

31 maj 1704 då färden ställdes mot Stockholm för att bli informator hos barnen till 

guldsmeden Feiff. Han stannade där till den 11 oktober och reste därefter till Västlanda säteri 

i Skeideri socken, Västmanlands län. Där stannar han i över ett år som informator åt fru 

Martha Löflings söner, herrarna Schneckenberg. Med ett litet förråd till uppehälle begav han 

sig åter till Uppsala den 27 september 1705 via Stockholm. Studier bedrevs över vintern med 

flitigt bevistande av såväl publika som privata lektioner. Den 29 april 1706 tog förrådet slut 

och han fick då som informator återta sina tidigare fina herrar, disciplar Schneckenberg, till 

fru patronessans besynnerliga nöje. Han stannade till 21 februari 1707för att därefter ånyo 

studera i Uppsala fram till sommaren. Efter att ha vistats i Uppsala och omkringliggande orter 
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 Muntligt anförande 



under sammanlagt fyra års tid reste han hem till Småland den 10 juni 1707 och vistades i 

föräldrahemmet Svarttorp över vintern. Båda föräldrarna var då döda.  

Den 17 mars 1708 lämnade han födelseorten och reste till Norrköping, där han antog arbetet 

som informator åt kontrollören Rystedts son samt doktor Blocks och inspektor Elds söner 

under ett år och fyra månader. Den 22 augusti 1709 anlände han till Nora i Västmanlands län 

som informator åt prosten Törners söner. Han reste med dem till Uppsala under hösten och 

avlade själv sitt första prov den 22 december i naturvetenskap (Promulugatione legis 

naturalis). Den 5 april 1710 avlade han sin kandidatexamen. Direkt efter examen ställdes 

färden åter mot Norrköping och arbete som informator åt Rystedts son samt även åt 

befallningsmannen Giöthes söner.  

År 1711 befann sig Petrus Floderus i Uppsala och disputerade den 5 mars pro gradu de 

Imperio voluntatis under professor Törners presidium. Därmed hade han fullbordat sin 

utbildning, utan föräldrars och anförvanters stöd och bistånd. Den 1 maj 1712 begav han sig 

från akademin till födelseorten i Småland. Efter hemkomsten uppvaktade han biskopen i 

Växjö, doktor David Lundh, och blev antagen som informator åt hans söner. Efter ordentliga 

förhör och prövad tjänlig och skicklig i det höga predikoämbetet blev han den 19 november 

1712 vigd till präst och lärare i Guds församling. Han mottog därefter, frånvarande, den 21 

maj 1713 Gradum Magisterii (magisterexamen) vid den i Uppsala hållna 

Magisterpromotionen.  

Petrus var således 30 år när han fick sin magisterexamen, året efter prästvigningen. Han 

påbörjade sina studier som 9-åring i Jönköpings skola. Under 8 år bekostades dessa av hans 

föräldrar. Fortsatta studier fick han själv finansiera genom arbete som informator. De högre 

studierna omfattade 8 terminer vid Uppsala universitet. Före och under Uppsalatiden arbetade 

han som informator på fyra orter under sammantaget 7 år, 

År 1714 förordnades Petrus Floderus som Notarius Consistorii
2
, en tjänst som han uppehöll 

under sex år. Tjänsten innebar att han fick ekonomiska förutsättningar att försörja maka och 

familj. Dygdiga jungfrun, salig biskop Cavallii kära dotter, Helena Catharina Cavallia (1699-

1728) blev hans hustru och bröllopet stod den 31 maj 1717 på Sjöbohls säteri i Ö Torsås 

socken. Hon var 16 år yngre än han och dog endast 29 år gammal. Under de 11 år och 5 

veckor som de levde tillsammans föddes sex barn, av vilka två döttrar och en son dog i tidiga 

år.  Barnen var: 

 Katarina Magdalena, f 1718 i Växjö – d 1741, strax före faderns död. 

