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I. Redogorelse for hogre Elementarlåroverkel i Weslerås.

A. Undervisningen.
Hostterminen, som borjade den 27 Augusti, afslutades den 17 December.
Vårterminen borjade den 15 Januari, och kommer enligt H. H. Efori beståmmande att af- 

slutas Thorsdagen den 2 Juni.
Låroverket har haft att glådja sig åt besok af Herr Expeditions-Sekreteraren Gr. Wenner- 

berg, som den 9—13 Maj inspekterade Låroverket och afhorde undervisningen.
Helsotillståndet har under hela låseåret varit godt såvål bland Lårare, som lårjungar. Af 

den i staden gångse Påssjukan har bland skolungdomen endast ett mindre antal varit angripet.
Bland de obetydliga afvikelser från gållande foreskrifter rorande undervisningsplanen, som 

egt rum, må nåmnas, att i 3:dje klassen 5 lårare undervisat, samt att fjerde klassen, i hvilken 
lårjungeantalet vid låseårets borjan var 64, varit fordelad på 2:ne parallela afdelningar (IVa. och 
IVb.), hvilka i alla åmnen samtidigt undervisats af sårskilda lårare på sårskilda rum. Genom 
realisternas fåtalighet har det varit mojligt att undervisa dem dels gemensamt med resp. klas
siska liniens lårjungar, dels så, att 2:ne afdelningar samtidigt af samma lårare undervisats. 
Genom denna nodfallsutvåg och de 2:ne extra Lårare, åt hvilka Kongl. Maj:t i Nåder beviljat 
anslag under hela låseåret, hafva lårarekrafterna kunnat råcka till.

De lårjungar på klassiska linien, hvilka icke begagna undervisningen i det Grekiska språ- 
ket, hafva på de åt detta sprak under veckan anslagna lårotimmarna varit sysselsatta i bfver- 
ensståmmelse med de i Nådiga Circulåret af den 10 Mars 1869 meddelade foreskrifter. I de 
klasser, der enligt samma Circulår valet varit fritt emellan latinskrifning och låsning af svensk 
litteratur, har det fbrstnåmnda låroåmnet antagits. Då icke-Grekernas undervisning tillsammans 
med resp. real-afdelningar, hvilket i Circulåret framstålles såsom regel, dels måste lågga nya 
svårigheter till de redan forutvarande for uppgbrande af en någorlunda åndamålsenlig låseord
ning, dels olåmpligt syntes vara att, åtminstone vid forstå tillåmpningen af den i Circulåret 
meddelade undervisningsplanen, till gemensam undervisning i t. ex. Engelska språket fbrcna lår
jungar på så betydligt olika ståndpunkt, som klassici och realister i de hbgre afdelningarna, 
har undervisningen for de nu ifrågavarande lårjungarne varit helt och hållet sårskild och for- 
lagd pa for annan undervisning lediga eftermiddagar. Lårjungarna hafva dervid varit ordnade 
i lexlag, oberoende af de klasser de tillhbra, och i Latinskrifning samt Engelska språket liaf- 
va alltid 2:ne lårare samtidigt undervisat. På det att lexlagen icke skola blifva for många, 
synes det dock vara nodvåndigt antingen att anmålan till befrielse från låsningen af Grekiska 
språket får ske endast vid låseårets borjan, eller också att, ifall sådan anmålan sker vid Vår
terminens borjan, de då anmålde skola visa sig ega sådan kunskap i Engelska språket, att de 
i detta åmne kunna inpassas uti någotdera af de forut befintliga lexlagen. Onskligt hade efter 
min ofvertygelse varit, att endast ett låroåmne blifvit satt i stållet for Grekiskan, t. ex. Latin
skrifning eller Engelska språket, hvarvid, i håndelse det fbrstnåmnda åmnet blifvit antaget, den 
dermed sammanhångande olågenheten af bkadt korrekturarbete for lårarné kunnat undvikas, om 
undervisningen blifvit rigtad hufvudsakligen på extemporerade bfningar. Med den nuvarande 
splittringen af icke-Grekernas sårskilda undervisning, fruktar jag, att de erhålla en ånnu sva- 
gare ersåttning for den saknade undervisningen i Grekiska språket, ån den de mbjligen kun
de få.
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. 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. ’/2^—7, 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 Matthei och Marti Evangelium. Gudstjenst har hvarje helg
dag 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 Dom- 
kyrkan. ,

Gymnastikbfningar hafva egt rum for klasserna IVa.—VII: Måndagar kl. 5—6 samt Onsdagar 
och Fredagar kl. 6—7; for klass. I—IVb.: Tisdagar, Onsdagar och Fredagar kl. 5—6. Samfålda 
bfningar i gevårsexercis och manbver for klass. IVa—VII hafva forsiggått Tisdagar kl. 6—7 och 
i bajonettfåktning for klass. VI och VII Lbrdagar kl. 4—5. I fåktning med florett och sabel 
hafva 28 lårjungar i kl. VI erhållit undervisning hvarje Thorsdag kl. 5—6 samt dessutom vid 
frivilliga extra lektioner, hvilka varit forlagda på olika timmar efter sårskild bfverenkommelse 
for hvarje gång.

Bataljonsexercis i fria luften har vid tjenlig våderlek på de ordinarie gymnastiktimmarne 
egt rum, åfvensom målskjutning på sårskilda timmar for lårjungarne i sjunde klassens hbgre af- 
delning, som från andra bfningar ån dessa varit befriade. Från gymnastikbfningarne blefvo på 
grund af låkarebesigtning befriade: vid bbrjan af Hbstterminen 32 och vid Vårterminens bbrjan 
38 lårjungar, hvilket i medeltal utgbr omkring 11 procent af antalet nårvarande lårjungar.

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

Betråftande undervisningen iTeckning har, i bfverensståmmelse med fbreskriften iKgl. Cir- 
culårbrefvet af den 19 Juni 1866, åt real, i V—VII en timme hvarje vecka utbfver den eljest 
for teckning afsedda tiden varit anslagen, och har samma timme åfven varit anvånd till extra 
ritbfningar fpr de lårjungar, som frivilligt dertill anmålt sig. I dessa frivilliga ritbfningar haf
va 30 lårjungar deltagit.

For lårjungarnes skriftliga hemarbeten har ett sårskildt schema varit gållande, och betråf- 
fande lårjungarnes bfriga hemarbeten har i bfverensståmmelse med fbreskriften i Nådiga Cirku- 
låret af den 12 Maj 1865 i hvarje afdelning funnits en Auteckningsbok, i hvilken for hvarje 
dag blifvit antecknadt, hvilka arbeten lårjungarne haft att fullgbra i hemmet. -

Hemlexor hafva fbrekommit i alla klasser: i klasserna I—V i allmånhet i 2:ne låroåmnen 
for hvarje dag, i de bfriga i 3:ne, och kunna dessa hemlexor anses hafva upptagit i klassen I 
en timme, i II—V två, samt i VI och VII tre å fyra timmar om dagen.

Hvad for bfrigt betrålfar undervisningens omfång och indelning på de båda bildningslini- 
erna, begagnade lårobbcker m. m., inhemtas detta af fbljande uppgift om

Genomgångna Pensa under liiseåret:

Christendom.
Klassen I. 4 tim. —• Biblisk Hist.: Gamla Testamentets, efter Hubner (Thomanderska uppl.) 

— Kateches: Forstå hufvudstycket och till 3:dje Artikeln på det andra. — Valda Bibelspråk och 
Psalmer. , ,

Kl. II. 3 tim. — Bibi. Hist.: Gamla Testamentets. — Kateches: 3:dje, 4:de och 5:te hufvud- 
styck. och repetition af de foregående. — Valda Bibelspråk och Psalmer.
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Kl. III. 3 tim. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Kurts. — Katechisation.
Kl. IV. 3 tim. — Katechisation med ledning af Norbecks lårobok i Theologi. — Bergs Bibel- 

Handbok. — Nya Testamentets låsning med forklaring.
Kl. V. 3 tim. — Katechisation med ledning af Norbecks lårobok i Theologi. — Bergs Bibel- 

handbok. — 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. VIL Lagre afdeln. 2 tim. — Norbecks Theologi: kap. 8—11. — Cornelii Kyrkohisto

ria. — 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.

Historia och Geografi.
Klassen I. 4 tim. — Historia: till Kalmare-Unionen efter Ekelunds mindre sammandrag jemte 

Alanders låsebok. — Geografi: Europas politiska till Nederlåndska monarkien.
Kl. II. 4 tim. — Historia: från Kalmare-Unionen till Drottn. Christina jemte Alanders låse

bok. — Geografi: Europas politiska från Nederlåndska monarkien till Asien.
Kl. III. 4 tim. — Historia: från Drottn. Christina till lårobokens slut jemte Alanders låsebok. 

— Geografi: Asiens och Afrikas fysiska och politiska.
Kl. IV. Klassiska linien. 4 tim. — Historia: Gamla tidens till Romarne efter Pilts’ lårobok, 

jemte begagnande af PalnMads "Beråttelser” såsom låsebok. — Geografi: Norra och Sodra Amerikas 
samt Australiens fysiska och politiska.

Real-linien. 4 tim. — Historia: Gamla och Medeltidens efter Wennerstroms lårobok jemte be
gagnande af Kastmans och Brunii "historiska bilder” såsom låsebok. — Geografi: Lika med klassi
ska linien samt derjemte Sveriges och Norriges Geografi.

Kl. V. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Gamla tidens efter Puts’ lårobok jemte begag
nande af Palmblads "Beråttelser" såsom låsebok. — Geografi: Repetition af Europas fysiska och po
litiska.

Real-linien. 4 tim. — Wennerstroms lårobok i Allmånna Historien jemte begagnande af Kast
mans och Brunii "Historiska bilder” såsom låsebok. — Geografi: Lika med klassiska linien.

Kl. VI. Lågre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Medeltidens efter Pilts’ låro
bok. — Geografi: Repetition af Asiens och Afrikas fysiska och politiska.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Ekelunds stbrre sammandrag af Fader- 
neslandets Historia från borjan till Frihetstiden. — Geografi: Sveriges och Norriges repeterad.

