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I. Redegørelse for høgre Elementarlårøverket i Westerns.

A. Undervisningen.
Hostterminen, som borjade den 28 Augusti, måste till fbljd af inom staden rådande nerv- 

feberepidemi afbrytas under tiden från den 24 Okt. till den 19 Nov. och afslutades den 18 De
cember. På grund af ofvannåmnda afbrott i låsningarne egde ingen examen då rum.

Vårterminen borjade den 15:de Januari, och kommer enligt H. H. Efori beståmmande att 
afslutas Onsdagen den 9 Juni.

Helsotillståndet bland lårjungarne har under Vårterminen varit godt. Af den under tiden 
i staden rådande måsslingsepidemien har bland skolungdomen endast ett mindre antal varit 
angripei.

Bland de obetydliga afvikelser från gållande fbreskrifter rbrande undervisningsplanen, som 
cgt rum, må hår nåmnas, att i tredje och fjerde klasserna 5 lårare på klassiska linien och 6 på 
reala undervisat, samt att fjerde klassen, i hvilken lårjungeantalet vid låseårets bbrjan var 63 
hvaraf 58 på klassiska linien, varit fbrdelad på 2:ne parallela afdelningar, hvilka i alla åmnen 
utom Christendom och Naturvetenskap samtidigt undervisats af sårskilda lårare på sårskilda rum 
Genom realisternas fåtalighet har det varit mbjligt att undervisa dem dels gemensamt med resp. 
klassiska liniens lårjungar, dels så, att 2:ne afdelningar samtidigt af samma lårare undervisats. 
Genom donna nbdfallsutvåg och de 2me extra Lårare, åt hvilka Kongl. Maj:t i Nåder beviljat 
anslag under hela låseåret, hafva lårarekrafterna kunnat råcka till.

Den dagliga undervisningstidens indelning har under hela låseåret varit kl. 7—9, 11—2, 
samt tvenne eftermiddagar i veckan kl. 4—5. Forstå halftimmen af låsedagen, kl. ’/a?—G har 
som vanligt varit egnad åt bon med bibellåsning och forklaring. Ledningen af dessa andakts
stunder har åfven detta låseår handhafts af Adjunkten, Fil. Dokt. Lyrberg. Den dervid fbre- 
kommande forklaring har omfattat Johannis Evangelium samt Apostlagerningarne. Gudstjenst 
har hvarje helgdag under någon lårares ledning hållits på låroverkets stora sal, den kaliaste 
årstiden for hela ungdomen, annars for ungefår halfva antalet, då den andra hålften bevistat 
Gudstjensten i Domkyrkan.

Gymnastikofningar hafva egt rum for klasserna V—VII: Måndagar och Onsdagar kl. 5—6, 
Fredagar kl. 4—5; for klass. I—IV: Tisdagar och Fredagar kl. 5—6, Onsdagar kl. 4—5. Sam- 
lålda bfningar i gevårsexercis och manover for klass.V—VII hafva fbrsiggått Tisdagar kl. 4—-5, 
och i bajonettfåktning for klass. VI och VII Lordagar samma tid. I fåktning med florett och 
sabel hafva 16 lårjungar i kl. VI erhållit undervisning hvarje Thorsdag kl. 5—6 samt dessutom 
frivilliga extra lektioner, hvilka varit fbrlagda på olika timmar efter sårskild bfverenskommelse 
for hvarje gång.

Bataljonsexercis i fria luften har vid tjenlig våderlek på de ordinarie Gymnastiktimmarna 
egt rum, åfvensom målskjutuing på sårskilda timmar for lårjungarne i sjunde klassens hbgre af- 
delning, som från andra bfningar an dessa varit befriade. For de lårjungar, som hafva sina 
hem hår i staden, fortgingo sistnåmnda bfningar åfvensom de i fåktning med enhandsvapen un
der den tid på hosten, då af forutnåmnd anledning låsningarna vid Låroverket voro instållda; 
och var då genbm lårarens beredvillighet dubbelt så mycket tid som annars deråt egnad. Från 
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Gymnastikbfningarna blefvo på grund af låkarebesigtning befriade: vid borjan af Hbstterminen 
35 och vid Vårterminens borjan 44 lårjungar, hvilket i medeltal utgbr nåra 12 procent af an- 
talet nårvarande lårjungar.

Vid sångofningarna liafva lårjungarne varit fordelade i 6 af indelningen i låsklasser obe- 
roende afdelningar, hvilka hvardera undervisats fbreskrifven tid. Instrumentalofningarhafva egt 
rum 3 timmar i veckan.

Betråffande undervisning i Teckning har ingen annan afvikelse från foreskrifterna i Kongl. 
Cirkulårbrefvet af den 19 Juni 1866 egt rum, ån den, att detta undervisningsåmne for lårjun
garne på den klassiska linien ofvan om fjerde klassen varit valfritt, i sammanhang hvarmed en 
sårskild timme hvarje vecka varit anslagen till undervisning i detta ofningsåmne for de lårjungar, 
som frivilligt dertill anmålt sig. I dessa frivilliga ritbfningar hafva 53 lårjungar deltagit.

For lårjungarnes skriftliga hemarbeten har ett sårskildt uppgjordt Schema varit gållande, 
likaså åfven for de skrifningar, som åro anbefallda for de från låsningen af Grekiska språket 
dispenserade lårjungarne. Dessa sistnåmnda skrifningar hafva åfven under detta år varit så ord- 
nade, att halfva tiden af termin, i ett sammanhang varit anslagen åt Latinet, den andra hålften 
åt Franskan, utom for lårjungarne i femte klassen, som i stållet for Franska skrifvit Svenska 
och Tyska.

Betråffande lårjungarnes ofriga hemarbeten har i bfverensståmmelse med foreskriften i Nå
diga Circulåret den 12 Maji 1865 i hvarje afdelning funnits en Anteckningsbok, i hvilken hvarje 
lårare for dagen antecknat, hvika arbeten han foresatt lårjungarne att fullgora i hemmet.

Hemlexor hafva forekommit i alla klasser utom den forstå: i klasserna II—V i allmånhet 
i 2:ne låroåmnen for hvarje dag, i de ofriga i 3:ne, och kunna dessa hemlexor i allmånhet anses 
hafva upptagit i kl. II tim., i klass. III—V 2, samt i VI och VII 3 å 4 timmar om dagen.

Hvad for ofrigt betråffar undervisningens omfång och indelning på de båda bildningslinier- 
na, begagnade lårobocker m. m., inhemtas detta af foljande uppgift om

Henomgångna Pensa under låseårets

Christendom.
Klassen I. 6 tim. — Biblisk Hist.: Gamla Testamentets, efter Hubner (Thomanderska uppl.). 

— Kateches: Forstå hufvudstycket och till l:sta Artikeln på det andra. — Valda Bibelspråk och 
Psalmer.

Kl. II. 5 tim. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets. — Kateches: 2:dra hufvudstyck. och repetition 
af det l:sta. — Valda Bibelspråk och Psalmer.

Kl. III. 3 tim. — Bibi. Hist.: repetition. - Kateches: 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyck. samt 
repetition af de foregående. Valda Bibelspråk och Psalmer.

Kl. IV. 3 tim. — Katechisation. — Nya Testamentet efter Kurtz (Bibi. Hist.).
Kl. V. Lagre afdeln. 3 tim. — Katechisation med ledning af Norbecks larobok i Theologi. 

— Bergs Bibelhandbok. — Nya Testamentets låsning med forklaring.
Hbgre afdeln. 3 tim. — Katechisation med ledning af Norbecks larobok i Theologi. —■ Bergs 

Bibelhandbok. — Nya Testamentets låsning med forklaring.
Kl. VI. Lagre afdeln. 2 tim. — De 4 forstå kap. af Norbecks Theologi. — l:sta perioden 

af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya Testamentets låsning med forklaring.
Hogre afdeln. 2 tim. — 5:te, 6:te och 7:de kap. af Norbecks Theologi. — 2:dra perioden 

af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya Testamentets låsning på grundspråket med forklaring.
Kl. VII. Lagre afdeln. 2 tim. — Norbecks Theologi: kap. 8—11. — Cornelii Kyrkohistoria. 

— Nya Testamentets låsning på grundspråket med forklaring.
Hogre afdeln. 2 tim. ■— Repetition af Norbecks Theologi och Cornelii Kyrkohistoria. — Nya 

Testamentets låsning på grundspråket med forklaring.
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Historia och Geografi.
Kl. I. 2 tim. — Sveriges, Norriges och Danmarks politiska Geografi efter Palmblad.
Kl. II. 5 tim. ■— Historia: till Kalmare-Unionen efter Ekélunds mindre sammandrag jemte Alan

ders låsebok. — Geografi: Europas politiska till Nederlandska monarkien.
Kl. III. 5 tim. — Historia: från Kalmare-Unionen till drottn. Christina jemte Alanders låse- 

bok. — Geografi: Europas politiska från Nederlandska monarkien till Asien.
Kl. IV. 4 tim. ■ — Historia: från Drottning Christina till lårobokens slut jemte Alanders låse- 

kok. — Geografi: Asiens och Afrikas politiska.
Kl. V. Lagre afdeln. Kiassiska linien. 3 tim. •— Historia: Pilte' lårobok i Gamla tidens 

Geogr. och Hist, till Romarne jemte begagnande af Palmblads beråttelser i Gamla Historien såsom 
liisebok. — Geografi: Nord- och Syd-Amerika samt Australien. Kartritning.

Real-linien. 4 tim. —■ Historia: Wcnnerstroms lårobok i Allmanna Historien till Nyare Tiden. 
Låsebok: Verldshistoriska bilder af Kastman och Brunius. — Geografi: lika med klassiska linien.

Hogre afdeln. Hlassiska linien. 3 tim. — Historia: Pilte lårobok i Gamla tidens Geogr. och 
Hist, afslutad och repeterad. — Geografi: repetition af Europas politiska till Schweiz.

Real-linien. 4 tim. — Historia: Wcnnerstroms lårobok i Allmanna Historien afslutad och repe
terad. — Geografi: lika med klassiska linien.

Kl. VI. Lagre Afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Pilte’ lårobok i Medeltidens 
Geografi och Hist, genomgången och repeterad. — Geografi: repetition af de fråmmande verldsdelarna.

Real-linien. 4 tim. — Historia: Pilte' lårobok i Nyare tidens Historia till Andra Tidrymden. 
Ekélunds Storre sammandrag af Fåderneslandets Hist, till drottning Christina. — Geografi: repetition 
af den physiska samt Europas politiska.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Ekélunds storre sammandrag af Fåder
neslandets Historia från horjan till Frihetstiden. — Geografi: Sveriges och Norriges repeterad.

11eal-linien. 4 tim. — Historia: Nyare Allmanna till Tredje Tidrymden (Franska revolutionen) 
genomgången och repeterad. —■ Fåderneslandets till Drottning Christina efter Ekélunds storre sam- 
mandrag åfven genomgången och repeterad. — Geografi: repetition af den physiska samt Europas 
politiska.

Kl. VII. Lagre afdeln. Kiassiska linien. 3 tim. — Historia: Pilte’ lårobok i Nyare Tiden 
till Tredje tidrymden genomgången och repeterad samt Fåderneslandets från Carl XII:s dod åfven 
genomgången och repeterad. — Geografi: repetition af den physiska samt Sveriges och Norriges politiska.

Real-linien. 4 tim. — Lika med klassiska linien utom deruti att Fåderneslandets historia blif- 
vit med storre utforlighet genomgången från och med Gustaf I.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — De antågna lårobockerna fullståndigt jemte repetition.
Real-linien. 4 tim. — Detsamma som klassiska linien dock med storre utforlighet i Fådernes

landets sednare historia.

Mathematik.
Klassen I. 5 tim. — AritEmetik: Hela tal och braks forlångning efter Zweigbergks lårobok. 

Ofning i hufvudråkning, med ledning af Nordlunds råkneofningsexempél. — Linearteckning efter Ekman.
Kl. II. 5 tim. — Arithm.: vanliga brak och decimalbråk. Ofning i hufvudråkning (som ofvan). 

— Linearteckning efter Ekman.
Kl. III. Klassiska linien. 4 tim. -—• Arithm.: Sorters reduktion samt de 4 råknesåtten med 

sorter. Repet. af vanliga och decimalbråk. — Geom.: Euklid. Bok 1 (Lindmans uppl.) till o. med 
prop. 26, utom bevisen for theoremerna.

Real-linien. 7 tim. — Arithm.: Sorter, Regula-de-tri (enkel och sammansatt) samt repet. af 
brak. — Geom.: Bok. 1 (den aldre uppl.) utom bevisen for theoremerna.