 Olof, f 1720 i Växjö – d 1789 i Växjö 

 Johannes (Johan), f 1721 i Växjö - d 1789 professor i grekiska, Uppsala 

 Anna Kristina, f 1725 i Växjö – d 1728 i Växjö 

 Per, f 1726 i Skatelöv – d 1732 

 Sara Elisabeth, f 1727 i Skatelöv – d 1761 i Floderyd. 
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 Handläggare för ärenden som beslutas vid stiftets styrelse. 



Den 17 december 1720 fick han i tillägg till consistorialämbetet även tjänst som lärare i 

etik/moral och historia vid Växjö gymnasium. Denna tjänst tillträddes året därpå, den 9 maj, 

efter avhållen oration om moralisk filosofiundervisning – de potioribus, Philosophiam 

moralem tradendi, Modis. Bland hans elever fanns 1723 Carl von Linné. 

 

Skatelövs gamla stenkyrka från medeltiden. Denna revs då en ny ”Tegnerlada” uppfördes 1819-1820, invigd 1825 av biskop 
Tegnér. Foto från Riksarkivet. 

 



 

Efter sex år på denna dubbla tjänst förordnades han  den 25 juni 1726 som kyrkoherde över 

det förnämliga Skatelövs pastorat efter avlidna prosten och kyrkoherden, herr magister Johan 

Colliander. Då salig prosten var utan änka och omyndiga barn kunde tjänsten tillträdas redan 

den 10 juli. Det blev inte tal om s.k. änkekonservering, som ibland tillämpades. Därmed 

avsågs att en ogift präst ingick ett konvenansäktenskap eller resonemangsparti av främst 

rationella skäl istället för av kärlek med företrädarens änka för att ha råd med övertagandet av 

prästgården. Petrus Floderus, då nästan 43 år gammal, hade familj och flyttade in i Skatelövs 

prästgård med sin unga fru (27 år) och fyra barn.  

Efter knappt två år i Skatelöv, den 10 juli 1728 klockan 12 på dagen, dog hans första hustru 

Helena Katarina Cavallia och lämnade fem barn moderlösa. Det äldsta barnet var 10 år och 

yngsta 11 månader. 

Efter nästan två sorgeår, den 12 mars 1730, gifte Petrus Floderus om sig med änkepastorskan 

från Hultsjö (Sävsjö kommun), Katarina Ljungman (1698-1769). Hon hade tidigare varit gift 

med kyrkoherden Nicolaus Krok
3
 (1688-1729) från Norra Sandsjö. Under hela deras 

äktenskap var Petrus hemsökt av sjukdom och allehanda svagheter.
4
  

Den 2 augusti 1732 blev Petrus Floderus ”hägnad med prosteheder och fullmakt över sitt 

pastorat”, samt följande år, den 17 december, förordnad att vara häradsprost (kontraktsprost) 
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 Hade varit lärarkollega med Petrus Floderus på Växjö gymnasium under 1720-talet. 

4
 Efter Petrus död 1741 gifte hon om sig för tredje gången med kyrkoherden Johan Galle (1684-1750) i Högsby, 

Kalmar län, i hans andra gifte. 
 



i Allbo kontrakt omfattande socknarna Skatelöv, Västra Torsås och Härlunda. Med svaghet 

och ohälsa upprätthölls tjänsten. Han hade drabbats av ”en pinlig och smärtfylld sotsjuka”, 

dvs. tuberkulos. Under de två sista levnadsåren tillkom ytterligare krämpor, 

valborgsmässoafton 1741 ”så hårt till foten och länderna att han måtte hållas vid sängen”. 

Efter några veckor kunde han sitta upp i sängen, fast ganska kort och med svårighet. Bunden 

vid sängen fick han den 6 juni dödsbud om att hans äldsta dotter Katarina avlidit av häftig 

feber eller brännesjukan, 23 år gammal. 