Kl. VII. Lågre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. •— Historia: Pilts’ lårobok i Nyare Ti
dens till Tredje tidrymden genomgången och repeterad'samt Fåderneslandets från Carl XII:s dbd åf- 
ven genomgången och repeterad. — Geografi: Repetition af den fysiska samt Sveriges och Norriges 
politiska.

Real-linien. 4 tim. — Historia: Pilts’ lårobok i Nyare Tidens till "Restaurationen under Bour- 
bonerne” samt Fåderneslandets efter Ekelunds storre sammandrag med storre utforlighet genomgången 
från och med Gustaf I. — Geografi: Lika med klassiska linien.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim.' — De antagna lårobockerna fullståndigt jemte re
petition.

Rcal-linien. 4 tim. — Detsamma som klassiska linien, dock med storre utforlighet i Fådernes
landets nyare historia.

Mathematik.
Klassen I. 5 tim. — Aritlimetik: Sorters reduktion och de 4 råknesåtten med sorter samt bråks 

forkortning efter Zweigbergks lårobok. Ofning i hufvudråkning, med ledning af Nordlunds råknebf- 
ningsexempel. — Linearteckning efter Ekman.

Kl. II. Klassiska linien. 4 tim. — Arithm.: Sorters reduktion samt de 4 råknesåtten med sor
ter. Repetition af vanliga och decimalbråk. — Geometri: Eukl. Bok. 1 {Lmdimans uppl.) till o. med 
prop. 26 utom bevisen for theoremerna.

t
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Kl. III. 3 tim. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Kurie. — Katecliisation.
Kl. IV. 3 tim. — Katecliisation med ledning af Norbecks lårobok i Theologi. — Bergs Bibel- 

Handbok. — Nya Testamentets låsning med forklaring.
Kl. V. 3 tim. — Katechisation med ledning af Norbecks lårobok i Theologi. — Bergs Bibel- 

handbok. — 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 Kyrkohisto

ria. — 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.

Historia och Geografi.
Klassen I. 4 tim. — Historia: till Kalmare-Unionen efter Ekelunds mindre sammandrag jemte 

Alanders låsebok. — Ceografi: Europas politiska till Nederlandska monarkien.
Kl. II. 4 tim. — Historia: från Kalmare-Unionen till Drottn. Christina jemte Alanders låse

bok. — Geografi: Europas politiska från Nederlandska monarkien till Asien.
Kl. III. 4 tim. — Historia: från Drottn. Christina till lårobokens slut jemte Alanders låsebok. 

— Geografi: Asiens och Afrikas fysiska och politiska.
Kl. IV. Klassiska linien. 4 tim. — Historia: Gamla tidens till Romarne efter Pate’ lårobok, 

jemte begagnande af PalnMads "Beråttelser” såsom låsebok. — Geografi: Norra och Sodra Amerikas 
samt Australiens fysiska och politiska.

Real-linien. 4 tim. — Historia: G-amla och Medeltidens efter Wennerstrbms lårobok jemte be
gagnande af Kastmans och Bvunii "historiska bilder" såsom låsebok. — Geografi: Lika med klassi
ska linien samt derjemte Sveriges och Norriges Geografi.

Kl. V. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Gamla tidens efter Pilte’ lårobok jemte begag
nande af Palmblads "Beråttelser” såsom låsebok. ■— Geografi: Repetition af Europas fysiska och po
litiska.

Real-linien. 4 tim. — Wennerstrbms lårobok i Allmånna Historien jemte begagnande af Kast
mans och Brunii "Historiska bilder” såsom låsebok. — Geografi: Lika med klassiska linien.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Medeltidens efter Pilte’ låro
bok. — Geografi: Repetition af Asiens och Afrikas fysiska och politiska.

Hogre afdeln. Hlassiska linien. 3 tim. — Historia: Ekelunds storre sammandrag af Fader- 
neslandets Historia från borjan till Frihetstiden. — Geografi: Sveriges och Norriges repeterad.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Pilte’ lårobok i Nyare Ti
dens till Tredje tidrymden genomgången och repeterad'samt Fåderneslandets från Carl XII:s dod åf- 
ven genomgången och repeterad. — Geografi: Repetition af den fysiska samt Sveriges och Norriges 
politiska.

Real-linien. 4 tim. — Historia: Pilte’ lårobok i Nyare Tidens till "Restaurationen under Bour- 
bonerne” samt Fåderneslandets efter Ekelunds storre sammandrag med storre utforlighet genomgången 
från och med Gustaf I. — Geografi: Lika med klassiska linien.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim.” — De antagna lårobockerna fullståndigt jemte re
petition.

Real-linien. 4 tim. — Detsamma som klassiska linien, dock med storre utforlighet i Fådernes
landets nyare historia.

Mathematih.
Klassen I. 5 tim. — Arithmetik-: Sorters reduktion och de 4 råknesåtten med sorter samt braks 

forkortning efter Zweigbergks lårobok. Ofning i hufvudråkning, med ledning af Nordlunds råknebf- 
ningsexempel. — Linearteckning efter Ekman.

Kl. II. Klassiska linien. 4 tim. — Arithm.: Sorters reduktion samt de 4 råknesåtten med sor
ter. Repetition af vanliga och decimalbråk. — Geometri: Eukl. Bok. 1 {Lindmans uppl.) till o. med 
prop. 26 utom bevisen for theoremerna.
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Real-linien. 7 tim. — Arithm.: Sorter, enkel Regula-de-tri samt repetition af brak. —Geom.: 
Eukl. Bok. I (Lindmans uppl.).

Kl. III. Klassiska linien. 4 tim. — Arithm.: Enkel Regula-de-tri. — Gcom.: Eukl. Bok. I 
(Lindmans uppl.).

Real-linien. 7 tim. — Arithm.: Repet. af Regula-de-tri (enkel och sammansatt). — Geom.: 
Eukl. B. I—IV (den aldre uppl.).

Kl. IV. Klassiska linien. 4 tim. — Arithm.: Repet. af brak, sorter och Regula-de-tri.■ Ofning 
i hufvudråkning efter Nordlunds exempelsamling. — Geom.: Eukl. B. II och III samt repet. af B. I.

Real-linien. 7 tim. •— Arithm.: Intresse-, Rabatt- och Diskont-rakning; repet. af brak och 
sortråkning. — Algebra (Hjortings, 8:e uppl.): Om negativa qvantiteter samt eqvationer af l:a gra
den med en obekant jemte problemerna på sid. 93—100; l'.a afdeln. af problemsamlingen utom probl. 
85—96. — Geom.: Eukl. B. III och IV; repet. af B. I och II.

Kl. V. Klassiska linien. 4 tim. — Arithm.: Repet. af brak (vanliga och decimal-). — Algebra: 
de 4 råknesatten med brak (§§ 2 och 3 af kap. 2, 8:e uppl.). — Geom.: Eukl. B. III och IV.

Real-linien. 7 tim. — Algebra: Om irrationela qvantiteter, qvadratrotter, imaginåra qvant., 
eqvationer af 2:a graden till paragr. om roteqvationer. Problemerna sid. 73—78 i låroboken (7:e 
uppl.) samt n:i 85—96 i problemsaml. l:a afdeln., hvarjemte probl. 13—35 i 2:a afdeln. blifvit be- 
gagnade till extemporalier (muntligen). — Geom.: Eukl. B. V och VI (Hjortings uppl.) utom bevisen 
for theorem. i kap. 2 och 3 af Bok. V. — Rep. af B. I—IV.

Kl. VI. Klassiska linien. 4 tim.
Lagre afdeln. — Arithm.: Intresse-, Rabatt- och Diskont-rakning. ■— Algebra: Om irratio

nela qvant. och qvadratrotter jemte l:a kap. af Eukl. Bok. V (Hjortings uppl). Problemerna i låro
boken sid. 67—73 och i problemsaml. l:a afdeln. 1—84, 97—120.

Hogre afdeln. — Algebra: Om imaginåra qvantiteter och eqvationer af 2:a graden till rot
eqvationer. Problemer: i låroboken sid-. 73—78 och i probemsaml. l:a afdeln. 85—96 och 2:a afd. 
36—58. — Geom.: Eukl. Bock. V och VI (Bok. V såsom real-linien i 5:te klass.).

Real-linien. 6 tim.
Hogre afdeln. — Algebra: från roteqvationei" till forrå delens slut; sednare delen (utom 

paragr. om oåndljga progressioner). Problemsaml. 2:a afdelningen; af den 3:e: probl. 1—42,85—116 
samt några få af de geometriska; åfven några i 5:te afdelningen. — Geom.: Eukl. Bbck. V och VI 
samt repet. af I—IV. — Trigonometri, efter Lindmans lårobok, t. o. med trianglars solution, dock 
utom tillampningarne sid. 56—63.

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

sammas foregående §§. Problemsaml. 2:a afdeln. 1—58. — Geom.: repet. af Bock. V och VI (Bok. V 
såsom real-linien i 5:e kl.); de geometr. problemerna 1—10 och 26—42 i 2:a afdeln. af problemsaml. 
— Fbi’ bfrigt problemofningar, utan forberedelse, muntligen infor låraren. — [Några få lårjungar dess- 
utom sårskildt: Algebra (8:e uppl.) sednare delen: kap. 9 (om eqvationer med flere obekanta) §§ 1—3 
och en god del af § 4].

Hogre afdeln. — Algebra: sednare delen, kap. ’9 (om eqvationer med flere obekanta) §§ 4 
och 5 (till storsta delen) jemte repet. af §§ 1—3, åfvensom kap. 10 (om rotter i allmånhet); probl. 
59—72 i 2:a afdeln. af problemsamlingen. — Geom.: Bock. V och VI (fullståndigt). — For ofrigt 
repetition; problemofningar, dels muntligen (utan forberedelse) infor lå.raren.och dels skriftligen. — 
[Några få lårjungar dessutom sårskildt: Algebra, kapitlen om potenser, logarithmer och progressioner 
jemte åtskilliga problemer i 5:e afdeln. af samlingen].