Kl. IV. Klassiska linien. 5 tim. — Arithm.: Enkel och sammansatt Regula-de-tri samt repe
tition af brak- och sortrakning. — Geom.: Eukl. Bok. 1.

Real-linien. 8 tim. — Arithm.: Repet. t. o. m. sammansatt Regula-de-tri. — Algebra: Bjbr- 
lings (8:e uppl.) till § 3 af kap. 2. (Två lårjungar till kap. 3). — Geom.: Eukl. Bock. 1 och 2.

Kl. V. Kiassiska linien. 4 tim.
Lagre afdeln. — Algebra:■ till reduktioner vid braks multiplikation (8:e uppl.) — Geom.: 

Bok. 2; repet. af Bok. 1.
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Hogre afdeln. — Arithm.: Repet. af sortråkning. — Algebra: de 4 råknesåtten med brak, 
om negativa qyant. och eqyationer af l:a graden med en obekant (7:de uppl. — Geom.: Bock. 3 och 4.

Real-liuien.
Lagre afdeln. 7 tim. — Arithm.: Intresse- och Rabattråkning; repet. till och med samman- 

satt Reg.-de-tri. — Algebra: Om negativa qvant. och eqvationer af l:a gr. med en obekant, jemte 
problemerna i laroboken sid. 67—78 och l:sta afdeln. af problemsamlingen; repet. af bråkråkning. 
— Geom.: Bock. 3 och 4; repet. af B. 1. och 2.

Hogre afdeln. 6 tim. — Algebra: Om Irrationela qvantiteter, Qvadratrotter, Imaginara quant., 
Eqvationer af 2:a graden till roteqvationer samt problemsamlingens l:a afdeln. tillika med sid. 73—78 
i laroboken. — Geom.: Bok. 5 kap. 1, repet. af Bock. 1—4; två lårjungar åfven kap. 2 och 3 af 
Bok. 5, utan bevis for theoremerna, samt Bok. 6 prop. 1—13 (Bjorlings uppl.).

Kl. VI. Klassiska liuien. 4 tim.
Lagre afdeln. — Arithm.: Repet. af Intresse- och Rabatt-rakning. -— Algebra: Om Irrationela 

qvant. och Qvadratrotter, problemerna i Larob. sid. 67—73 och i Problemsaml. l:sta afdeln. 1—84, 
97—120. — Geom.: Eukl. Bok. 5, kap. 1 och repet. af Bock. 1—4.

Hogre afdeln. — Algebra: Om Imaginara qvant. och Eqvationer af 2:a graden till rot-eqva- 
tioner; repet. af kap. om irrationela qvant. och qvadratrotter. Problemer i Larob. sid. 73—78 och 
i Problemsaml. l:a afdeln. 85—96. — Geom.: Eukl. Bock. 5 och 6 utom bevisen for theor. i kap. 2 
och 3 af Bok. 5.

Real-liuien. 6 tim.
Lagre afdeln. — Algebra: från paragr. om roteqvationer till forrå delens slut, Eqvationer 

med flere obekanta jemte problemer. Rotter, Potenser och Logarithmer; Problemsaml. 2:a afdeln. och 
af den 3:dje 1—55, 86—116. — Geom.: Repet af Bock. 1—6 (Bok. 5 såsom klass. linien, hogre 
afdeln.).

Hogre afdeln. — Algebra, sednare Delen (utom paragr. om oåndl. progr.). Problemsamlin
gen, de geometriska probl. i 2:a afdeln. repiterade, 3:e afdeln. probl. 1—55, 86—116 och 1—15 af 
de geometriska samt några få i 5:te afdeln. (om progressioner). — Greom.: Bock. 5 och 6 (fullstån- 
digt), repet. af B. 1—4. — Trigonometrien, efter Lindmans lårobok, t. o. med trianglars solution, 
dock utom tillåmpningarne sid. 56—63.

Kl. VII. Klassiska linien. 4 tim.
Lagre afdeln. — Algebra: slutet af forrå Delen: §§ 5 och 6 af kap. 8 jemte repet. af det- 

sammas foregående §§ åfvensom paragr. om imaginara qvant.; sednare Delen: kap. 9 (om eqvationer 
med flera obekanta) §§ 1—3 samt § 1 af kap. 10 (om Rotter i allmånhet). Problemsaml. 2:a af
deln. 1—35 (probl. 36—58 genomgingos forrå låseåret). — Geom.: repet. af Bock. 5 och 6 (dock 
med samma inskrånkning i afseende på Bok. 5 som for hogre afdeln. af 6:e klassen); de geometriska 
probl. 1—42 i 2:u afdeln. af problemsamlingen. — For ofrigt problemofningar (icke skriftligen) utan 
forberedelse, omedelbart infor lararen.

Hogre afdeln. — Algebra: sednare Delen från kap. 11 (om potenser) till slut [dock utom 
paragrafen om oåndliga progressioner] jemte åtskilliga problemer i 5:e afdeln. (om progressioner) i 
problemsamlingen, åfvensom de resterande probl. 59—72 i 2:a afdeln. — Geom.: Bock. 5 och 6 (full- 
ståndigt). — For ofrigt repetition; problemofningar, dels muntligen (utan forberedelse) infor låraren 
och dels skriftligen.

Real-Jiitieii. 5 tim.
Lagre afdeln. — Trignometrien, med dithorande problemer i laroboken, afslutad. ■— Problem

samlingen, 3:e afdeln. afslutad, åfvensom 4:e afdeln. utom de geometriska probl. efter 58; 5:te afdeln. 
till probl. 83. — Stereometri efter Wiemers lårobok l:a Boken och en handskrifven kurs. Repet. af 
Eukl. Bock. 1—6. — For ofrigt problemofningar, utan forberedelse, muntligen infor’ låraren, till en 
del gemensamt med hogre afdelningen.

Hogre afdeln. — Repetition. Problemofningar muntligen (utan forberedelse) och skriftligen.

Naturvetenskap.
Kl. I. 2 tim. Fysisk Geografi., allmån kånnedom af verldsdelarne (sid. 18—27 i 10:e uppl.) 

samt det vigtigaste af Europas fysiska geografi efter Balmblads lårobok.
Kl. II. 2 tim. — Fysisk Geografi: Asiens, Afrikas, Amerikas, och Australiens. — Botanik: 

Anderssons inledning till botaniken med ledning af samma forfattares vaggtaflor.
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Kl. III. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik, Arrhenii mindre lårobok fullstandigt med begag- 
nande af Anderssons våggtaflor. Låsning af vaxter efter Herbarier och Flora.

Real-linien. 3 tim. — Detsamma som klassiska linien och dessutom en del af låran om men- 
niskan eftei- Torins grundlinier till Zoologien.

Kl. IV. Kiassiska linien. 2 tim. — Botanik, Arrhenii storre larobok, det vigtigaste till "fruk- 
ten” jemte repetition af Linnés Sexualsystem efter Arrhenii mindre larobok. Låsning af vaxter efter 
Herbarier och Flora.

Real-linien. 3 tim, — Detsamma som klassiska linien och dessutom laran om Dåggdjuren efter 
Torins grundlinier till Zoologien.

Kl. V. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik, Arrhenii stdrre larobok, ”fruk- 
ten" samt repetition af det foregående. Låsning af vaxter. — Zoologi: Torins grundlinier, inledning 
och dåggdjuren.

Real-linien. 4 tim. —• Detsamma som klass. linien och dessutom Floderi Fysik till § (50 jemte 
problemer.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: De vigtigaste inhemska våxtfamiljerna 
efter Fries’ system till Calycifloræ jemte kånnedom af minst 350 vaxtarter. — Zoologi: Torins låro
bok, Foglarna samt repetition af dåggdjuren.

Real-linien. 5 tim. — Detsamma som klass. linien och dessutom Fysik, Floderi larobok 
50— 80, 89, 90 jemte problemer samt Jockniks Mekanik, Kap. I.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. Botanik: De vigtigaste inhemska våxtfa
miljerna till Incompletæ jemte kånnedom af minst 400 vaxtarter. — Zoologi: Sundevalls larobok till 
leddjuren. — 1 tim. Fysik: Floderi larobok till § 50 jemte problemer.

Real-linien. — 1 tim. Botanik och Zoologi, detsamma som klass. linien. — 5 tim. Fysik: 
Floderi larobok §§ 91—149, 250—255 jemte dithorande problemer. — Kemi: Berlins larobok, det 
vigtigaste till metallerna.

Kl. VI. Hogre afdeln. Klass. linien. 1 tim. — Botanik: Repetition af det vigtigaste af 
Arrhenii larobok; kånnedom af omkring 450 vaxtarter. ■— Zoologi: Leddjuren efter Sundevalls låro
bok samt repetition af vertebrerade djuren. — 1 tim. Fysik: Floderi larobok §§ 42—80 jemte dit- 
hdrande problemer samt repetition af det foregående.

Real-Iinieu. 1 tim. — Botanik, och Zoologi: Detsamma som klass. linien. — 5 tim. Fysik: 
Floderi larobok, Optik och Vårmelåra samt problemer såvål ur Floderi problemsamling som ur Focks. 
— Kemi: Berlins larobok från Svaflorna till Barium, samt repet. af det foregående.

Kl. VIL Lagre afdeln. Klass. linien. 2 tim. — Fysik: Floderi lårobok, Dynamiken, Aku
stiken och Vårmelåran.

Real-linien. 6 tim. — Fysik: Floderi lårobok, Magnetism, Elektricitet och Vårmelåra samt 
repetition af hela laroboken jemte problemofningar såvål ur Floderi samling som ur Focks. -— Me
kanik: Jocknicks lårobok fullstandigt. — Mineralogi: Hellboms lårobok.

Hogre afdeln. Klass. linien. 2 tim. — Floderi lårobok, Magnetism och det vigtigaste af 
Elektricitetslåran samt repetition af Mekaniken, Akustiken och Optiken.

Real-linien. 6 tim. — Fysik: Repetition af hela Floderi lårobok, jemte problemofningar. — 
Mekanik: Repetition af Jocknicks lårobok. — Kemi: Repetition af Berlins lårobok till och med Kop
par samt i Mineralogi: Det vigtigaste af Hellboms lårobok.

Filosofi.
Kl. VII. Lagre afdeln. Real-linien. 2 tim. — Logik: Borelii lårobok t. o. m. slutlednin- 

gen; Anfhropologi: Schema till Antropologien af G. P. W.
Hogre afdeln. 2 tim. — Schema till Antropologien af C. P. W. samt Borelii lårobok i Logik.

Svenska Språket
Klassen I. 6 tim. — Låsning af valda beråttelser ur Sundéns och Modins låsebok med redo- 

gorelse for innehållet; muntliga och skriftliga ofningar i råttstafning.
Kl. II. 4 tim. — Låsning af Sundéns och Modins låsebok med redogorelse for innehållet; fort- 

satta råttstafningsbfningar; Brodéns grammatik: det vigtigaste af formlåran samt den enkla satsens 
delar.
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Kl. III. 3 tim. — Brodéns grammatik: formlåran samt den enkla satsen. — Satsofningar. — 
Råttstafningsiifningar på lårorummet. — Låsning af valda beråttelser.

Kl. IV. 3 tim. — gemens. for båda linierna. — Formlåra samt satsbindningar och satsfogningar. 
■— Satsofningar. — Råttstafnings- och interpunktions-ofningar på lårorummet. — Låsning af valda 
beråttelser.

Kl. V. Lagre afdeln. 3 tim. gemens. for båda lin. — Form- och satslåra efter Brodéns 
lårobok. — Satsofningar. — Skriftliga ofningar på lårorummet. — Låsning af Svenska fdrfattare1: 
Runebergs Fånrik Ståls Sågner och Tegners Frithiofs Saga.

Hogre afdeln. Klass. linien. 2 tim. (gemens.). — Låsning af Runebergs diktér: Nadesch- 
da, Elgskyttarne, Hanna, Grafven i Perrho; samt Tegnérs: Svea, Axel. — Etymologi och Satsanalys. 
— Smårre uppsatser och ofversåttningar på lårorummet. — Real-linien. (1 tim. sårskildt). — Låsning 
af Sundéns och Modins Laseb. En uppsats eller bfversåttn. hvarannan vecka.

Kl. VI. Klass. linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. — Lagre afdeln. — Låsning af Sundéns 
och LLodins låsebok del. IH. — Etymologi efter Rydqvist, S. Spr. lagar samt Hist, språkforskningen. 

;— Ofningar i Syntax. — En uppsats eller ofversåttning hvarannan vecka.
Hogre afdeln. — Låsning af valda forfattare, H. T. Bansha, 1 timme sårskildt efter Lind

blads låsebok. — Undervisning om Stilens egenskaper, troper och figurer, disposition, samt diktande 
konst och dess arter med ledning af Brodéns lårobok. — Talofningar. — En uppsats eller ofversått
ning hvarannan vecka.