Den 4 juli 1741, klockan 3 på morgonen, avled Petrus Floderus i Skatelövs prästgård, 57 år, 

10 månader och 22 dagar gammal. Han var således präst Skatelövs pastorat under 15 år. 

 

Västra Torsås gamla kyrka. Foto från Riksarkivet. 

Under Petrus Floderus tid ersattes 1727 den medeltida träkyrkan i Torsås by av en 

skeppsformig kyrkobyggnad med ett åttakantigt mittparti, även denna byggd i trä. Kyrkan 

invigdes 1730 och ersattes därefter 1873 med en ny kyrka i Lönashult som var betydligt 

större. 



 
Altarskåp och predikstol som funnits i Västra Torsås gamla kyrka. Foto från Riksarkivet. 

 

Altarskåpet i Skatelövs gamla kyrka flyttades till Västra Torsås då nyuppförda kyrka år 1734.  

 

http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/mbbilder/bilder/91/9111418.jpg


Altarskåpet är från 1400-talets andra hälft. Flyglarnas pannåmålningar är också medeltida 

men helt omarbetade, när skåpet år 1734 flyttades från Skatelövs kyrka till annexförsamlingen 

i Västra Torsås, som lät Swen Segerwall från Växjö modernisera detsamma
5
. 

Sonen Johan Floderus, professor i Uppsala6 

Johannes (Johan) Floderus var en svensk filolog
7
, universitetslärare och präst. Han föddes 

6.10.1721 och dog 28.4.1789. Professor i grekiska vid Uppsala universitet. 

Han gifte sig 1765 med Ulrika Asp, dotter till Matthias Asp och ättling till ärkebiskop Mattias 

Steuchius från Bureätten.  

Johan hade till det yttre ett obemärkt liv, innefattande de vanliga befordringarna inom 

Uppsala Universitet. Där tjänstgjorde han under större delen av sitt liv som lärare. Student i 

Uppsala 1738 och filosofie magister där 1743, utnämndes han 1752 till docent i grekiska 

litteraturen. Fem år därefter befordrades han till 

professor i grekiska. Vårterminen 1770 och 

höstterminen 1779 var han rektor vid Uppsala 

Universitet. År 1779 utsågs han till kyrkoherde över 

gamla Uppsala och insattes 1773 i 

Bibelkommissionen och invaldes 20.2 1786 (stol 14) 

till ledamot i Vitterhetsakademin. Efter 14 års 

sjuklighet avled han 1789.  

Hans blygsamhet, i sitt slag lika ovanlig som hans 

djupa och omfattande lärdom, förmådde honom att 

tacka nej till både kyrkoherdetjänsten i 

Storkyrkoförsamlingen i Stockholm och 

biskopsstolen i Linköpings stift, till vilka ämbeten 

han var kallad och av kungen redan bestämd. Johan 

Floderus (1721-1789) 

Sin författarverksamhet ägnade han huvudsakligen åt akademiska disputationer och 

minnestal, de flesta författade på latin, i vilket språk han, liksom i grekiskan, hörde till sin tids 

mest lärde. Bland hans skrifter märks, utom 153 akademiska disputationer, för vilka han 

presiderade, samt tal och verser på latin, Exercilaliones philologicce in Matthcri evangelium 

ejusque melaphrasis suecana (1763-1771) och Versio suecana selectorum ex Pau-tinis 

epislolis loconim (1771-1779). 
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 Källa: Riksarkivet. 

6
 Baseras på material från Nordisk familjebok, 1904-1926 

7
 Filologi är en forskningsinriktning inom historisk språkvetenskap. Textanalys och språkforskning syftar till 

förståelse av kulturhistoriska förhållanden. 



 

Några av de avhandlingar vars disputationer Johan Floderus presiderade, den till vänster avseende Markus 3:21 i Nya 

Testamentet skriven på latin och grekiska. 

 

     Av Ingolf Berg 

2015-06-06 

 

 

 

 

 

 