Real-linien. 5 tim.
Lagre afdeln. — Algebra: kap:t om progressioner afslutadt och, i sammanhang dermed, probl. 

1—61, 76—79, 81, 82 i 5:e afdeln. af problemsamlingen; ibid. 4:e afdeln. probl. 1—34. — Geom.: 
repet. af Bock. I—VI; stereometri efter Wiemcrs lårobok l:a Boken och en handskrifven kurs; de 
geometriska probl. i 3:e afdeln. af samlingen och, af dem i den 4:e afdelningen, probl. 35—50, 59—63. 
— Trigonometri (Lindmans) §§ 35 och 36, probl. 1—23 och ntimer. ex. 1—10 samt repet. ifrån bor- 
jan. — For ofrigt problemofningar, utan forberedelse, muntligen infor låraren, till en del gemensamt 
med hogre afdelningen.

Hogre afdeln. — Problemsaml. 4:e afdeln. från probl. 59, 5:e afdeln. från probl. 76. —Re
petition. Problemofningar muntligen (utan forberedelse) och skriftligen.
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Naturvetenskap.
Kl. I. 2 tim. — Fysisk Geografi: Europas, Asiens, Afrikas, Amerikas och Australiens efter 

Palmeblads lårobok.
Kl. IL 2 tim. —■ Botanik: Arrhenii mindre lårobok fullståndigt. Låsning af våxter.
Kl. III. Klassiska linien. 2 tim. ■— Botanik:' Repetition af Arrhenii mindre lårobok och af 

den storre det vigtigaste till ”Frukten”. Låsning af våxter efter herbarier och plancher.
Real-linien. 3 tim. — Botanik: detsamma som klass. linien. — Zoologi: Torins lårobok, in- 

ledningen och dåggdjuren. ■
Kl. IV. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: Arrhenii storre lårobok, "Frukten” samt repeti

tion af det foregående. Låsning af våxter. — Zoologi: Torins lårobok, inledningen och dåggdjuren.
Real-linien. 3 tim. —■ Botanik: detsamma som klass. linien. — Zoologi: Torins lårobok, fog- 

larne. — 1 tim. Fysik: Floilcri lårobok till § 50.
Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: de vigtigaste inhemska familjerna i de 2:ne forstå 

serierna af Fries’ naturliga våxtsystem, efter Arrhenii lårobok. Låsning af våxter. — Zoologi: To
rins lårobok, foglarne. '

Real-linien. 2 tim. Botanik och Zoologi: detsamma som klass. linien. — 2 tim. Fysik: Flo
deri lårobok, §§ 60—80, 87, 89, 90 jemte problemofningar ur Floderi problemsamling samt Jocknicks 
mekanik, kap. I.

Kl. VI. Lågre afdelningen. Klassiska linien. 1 tim. — Botanik: Tredje och fjerde se
rierna af Fries’ naturliga våxtsystem, samt repetition af de båda foregående. — Zoologi: Torins låro
bok, Reptilier, Batrachier och Fiskar. — 1 tim. Fysik: Floderi lårobok till § 50 jemte dithorande 
problemer i problemsamlingen.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Botanik: Repetition af de vigtigaste inhemska 
nat. familjerna. — Zoologi: Sundevalls lårobok, leddjuren samt repetition af det foreg. — 1 tim. 
Fysik: Floderi lårobok till § 80 samt låran om Ijudet.

Real-linien. 1 tim. — Botanik och Zoologi: detsamma som klass. linien. — 5 tim. Fysik: 
Floderi lårobok, optik, vårmelåra samt repetition af akustiken.

Kl. VII. Lågre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Floderi lårobok, dynamik, akustik och 
vårmelåra.

Real-linien. 6 tim. — Fysik: Magnetism och Elektricitet. — Mekanik: Jocknicks lårobok jemte 
problemer ur såvål Floderi som Focks samlingar. — Kemi: Jocknicks lårobok. ■

Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Fysik: Floderi lårobok, magnetism och elektri
citet, samt repetition af mekaniken, akustiken och vårmelåran.

Real-linien. 6 tim. — Fysik: repetition af hela Floderi lårobok med problemer. —: Mekanik: 
repetition af Jocknicks lårobok jemte problemer af Fock, Hultman m. fl. — Kemi: Berlins lårobok 
till och med koppar.

Filosofi.
Kl. VIL Lågre afdeln. Real-linien. 2 tim. — Logik: Borelii lårobok.
Hogre afdeln. 2 tim. — Schema till Antropologien af C. P. W. samt Borelii lårobok i 

Logik. 1 1

Svenska.
Kl. I. 6 tim. — Låsning af Sundéns och Modins låsebok (l:sta delen) med redogorelse for in- 

nehållet; små skriftliga uppsatser (på lårorummet) samt råttskrifningsbfningar; Sundéns språklåra: 
råttskrifningslåran, det vigtigaste af formlåran samt den enkla satsens delar.

Kl. II. 3 tim. — Låsning af Sundéns och Modins låsebok (l:sta delen) med redogorelse for 
innehållet samt låsning ur minnet af vissa skaldestycken; råttskrifnings-ofningar och små skriftliga 
uppsatser (på lårorummet); Sundéns språklåra: se foregående klass.

KL III. 3 tim. (gemens. for båda linierna). — Låsning af Sundéns och Modins låsebok (2:dra 
delen), såsom i foreg, klass; sats- och råttskrifningsbfningar samt smårre uppsatser (på lårorummet); 
Sundéns språklåra: Formlåran utfbrligare, samt det vigtigaste af satslåran.

KL IV. 3 tim. (gemens.) — Låsning af ofvannåmnda låsebok såsom i foregående klass; sats- 
och råttskrifningsbfningar samt smårre uppsatser (på lårorummet); Sundéns språklåra: Formlåran och 
allm. satslåran i det narmaste fullståndigt. „ ■



8

Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. (2 gem. med klass. 1.) — Låsning af Sundéns 
och Modins låsebok (3:dje del.) såsom i foregående klasser; Sundéns språklåra: repetition af formlå
ran och allm. satslåran, samt det allra vigtigaste af syntaxen; satsanalys; ett hemthema hvarannan 
vecka.

Kl. VI. Lagre afdeln. 2 tim. — Låsning af Sundéns och Modins låsebok (3:dje del.) samt 
Hammerichs Danska och Norska låsestycken; Sundéns språklåra: repetition af Ijud-, form- och allm. 
satslåran samt syntaxen; valda stycken ur Rydqvist, sv. Spr.-lagar; satsanalys och talofningar; en upp- 
sats eller bfversattning hvarannan vecka.

Hogre afdeln. 2 tim. — Låsning af valda stycken ur Svensk, Norsk och Dansk litteratur; 
Sundéns språklåra: låroboken fullståndigt genomgången och repeterad; undervisning om stilens egen
skaper, troper och figurer samt disposition efter Brodéns lårobok; talofningar: en uppsats eller df- 
versåttning hvarannan vecka.

Kl. VII. Lagre afdeln. .Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. (2 gemens.) — Lås
ning af valda stycken ur Svensk, Norsk och Dansk litteratur; Svénska språkets och literaturens hi
storia: t. o. m. Akademiska perioden med ledning af Bjurstens lårobok; talofningar; en utforligare 
uppsats hvarje månad.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. (2 gemens.) — Låsning såsom i 
foreg, klass; literaturhistoria: Romantiska perioden; talofningar; en utforligare uppsats hvarje månad.

Tyslta.

Kl. I. 8 tim. — Substaativens, Adjektivens, Pronomens och Verbens former efter Hjorth. — 
Flachs Elementarbok st. 1—29.

Kl. II. Klassiska linien. 4 tim. — Svedboms mindre låsebok st. 44—50, samma forfattares 
storre låsebok st. 1—12. — Grammatik: Deklinationerna och konjugationerna. De starka verben.

Real-linien* 6 tim., deraf 1 timme gemens. med 3:dje kl. real-afdeln. — Flachs Elementarbok 
st. 1—21. Ofversåttn. från Svenska till Tyska, med ledning af samma lårobok.

Kl. III. Klassiska linien. 4 tim. — Svedboms låsebok st. 13—46. — Grammatik: Genusreg- 
lerna efter Brodéns låsebok. Repetition af det forut låsta. — Lokutionsofningar efter Flachs Ele- 
mentarkurs.

Real-linien. 4 tim. — Detsamma som klassiska linien.
Kl. IV. Klassiska linien. 2 tim. — Svedboms låsebok st. 46—70. — Grammatik: Formlåran 

efter Brodén. — Lokutionsofningar efter Flachs Elementarkurs.
Duplikant-afdeln. 2 tim. — Grammatik lika med foregående afdeln. — Svedboms låsebok st. 

47—64 samt lokutionsofningar efter Flachs Elementarbok.
Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. — Formlåran fullståndigt repeterad. — Svedboms låsebok st. 

71—100. —■ Lokutionsofningar efter Flachs Elementarbok.
Real-linien. 2 tim. — Detsamma som klass. linien. — Ett hemthema hvarje vodka.
Kl. VI. Lågre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Repetition af formlåran, jemte det vig

tigaste af syntaxen. — Svediboms låsebok st. 100—119.
Hogre afdeln. 1 tim. •— Hjortlis grammatik fullståndigt. — Schillers "Wilhelm Tell" 4 ac- 

ter. — Skrif- och Lokutionsofningar. .
Real-linien. 2 tim. •— Detsamma som klassiska linien och dessutom ett hemthema hvarje vecka.

Franska.

Kl. IV. Real-linien. 5 tim. — Oides språklåra: Innanlåsnings- och uttalsbfningar; det vigtiga
ste af Artiklarne, Substantiven, Adjektiven, Hjelpverben samt de regelbundna verben. — Oides låse
bok: st. 28—68 af l:sta afdeln.

Kl. V. Klassiska linien. 3 tim. — Oides språklåra: l:sta kursen af kap. 1—6. — Oides lå
sebok: l:sta afdeln. st. 1—50.