Kl. VIL Lågre afdeln. Klass. linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. — Låsning af valda 
stycken ut Svensk, Norsk och Dansk literatur. — Svenska Språkets och Literaturens historia t. o. med 
akademiska perioden, med ledning af Bjursténs lårobok. — Talofningar. — En utforligare uppsats 
eller (metrisk) ofversåttning hvarje månad.

Hogre afdeln. 2 tim. — Låsning af valda stycken ur Svensk, Norsk och Dansk Literatur. 
— Literaturhistoria: Romantiska perioden, samt repetition. — Talofningar. — En utforligare upp
sats hvarje månad.

Tyska.
Klassen I. 6 tim. — Det allra vigtigaste af formlåran efter Hjorth, till svaga konjugationen. 

— Svedboms Elementarkurs st. 1—25.
Kl. H. 6 tim. — Substantivens, Adjectivens, Pronomens och Verbens former. — Svedboms Ele

mentarkurs st. 26—44.
Kl. III. Klass. linien. 3 tim. — Formlåra, repetition af foregående års kurs. De starka ver

bens bildning. — Svedboms Elementarkurs. Låseboken st. 1—11.
Real-linien. 4l/2 fim- — Detsamma som klassiska linien. De starka verben. Skriftlig och 

muntlig ofversåttning till Tyska af bfningsstycken i Brodéns lårobok.
Kl. IV. gemens. 3 tim. — Formlåran de starka verben. Genusreglorna (det allmånnare). 

Låsebok af Svedbom st. 13—44.
Kl. V. Lågre afdeln. 2 tim. gemens. — Formlåran fullståndigt. Låsebok. st. 45—70.
Hogre afdeln. Klass. linien. 2 tim. — Repetition af formlåran. — Svedboms låsebok st. 

71—99.
Real-linien. 2 tim. — Repetition af formlåran. — Svedboms låsebok st. 71—99. — Ett hem- 

thema hvarje vecka.
Kl. VI. Lågre afdeln. Klass. linien. 1 tim. — Repetition af formlåran. — Svedboms låse- 

sebok st. 191—115.
Real-linien. 2 tim. — Hjorths grammatik fullståndigt. — Schillers "Geschichte des dreissig- 

jåhrigen Kriegs”, 100 sidor. "Wilhem Tell”, 3 akter. — Skrif- och Lokutionsofningar. — Ett hem- 
thema hvarje vecka.

Hogre afdeln. Klass. linien. 1 tim. — Hjorths grammatik fullståndigt. — Schillers ”Ge- 
schichte des dreissigjåhrigen Kriegs”, 100 sidor. "Wilhelm Tell” 3 akter. — Skrif- och Lokutions
ofningar.

Real-linien. 2 tim. — Detsamma som klassiska linien. (Tvånne lårjungar: "Wilhelm Tell" full
ståndigt samt ”die Jungfrau von Orleans”). — Dessutom ett hemthema hvarje vecka.
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Franska.
Kl. IV. Real-linien. 3 tim. — Oides språklåra: innanlåsnings och uttalsofningar; det vigtigaste 

af Artiklarne, Substantiven och Adjektiven, Hjelpverben samt de regelbundna verben. — Oides låsebok: 
st. 1—28 af l:sta afdeln.

Kl. V. Lagre afdeln. Real-linien. 4 tim. — Oides språklåra: l:sta kursen af kap. 2—7. 
— Oides låsebok: l:sta afdeln. st. 55—75.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Oides språklåra: l:sta kursen af kap. 1—6. Oi
des låsebok: l:sta afdeln. st. 1—40.

Rcal-linien. 4 tim. — Oldes språkl. l:sta kursen af kap. 2—7. — Oides låsebok: l:sta afdeln. 
st. 55—75.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oldes språklåra: l:sta och 2:dra kurs, 
af kap. 2—7. — Oldes låsebok: l:sta afdeln. st. 51—75, 2:dra afdeln. st. 1—40. — Skrifofningar 
på larorummet efter Olde, st. 1—30.

Real-linien. 5 tim. — Oldes språkl. l:sta och stdrre delen af 2:dra kursen af kap. 2—9. — 
Dels Oldes låseb. 2:dra afdeln. st. 63—114 samt hela 3:dje afdelningen; dels ‘Elisabeth af Cottin och 
E’honneur <& E’argent af Ponsard. — Skrifofningar på larorummet efter Olde och Pauli.

Hogre afdeln. Klass. linien. 4 tim. — Oldes språkl. l:sta och 2:dra kursen af kap. 2—7 
samt det vigtigaste af 8:de och 9:de kap. — Oldes låseb. 2:dra afdeln. st. 34—114. — Skrifofningar 
på larorummet efter Olde.

Rcal-linien. 5 tim. — Detsamma som lagre afdelningens real-linie.
j Kl. VIL Lagre afdeln. Klass. linien. 5 tim. — Oldes språkl. de 10 forstå kap. Varietés 

Littéraires, Troisiéme Livraison. — ”Le Tartuffe" af 'Mollere. — Extemporalier. — Skrif- och Loku
tionsofningar. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Rcal-linien. 5 tim. — I grammatik detsamma som klassiska linien. — Variétés Littéraires. 
"Le Malade Imaginairo” af Moliére. Mignet, "Histoire de la révolution frangaise”, 1 kap. Extempo
ralier och Lokutionsofningar. — Ett hemthema hvarje vecka.

Hogre afdeln. Kiass. linien. 3 tim. — Fullståndig repetition af Oldes språklåra. ■— ”Le 
Bourgeois Gentilhomme” af Mollere. ”Histoire de la révolution frangaise” af Mignet, 1 kap. •— Ex
temporalier och Lokutionsofningar. ■— Ett hemthema hvarannan vecka.

Real-linien. 5 tim. — Detsamma som klassiska linien och dessut om: ”Le Misanthrope” af Mo
llere. — Ett hemthema hvarje vecka.

Engelska.
Kl. III. Reai-iiuien. 3 tim. — Oldes uttalslåra §§ 1—3, 6—9. — Det vigtigaste af formlåran 

efter May’s språklåra. — May’s låseofningur st. 1—9.
Kl. IV. Real-linien. 3 tim. — Oldes uttalslåra §§ 1—9. — Formlåran efter May. — May’s 

l'iseofningar st. 14—26. (Två lårjungar hafva. dessutom låst st. 27-—30.)
Kl. V. Lagre afdeln. Real-linien. 3 tim. — Oldes uttalslåra §§ 1—9. — Formlåran efter 

May’s språklåra fullståndigt. — May’s låsebfningar st. 29, 30. — English Reading by May, st. 1—29.
Hogre afdeln. Rcal-linien. 3 tim. — Uttalslåra och Grammatik lika foregående afdelning. 

—- English Reading by May st. 1—25.
Kl. VI. Lagre afdeln. Real-linien. 2 tim. — May’s språklåra fullståndigt. Lbwenhjelms 

språklåra §§ 51—79. — May’s English Reading, forstå delen. — "Ivanhoe” by Walter Scott, de två 
forstå kapitlen. —■ Lokutionsofningar.

Hogre afdeln. Real-linien. 2 tim. ■— Lika med foregående afdelning. (Tvanne lårjungar 
dessutom kap. 5—8 af "Ivanhoe”.)

Kl. VIL Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. •- May’s språklåra till och med regelbund
na verben. — Oldes uttalslåra. — May’s låsebfningar, st. 1—24.

Real-linien. 3 tim. — Lotoenhjclms språklåra. — "Ivanhoe” af W Scott, kap. 5-—13. — Ex
temporalier. — Skrif- och Lokutionsofningar.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — May’s språklåra. — "The Vicar of Wakefield", 
9 kap.

Real-linien. 3 tim. — Lowenhjelms språklåra fullståndigt. — "Macbeth" af Shakespeare. — 
Extemporalier. — Skrif- och Lokutionsofningar.
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Latin.
Klassen III. 10 tim. — Rabes låsebok: bfningsstyckena 1—8. — Rabes Grammatik: det vig

tigaste af formlaran. — Vokalbel] åsning.
Kl. IV. 10 tim. — Cornelius Nep. Aristides, Pausanias, Iphicrates, Cliabrias och Timotheus. 

— Grammatik: Formlaran fullståndigare samt det vigtigaste afkasuslåran i Syntaxen med extempore- 
rade ofningar.

Kl. V. Lagre afdeln. 8 tim. — Cornelius Nep.: Miltiades, Cimon, Thrasybulus, Conon, Ly
sander och Pelopidas. — Ovidius: Métamorph.: Pyramus et Thisbe samt Philemon & Bauds. — Gram
matik: Formlaran fullståndigare samt det vigtigaste af Syntaxen och Prosodiken efter Robes mindre 
lårobok. — Extemporerade satsofningar.

Hogre afdeln. 8 tim. ■— Cæsar: de bello Gallico bok. 1 och af 2:a kapp. 1—15. — Ovi- 
dius: Métamorph.: Phaéton, Pyramus et Thisbe samt Aper Calydonius. — Grammatik och Prosodik 
efter Råbe. - ■ Extemporerade satsofningar.

Kl. VI. Lagre afdeln. 8 tim. — Livius: 41 kap. af l:sta Boken. — Virgilius: 4:de Bok. 
— Cicero: De Senectute. — Grammatik och Prosodik efter Rabes lårobok.

Hogre afdeln. 8 tim. — Livius: senare hålften af l:sta och forrå hålften af 2:dra Boken. ■— 
Cicero: De Amicitia. — Virgilius: l:sta och 2:dra Bock. —■ Grammatik och Prosodik efter Rabes 
lårobok.

Kl. VIL Lagre afdeln. 7 tim. ■—■ Livius: 2:dra boken från kap. 30 samt 21 kap. af 3:e 
boken. — Virgilius: Æn. 3:e och 5:te Bock. — Horatius: 22 Od. af I:a Bok. — Repetition af Gram- 
matiken. — Extemporalier efter Torneblads Latinska skrifofningar.

Hogre afdeln. 7 tim. — Cicero: Qvæst. Tuscul. l:a Boken. — Horatius: l:a och 2:a Bock. 
af Od. — Virgilius: 5:te och 6:te Bock. — Grammatik och extemporalier som i lagre afdeln. — An- 
tiqviteter efter Bojesen.

Ett hemthema i veckan for klass. V—VIL

Grekiska.
Kl. V. Lagre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Attiska dialektens formlåra till Verba Con- 

tracta det vigtigaste. — Aulins låsebok: spridda ofningsstycken for Nominer och Verb.
Hogre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Attiska dialektens formlåra det vigtigaste. — Xeno

phons Anabasis: Kap. 1, 2 och 4 af l:sta bok.
Kl. VI. Lagre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Attisk formlåra till verbum fullst. och af 

Episka dialekten det vigtigaste. — Xenophons Anabasis: Kap. 3 och 7-—10 l:sta Bok. samt 1—5 
2:dra Bok. — Homeri Odyssé: Vers. 1—175 l:sta Rhaps.

Hogre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Attisk och Episk formlåra till Verbum fullst. och i 
ofrigt det vigtigare. — Xenophons Anab.: 3:dje Bok. och Kap. 1—3 af den 4:de. — Homeri Odyssé: 
Rhapsod. 1—3.

Kl. VH. Lagre afdeln. 5 tim. — Grammatik: Attisk och Episk formlåra fullst. — Syntax 
till Verbum med lokutioner. ■— Xenophons Anab.: Kap. 7 och 8 af 4:de Bok, samt hela 5:te. — Ho
meri Iliad: Rhapsod. 1 och 2.

Hogre afdeln. 5 tim. — Grammatik: Formlåra och Syntax repeterad. — Xenophons Anab.: 
Bock. 1—4 repet. — Homeri Odyssé.: Rhaps. 1—3 repet. — Homeri Iliad: Rhaps. 1 repet.

Hébreiska.
Kl. VIL Lagre afdeln. tim. — Psaltaren, de 6 forstå Psalmerna. — Lindbergs Gram

matik till Verba irregularia.
Hogre afdeln. l’/2 tim. — TulTbergs låsebok, 1 Mos. B. och Davids Psalmer. — Det vigti

gaste af Grammatiken efter Lindberg.
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B. Lårarne.
Tjeustlediga hafva varit: Lektorn, Prosten J. F. Norman, Lektor V. Enblom och Adjunk

ten A. Hedenlund, alla 3 under hela låseåret, for sjukdom. Forortluade: till vik. Lektorer: Ad
junkten, Fil. Dokt. C. A. Hwasser for Prosten Norman: Fil. Kand. J. E. Modin for Lektor En
blom, båda under hela låseåret; till vikar. Adjunkter: Stud, vid Upsala Universitet C. E. H. 
Kokerite for Adj. Hwasser i anledning af nyssnåmnde dennes forordnande, samt Stud, vid Up
sala Universitet C. J. Lindstén for Adj. Hedenlund båda under hela låseåret. En ledig Adjunkts- 
befattning har uppehållits af Stud, vid Upsala Univ. C. F. E. Brandberg. Såsom extra lårare 
hafva under hela låseåret tjenstgjort Stud, vid Upsala Univ. P. A. V. Gullbergson och P. E. Mel in.