Real-linien. 5 tim. — Oides språklåra: l:sta kursen af kap. 2—7. — Oides låsebok: 2:dra af
deln. st. 1—37. . _ .

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

Hogre afdeln. — Klassiska linien. 4 tim. — Oides språklara: l:sta och 2:dia kurs, af kap. 
2—7, samt det vigtigaste af kap. 8 och 9. ■—■ Oides låsebok: 2:dra afdeln. st. 41—114. — Skrifbf- 
ningar på larorummet efter Olde: st. 31—68.

Real-linien. 5 tim. — Oides språklara: l:sta och 2:dra kurs, af kap. 2—9. — Variétés Lit- 
téraires, Troisiéme Livraison. — Skrifofningar på larorummet efter Olde och Pauli.

Kl. VII. Klassiska linien. 5 tim. ;— Oides språklara: de 10 forstå kap. — "L’avare” af Mo
llere. "L’honneur et l’argent” af Ponsard 2 act. — Extemporalier. — Skrif- och Lokutionsbfningar. 
— Ett hemthema hvarannan vecka. ■

Real-linien. 5 tim. — Oides språklara: kap. 1—10. — Variétés Littéraires 3:dje håftet samt '
de 2:ne forstå acterna af “Le Parasite" i det 4:de. — Extemporalier. — Skrif- och Lokutionsbfnin
gar. — Ett hemthema hvarje vecka. '

Hogre afdeln. — Klassiska linien. 3 tim. — Fullståndig repetition af Oides språklara. —
”Le Bourgeois Gentilhomme” af Moliére samt 4:de håftet af Variétés Littéraires. — Extemporalier ,
och Lokutionsbfningar. — Ett hemthema hvarannan vecka. i

Real-linien. 5 tim. — Oides språklara fullståndigt. 4:de håftet af Variétés Littéraires. "Le
Tartuffe” af Moliére. lilignet: ”Histoire de la révolution frangaise 1 kap. — Extemporalier. — Skrif- 
och Talbfningar. — Ett hemthema hvarje vecka.

Engelska.
Kl. II. — Real-linien. 4 tim. — Reglerna for innanlåsning, Substantivens, Adjektivens, Prono

mens och Verbens bbjning. Låseboken st. 1—8; allt efter Sundsténs lårobok.
Kl. III. Real-linien. 4 tim. — De allmånnaste reglerna for Substantivens, Adjektivens, Råk- 

neordens, Pronomens och. Verbens bbjning (reguliera och irreguliera), st. i—17: allt efter Sundsténs 
lårobok. ,

Kl. IV. Icke-Greker. 4 tim. — Sundsténs lårobok: det vigtigaste af uttalslåran och formlå- 
ran till de oregelbundna Verben. — Sundsténs låsebok: st. 1—9 samt st. 10—16 endast den engelska 
texten.

Real-linien. 3 tim. — Oides uttalslåra: §§ 1—9. — Formlåran efter May’s språklara fullstån
digt. —■ May’s låsebfningar st. 27—30. •— English Reading by May: st. 1—7. Två lårjungar dess- 
utom st. 8—11.

Kl. V. Icke-Greker. 2 tim. — Sundsténs lårobok: det vigtigaste af uttalslåran och formlåran 
till de oregelbundna Verben. —Sundsténs lasebok: st. 1—9.

Real-linien. 2 tim. — Uttalslåran och gramm. lika med 4:de real-afdeln. ■— English Reading 
by May: st. 20—33.

Kl. VI. Lagre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Sundsténs lårobok: det vigtigaste af ut
talslåran och formlåran till de oregelbundna Verben. •— Sundsténs elementarbok: st. 1—22. Ofvers. 
från Svenska till Engelska af st. 1—8.

Hogre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Detsamma som foreg, afdelning.
Real-linien. 2 tim. — May’s språklara fullståndigt. — Lowenhjelms språklåra 51—79. — 

"Ivanhoe” by Walter Scott: kap. 3—8. — Lokutionsbfningar.
Kl. VIL Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Uttalslåran jemte formlåran till ore

gelbundna verben efter Sundsténs lårobok. St. 1—22 af Sundsténs elementarbok.
Icke-Greker. 3 tim. — Uttalslåran jemte formlåran fullståndigt och kap. 1—4 al Syntaxcn ci

ter Sundsténs lårobok. Explik. af sid. 1—85 af Sundsténs elementarbok. Ofversåttn. från Svenska 
till Engelska af st. 1—28 af samma elementarbok.

Real-linien. 3 tim. — Lmvenhjelms språklåra till och med kap. om præpositionerna. — ”Ivan- 
hoe” by W. Scott, kap. 3—12. — Extemporalier. — Skrif- och Lokutionsbfningar. — Ett hemthema 
hvarannan vecka.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — May’s språklåra. — ”A Christmas Carol in prose” 
by Charles Dickens: 3 staves.

Icke-Greker. 3 tim. — Detsamma som foregående afdelningens icke-Grekor.
Real-linien. 3 tim. — Lowcnhjelms språklåra fullståndigt. — "Macbeth” af Shakespeare. — 

Extemporalier. — Skrif- och talbfningar. — Ett hemthema hvarannan vecka.
2 '
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Latin.
Klassen II. 10 tim. — Habes låsebok: l:sta afdeln. styck. 1—8, 11, 14, 15, samt 2:dra afdeln. 

— Habes Grammatik: det vigtigaste af formlåran. — Vokabellåsning.
Kl. III. 10 tim. — Cornelius Nepos: de Regibus, Aristides, Iphicrates, Cliabrias och Timotheus. 

— Habes Grammatik: Formlaran fullståndigare samt det vigtigaste af kasuslåran i Syntaxen med ex
temporerade ofningar.

Kl. IV. 8 tim. — Cornelius Nep.: Miltiades, Themistocles, Cimon, Lysander & Thrasybulus.— 
Ovidii Metamorph.: Quattuor ætates samt Pyramus & Thisbe. — Grammatik: Formlaran utforligare 
samt Hufvudreglerna af Syntaxen och Prosodiken med de vigtigaste anmårkningarne, allt efter Habes 
storre lårobok. ■— Extemporerade satsofningar. — Ett hemthema i veckan.

Kl. V. 8 tim. — Cæsar: de bello Gallico l:a boken. — Ovidius: Metamorph.: Phaéton samt 
Pyramus & Thisbe. — Grammatik och Prosodik efter Habes lårobok. — Extemporerade satsofningar.

Kl. VI. Lågre afdeln. 8 tim. — Livius: forrå hålften af l:a boken. — Cicero: de Senec- 
tute. — Virgilius: Æn. 4:de boken. — Grammatik och Prosodik efter Habes lårobok.

■ Hogre afdeln. 8 tim. —- Livius: senare hålften af l:sta och forrå hålften af 2:dra boken. 
—• Cicero: de Amicitia. •—■ Virgilius: Æn. l:a boken samt v. v. 1—330 af 5:te boken. — Gramma
tik och Prosodik efter Habes lårobok.

Kl. VIL Lågre afdeln. 7 tim. — Livius: 2:a boken från kap. 17 samt 3:e boken.— Vir
gilius: Æn. 3:dje boken. — Horatius: 27 od. af l:a boken. — Repetition af Grammatiken. — Ex- 
temporalier efter Torneblads Latinska skrifbfningar.

Hogre afdeln. 7 tim. — Livius: 3:dje boken från kap. 21. — Virgilius: Æn. 6:te boken. 
—■ Cicero: Qvæstiones Tusculanæ l:a'boken. — Horatius: od. l:a och 2:a bock. — Grammatik och 
Extemporaliei- såsom i lågre afdeln. — Antikviteter efter Bojesen.

Ett hemthema i veckan for klass. IV—VII.

Grekiska.
Kl. IV. 6 tim. — Grammatik af Lbfstedt: det vigtigaste af Attiska dialektens formlåra till 

konjugationen på (il (§ 50). •—• Låsebok af Aulin: spridda låsofningar for nomina och verb.
Kl. V. 6 tim. — Grammatik: Attiska dialekten utforligare. — - Xenophons Anabasis: l:a Bok. 

§§ 5—27 af 2:dra kap. samt kap. 4.
Kl. VI. Lågre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Attiska dialekten till Verba irregularia 

(§ 58‘/2). ■— Xenophons Anabasis: l:sta Bok. — Homeri Odyssé: l:sta Rhaps. vers. 1—150 jemte pro
sodik och Episk formlåra.

Hogre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Attiska och Episka dialekten fullst. till Verba irre
gularia (§ oS’/j)- — Xenophons Anab.: Bok. 2 kap. 6, och 3:dje Boken. — Homeri Odyssé: Rhaps. 1 
och 2 samt 200 vers, af den 3:dje. .

Kl. VIL Lågre afdeln. 5 tim. — Grammatik: Attisk och Episk formlåra till Verba irre
gularia (§ 58*/2); Syntax till pronomen. — Xenophons Anab.: Kap. 4—8 4:de Boken, samt 5;te. — 
Homeri Iliad: l:sta Rhaps. och 500 vers, af 2:dra.'

Hogre afdeln. 5 tim. — Grammatik: Formlåra och Sxntax. — Xenophons Anab.: Bock. 
1—6 (kap. 5—10 af 5:te och den Ode icke repeterade). — Homeri Odyssé: Rhaps. 1—3 och Iliad: 
Rhaps. 1—3 (men 2 och 3 icke repeterade).

Hebreiska.-
Kl. VIL Lågre afdeln. I1/, tim. ■— Psaltaren, de 5 forstå Psalmerna. — Lindbergs Gram

matik till Verba irregularia.
Hogre afdeln. tim. — Psaltaren, de 15 forstå Psalmerna. — Det vigtigaste af Gram

matiken efter Lindberg.
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B. Lårarne.
Till den Adjunktsbefattning, som alltsedan Vårterminen 1867 varit ledig och under tiden 

uppehållits af vikarier, blef den 24 Januari innevarande år utnåmnd Fil. Dokt. C. G. Åstrom, 
hvilken vi, under tillonskan af en lycklig och vålsignelserik verksamhet, helsa vålkommen 
ibland oss.

Tjemdlediga hafva varit: Lektorn, Prosten J. F. Norman, Lektor V. Enblom samt Con-Rek- 
tor D. Olauson och Adjunkten A. Hedenlund, alla 4 under hela låseåret, for sjukdom. Forord- 
mule: till vik. Lektorer: Adjunkten, Fil. Dokt. C. A. Hvasser for Prosten Norman; Fil. Dokt. 
J. E. Modin for Lektor Enblom, båda under hela låseåret; till vik. Adjunkter: Fil. Kand. O. 
Melander under Host- och Fil. Kand. E. Sandelius under Vårterminen for Con-Rektor Olauson; 
Stud, vid Upsala Universitet G. W. Nyberg for Adj. Hvasser i anledning af nyssnåmnde den
nes forordnande; Stud, vid Upsala Universitet C. J. Lindstén for Adj. Hedenlund, de båda sist- 
nåmnda under hela låseåret. Den lediga Adjunktsbefattningen uppeholls af Fil. Dokt. Åstrom 
såsom vikarie under Hostterminen, och under Vårterminen intill dess densamma af honom så
som ordinarie tilltråddes. Såsom extra lårare hafva under hela låseåret tjenstgjort Studd. vid 
Upsala Universitet C. F. E. Brandberg och F. A. V. Gullbergson.

Undervisningen-var under Hostterminen på fbljande sått fordelad mellan Lårarne: 
Undertecknad Rektor: Latin i klass. VII; Latinskrifning med icke-Greker i VI 15 t:r i veckan, ‘ 
Lektorn, R. N. O., L. K. V. A., Fil. Dokt. E. G. Bjbrling: Mathematik i VII

och Vl2. r.*)................................... '.............................................................. 19 „ „
Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Lbfberg: Hist, och Geogr. i VII och VI2.'.........................17 „ „
Lektorn, Fil. Dokt. C. H. Johanson: Naturvetenskap i VII och VI2'. (utom Ke

mi i Vl2.r.) inclusive 2 t:r Mekanik .......................................................21 „ „
Lektorn, Fil. Dokt. D. A. Sundén: Svenska i VII och VI; Filosofi i VII . . 14 „ „
Lektorn, Theol. Kand., Fil. Dokt. F. Gild: Christendom i VII—IV«.; Hebreiska 18 „ „
v. Lektorn, Fil. Dokt. C. A. Hvasser: Grekiska i VII, VI och IV«.................. 28 „ „
v. Lektorn, Fil. Dokt. J. E. Modin: Tyska i VI2.; Franska i VH2.1:., VH r.;

Engelska i VII och VI samt med icke-Greker.................................20 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. H.E.Lyrberg: Christendom i IVA—II;'Latin i III; mor-

gonbonerna med dithbrande bibelforklaring...................................... 27 „ „
Adjunkten S. H. Rathsman: Franska iVHi. li., VI, V le.; Tyska i Vil. li.; Kalli

grafi i III......................................................................................23 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. F. J. L. Wulff: Mathematik i VI2. k., VI2. r. (3 t:r), Vil., 

V och IVa........................................................................................ 26 „
Adjunkten, Fil. Dokt. F. A. Feterson: Engelska i II och III; Tyska i II, III, 

INa. och V; Naturvetenskap i II..............................................24 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. G. A. Wcstholm: Hist, och Geogr. i III, IV«., V och Vil.; 

Latin i IVa...................................................................................... 25 „ „
Adjunkten, Fil. Kand. K. A. Stigman: Svenska i II, III, IV«. och V; Hist, och

Geogr. i II och IV r.; Tyska i II och III r., Nb.; Latinskrifning med 
icke-Greker i V....................................................................................... 24 „ „

v. Adjunkten, Fil. Kand. O. Melander: Latin i VH1. (1 t:e), VI och V ... 25 „ „
v. Adjunkten, Fil. Dokt. C. G. Åstrom: Naturvetenskap i Vil., V, IVA och III;

Franska i IV r.; Mathematik i III k.; Hist, och Geogr. i IVA; Kemi i 
Vl2. r.............................................................................................................. 26 „ „

*J 2 = hogre, 1 = lagre afdelningen, A = klassiska linien, r. — reallinien.
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v. Adjunkten C. J. Lindstéh: alla åmnen i I, utom Kalligrafi och Teckning . 27 t:r i veckan.
v. Adjunkten G. TF. Nyberg: Latin i II; Mathematik i II 1:., II och III rr, Na-

turvetenshap i IVa.; Kalligrafi i II............................................................ 25 „ „
extra Låraren C.F.E. Brandbcrg: Fysik i IV—Vil.; Engelska i IV och V samt

med icke-Greker; Mathematik i IVA; Franska i V r................................ 26 „ „
extra Lararen P. A. V. Gullbergson: Svenska och Latin i IVA; Grek. i IVA o. V 22 „ „
Musik-Direktoren G. Nordvall: Musik- och Sångofningar i alla klasser ... 11 „ „
Ritlåraren N. Tufveson: Kalligrafi i I; Teckning i alla kl. samt med icke-Greker 10 „ „
Gymnastiklåraren Kapten B. Balling: Gymnastik och vapenforing i alla klass. 9 „ „

Under Vårterminen har Fil. Kand. E. Sandelius såsom vik. Adjunkt haft samma tjenstgo- 
ring, som under Hostterminen Fil. Kand. 0. Melander. Med H. H. Efori begifvande hafva un
der Vårterminen sjette klassens håda afdelningar undervisats tillsammans i Grekiska språket, 
hvarigenom vik. Lektor Hvas ser s undervisningsskyldighet minskats med 6 timmar’ i veckan, hvar- 
emot han under samma tid ofvertagit den Latinskrifning med icke-Greker (2 t:r i veckan), som 
under Hostterminen handhades af Rektor, hvars undervisningsskyldighet således under Vårter
minen varit minskad med 2 t:r i veckan.

Skrifofningarna hafva under låseåret handhafts:
de Latinslca af Rektor for VII2.; af vik. Adj. Melander (under Vårterminen v. Adj. Sandelius) 

for VH1. och VI2.; af extra Låraren Gullbergson for Vil.; af Adj. Wulff for V; af Adj. 
Westholm for IV®.; af Adj. Åstrom for IVb.

de Svenslca af Lektor Sundén for VII; af Lektor Gihl och Adj. Peterson forVl2.; af Kåj.Baths- 
mn for Vil.; af Adj. Stigman for V och IVa.; af extra Låraren Gullbergson for IVA. 

de Franska af v. Lektor Modin for VIL
de Tyska af Adj. Peterson for VI; af extra Låraren Brandberg for V och af vik. Adj. Nyberg 

for IV.
de Matliematiska af Lektor Bjorling.
de Fysikaliska af Lektor Johansson. '

Klassforeståndare hafva under låseåret varit: Lektor Bjorling for VII2.; Lektor Jdhanson 
for VH1.; Lektor Sundén for VI2.; v. Lektor Hvasser for Vil.; Adj. Bathsman for V; Adj. West- 
holm for'IVa.; extra Låraren Gullbergson for ANb.', Adj. Lyrberg for III; Adj. Peterson for II; v. 
Adj. Lindstén for I. Den sårskilda inspektionen ofver lårjungarne har varit fordelad emellan 
samtlige Lårarne.

C. Liii’jmiganie.
Antalet utgjorde vid forrå årsberåttelsens afgifvande -......................................................... 331.

Under detta låseår hafva blifvit inskrifne: 
Hostterminen................................................................................................................................31.
Vårterminen.............................................................................................................................. 2. 354.
Sedan forrå årsberåttelsens afgifvande afgångne..................................................................... 59.
Sålunda utgor antalet denna dag...................................................................................... 305. 3^4.

Af dessa tillhora 34 forstå klassen.
46 andra „
35 tredje „
66 fjerde „
34 femte „
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30 sjette klass. lagre afdeln.

Summa 305.

21 sjette
22 sjunde
17 sjunde

„ hogre 
„ lagre 
„ hogre

n
55
55

Realisternas antal ar 15, hvaraf 5 tillhora II, 2 III, 3 IV, 2 V, 2 VII1. och 1 VII2. — 60 
larjungar hafva last Latin utan Grekiska, 11 Hebreiska, 12 Engelska jåmte Latin och Grekiska. 
— Från reala linien till den klassiska har under låseåret 1 lårjunge ofvergått, och från klassi
ska till reala likaledes 1. — Af de afgångne hafva 20 efter aflagd maturitetsexamen afgått till 
Universitetet, 16 till annat låroverk, 1 att priv. fortsåtta sina studier, 2 till sjos, 1 till handel, 
8 till andra yrken, 10 utan uppgifvet åndamål. — En lårjunge har på grund af Collegii af H. 
II. Eforus stadfåstade dom blifvit från låroverket forvisad.

D. Skollokakn.

Sedan de i Gymnastiklokalen uppsatta 2:ne nya jernkaminerna befunnits for sitt åndamål 
otjenliga, och dessutom efter ganska kort begagnande blifvit sbnderbrånda, har under sistlidna 
sommarferier en storre porslinskakelugn af sårskild konstruktion blifvit uppfbrd, och som den- 
samma visat sig åndamålsenlig, kommer under nu instundaude sommar ånnu en dylik att an- 
bringas.

Æ. (ndervisningsmaterickn.