Undervisningen har under låseåret varit på foljande sått fordelad mellan Lårarne:
Undertecknad Rektor: Latin i klass. VII...................................................................13 t:r i veckan.
Lektorn, R. N. O., L. K. V. A., Fil. Doktor E. G.Bjorling: Mathematik i VII

och VI2 r.*)............................................................................................ '. 19 „ „

*) 2. = hogre, 1. = liigre afdelningen, k. = klassiska linien, r. — reallinien.

Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Lofberg: Historia och Geografi i VII, Vl2. k. och VI r. 15 „ „
Lektorn, Fil. Dokt. C. H. Johanson: Naturvetenskap i VII (inclusive 2 t:r Me

kanik) och VI2.............................................................................................. 23 „ „
Lektorn, Fil. Dokt. D. A. Sundén: Svenska i VII och VI (utom real, sårsk.

tim.); Filosofi i VH; Latin (1 t:e) i VHi........................................................14 „ „
Lektorn, Theol. Kand., Fil. Dokt. F. Gihl: Christendom i VII—V; Hebreiska 18 „ „
v. Lektorn, Fil. Dokt. C. A. Hwasser: Grekiska i VII—VI . ,............................22 ,, ;,
v. Lektorn, Fil. Kand. J. E. Modin: Tyska i VI2. k. och Vir.; Franska i VH;

Engelska i VII—VI............................................................................................ 22 „ „
Adjunkten, Con-Rektor D. Olauson: Latin i VI och V2.............................................. 24 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. H. E. Lyrberg: Christendom i IV—II; Latin ilVl.; mor-

gonbonerna med dithorande bibelforklaring.............................................. 29 „ „
Adjunkten S. H. Batlisman: Franska i VI—V; Tyska i Vil. k. och V2.; Kalli

grafi i IV1......................................................................................24 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. F. J. L. Wulff: Mathematik i Vl2. k., r. (3 t:r), Vil. 

och V2............................................................................................. 24 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. P. A. Peterson: Svenska i VI r., V—HI; Tyska i Vi,—III 24 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. G. A. Westholm: Latin i Vi. Hist.’; och Geografi i Vil.

k., V och IV...............................................................................................25 „
Adjunkten, Fil. Kand. K. A. Stigman: Alla åmnen il..................................... 30 „ „
v. Adjunkten C. E. H. Kokeritz: Mathematik i Vi. och IV1. k., Vi.— III r.

Naturalhistoria i Vil. och V.................................................................  • 27^ „ „
v. Adjunkten C. J. Lindstén: Alla åmnen i II, utom Christendom, Kalligrafi

och Teckning; Hist, och Geografi i och III.............................................. 27 „ „
v. Adjunkten, C. F. E. Brandberg: Fysik i Vil. oc/i V r.; Engelska iV—III;

Mathematik i III k. och IV2. k........................................................................24 „ „
extra Låraren P. A. V. Gullbergson: Latin, Tyska, Svenska, Hist, och Geogr., 

Kalligrafi i IV2.; Franska i IV r......................................................24 „ „
extra Låraren P. E. Malin: Grekiska i V; Latin i III; Natur.-hist. i IH och IV 28 „ „
Musik-Direktoren G. Norduall: Musik och Sang i alla klasser................................ 11 „ »
Ritlåraren N. Tufvesson: Kalligrafi i II och III; Teckning i alla klasser . . 11 „ „
Gymnastiklåraren, Kapten B. Balling: Gymnastik- och vapenforing i alla klasser 9 „ „
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Skrifofningarne hafva under låseåret handhafts:
de Latinska af Rektor for VII2.; af Lektor Sundén for VIL.; af Con-Rektor Olauson for VL>.; 

af extra Låraren Gullbergson for Vil.; af Adj. Wulff forV2.; afAdj. Westholm for Vi.
de Svenska af Lektor Sundén for VH2.; af Lektor Lofberg for VIL.; af Lektor Gihl for VI2. k.; 

af Adjunkten Petersen for Vil. k. och VI r.; af extra låraren Melin for V2.; af vik. 
Adj. Kokeritz for Vi.

de Franska af v. Lektor Modin for VIL
de Tyska af v. Lektor Hwasser for VI2.; af Adj. Bathsman for VI1. och V2.; af v. Adj. Brand- 

berg for Vi.; af v. Adj. Lindst én for IV.
de Mathematiska af Lektor Bjbrling. 
de Fysikaliska af Lektor Jdhanson.

De sårskilda skrifofningarne med de lårjungar, som åro befriade från låsningen af Grekiska 
språket, hafva handhafts:
de Latinska af Rektor, Lektor Sundén, Con-Rektor Olauson, extra Låraren Gullbergson, Adj. Wulff. 
de Franska af v. Lektor Modin och Adj. Batlisman.
de Tyska och Svenska af Adj. Brandberg.

Klassforeståndare hafva under låseåret varit: for VII2. Lektor Bjorling; for VII1. Lektor 
Johanson; for VI2. Lektor Sundén; for Vil. v. Lektor Hwasser; for VI r. v. Lektor Modin; for 
V2. Adj. Bathsman; for Vi. Adj. Westholm; for IV Adj. Lyrberg och eotir&Léæ&rzn Gullbergson; 
for III Adj. Peterson; for IV och III r. v. Adj. Kokeritz; for II vik. Adj. Lindstén; for I Adj. 
Stigman. Den sårskilda inspektionen ofver lårjungarne har varit fordelad emellan samtliga 
Lårarne.

C. Lårjungarne.
Antalet utgjorde vid forrå årsberåttelsens afgii'vande....................................................... 323

Under detta låseår hafva blifvit inskrifne:
Hostterminen................................................................................................. ...........................65.
Vårterminen...................................................................................................... ...........................00
Sedan forrå årsberåttelsens afgifvande afgångne................................... ............................... 57.
Sålunda utgbr antalet denna dag.............................................................  

Af dessa tillhora 15 forstå klassen.
42 andra „
41 tredje „
60 fjerde „
39 femte „ lagre afd.
44 femte „ hogre „
22 sjette „ lagre „
22 sjette „ hogre „
25 sjunde „ lagre „
21 sjunde „ hogre „

Summa 331.

..............................331.

388.

388.

Realisternas antal år 25, hvaraf 4 tillhora III, 5 IV, 2 Vi., 5 V2., 1 Vil., 5 VI2., 2 VII1., 
1 VII2. — 30 lårjungar hafva låst Latin utan Grekiska, 11 Hebreiska, 30 Engelska, ehuru till- 
horande klassiska linien. — Från reala till klassiska linien hafva under låseåret 4 lårjungar of- 
vergått. — Genom dodsfall har låroverket forlorat 3 lårjungar, af hvilka C. J. Jakobsson vådli-
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ligen omkom vid badning under sommarferierna; D. V. Olauson efter långvarig sjuklighet och 
J. D. Lindstrom efter en kort sjukdom afledo i sina hem. Af de ofrige Afgångne hafva 17 
efter aflagd Maturitetsexamen afgått till Universitetet, 3 till annat låroverk, 2 till teknisk skola, 
4 till Krigsskolan, 1 till Veterinår-Institutet, 1 till Folkskolelårare-Seminarium, 2 att priv. fort- 
såtta sina studier, 1 till sjbs, 3 till handel, 10 till andra yrken, 13 utan uppifvet åndamål.

D. Skollokalen.

I afseende hårpå ar att omnåmna, att i Gymnastiklokalen 2:ne nya jernkaminer blifvit upp- 
satta, afvensom att appareljen blifvit från Gymnastiksalens midt, dår densamma for åtskilliga 
rorelser var hinderlig, dels flyttad intill våggarua, dels så inråttad, att den vid behof kan hissas 
upp i taket, hvarjemte åtskillig ny redskap blifvit anskaffad och den fbrut varande upphjelpt. 
Den temligen betydliga kostnaden hårfor har bestridts af Låroverkets Byggnadsfond.

E. (Jndervisnings-materieleii.

For Bibliothekets medel åro bland annat inkopta:

Ofversigt af Kgl. Vetenskaps-Akademiens forhandlingar. Del. 1—21.
Upsala Universitets Årsskrift for 1867.
Schnitzlein, Iconographia familiarum natural. regni vegetabilis, Haft. XIX.
Erdman, A. Sveriges qvartåra bildningar, Stockh. 1868.

— Sveriges geologiska Undersbkning, Bladen 1—19.
Lindeberg, C. J. Hieracia Scandinaviæ exsiccatæ. T. I.

Foljande gåfvor till Bibliotheket och Samlingarne får jag med tacksamhet omnamna:

Från Kongl. Ecclesiastik-Pepartementet:
Sveriges Runurkunder af B. Dybeck; Uppland, 6:te haft.

— — — II. Stockholms lån, 2:a håft.
Codices Gotici Ambrosiani. Ups. 1864—68, in 4:to.
Musica Sacra. 2:a delen. Stockh. 1867.
Svensk Psalmhistoria af Beckman, håft. 7—10.
Ordbok bfver Svenska Allmogespråket af Bietz, håft. VI—X.
Handlingar rorande Sveriges Historia. l:a ser. IV.
Samlade Vitterhetsarbeten af brbderna Bjarne och Columbus, 2 band.

— — banden IV—VII, utgifna af P. HanseUi i Upsala.
The old Northern Runic Monuments of Scandinavien and England by G. Stephens. P. I. Lon

don 1866, in folio.
Underdånigt Betånkande af den i Nåder tillsatta Kommissionen for behandling af åtskilliga 

till undervisningen i Historia och Geografi inom Elementarlåroverken hbrande frågor.

Från Kgl. Svenska Akademien:
Dess for år 1868 preglade minnespenning bfver Grefve Carl Piper.
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Från Kgl. Vetensltaps-Ahademien:
Meteorologiska iakttagelser i Sverige, anstållda och bearhetade af E. Edlund. B. 6—8. (åren 

1864—1866).
Akademiens Handlingar. B. 5. 2 och 6. 1. 2. (åren 1864—66).
Ofversigt af Akademiens Forhandlingar. B. 22—24 (åren 1865—67).
Sveriges åtliga och giftiga svampar, haft 7—10.
Akademiens minnespenning dfver Prof. C. H. Mosander.

Från Vitterhets, Historie och Antiqvitets-Alcademien;
Svenska Fornskriftsållskapets Samlingar, haft. 23—49.

Från Westmanlands och Dala Nation i Upsala.
Akademiskt årstryck.

Från Universitetet i Christiania:
Sars, M. Om de i Norge forekommende fossile Dyrelevninger fra Qvartærperioden. Christ. 1865. 

— Mémoires pour servir å la connaissance des Crinoides vivants. ibd. 1868.
— Om Siphodentalium vitreum. ibd. 1861.
— Bidrag till kundskab om Kristianiafjordens Fauna, ibd. 1868.

Sars, G. O. Norges Ferskvandskrebsdyr I. Clodocera Ctenopoda. ibd. 1865.
Sorensen, H. L. Beretning om en botanisk Reise i Omegnen af Fæmundsoen og i Trysil. ibd. 1867.
Sexe, S. A. Om Sneebræen Folgefon. ibd. 1864.
Hjortdahl, Th. Om Underberget vid Kongsberg. ibd. 1868.

— Om de geologiske Forhold paa Kystestrekningen af Nordre Bergenhus Amt. 
ibd. 1864.

Siebke, H. Entomologiske Undersøgelser, ibd. 1866.

Från Academy of Science of St. Louis:
The Transactions. Vol. II. St. Louis 1868.

Från Smithsonian Institution:
Contributions to Knowledge. Vol. XV. Washington 1867.
Miscellaneous collections. Voll. VI & VII. ibd. 1867.
Annual Report for 1866 & 67. ibd. 1866 & 67.
Annual rReport of the trustees of the museum of Compar. Zoology 1866. Boston 1867.
Report of the Secretary of War. Washington 1866.

Från Utgifvaren:
Archiv der Mathematik und Physik, herausgegeben von J. A. Grunert. Th. 47, 48 och 49. h. 1. 2. 

Greifswald 1867—68.

Från Forfattarne:
Hemiptera Africana, auctore Prof. C. Stål. T. I—IV. Hasuiæ 1864—66.
Catalogus plus quam 2700 dissertat. theolog. defensar. et habitarum ab anno 1600 usque ad 1866 

in Academiis Neerlandiæ, Germaniæ et Sueciæ a Dr T. Muller, Amstelodami 1867.
Catalogus plus quam 10000 dissert. juridicarum............ Amstel. 1867.
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Från Hr Grefve Hamilton å Hedensberga'
En åggsamling.

Från Sållskapet Karlsbrbderna har genom Hr Grosshandlaren A. Moberg blifvit till under- 
tecknad bfverlemnad den frikostiga gåfvan af 200 Rdr Rmt, for att i 3:ne præmier, 2:ne å 75 
och ett å 50 Rdr Rmt, vid Vårterminens slut enligt Låroverks-Collegii beståmmande tilldelas 
3:ne behofvande och hoppgifvande ynglingar af låroverkets 6:te eller 7:de klass.

Vid den muntliga afgångsexamen, som egde rum hårstådes den 5:te och 6:te Juni sistlidet 
år, blefvo foljande 17 lårjungar tillhorande 7:de klassens hogre afdeln. mogne forklarade: A. B. 
Milenius, F. U. Milenius, P. H. S- Barkén, J. A. Boos, O. V. Bolin, C. A. Borelius, P. E. 
Melin, G. E. E'ahlcrantø, B.H. E v. Enge, J. A. Sollenberg, H. G. Blumenberg, J. Gabrielsson, 
C. J. Hellman, J. G. Aldborg, C. F. A. von Post, C. F. E. Brandberg, A. S. L. Hjulstrbm. 
Såsom Censorer fungerade: Prosten Ledamoten af Nordstjerneorden Fil. Dokt. J. Andersson och 
Adjunkten vid Upsala Akademi Fil. Dokt. Bob. Thaién.

Den skriftliga examen med de 20 lårjungar i sjunde klassens hogre afdelning, som i stad
gad ordning anmålt sig till afgångsexamen under innevarande Vårtermin, egde rum den 16, 17, 
19 och 20 nåstlidne April. Den muntliga examen, till hvilken desse samtlige blifvit admitteradei 
kommer att borjas Mandagen den 31 Maj.

Årsexamen med låroverkets samtlige klasser kommer att hållas Mandagen och Tisdagen 
d. 7 och 8 Juni, hvardera dagen kl. 9—12 f. m., samt den forrå dagen 4'—6, den senare 4—5 
e. m. Slutofning i Sang sker på stora lårosalen Onsdagen den 9 Juni kl. 9 f. m. (Uppvisning 
i Gymnastik egde, i anseende till Gymnastiklårarens nbdtvungna bortresa i andra tjensteårenden, 
rum den 7 Maj). Sedan derefter flyttningen klasserna emellan, åfvensom de beloningar och un
derstod, som blifvit lårjungar tillerkånda, offentligen gifvits tillkånna, kommer låseåret att afslutas 
med Gudstjenst i Domkyrkan, då tecken gifves med stora klockan.

Att låroverkets Eforus, Biskopen, Ledamoten af Kgl. Nordstjerneorden, Hdgvbrdigste Hr 
Doktor C. O. Bjorling måtte tåckas med sin nårvaro gifva åt ofvannåmnda offentliga forråttnin- 
gar okad vigt och betydelse, derom anhåller jag hårmed vordsammast. Med samma vordsamma 
anhållan vånder jag mig åfven till de mån, hvilka H. H. Eforus anmodat att såsom ledare och 
vittnen vid examen tillstådesvara: Chefen for Kgl. Westmanlands Regemente, Ofversten, Ridd. 
af K. S. O. och D. D. O. Hr J. G. Eketrå, Sekundchefen for Kgl. Lifregementets Grenadiercorps, 
Riddaren af K. S. O. och S:t O. 0. Friherre H. Falkenberg, Landssekreteraren, Fil. Dokt. Hr 
N. C. E. Treffenberg, Landskamreraren, Ridd. af K. N. O., Hr C. M. Selling, Borgmåstaren 
E. W. Abenius, Stadslåkaren, Ridd. af K. W. O., Hr Doktor L. M. Altin, Lazarettslåka- 
ren, Hr Dokt. J. F. Claréus, Prosten, Ledam. af K. W. O., Fil. Dokt. Hr L. E. Boberg; och 
skall råkna det for en heder och glådje att vid samma tillfållen få se rått talrikt nårvarande 
ungdomens Foråldrar, Anhorige och Målsmån, samt ofrige vetenskapernas och den offentliga un
dervisningens Gynnare och Vånner.

Westerås den 24 Maj 1869.

lanSvig Mossberg.
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IL Lagre Elementarlaroverket i Sala.
(Uppgift af Rektor, Fil. Doktor J. G. Westman.)

Låroverkets Ordinarie Inspektor, Prosten Fil. Doktor J. E. Fant har under låseåret aflidit. 
Prosten Fant hade, under en foljd af år, innehaft denna befattning och under helsans dagar 
visat Låroverket flera prof af omsorg och vålvilja, tilis han af sjukdom, de sista åren, hindrades 
att samma befattning utofva. Frid ofver hans minne!

A. Undervisningen.
Hostterminen borjade den 31:sta Augusti och slutade den 19:de December: Vårterminen 

borjade den 18:de Januari och kommer att afslutas den 5:te Juni.
Tiden for den dagliga undervisningen har varit kl. 7—9 och 10—12 formiddagarne samt 

två timmar Mandags-, Tisdags-, Thorsdags- och Fredagseftermiddagar.
Forstå och Andra klassernas lårjungar, med 2 låstimmar mindre ån 3:dje klassens, hafva 

varit lediga kl. 7—9. Thorsdagar. Fjerdedels-timmen, hvarje morgon, fore kl. 7 har blifvit an- 
vånd till bon och bibellåsning. Gymnastikdfningarne hafva forsiggått kl. 12—‘/jl hvarje dag; 
Ofningarne i Ritning och Sång hafva hållits, de forre kl. 2—3 Onsdags- och Lordagseftermid- 
dagar, de sednare kl. 3—4 samma eftermiddagar.

Hemlexor hafva under detta år gifvits endast i 3:dje klassen och der, till någon dag, icke 
i flere ån tvenne låroåmnen. Den tid, som på detta hemarbete behoft anvåndas, kan beråknas 
till en timme pr dag.

Betråffande omfånget af undervisningen, får jag hånvisa till hår bifogade klasskurser.

B. Lårarne.
Collega Fil. Dokt. P. E. Wallstersson har under hela låseåret åtnjutit tjenstledighet for 

idkande af språkstudier i Utlandet, och har Lojtnant F. Aminoff, under begge terminerna, varit 
forordnad att uppehålla Collega Wallsterssons tjensteåligganden.

Afven under detta låseår hafva de bågge nedersta klasserna varit sammanslagna vissa tim
mar med gemensamt meddelad undervisning, åfvensom åmneslåsning for lårarne varit begagnad.

Undervisningsskyldigheten har varit fordelad på foljande sått: Rektor har undervisat i 
Christendom 3 timmar, i Mathematik 3, i Svenska 8, i Historia och Geografi 10, — tillsammans 
24 timmar i hvarje vecka.

Collega J. G. Arpi: i Latin 10 timmar, i Christendom 6, i Mathematik 8, i Kalligrafi 4, 
— tillsammans 28 timmar.

v. Collega, Lojtnant Aminoff: i Mathematik 7 timmar, i Naturvetenskap 5, i Tyska 13, i 
Engelska .3, — tillsammans 28 timmar.

Skrifofningarne hafva forsiggått på larorummet och råttats af låraren i åmnet.
Sånglåruren Lojtnant F. Aminoff har undervisat i Sång 2 timmar i veckan och, såsom t. f. 

Gymnastiklårare, i Gymnastik 3 timmar.
T. f. Ritlårarinnan, Demoiselle A. Lindféldt: i Ritning 2 timmar.
Collega Arpi har varit klassforeståndure for l:a klassen.
v. Collega Lojtnant F. Aminoff ,, „ 2:a „
Rektor „ „ 3:e „
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C. Lårjungarne.
Fore Hbsttermins bbrjan afgingo 16, af hvilka 6 bfvergått till Hogre Elementar-Låroverk. 

Hostterminen inskrefvos 12; Antalet var den termin 40.
Fore vårtermins bbrjan afgingo 4, af hvilka 1 for att egna sig åt landtbruk, 2 for att be- 

gagna privat undervisning och 1 for sjukdom, i hvilken han sedermera afled. Vårterminen in
skrefvos 7, hvadan antalet denna termin år 43.

Från klassiska till reala linien har under låseåret 1 bfvergått.
Lårjungarnes antal i de sårskilda klasserna har varit fbljande:

Under Hostterminen: Under Vårterminen:
i l:a klassen 10. i l:a klassen 15.
i 2:a klassen 12. i 2:a klassen 12.
i 3:e klassen 18. i 3:e klassen 16.
deraf 8 på reallinien. deraf 8 på reallinien.

D. Skollokalen.
I afseende hårpå ingen annan forandring, ån att kaminen i Gymnastiksalen blifvit reparer ad.

E. Undervisnings-Materielen.
For Skolans medel hafva blifvit inkbpta: Ett Tellurium; Apothekar W. Anderbergs mine

ralsamling om 62 N:r; Ett Herbarium, innehållande bfver 300 Svenska Vexter samt 25 stycken 
Trådgevår.

Fbljande gåfvor till låroverket får jag med tacksamhet omnåmna: Från Vitterhets-, Historie- 
och Antiqvitets-Akademien: Håftena 20—49 af Svenska Fornskriftsållskapets Samlingar; genom 
Consistorii-Expeditionen: Hiets, Svenska Allmoge-Språket haft. 6—10; Beckman, Svensk Psalm- 
historia haft. 7—10: Cronhamn, Musica-Sacra 2:dra Del.; från Herr Professorn och Riddaren O. 
Glas-. Conversations-Lexicon 18 Band; från Herr Bergshauptmannen och Riddaren P. N. Séwen-, 
en Geologisk Samling af Bergarter, 148 Stuffer, samt en Samling mineralier och Hyttproducter 
från Sala Silfververk.

F. Examina.
Hbsttermins-examen hblls den 19 December, dervid såsom ledare och vittnen voro nårva- 

rande: t. f. Inspector Scholæ Herr Bergshauptmannen och Riddaren Fil. Dokt. P. 'N. Sewén, 
Herr Kyrkoherden C. C. Lindborg och Herr v. Håradshbfdingen P. Schott.

Offentlig årsexamen år af H. H. Ephorus utsatt att hållas den 5:te instundande Juni.
Sala den 10 Maj 1869.

Klasskurser for Elementarlarover ket i Sala.

Christendom.
Klassen I. — Biblisk Hist.: Gamla Testamentets efter Hiibner. -- Forstå hufvudstycket af Ka- 

techesen. — Valda bibelspråk och Psalmer.
Klassen II. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets. — Andra hufvudstycket af Katechesen. — Valda 

Bibelspråk och Psalmer.
Klassen III. — Bibi. Hist.: repetition. — 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena af Katechesen. — 

Valda Bibelspråk och Psalmer.
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Historia och Geografi.
Kl. I. — Geografi: Sveriges, Norriges och Danmarks politiska efter Palmblads Lårobok.
Kl. II. — Historia: till Vasa-Atten efter Ekelunds mindre sammandrag jemte lamplig Låsebok. 

— Geografi: Rysslands och Englands politiska.
Kl. III. — Historia: till Frihetstiden jemte lamplig låsebok. — Geografi: Storre delen af Euro

pas politiska.

Mathematik.
Kl. I. — Arithmetik: Hela tal. — Ofning i hufvudråkning. — Linearteckning efter Ekman.
Kl. II. — Arithmetik: Sortrakning. ■ Ofning i hufvudråkning. — Linearteckning.
Kl. III. — Arihtmetik: Sortbfning. — Brak samt Enkel Regula-de-tri.
Geometri: Euklid. Bok. I. utom bevisen for theoremerna.
Real-linien dessutom: sammansatt Regula-de-tri, jemte sårskilda praktiska ofningar i Arithmetik.

Naturvetenskap.
Kl. I. — Fysisk Geografi: Alhnån kånnedom om Verldsdelarne samt det vigtigaste af Europas 

fysiska Geografi, efter Palmblad.
Kl. II. — Fysisk Geografi: det allmånnaste af Globlåran och de fråmmaude Verldsdelarnes fy

siska Geografi. — Botanik: Arrhenius, Botanikens forstå grunder, det med grofre stil tryckta. In- 
samling af 50 vextarter.