Sedan Kongl. Maj:t i Nåd. Bref till H. Domk. i Westerås af den 22 Sept. 1869 på anfbrda 
skål medgifvit, att ett belopp af 2283 Rdr 62 bre Rmt må från Låroverkets Byggnadsfond 6f- 
verfbras till dess Terminsafgiftskassa, åfvensom att af dessa medel 1500 Rdr må anvåndas till 
anskaffande af materiel for den fysikaliska undervisningen, så hafva for dessa medel blifvit in- 
kbpta bland annat fbljande:

En Athwoods Fallmachin, Centrifugalmachin, Blockmodeller, en Gasometer, en Håfvertbarometer, 
Nicholsons Areometer, Haldats apparat for bottentryek, Hydraulisk press, Apparat for att visa metallers 
utvidgning af vårme, Lavoisiers Kalorimeter, Differential-termometer, Maximi- och Minime-termome- 
ter, 2:ne Brånnspeglar, en apparat for att visa tubers sammansåttning, en Polarisations-apparat med 
Nicols prisma, en Turmalin-tång, diverse Prismer, ett akromatiskt Prisma, Convex- och Concav- 
spegel, Prisma for våtskor, Apparat for glasogon; en Sirén, Klangskifvor af messing, Monochord, 
en Labial- och en’Tungpipa; en storre Håstskomagnet; Tangentbussol, ett thermoelektriskt ele
ment af antimon och vismuth, 12 Bunsens staplar, Induktionsapparat, en Gyfotrop, 1 roterande 
elektromagnet m. m.

For Bibliothekets medel åro bland annat iukopta:
Upsala Universitets Årsskrift for 1868 och 1869.
Lunds Universitets Årsskrift for 1868.
Sveriges geologiska Undersbkning, Bladen 20—29. ■
Svenska Akademiens Handlingar, 43:e och 44:e del. '
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Linnstroms Boklexicon, haft. 1—6.
Schmids Encyclopedie, haft. 58—72.

Foljande gåfvor till Bibliotheket och Samlingarna får jag med tacksamhet omnåmna: 

.Frem Kongl. Ecclesiastik-Pepartementet:
En samling Danska och Norska Låroverksprogram.

Från Kongl. Statistiska Central-Byrån:
Bihang till Sveriges officiella Statistik:

Underdanig beråttelse for år 1868. Sthlm 1870. ,
Hushållnings-Sållskapens Beråttelser for året 1867. Sthlm 1869.

Från Kgl. Vetenskaps-Akademien:
Akademiens Forhandlingar for år 1868.

„ Handlingar, B. 7. 1. '
Lefnadsteckningar ofver Akademiens efter år 1854 aflidna ledamoter. B. 1. h. 1. 
Icones Selectæ hymenomycetum nondum delineatorum. P. I. II.
Akademiens minnespenning ofver E. G. Geijer.

Från Westmanlands och Dala Nation i Upsala:
Akademiskt årstryek.

Från Smithsonian Institution:
Annual Report of the board of regents for the year 1867. Washington 1868.

Från Utgifvaren:
Archiv der Mathematik und Physik, herausgegeben von J. A. Grunert. Th. 49. h. 3. 4, Th. 50, 

51, h. 1. 2. Greifswald 1868, 69.

Från Ldjtnant P. Edman:
Elementarkurs i Mathematiken i 4 delar. Stockholm 1824. .

Från Alademoisellc I. Littorin:
Ett portrått i olja af framlidne Professor 11. Scheringson. s

Från Herr Eryggmåstaren J. Fischer:
En Chinesisk Solskårm. .

Dessutom får jag med tacksamhet omnåmna foljande gåfvor till Låroverket:
Jungfru Johanna Bedin har genom testamentariskt forordnande, uppråttadt den 20 Dec. 

1868, donerat till hogre Elementarlåroverket i Westerås 1500 Rdr Rmt, hvaraf årliga råntan 
skall allt framgent i evårdeliga tider utgå såsom stipendium till en behofvande, vålartad och 
hoppgifvande yngling vid nåmnda Låroverk, hvarjemte testatrix forordnat, att stipendiet skall 
båra namn efter framlidne Comministern A. Nerelius i Lundby och utdelas vid hvarje låseårs 
slut af Eforus till den af Lårare-Collegium utnåmnde stipendiaten. Sedan den ådla gifvarin- 
han numera med doden afgått, har Exsecutor testamenti i borjan af detta år ofverlemnat till 
H. Domk. i Westerås, att af detsamma forvaltas, det då tillgångliga halfva beloppet af den do-
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ierade fonden, med tillkånnagifvande derjemte, att den återstående hålften kommer att ofver- 
lemnas den sista innevarande månad.

Sedan Bjbrlingska Stipendii-fonden, hvartill forstå grunden lades år 1862 genom samman
skott af dåvarande lårjungar vid detta låroverk, genom Lektor Bjorlings forvaltning och ett af 
framlidne Kronofogden och Riddaren D. Iverus senare lemnadt bidrag af 100 Rdr Rmt, vuxit 
från sitt ursprungliga belopp, 260 Rdr Rmt, till det belopp, 500 Rdr, hvartill enligt for stip. 
gållande forfattning kapitalet borde vara forokadt, innan stip. finge bbrja att utdelas, så har 
denna stipendii-fond, 500 Rdr Rmt, den 31 Dec. sisti. år blifvit jemte ett års rånta, 30 Rdr, af 
Lektor Bjorling till Rektor ofverlemnad; och har det sistnåmnda beloppet enligt stipendii-fbr- 
fattningen (se Redogbrelsen for Westerås h. Elementarlåroverk under låseåret 1862—1863) vid 
bbrjan af innevarande Vårtermin blifvit utdeladt.

Från Sållskapet Karlsbroderna har åfven i år blifvit till mig ofverlemnad en frikostig gåf- 
va af 150 Rdr Rmt, for att i 2:ne præmier, hvartdera å 75 Rdr Rmt, vid Vårterminens slut en
ligt Låroverks-Collegii beståmmande tilldelas 2:ne behbfvande och hoppgifvande ynglingar af lå
roverkets 6:te eller 7:de klass.

Vid den muntliga afgångsexamen, som egde rum hårstådes den 31 Maj samt 1 och 2 Juni 
sistlidet år, blefvo foljande 20 lårjungar tillhorande 7:de klassens hogre afdelning mogne forkla- 
rade: J. O. Bjorling, A. L. Molin, P. O. Sbdergren, P. J. H. Hagberg, C- A. O. H. Bottiger, 
I. A. F. Åhman, E. Torssell, A. Lindblad, B. E. Pettersson, P. J. O. von Unge, L. A. Ward, 
L. Waldstrbm, J. F. Hundde, Gr. W. Humble, L. E. Hedeli, C. M. Peterson, A. W. Zethelius, 
E. G. Nyman, C. G. Brinck, P. A. G. Lundberg. Såsom Censorer fungerade Professorn vid 
Upsala Universitet, Fil. Dokt. Th. Hagberg och Adjunkten vid Lunds Universitet, Fil. Dokt. K. 
A. Holmgren.

Den skriftliga examen med de 18 lårjungar i sjunde klassens hogre afdelning, som i stad
gad ordning anmålt sig till afgångsexamen under innevarande Vårtermin, egde rum den 22, 23, 
25 och 26 nåstlidne April. Den muntliga examen, till hvilken 15 af desse blifvit admitterade, 
kommer att borjas den 30 Maj. ■

Årsexamen med Låroverkets samtliga klasser kommer att hållas Onsdagen den 1 Juni kl. 
9—12. f. m., 4—6 e. m., samt Thor'sdagen den 2 Juni kl. 9—11 f. m., hvarefter slutbfning i 
Sång sker på stora lårosalen. (Uppvisning i Gymnastik egde i anseende till Gymnastiklårarens 
nodtvungna bortresa i andra tjensteårenden rum den 29 April). Sedan derefter flyttningen klas- 
serna emellan, åfvensom de beloningar och understod, som blifvit lårjungar tillerkånda, offentli
gen gifvits tillkånna, kommer låseåret att afslutas med Gudstjenst i Domkyrkan, då tecken g.if- 
ves med stora klockan. '

Att låroverkets Eforus, Biskopen, Ledamoten af Kgl. Nordstjerneorden, Hogvordigste Herr 
Doktor C. 0. Bjorling måtte tåckas med sin nårvaro gifva åt ofvannåmnda offentliga fbrråttnin- 
gar okad vigt och betydelse, derom anhåller jag vordsamast. Med samma vordsama anhål- 
lan vånder jag mig åfven till de mån, som H. IL Eforus anmodat att såsom ledare och vittnen 
vid examen tillstådesvara: Lånets Flofding, R. N. O. Hr G. R. Charpentier, Sekund-Chefen for 
Lifregementets Grenadiercorps, Ofversten, Riddaren af K. S. 0. och S:t 0. O. Friherre H. Fal- 
kenberg, Domprosten, L. N. O., Fil. Doktor Herr G. TU Linder, Lands-Sekreteraren, Fil. Dokt. Hr 
N. C. E. Treffenberg, Borgmåstaren Herr E. W. Abenius, Stadslåkaren, Ridd. af K. W. 0., Le
damoten af Riksdagens Andra Kammare Herr Doktor L. HL. Altin, Lasarettslåkaren Herr Dokt.
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J. F. Claréus, Prosten, Ledam. af K. W. O., Fil. Dokt. Herr L.E. Boberg, Brukspatronen, Fil. 
Dokt. Herr J. Wahlstrom; och skall råkna det for en heder och glådje att vid samma tillfal- 
len få se rått talrikt nårvarande ungdomens Foråldrar, Anhorige och Målsmån, samt ofrige ve- 
tenskapernas och den offentliga undervisningens Gynnare och Vånner.

Westerås den 21 Maj 1870.

Tjudvig" Wossberg-.
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II. Lagre Elementarlåroverket i Sala.
(Uppgift af Rektor, Fil. Doktor J. 6. Wcstmau).

A. Undervisningen.
Hbstterminen borjade den 30 Augusti och slutade den 18 December; Vårterminen borjade 

den 18 Januari och kommer att afslutas den 3 Juni.
Tiden for den dagliga undervisningen har varit kl. 7—9 och 10—12 formiddagarne samt 

två timmar Mandags-, Tisdags-, Thorsdags- och Fredags-eftermiddagar.
Forstå klassens Lårjungar, med 2 låstimmar mindre, hafva varit lediga kl. 7—9 Thorsda- 

gar. Fjerdedels-timmen hvarje morgon fore kl. 7 har blifvit anvånd till bon och bibellåsning.
Gymnastikbfningarne hafva fbrsiggått kl. 12—*/2l hvarje dag; bfningarne i Kitning och 

Sang hafva hållits, de fdrre kl. 2—3 Onsdags- och Lbrdags-eftermiddagar, de senare kl. 3—4 
samma eftermiddagar.