Kl. III. — Fysiska Geografien afslutad ocli repeterad. — Botanik: Arrhenius, Botanikens forstå 
grunder, fullståndigt med begagnande af plancherna i Anderssons och Thedenii Skol-botanik. Insam- 
samling af 50 vextarter.

Real-linien dessutom: det vigtigaste af l:sta, 2:dra, 6:te och 7:de kapitlen af Agardhs Natur- 
kunnighetens forstå grunder.

Svenska Språket.
Kl. I. — Redogorelse for Ordklasserna och Satsdelarne efter l:sta och 2:dra kap. af J. I. Bro

déns lårobok. — Upplosning af valda stycken ur Hist. Låsebok, med redogorelse for innehållet. — 
Råttstafningar.

Kl. II. — Brodéns lårobok l:sta, 2:dra och 3:dje kap. fullståndigare. — Det nodvåndigaste af 
afdeln. 1 och 2 i 4:de kap. — Upplåsning af valda stycken. — Satsofningar och Skrifofningar.

Kl. III. — Laseofningar. —■ Repetition af det låsta i Brodéns lårobok, med fortsatta Satsofningar. 
— • Skrifofningar.

Tyska.
Kl. I — Svedboms Elementarkurs, 26 Fabler. — Det vigtigaste af formlåran efter Stahls lårobok.
Kl. II. — Svedboms Elementarkurs fullståndig, samt något af samme forfattares storre låsebok. 

— Formlåran utforligare. — Fbrsok med locutions- och Skrifofningar.
Kl. III. —■ Svedboms Elementarkurs fullståndig och af Låseboken st. 1—-16 med utforliga analyser. 

— Formlåran fullståndig. — Locutionsofningar.

Fngelska.
Kl. III. — Uttalslåran efter Olde. — Explikation: Ohrlanders lårobok 15 sidor jemte nodig 

Grammatik.

Latin.
Kl. III. — Låseofningar efter Råbe, i forening med extemporerade Satsofningar. — Det vigti

gaste af formlåran och Syntaxen. — Cornelius Nep. de forstå "Fåltherrarne”.
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III. Lagre Elemenlarlåroverket i Arboga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. L. H. Afzelius.)

Undervisningen.
Hostterminen borjades den 31 Augusti och afslutades den 19 December; Vårterminen bor- 

jades den 25 Januari och kommer att afslutas den 11 inst. Juni.
Låroverket har under låseåret haft att fågna sig åt ett besok af Herr Expeditions-Sekre- 

teraren och Riddaren m. m. G. Wennerberg, som den 12 Oktober inspekterade låroverket och 
afhorde undervisningen. De råd och anvisningar, han vid tillfållet meddelade, hafva — det er- 
kånnes med tacksamhet — låndt låroverket til båtnad.

Sedan Kongl, Maj:t i Nåder medgifvit, att ytterligare en af de vid låroverket nyinråttade 
låraretjensterna tinge medelst vikarie uppehållas, har under låseåret undervisningen varit utstråckt 
till ofre 5;te klassens låroåmnen och lårokurser.

Låsetimmarna hafva fortfarande varit forlagda till formiddagarna kl. 8—10 samt kl. 12—3 
efterm,, och dessutom for klasserna III—V till kl. 5—6 Måndags- och Thorsdags-eftermiddagar. — 
Ofningarna i Gymnastik hafva egt rum for alla lårjungarna gemensamt hvarje dag en half timme 
omedelbart efter morgonlektionernas slut; till vapenofningar har for de larjungar, som deruti of- 
vats, en timme på Lordagseftermiddagarna varit anslagen. — Ofningarna i Sång — liksom i In
strumentalmusik for dem, som dertill anmålt sig — hafva varit forlagda till Tisdags- och Fre
dagseftermiddagar; de båda Sångafdelningarna hafva haft den gemensamma dfningstimmen på 
Onsdagseftermiddagarna, — Hvad undervisning i Teckning betråffar, har åfven under detta låseår 
det ledsamma forhållande egt rum, att de få dertill skicklige personer, som hår finnas, ej velat 
eller- kunnat åtaga sig densamma; låroverket har dock nu forhoppning att till nåsta låseår er- 
hålla skicklig lårare for detta undervisningsåmne.

Hvad det hemarbete betråffar, som blifvit lårjungarne ålagdt, hafva, med undantag for l:sta 
klassen, hemlexor, fdrut på lårorummet genomgångna, blifvit lårjungarne foresatta, for 2:dra klas
sen i allmånhet i 2:ne åmnen, for de ofriga i allmånhet i 3:ne åmnen dagligen. Den tid, som 
hemlexorna i allmånhet anses hafva upptagit, har varit: for 2:dra klass. l’/2 timme dagligen; 
for 3:dje klass. I1/, å 2 timmar; for 4;de klass, omkring 2 samt for 5:te 2^ å 3 timmar. Den 
tid, lårjungarne behoft anvånda på sina hemscripta, har flertalet uppgifvit till 2 å 3 timmar i 
veckan.

Undervisningen fordelades vid låseårets borjan på foljande sått emellan lårarne:
Rektor; Kristendom och Svenska (2 t:r) i klass. V; Latin i V, IV (gemensamt med Vi., 2 

t:r) och III (2 t:r); Franska och Engelska i V—IV; Tyska i V samt IV (1 t:e); dfvervakat Vål- 
skrifningen i IV; tillsammans 26 timmar i veckan.

Kollega L. T. Sundéll: Mathematik i IV—II; Latin i IV; Tyska i IV (2 t:r); Svenska skrif- 
ofningar i IV k., 1 t:e, och i III r., 1 t:e; tillsammans 30 timmar.

Kollega, Fil. D:r G. H. von Stapelmohr: Mathematik och Fysik i V; Latin, Tyska och En
gelska i III; Svenska (skrifofningar) i Vi., 2 t:r, IV r., 1 t:e, och i II, 1 t:e; Fys. Geogr. i III, 
1 t:e; Bibi. Histor. i II, 1 t:e; Vålskrifning i III—II; tillsammans 28 timmar.

Kollega, Fil. Kand. J. E. E. Åhrling: Kristendom i IV—III; Histor. och Geogr. i V—IV 
samt III (4 t:r); Naturalhistoria i V—II; Vålskrifning i V, III, H; tillsammans 30 timmar.

Vik. Kollega S. J. Arosin (under Vårterminen vik. Koil. J. A. Wessén): Grekiska i V; 
Svenska i IV—II (med undantag af ofvannåmnda skrifofningstimmar); Kristendom, Tyska samt 
Histor. och Geografi i II; tillsammans 30 timmar.
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Vik. Kollega J. Gr. Spangenberg: Alla amnen i I; tillsammans 30 timmar.
Rektor har rattat 5:te klassens Latinska och Tyska hemthemata; Kollega Sundeli 4:de klas

sens; Kollega Stapélmohr ofre 5:te klassens Svenska hemscripta.
Under låseåret hafva foljande lårostycken blifvit genomgångna:

Forstå Klassen.
Kristendom: Bibi. Historia, Gamla Testamentets, efter Akerblom. — Forstå hufvudstycket af Kateke- 

sen. — Låsning af valda psalmer.
Modersmålet: Efter Brodéns larobok, Kap. 1—3 till den starka Konjugationen, det vigtigaste af sats- 

och formlaran, med satsanalys och råttstafningsofningar. — Låsning af Starbåcks Beråttel- 
ser ur Svenska Historien, Sagoperioden, med redogorelse for innehållet af det låsta.

Tyslca: Hjorts Grammatik, det vigtigaste af formlaran till och med hjelpverberna, samt de dubbla 6f- 
versåttningsbfningarna från borjan till sid. 124.

Mafhematik: Arithmetik, de 4 råknesåtten i hela tal. — Ofning i hufvudråkning. — Linearteckning. 
Naturvetenslcap: Allmån kånnedom om verldsdelarna samt det vigtigaste af Europas fysiska Geografi, 

efter Palm blad.
Historia och Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska Geografi.

Andra Klassen.
Kristendom: Bibi. Hist., Nya Testam. — Andra och tredje hufvudst. af Katekesen. ■— Låsning af 

valda psalmer.
Modersmålet: Låroboken, Kap. 1—-3 fullståndigare. — Satsanalys och råttstafningsofningar. — Låsning 

ur Berlins låsebok i Naturlåran.
Tyslca: Formlaran, det vigtigaste till de intransitiva Verbernas bojning. — Svedboms Elementar kurs, 

fablerna samt ”Kurze Erzåhlungen”.
Mathematik: Arithm., Brak (vanliga och decimalbråk), samt sorters fbrdelning och reduktion. — Of

ning i hufvudråkning. — Linearteckning.
Naturvetenslcap: Botanik: Anderssons Inledning till Botaniken, Håft. 1, det vigtigaste om våxtorga- 

nernas yttre former, med ledning af Anderssons botaniska våggtaflor samt några insamlade 
allmånnare våxter. — Fys. Geografi: Europas, Asiens och Afrikas.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia till Gustaf Wasa, efter Ekelunds "Larobok for forstå 
begynnare”. — Europas politiska Geografi t. o. m. Tyskland, efter Palmblad.

Tredje Klassen.
Kristendom: Bibi. Hist, repet. — Tredje, fjerde och femte hufvudst. af Katekesen samt repet. — Lås

ning af valda psalmer.
Modersmålet: Brodéns lårobok, det fbrut genomgångna noggrannare repet. — Satsanalys. — Råttstaf- 

nings- och Interpunktionsofningar. — Realliniens sårskilda timme anvånd till skrifofningar. 
Latin: Rabes lårobok, det vigtigaste af formlaran, samt afdeln. 1—2 af låseboben.
Tyslca: Formlaran utforligare. ■— Svedboms stdrre låsebok styck. 1—23. — Realliniens sårskilda tim

mar anvånda till skrifofningar.
Engelslca: Enbloms lårobok, Uttalslåran, Låseboken sidd. 1—21, med undantag af styck. 19, 20, 23. 

— Grammatik muntligt meddelad.
Mathematik: Klassiska linien: Arithm., de fyra råknesåtten med sorter; repetit. af vanliga och deci

malbråk. — Geometri, Euklides Bok. 1, proposit. 1—26. — Reallinien: Arithm., detsamma 
som klass. linien jemte Regula-de-tri (enkel och sammansatt). — Geometri, Eukl. Bok. 1.

Naturvetenslcap: Botanik, Anderssons Inledning till Botaniken, Håft. 1, det hufvudsakligaste med led
ning af Anderssons botaniska våggtaflor och Thedenii Skolbotanik samt insamlade 50 våxt- 
arter. — Zoologi, Sundevalls lårobok t. o. m. Bestiolæ. — Fys. Geogr., alla verldsdelarnas. 

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia till Carl X Gustaf. ■— Europas politisku Geografi till 
Spanien.
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Fjerde Klassen:
Kristendom: Repet. af Katekes och Bibi. Historia. — Katekisation. — Låsning af Luce Evangelium, 

Kap. 15—24 (1 timme i veckan gemensamt med kl. V).
Modersmålet: Repet. af det forut låsta. — Af Kap. 4 det nodvåndigaste. Råttstafnings- och Inter

punktionslåra. — Skrifofningar på larorummet.
Latin: Cornelius Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon, Pausanias. — Formlåran fullståndi- 

gare. — Af Casuslåran det vigtigaste.
Tyska: Formlåran fullståndigare; af Syntaxen det nodvåndigaste. —Svedboms st. låsebok, styck. 1—39. 

— For Reallinien ett hemthema i veckan.
Engelska: Enbloms lårobok, Låseboken styck. 1—30. — Af formlåran det vigtigaste t. o. m. de o- 

regelb. Verberna.
Franska: Oldes lårobok, det vigtigaste af formlåran till de oregelb. Verberna. — Låsebokens l:sta 

afdelning, styck. 1—20.
Mathematik: Klass. linien: Arithm., enkel och sammansatt Regula-de-tri. —■ Geometri, Eukl. Bok. 1,

proposit. 27—48, samt Bok. 2. — Reallinien: Arithm., Regula-de-tri med anvåndning på 
Intresseråkning m. m. — Repetition. — Algebra, Bjorlings (8:de uppl.) till § 3 af Andra 
Kapitlet. — Geometri, Eukl. Bbckerna 2—4.

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons Inledning till Botaniken, Haft. 1. — Insamlade ytterligare 50
våxtarter. — Zoologi: Klass. linien: laroboken t. o. in. Bestiolæ; Reallinien: Mammalia och 
Aves. — Fys. Geografi repet.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia afslutad. — Europas politiska Geografi afslutad.