På de åt latinet anslagna timmar hafva 2:dra och 3:dje klassernas latinafdelningar gemen- 
samt undervisats, under hvilka timmar begge klasser nas realister åfven haft gemensam lårare; 
den tredje låraren har då varit upptagen med l:sta klassen.

Amneslåsning for lårarne har varit begagnad, likvål så, att en lårare haft de fiesta under- 
visningstimmar uti l:sta klassen. .

Hemlexor hafva under låseåret gifvits i 2:dra och 3:dje klasserna, likvål icke dagligen, ej 
heller i flere låroåmnen ån tvenne for hvardera klassen; hårigenom har man sokt efterkomma 
låroverks-stadgans fbreskrift, att i de lågsta klasserna hemlexor endast sparsamt må begagnas. 
Att detta hemarbete icke fororsakat någon lårjungarnes bfveranstrångning, kan med trygghet 
påstås.

Hvad betråffar omfanget af undervisningen och hvilka lårobbcker begagnats, inhemtas detta 
af fbljande uppgift om

✓

Genomgångna Pensa under låseåret:

Christendom.
Klassen I. — Bibi. Hist.: Gamla Test, efter Hiibner. — Forstå hufvudst. af Katechesen. — Val

da Bibelspråk och Psalmer. .
Klassen II. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Hiibner. — Kateches: 3:dje, 4:de och 5:te 

hufvudstyckena samt repetition af l:sta och 2:dra. — Valda Bibelspråk och Psalmer.
Klassen III. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Kurtz. — Katechisation. — Valda Bibel

språk och Psalmer.

Historia och Geografi.
Klassen I. — Historia: till Wasa-åtten, efter Ekelunds mindre sammandrag. — Geografi: Euro

pas politiska till Sachsiska staterna, efter Palmblads Lårobok.
Klassen II. —■ Historia: ifrån Wasa-åtten till Frihetstiden. — Geografi: storre delen af Euro

pas politiska.
Klassen III. — Historia: ifrån Frihetstiden till Lårobokens slut. — Geografi: Asiens och Afri

kas politiska; — repetition af Europas. *

Mathematik.
Klassen I. — Arithmetik: Sorter och Brak efter Zweibergk, jemte bfning i Hufvudråkning. — 

3
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Geometri: Linearteckning efter Ekman. — Mera forsigkomne Lårjungar 12 propositionen af Eukl. l:sta 
Bok. " o

Klassen II. — Klassiska linien. Aritlimetik: Sorter och Brak, Braks anvåndning på Sorter 
jemte bfning i Hufvudråkning. — Några Lårjungar Enkel Regula-de-tri. — Geometri: 40 propositio
ner af Eukl. l:sta Bok.

Real-linien. Detsamma som den klassiska linien.
Klassen III. — Klassiska linien. Aritlimetik: Repetition af Sorter och Brak. — Enkel Regula- 

de-tri med tillåmpning på Intresseråkning. — Hufvudråkning. — Geometri: Eukl. l:sta Bok.
Real-linien. Arithmetik: Detsamma som den klassiska linien. — Sammansatt Regula-de-tri. — 

Några Lårjungar Rabatt- och Bolags-råkning. — Geometri: Eukl. tre forstå Bocker.

Naturvetenskap.
Klassen I. — Fysisk Geografi: Europas, efter Palmblads Lårobok, samt det vigtigaste af de bf- 

riga Verldsdelarnes.
Klassen II. — Klassiska och reala linien ’gemensamt: Botanik: Arrhenius "Botanikens forstå 

grunder” fullståndig, med begagnande af Herbarium, Anderssons Våggtaflor och Thedenii Skolbotanik. 
— Insamling af våxter.

Klassen III. — Klassiska linien. Botanik: Den 2:dra klassens kurs ytterligare genomgången. — 
Insamling af våxter. — Zoologi: Inledning till Djurrikets kånnedom och borjan af Låran om Dågg- 
djuren, efter Torins "Grundlinier till Zoologiens studium.”

Real-linien. Botanik : Detsamma som klassiska linien. — Zoologi: Inledning till Djurrikets kån
nedom och Luran om Dåggdjuren till de Idislande djuren.

Svenska språket.
Klassen I. — Ordklasser och Satsdelar samt det vigtigaste af Formlåran, efter Brodéns Låro

bok. — Redogbrelse for innehållet af upplåsta stycken. — Råttskrifnings-ofningar. '
Klassen II. — Satsbindningar och Satsfogningar. —• Skrifbfningar.
Klassen III. — Sammansatta Satsbindningar och Satsfogningar. — Skrifbfningar.

Tyska språket.
Klassen I. — Svedboms Elementarkurs 40 Fabeln: Det vigtigaste af Formlåran efter Stahls 

Lårobok.
Klassen II. — Explication: Svedboms Låsebok, st. 1—23. — Formlåran efter Stahls och Hjorts 

Lårobocker. — Låttare locutionsbfningar.
Klassen III. — Explication: Svedboms Låsebok, st. 23—50. -—■ Formlåra efter Stabl och Hjort. 

— Muntliga och skriftliga locutionsbfningar efter Luth och for realisterna serskildt 1 timme for lo- 
cutioner hvarje vecka.

Engelska språket.
Klassen II. — Real-linien. Uttalslåra efter Olde. — Det vigtigaste af Formlåran efter Ohrlan- 

dex- och explication af ”Easy Anecdotes” af samme fbrfattares Låsebok.
Klassen III. — Real-linien. Repetition af Formlåran och explication af styckena i 2:dra sec- 

tionen af Ohrlanders Låsebok. — Extemporalier och locutionsbfningar.

Latin.
Klassen II. — Låsebfningar efter Råbe, afdeln. 1—3 i forening med extemporerade Satsbfnin-. 

gar. —■ Det vigtigaste af Formlåran. — Vokabellåsning.
Klassen III. — Cornelius Nep.: Till Thrasybulus. — Extemporerade Satsbfningar, Formlåra 

samt; det vigtigaste af Syntaxen efter Råbe. — Vokabellåsning. .
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B. Lårarne.
Undervjsningsskyldigheten har varit fordelad på fbljande sått:
Rektor har undervisat i Christendom 3 timmar, i Historia och Gegrafi 12, i Svenska 7, i 

Naturvetenskap 2, tillsammans 24 timmar i hvarje vecka.
Kollega J. G. Arpi: i Christendom 4 timmar, i Latin 10, i Tyska 8, i Mathematik 3, i 

Kalligrafi 3, — tillsammans 28 timmar.
Kollega, Fil. Dokt. P. E. Wallstersson: i Mathematik 14 timmar, i Tyska 5, i Engelska 

4, i Naturvetenskap 3, i Kalligrafi 2, — tillsammans 28 timmar.
Skrifbfningarne hafva fbrsiggått på larorummet och råttats af låraren i åmnet.
Sånglåraren, Ldjtnant F. Aminoff, har undervisat i Sang 2 timmar i veckan och, såsom 

t. f. Gymnastiklårare, i Gymnastik 3 timmar.
t. f. Ritlararinnan, Demoiselle A. Lindféldt: i Ritning 2 timmar i veckan.
Kollega Arpi har varit klassforeståndare for l:sta klassen,
Kollega Wallstersson „ „ 2:dra „
Rektor „ „ 3:dje „

C. Lårjungarne.
Fore Hbstterminens bbrjan afgingo 6, af hvilka 4 ofvergått till hogre Elementarlåroverk.
Hostterminen inskrefvos 10; antalet var den terminen 47.
Under vinterferierna afgingo 2, och vid Vårterminens bbrjan inskrefvos 2, hvadan antalet 

åfven denna termin år 47.
Från klassiska till reala linien har under låseåret 1 ofvergått.
Lårjungarnes antal i de sårskilda klasserna har varit fbljande:

Under Hbstterminen: Under Vårterminen:
i l:sta klass. 22.
i 2:dra klass. 15, deraf 3 på reallinien.
i 3:dje klass. 10, deraf 7 på reallinien.

i l:sta klass. 24.
i 2:dra klass. 13, deraf 3 på reallinien.
i 3:dje klass. 10, deraf 7 på reallinien.

D. Skollokalen.
I afseende hårpå ingen annan forandring, ån att 5 st. kakelugnar blifvit rcparerade.

E. Lndervisnings-Materielen.
For skolans medel hafva blifvit inkbpta 2 ex. Våggtaflor for ritundervisningen, l:sta kur

sen; samt några Bbcker till utlåning åt medellbsa lårjungar; åfven har anskaffats någon tillbk- 
ning i Gymnastik-attiraljen.

Genom Consistorii-Expeditionen har låroverket emottagit Statistiska Central-Byråns under- 
dåniga beråttelse for år 1868, åfvensom Svensk Fbrfattnings-Samling for 1869.

F. Examina.
Hbsttermins-examen boils den 18 December, dervid såsom ledare och vittnen voro nårva- 

rande: t. f. Inspector Scholæ Herr Bergshauptmannen och Riddaren Fil. Dokt. P. N. Sewén, 
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Herr Borgmastaren J. A. Bovin, Herr v. Pastor G. E. Borgmcm och Herr Rådmannen J. A. 
Ekstedt.

Offentlig årsexamen kommer att hållas den 3 instundande Juni.
Sala den 5 Maj 1870.

IH. lågre Elementaiiåroverket i Arboga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. L. 11. Afzclins.)