Nedre Femte Klassen:
Kristendom: Katekisation. — Låsning af Luce Evangelium, Kap. 15—24. — Dogmatik, Norbecks, 

Kap. 1—3 till § 31. -— Bergs Bibelhandbok.
Modersmålet: Laroboken repeterad. — Råttstafnings- och Interpunktionsofningar. — Uppsatser, skrifna 

på larorummet. — Låsning af valda stycken ur Runebergs och Tegners skrifter.
Latin: Cornelius Nepos: Pausanias, Lysander, Alcibiades, Thrasybulus, samt repet. af det forut låsta.

— Form- och Casuslåran fullståndigare; fortsåttning af Syntaxen, det vigtigaste. — Ett 
hemthema i veckan.

Grekiska: Kiihners Grammatik, det hufvudsakligaste af formlåran t. o. m. fiovkeveo. — Låseofnings- 
styck. 1—18.

Tyska: Formlåran repet.; Syntax. fullståndigare. — Låseboken, styck. 36— 59. — For Reallinien ett 
hemthema i veckan.

Engelska: Grammatik fullståndigare. — Låsebokens l:sta afdelning afslutad.
Franska: Formlåran t. o. m. de oregelb. verberna. — Låsebokens l:sta afdeln., styck. 1—45.
Mathematik: Klass. linien: Arithm., repet. t. o. m. Regula-de-tri; Intresseråkning. — Algebra, de fyra

raknesåtten med hela tal. — Geometri, Eukl. Bok. 3. — Reallinien: Arithm., Intresse-, 
Rabatt- och Bolagsråkning, samt repet. af det foregående. — Algebra, om negativa qvan- 
titeter och eqvationer af l:sta graden med en obekant, jemte problemerna i laroboken, sidd. 
67—72, samt problemer ur Bjorlings problemsamling. — Geometri, Eukl. Bok. 4 samt 
repet. af de foregående.

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons Inledning till Botaniken, Haft. 2, "Kronblomstriga”, "Fåstblom-
striga” och "Foderblomstriga", med ledning af egna herbarier och Thedenii Skolbotanik.— 
Insamlade ytterligare 75 våxtarter. — Zoologi: Klass. linien: t. o. m. Aves. —Reallinien: 
Amphibia och Pisces, samt repet. af Aves. ■— Fysik: Floderi lårobok, Inledningen och Geo- 
statiken jemte problemer.

Historia och Geografi: Repet. af Fåderneslandets Historia från och med Frihetstiden, samt af Europas
polit. Geografi fr. o. m. Tyskland. — Ofversigt af de ofriga verldsdelarnas polit. Geografi. 
— Allmån Historia: Klass. linien: Gamla tidens Historia, efter Ekelund, till Roms inre o- 
roligheter; Reallinien: Gamla tidens samt Medeltidens Historia, efter Wennerstroms lårobok.

Ofre Femte Klassen:
(Endast klass. linien.)

Kristendom: Katekisation. — Låsning af Luce Evangelium, Kap. 15—24. — Dogmatik, Norbecks,
Kap. 1—4. — Bergs Bibelhandbok.
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Ufodersmålet: Låroboken repet. — Råttstafnings- och Interpunktionsbfningar. — Låsning af valda styo- 
ken ur Runebergs och Tegners skrifter. — Hemscripta.

Latin: Grammatik fullståndigare. •— Cæsar de bello Gallico, Bok. 1—2, Kap. 24. — Ovidii Meta- 
morph., Phaeton. — Ett hemthema i veckan.

Grekiska: Formlaran t. o. m. Verba på (U. — Xenophons Anabasis, Kap. 1—5 af l:sta Bok.
Tyska: Grammatik fullståndigare. — Laseboken, styck. 60—89, — Ofning i ofversåttning utan for

beredelse.
Franska: Oides lårobok, det vigtigaste af formlaran till de oregelb. Verberna. — Låsebokens l:sta 

afdeln. styck. 1—20.
mathematik: Arithm., Rabatt- och Bolagsrakning samt repet. af det foregående. — Algebra, om ne

gativa qvantiteter och eqvationer af l:sta graden med en obekant jemte dithorande proble
mer. — Geometri, Eukl. Bok. 4, samt repet. af de foregående.

Naturvetenslcap: Botanik, Anderssons lårobok, Håft. 2 till Monokotyledonerna, med ledning af egna 
herbarier och Thedenii Skolbotanik. •— Insamlade ytterligare 75 vaxtarter. — Zoologi, 
■låroboken t. o. m. Aves.

Historia och Geografi: Repet. af Fåderneslandets Historia från och med Frihetstiden, samt af Euro
pas polit. Geografi fr. o. m. Tyskland. — Amerikas och Australiens polit. Geografi. —• 
Gamla tidens Historia, efter Ekelund, till Augustus,

Lårarne.
Till en af de vid låseårets borjan lediga Kollegabestållningarna utnåmndes under hostter

minen Fil. Kandidaten J. E. E. Åwling, hvilken från och med forrå låseåret tjenstgjort såsom 
vikarie vid låroverket, och erholl han fullmakt å tjensten den 9 November. — Såsom vikar. 
Kolleger under hostterminen voro dessutom tillforordnade: Studeranderne S. J. Arosin och J. 
G. Spangenberg. Då den forre efter halfva terminens lopp nedlades på sjuksången i den sjuk- 
dom, som kort efter terminens slut åndade hans lif, dfvertogs hans undervisningskyldighet vål- 
villigt af Stadskomministern, Fil. Doktor J. F. Torngvist och Studeranden C. A. Lindqvist. 
Under vårterminen hafva såsom vik. Kolleger tjenstgjort: Studeranderne J. G. Spangenberg 
och J. A. Wessén. — Såsom bitrådaude Gymnastiklårare och Instruktor i Exercis har Sergean- 
ten vid K. Westmanlands Regemente E. M. Eklund fortfarande varit anståld.

Rektor har varit klassfbreståndare for 5:te klassen, Kollega SundcU for 4:de, Kollega Ahr- 
ling for 3:dje, v. Kollegerna Arosin och Wessén for 2:dra, samt v, Kollega Spangenberg for l;sta 
klassen.

Lårjungarne.
Sedan helsotillståndet bland lårjungarne under de foregående åren med Guds nåd varit o- 

vanligt godt, har under innevarande termin åfven vårt låroverk fått profva, hvilka olågen- 
heter en stdrre sjuklighet bland lårjungarne medforer. Messling hade temligen lange varit gångse 
i staden och på landet omkring, då den, efter några enstaka fail, omkring fyra veckor fore Påsk 
så hastigt grep omkring sig bland skolungdomen, att inom kort en tredjedel af lårjungarna var 
frånvarande, Sjukdomen var likvål af lindrig art, och vid låsningarnes borjan efter Påskferier- 
nas slut voro do allraflesta återkomna, fullt återstållda.

Vid forrå redogorelsens ufgifvando var lårjungarnes antal 102. Af dessa afgingo efterlåse
årets slut 18, deraf 2 till H. Elementarlaroverket i Westerns, 4 till H. Elementarlaroverket i 
Orobro, 1 till mekanisk verkstad, 1 till anstalhdng på kontor, 3 till landtbruksyrket, 1 till handt- 
verk, 3 utan uppgifven afsigt. En af de mest forhoppningsgifvande lårjungarne, C. J. Olsson i 
4:de klassen, afgick med dMon kort fore liiseårets borjan. — Hosttenninon inskrefvos 16 lår-, 
jungar, 1 i 3:dje, 2 i 2:dra och 13 i l:sta klassen, och var altså antalet under denna termin 
102, af hvilka 1 under terminens lopp gick i handel, samt 8 afgingo efter terminens slut, deraf 
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1 till sjbs, 4 till landtbruksyrket, 1 till enskild undervisning, 2 utan uppgifven afsigt. — Vid 
Vårterminens bbrjan inskrefvos 4 lårjungar, alla i l:sta klassen, hvadan antalet for nårvarande 
utgbr 97, deraf 6 i ofre 5:te klass., 10 i nedre 5:te, 15 i 4:de, 24 i 3:dje, 21 i 2:dra och 21 i 
l:sta klassen. — Af ofre 5:te klassens lårjungar hafva 5 låst Latin och Grekiska. Den ende re
alisten i denna afdelning har, på egen begåran och med behbrigt tillstånd, undervisats gemen
samt med bfrige realister i 5:te klassen. - Af nedre 5:te klassens lårjungar hafva 5 låst Latin 
och Grekiska; af 4:de klassens lårjungar hafva 6 samt af 3:dje klassens 12 låst Latin. — En 
lårjunge har under låseåret bfvergått från klassiska linien till den reala.

Skol-lokalen.
Intet anmårkningsvårdt att omnåmna.

Ilndervisnings-materielen.
Utom några bbcker, samt en ny kateder, bord och stolar till complettering af inredningen 

i nedre våningen, har under låseåret blifvit inkbpt ett Orgelharmonium for 300 rdr.
Från Consistorium har låroverket fått emottaga den vanliga samlingen af låroverkens års- 

beråttelser.
Såsom ett utmårkt bevis på den vålvilja, hvarmed låroverket fortfarande omfattas, får jag 

med stbrsta tacksamhet nåmna den dyrbara gåfva, hvarmed Herr Rederi-Inspektoren Fr. Fors- 
berg i Arboga under detta låseår ihågkommit låroverket, nemligen en uppsåttning nya blåsin
strumenter, bestående af Tuba, Tenorhorn, Althorn, B-Cornetti och Ess-Cornetti, jemte dertill hb- 
rande prydliga lådor, och inkbpt från den vålkånda Wahlska fabriken i Landskrona for ett pris 
af 500 rdr.

Dessutom får jag tacksamt omnåmna fbljande gåfvor: en myntsamling, innehållande bland 
annat 56 silfvermynt, skånkt af en låroverkets f. d. lårjunge, Herr Bokhållaren Osle. Lindstrbm, 
samt en vacker åggsamling, skånkt af ofvannåmnda aflidne ynglingen G. J. Olssons fbråldrar.

Examina.
Hbstterminens Examen hblls den 19 December, dervid såsom ledare och vittnen voro når

varande: Inspector Scholæ, Herr Kontraktsprosten Fil. Dokt. H. J. Robson; Herr Borgmåstaren 
J. E. Hedman; Herr Majoren och Riddaren A. Wolffram; Herr v. Håradshbfd. Fil. Dokt. Th. 
Elf stedt, samt Herr Handlanden J. O. Rosendal. ’ Den offentliga Årsexamen år af H. H. Ephorus 
utsatt att hållas den 11 inst. Juni.

Arboga den 21 Maj 1869.

IV. Stadspedagogien i Koping.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. O. Barkén.)

A. Undervisningen.
Hostterminen, som bbrjades den 31 Augusti, afslutades den 18 December. Vårterminen tog 

sin bbrjan den 23 Januari, men dagen for dess afshitande åi’ ånnu icke beståmd.
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Under låseåret har Skolan haft att glådja sig åt ett besok af Chefen for den Hogre un
dervisningen, Expeditions-Sekreteraren m. m. Herr G. Wennerberg, som den 13 och 14 Oktober 
inspekterade Skolan och afhorde undervisningen.

Hålsotillståndet ibland lårjungarne har under hela låseåret varit sårdeles godt, ånda till i 
forrå veckan, då den allmånt gångse Messlingen begynte angripa Skolungdomen, utan att dock, 
som man hoppas, vara af farlig beskaffenhet.

Den dagliga lårotiden har varit lika fordelad som under foregående år, nemligen kl. 7—9, 
10—12 och 1—2. Tisdagar, Onsdagar, Thorsdagar och Lordagar kl. 12—1 har ungdomen haft 
Gymnastikofning, då de åldre lårjungarne åfven bfvats i florett- och bajonettfåktning, ochinfan- 
terimanovrer under borjan af hostterminen och nu på våren ofvats en timma i veckan i det fria. 
Sångbfniugarne hafva egt rum Måndagar och Fredagar kl. 4—5 e. m., hvarefter Sånglåraren 
lemnat undervisning i Violinspelning åt dem som dertill haft lust och fallenhet. Sedan K. 
Maj:t i Nåder beviljat ett i underdånighet sokt anslag till arvode for en lårare uti Geometrisk
eller Linear- och Konstruktionsritning att från och med innevarande termin utgå, har undervis
ning i detta åmne lemnats lårjungarne Tisdagar och Fredagar, kl. 3'—5 e. m.

Lårobockerna hafva hufvudsakligen varit desamma, som vid Hogre Elementarlåroverket i 
Westerås inom motsvarande klasser begagnas och Lårokurserna for forstå klassen åfven desam
ma, ehuru med någon utstråckning i ett par eller tre åmnen.. I Rektorsklassen hafva lårjun- 
jungarnes olika alder och framsteg fortfarande betingat mycket olika kurser, så att de bfversta 
lårjungarne erhållit undervisning till ett omfång, som ungefårligen motsvarat fjerde och femte 
klassens. I Engelska Språket hafva 9 lårjungar åtnjutit undervisning och under hostterminen 
1 i Franska och 2 i Latinska Språket på sårskild tid.

B. Lårarne.
Genom ett langvarigt och svårt brostlidande, som redan under slutet af Hostterminen nod- 

gade skolans Sånglårare, Orgelnisten F. A. Hy citer str dm, att afstå från sin tjenstgøring och hvil
ket sedan slutade med hans dod den 21 Mars innevarande år, har skolan forlorat en lårare, 
som under nårmare 27 år verkat med beromvårdt nit och mycken skicklighet i detta kali och 
genom sitt allvarliga och flårdfria våsende tillvunnit sig lika allmån aktning och tillgifvenhet, 
som hans bortgång nu djupt sorjes och beklagas icke blott af medlårare och lårjungar, utan af 
hela detta samhålle. Kollega, Fil. Kand. G. Bellander har under senare delen af Hosttermin 
och hela Vårterminen åtnjutit tjenstledighet for fortsåttning af sina theologiska studier vid Up- 
sala Akademi. Forordnade hafva varit Studeranden J. A. Boos till vik. Kollega, Underlbjtnan- 
ten vid K. Nerikes Regemente B. Schenstrom till Gymnastiklårare, Folkskolelåraren och vik. 
Orgelnisten J. Elcholm till Sånglårare och Civil-Ingenidren E. F. Hultgren till Ritlårare.

Rektor och Kollega hafva undervisat hvar och en inom sin klass, dock har Kollega tillika 
meddelat undervisning i Engelska språket åt de bfversta inom Rektorsklassen 3 timmar i veckan.

C. Lårjungarne.
Antalet vid forrå låseårets slut utgjorde......................................................................................44.
Vid Hbstterminens borjan inskrefvos............................................................................ 6.

„ Vårterminens borjan inskrefs.................................................................................. 1. 7 51
hvaremot vid Hbstterminens borjan afgingo............................................................. 12~
Vår ter mine ns borjan afgingo............................................................................................ 3-15.
Antalet under Vårterminen i Rektorsklassen.............................................................19?

„ „ „ Kollegaklassen............................................................. 17. 3$ $4
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Ibland de afgångne hafva © bfvergått till andra lårbVerk, 1 till bokhandel, 2 till ahnah 
handel, 3 till mekanisk verkstad, 2 till lahdtbruk och 1 medfbljt sina fbråldrar till Amerika.

D. Skollokalen.
Hårvid ingen forandring utom att nbdiga bånkar m. m. blifvit for Gymnastiklokalen an- 

skaffade.

E. Undervisningsmaterielen.
For Skolans egna medel har inkbpts ett Herbarium, åtskilliga kartor, låro- och låsebbeker 

samt någon tillbkning i Gymnastik-appareljen.
Såsom gåfva har Skolan genom Consistorii-Expeditionen fått emottaga Rietz, Ordbok 

ofver Sv. Allmogespråket h. 9—10, och 1 ex. Musica Sacra H, samt åtskilliga låroverks Års- 
beråttelser.

F. Examina.
Hbstterminens Examen hblls den 18 December, hvarvid Skolans Inspektor, Prosten, L. N. O., 

Theol. Doktorn Herr O. R. Bellander och Borgmåstaren, R. W. O. Herr O. Schenstrom såsom 
ledare och vittnen voro nårvarande. Dagen for innevarande termins examen år ånnu icke utsatt.

Koping den 9 Maj 1869.

V. Stadspedagogien i Nora.
(Uppgift af Rektor E. Brandberg.)

Undervisningen.
Låseårets Hbsttermin bbrjades den 27 Augusti och afslutades den 18 December. Vårter

min, som tog sin bbrjan den 25 Januari, kommer att fortgå till och med den 12 Juni.
Den dagliga lårotiden har varit så indelad, att undervisningen efter fbregången bon med 

sång och bibellåsning, fortgått från kl. 7—9 och 1/211—1 f. m. samt 3:ne dagar från ‘/a4— '^5 
e. m. Dock hafva under den kallaste och morkaste årstiden morgenens lårotimmar framflyttats 
*/3 timme. De gymnastiska bfningarne hafva fbrsiggått hvarje dag efter fbrmiddagslektionernas 
slut kl. 1 —1/22. Undervisning i sång har i saknad af lårare under hela året varit instålld.

De antagna lårobbekerna åro fortfarande hufvudsakligen desamma, som vid Orebro Hogre 
Elementarlåroverks 4 nedersta klasser, och likasom vid det sednare har åfven hår vid låseårets 
bbrjan May s lårobok i Engelska språket blifvit utbytt mot Herléns. Likaså hafva de under 
året genomgångna lårokurser for Nedra klassen motsvarat l;a och 2:a, och for den Ofra unge- 
fårligen 3:e och 4:e klassernas kurser vid nåmnda låroverk. Åt hvardera af Ofra klassens 2:ne 
latinafdelningar har dock, utom de 3:ne anslagna timmarne, 3 timmar i veckan meddelats en- 
skild undervisning i Latin, hvartill forberedelse skett på de åt realisterna beståmda undervis- 
ningstimmar i Engelskan. De serskilda lårotimmarne hafva så fordelats emellan lårarne, att 
Rektor undervisat i Kristendom 8 timmar, i Historia och Geografi 8, i Vålskrifning 4, i Tyska 
(bfra kl.) 4, i Engelska 3 och i Latin 3, tillsammans 30; Kollegan i Natur vetenskap 4, i Sven
ska språket 9, i Mathematik 12 och i Tyska (nedra kl.) 5, tillsammans 30 timmar. Råttandet 



26

af lårjungarnes skriftliga uppsatser på modersmålet har tillkommit Kollegan, hvaremot Rektor 
ensam handhaft ledningen af morgonbonerna och bibelforklaringarne.

Lårarne.
I stållet for utnåmnde Gymnastiklåraren A. O. Nilsson, som for hostterminen åtnjutit tjenst- 

ledighet, har Kollega Dokt. Billmanson under samma tid på forordnande uppehållit Gymnastik- 
lårarebefattningen, hvilket forordnande åfven under Vårterminen, och sedan Tit. Nilsson er- 
hållit afsked från sin befattning, for Billmanson fornyats. Sånglåraretjensten har, som ofvan 
nåmndt år, under hela året varit vakant. Rektor har under båda terminerna varit foreståndare 
for Ofra och Kollegan for Nedra klassen.

Lårjungarne
utgjorde vid forlidet låseårs afslutning 30. Bland dessa afgingo fore hostterminens borjan 5, 
neml. 2 till handel, 2 till enskild undervisning i hemmet och 1 utan uppgifven afsigt. Host- 
terminen inskrefvos i nedra klassen 6, hvadan antalet då utgjorde 31. Sedan under vinterfe- 
rierna 1 afgått utan" anmåld afsigt och 5 under vårterminen blifvit inskrifna, år antalet f. n. 
35, nemligen 18 i ofra och 17 i nedra klassen.

Skollokalen.
Den i forrå redogbrelsen uttalade bnåkan, att till innevarande låseårs borjan låmplig for- 

åndring måtte vidtagas med den till pedagogien upplåtna lokal i Rektors f. d. bostad, har ock 
till en del blifvit forverkligad, i det att for ofra klassen ett något rymligare och serdeles Ijust 
lårorum till sagda tid blifvit for inreduing i ordning stakit. I samma redogorelse omnåmndes ock, 
att det nya gymnastikhuset då var fårdigbygdt och att blott inreduing deraf återstod. Detta 
hus innehåller, utom forstuga och 2:ne tamburer med derofver anbragt låktare, en stdrre sal af 
56 fots långd, 31,5 fots bredd och 18,5 fots hbjd. For uppvårmning af denna sal har staden 
sårskildt bekostat 2me storre jernkaminor med luftvexlingsapparater, hvarjemte de båda tambu- 
rerna åro fdrsedda med hvar sin mindre kamin. Till gymnastikattiralj hade stadens innevånare 
anslagit 700 Rdr Rmt och åt Skolkollegiet ofverlemnat bestyret med dess forfårdigande och upp- 
råttande — ett uppdrag, som af kollegiet med nbje blifvit fullgjordt. Enligt den af Chefen for 
gymnastiska Centralinstitutet godkånda ritningen dertill år all redskap så vidt mbjligt placerad 
efter våggarue och kan der antingen uppfastas eller med hissverk hojas upp ånda till taket. 
Arbetet, verkståldt af Snickaren B. G-. Brilcsson i Arboga, fullbordades i borjan af Oktober for 
den jemforelsevis billiga summan af nåra 800 Rdr Rmt. Man har således, utan att skolans me
del annat ån till ringa del måst anlitas, erhållit en attiralj, hvarå arbetet blifvit med serdeles 
omsorg utfordt, och som i afseende på redskapens mångd år fullt tillråcklig for det nuvarande 
lårjungeantalet.

riKlervisnings-materielcn.
Af skolans egna medel har under året en del af gymnastikattiraljen, åfvensom inreduing 

af ofra klassens nya lårorum m. m. blifvit bekostad. Dessutom hafva diverse bocker for skolans 
behof och for utlå ling åt medellbsa lårjungar blifvit inkopta. Geiiom Consistoriiexpeditionen 
har skolan bekommit Jfusica Sacra af J. P. Cronham-n 2 h., J. B. IlietB Ordbok bfver Sv. 
Allmogespråket VI—X håft. och 20 ex. af Elementarlåroverkens programmer.
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Fonder.
Den Norénska stipendiifonden, 130 Rdr Rmt, har under året vunnit en icke obetyd] ig till

ukning, i det att genom Kongl. Resolutionen af den 2 Okt. 1868 de å ManzeUiska donationen 
under kollegavakansen upplupna råntor, 97 Rdr 50 dre, blifvit denna fond tillagda.

Kxamina.
Hbstterminsexamen hblls den 18 Dec. i nårvaro af Låroverkets Inspektor Kontr.-Prosten 

O. liohm, Borgmåstaren C. J. Vats, Kongl. Lifmedikus L. Engstrom och Brukspatronen H. 
EiUner, såsom ledare och vittnen. Dagen for Vårtermins-examen år utsatt till den 12 Juni.

Nora i Maj 1869.

VI. Sladspedagogien i Linde.
(Uppgift af vik. Rektor C. A. Hagstrom.)

Undervisningen.
Hostterminen, som borjade den 31 Aug., afslutades den 11 December. Vårterminen tog sin 

borjan den 18 Januari, och tiden for dess afslutande år ånnu ej beståmd. Låsetimmarne hafva, 
liksom fbrhållandet varit under de foregående åren, varit fdrlagda till formiddagarne kl. */28—9; 
10—12 (Onsdagar och Lordagar till kl. samt Måndagar, Tisdagar, Thorsdagar och Freda
gar åfven till eftermiddagarne kl. 3—5. — Under den morkare årstiden har likvål undervisnings
tiden varit så foråndrad, att låsningarne begynt en half timma seuare på formiddagarne och 
en timma tidigare på eftermiddagarne. Lårobbckerna åro hufvudsakligen desamma som i h. Ele- 
mentarlåroverkets i Orebro lågre klasser. Af vid skolan under vårterminen nårvarande 31 lår
jungar låsa 1 Latin, 7 Tyska och 12 Engelska. Någon undervisning i Gymnastik och Exercis 
har af brist på lårare under vårterminen ej kunnat meddelas.

Lårare.
Undervisningen har under vårterminen bestridts af tillfdrordnade Rektorn, Stud. C. A. Hag- 

strom, sedan ordinarie Rektor, Fil. Doktor E. J. Tågtstrbm for denna termin erhållit tjenstledighet.

Lårjungarnes
antal utgjorde vid forrå låseårets slut 37, hvaraf 2 aflagt intrådesexamen till h. Elementarlåro- 
verket i Orebro, och 9 afgått utan anmåld orsak. Vid hbstterminens borjan inskrefvos 3, och 
utgjorde antalet denna termin 29. Sedan under vårterminen 1 afgått, 2 blifvit nyinskrifne, och 
1 efter en termins frånvaro återkommit till skolan, utgbr for nårvarande lårjungarnes antal 31,

Skol-Jokalen
år ofbråndrad.

Undervisnings-inaterielen
har under året blifvit tilldkad genom inkbp af tvenue våggkartor: en ofver Palæstina och en bf- 
ver Skandinaviska halfbn. Dessutom har skolan blifvit fbrsedd med en katheder.
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Examina.
Hostterminsexamen hblls i nårvaro af Contr.-Prosten, Ledam. af K. N. O., fil. och theol. 

Dokt. C. D. Arosenius; tiden for vårterminens afslutande år ånnu ej beståmd.
Lindesberg den 13 Maj 1869.