Undervisningen.
Hostterminen borjades den 31 Augusti och afslutades den 21 December; Vårterminen bor

jades den 21 Januari och kommer att afslutas den 3 inst. Juni.
Låsetimmarne hafva fortfarande varit forlagda till formiddagarna kl. 8—10 samt kl. 12—3 

efterm., och dessutom for klasserna II—V till kl. 5—6 Mandags- 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 lårjungar, som 
som deruti bfvats, en timme på Lordags-eftermiddagarna varit anslagen. — Ofningarna i Sang 
och Instrumentalmusik hafva varit forlagda till Tisdags- och Fredags-eftermiddagar; båda sång- 
afdelningarna hafva haft den gemensamma bfningstimmen på Onsdags-eftermiddagarna. — Till 
undervisning i Teckning hafva varit anslagna och i den allmånna låseordningen upptagna: for 
2:dra och 3:dje klasserna 1 timme i veckan samt for 4:de och 5:te klass. 2 timmar. Dessutom 
har en timme i veckan sårskildt varit anslagen till undervisning i detta åmne for de lårjungar, 
som frivilligt der till anmålt sig.

Hvad det hemarbete betråffar, som blifvit lårjungarne ålagdt, hafva hemlexor blifvit lår- 
jungarne foresatta, for klass. I—III i allmånhet i 2:ne amnen dagligen, for de bfriga i 3:ne, 
och kunna dessa hemlexor i allmånhet anses hafva upptagit: i l:sta klass. 1 å l1/2 timme dag
ligen; i 2:dra och 3:dje klass. l1^ å 2 timmar; i 4:de klass. omkring 2 samt i 5:te 2,/2 å 3 
timmar. Den tid, lårjungarna behbft anvånda på sina hemscripta, har flertalet uppgifvit till om
kring 2 timmar i veckan.

Undervisningen har på foljande sått varit fdrdelad emellan Lårarne:
Rektor: Latin i klass. V, IV och II (2 t:r); Tyska, Franska och Engelska i V—IV; Svenska 

i V; tillsammans 22 timmar i veckan. -
Kollega L. T. Sundeli: Mathematik i V—II; Tyska i HI—II;- Latin i IH (8 t:r); Vålskrif- 

ning i III—II k.-, tillsammans 32 timmar.
Kollega, Fil. Dokt. G. II. von Stapélmohr: Alla amnen i I, utom Kristendom och Vålskrif* 

ning (2 t:r); Fysik i V—IV; Engelska i III—II; tillsammans 32 timmar.
Kollega, Fil. Kand. J. E. E. Åhrling: Historia och Geografi samt Naturalhistoria i V—II; 

Latin i II och III (2 t:r); Vålskrifning II r.\ tillsammans 32 timmar.
Vik. Kollega J. A. Wessén (under Vårterminen Kollega, Fil. Dokt. S. O. StenbergB Kri

stendom i V—I; Svenska i V (1 t:e), IV—II; Grekiska iV—IV; Tyska (skrifofningar) i II (1 t:e); 
Vålskrifning i I (2 t:r); tillsammans 32 timmar.

Rektor har råttat 5:te och 4:de klassernas Latinska och Tyska hemthemata samt Kollega 
Sundeil 3:dje klassens Latinska; Kollega Åhrling 5:te klassens Svenska uppsatser.
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Under låseåret hafva foljande lårostycken blifvit genomgångna: >

Forstå Klassen.
Kristendom: Bibi. Historia, Gamla Testamentets efter Hiibner (Thomand. uppl.) — Forstå hufvud- 

stycket af Katekesen. — Låsning af valda psalmer.
Modersmålet: Låsning af valda stycken ur Sundéns och Modi ns låsebok samt Starbåcks Beråttelser ur 

Sv. Historien, med ofning for larjungarne att med egna ord redogbra for innehållet af det 
låsta. — Råttstafningsbfningar. — Det forrå året genomgångna af sats- och formlåra 
repeteradt.

Tyska: Hjorts Grammatik, det vigtigaste af formlåran till de sammansatta Verberna, jemte de dubbla 
bfversåttningsbfningarna samt Låsebfningsstyckena 1—8.

Mathematik: Arithmetik, de fyra råknesåtten i sorter samt decimalbråk. — Ofning i hufvudråkning. 
Linearteckning.

Naturvetenskap: Allmån kånnedom om verldsdelarna, samt det vigtigaste af Europas fysiska Geografi, 
efter Palmblad.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia till Gustaf Wasa, efter Ekelunds "Lårobok for forstå 
begynnare. -— Europas politiska Geografi till Hessen, efter Palmblad.

Andra Klassen. .
Kristendom: Bibi. Hist., Nya Testam. — Andra hufvudstycket af Katekesen. — Låsning af valda 

psalmer.
Modersmålet: Låseofningar såsom i foregående klass. — Efter Brodéns lårobok, Kap. 1—3, det vig

tigaste af formlåran. — Skrif- och råttstafningsbfningar.
Latin: Rabes lårobok, det vigtigaste af formlåran, samt afdeln. 1—3 af låseboken.
Tyska: Formlåran fullståndigare. — Svedboms storre låsebok styck. 1—24. — Realliniens sårskilda 

timmar anvanda till skrifbfningar.
Engelska: Enbloms lårobok, Uttalslåran, Låseboken sidd. 1—21, med undantag af styck. 20, 23. — 

Grammatik muntligt meddelad.
Mathematik: Klassiska linien; Arithmetik, de fyra råknesåtten i sorter. — Repetition af Brak. — 

Ofning i hufvudråkning. — Reallinien: Arithm., de fyra råknesåtten i sorter samt enkel 
och sammansatt Regula-de-tri. — Ofning i hufvudråkning. — Geometri, Euklid. Bok. 1.

Naturvetenskap: Botanik, Anderssons Inledning till Botaniken, Haft. 1, det vigtigaste om våxtorga- 
nernas yttre former, med ledning af Anderssons botaniska våggtaflor samt några insamlade 
allmånnare våxter.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia från Gustaf Wasa till Frihetstiden jemte repet. af det 
foregående. — Europas polit. Geografi till Spanien.

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

Låsning af valda psalmer.
Modersmålet: Låse- och skrifbfningar. — Låroboken, Kap. 1—3 fullståndigare; af Kap. 4 det nbd- 

våndigastei
Latin: Cornelius Nepos: Miltiades, Themistocles, Cimon, Aristides. — Formlåran fullståndigare. — 

Af Casuslåran det vigtigaste. — Ett mindre hemthema i veckan.
Tyska: Formlåran afslutad. — Svedboms st. låsebok, styck. 24—39. — Realliniens sårskilda timme 

anvånd till extemporerade skriftliga bfningar.
Engelska: Enbloms lårobok, låseboken styck. 19-—32. — Af formlåran det vigtigaste t. o. m. de ore- 

gelb. Verberna.
Mathematik: Klass. linien: Arithmet., låran om sorter; enkel Reg.-de-tri. — Ofning i hufvudråkning. 

Geometri, Euklid. Bok. 1. — Reallinien: Arithm., Reg.-de-tri, Intresse-, Rabatt- och Bo- 
lagsråkning. — Ofning i hufvudråkning. — Geometri, Eukl. Bock. 1—4.

Naturvetenskap; Botanik, Anderssons Inledning till Botaniken, Haft. 1, det hufvudsakligaste med led
ning af Anderssons botaniska våggtaflor och Thedenii skolbotanik samt insamlade 50 våxt- 
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arter. — Zoologi, Torins lårobok, "Inledningen" och Dåggdjuren till Glires. — Realliniens 
sårskilda timme anvånd till låsning af fysisk Geografi, tillsammans med 4:de klassens Rea
lister.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia afslutad och repeterad från och med Gustaf Wasa. — 
Europas polit. Geografi afslutad och repeterad.

Fjerde Klassen.
Kristendom: Katekes. repet. — Katekisation. — Låsning af Matth. Evangelium, Kap. 1-—17. — Bergs 

Bibelhandbok.
Ulodersmålet: Låseofningar. — Af låroboken Kap. 4 samt Råttstafnings- och Interpunktionslåra. — 

Skrifofningar på larorummet.
Latin: Cornelius Nepos: Lysander, Alcibiades, Thrasybulus, Conon. — Cæsar de bello Gallico, Bok. 1,

Kap. 1—15. — Form- och Casuslåran fullståndigare; fortsåttning af Syntaxen, det vigti' 
gaste. •—• Ett hemthema i veckan.

Grekiska: Kuhners Grammatik, det vigtigaste af formlåran till Verba på /u, samt låseofningsstyck. 
1—20. — Xenophons Anabasis, Kap. 1—2 af l:sta Bok.

Tyska: Formlåran repeter.; af Syntaxen det nbdvåndigaste. — Låseboken styck. 20—63. — For Real
linien ett hemthema i veckan.

Engelska: Grammatik fullståndigare. — Låsebokens l:sta afdelning afslutad, utom styck. 38, 39.
Franska: Oides lårobok, formlåran t. o. in. de oregelb. Verberna. — Låsebokens l:sta afdeln. styc- 

kena 21—45.
Mathematik: Klass. linien: Arithm., Reg.-de-tri m. m. — Geometri, Eukl. Bock. 1—2. — Ofning i

hufvudråkning. — Reallinien: Proportionslåra samt låttare ofningssatser. — Algebra, Bjor- 
lings, Eqvationer af Lsta graden med en obekant jemte problemer ur Bjorlings problem
samling.

Naturvetenskap: Botanik, Anderssons lårobok, Haft. 2, ”Kronblomstriga” och "Fåstblomstriga” samt
"Foderblomstriga”, med ledning af egna herbarier och Thedenii skolbotanik. — Insamlade 
ytterligare 75 våxtarter. — Zoologi, Sundevalls lårobok t. o. m. Aves. — Realliniens sår
skilda timme anvånd till repetit. af fysisk Geografi. — Fysik, Floderi lårobok, Inlednin- 
gen och Geostatiken.

Historia och Geografi: Klass. linien: Gamla tidens Historia, efter Ekelund, till Alexander. — Ofver-
sigt af de frammande verldsdelarnas politiska Geografi. — Reallinien: Gamla tidens samt 
Medeltidens Historia, efter Wennerstroms lårobok. — Geografi lika med klass. linien.

Femte Klassen.
Kristendom: Lika med 4:de klassen och dessutom Skarstedts Kyrkohistoriska beråttelser, l:sta tide- 

hvarfvet.
Modersmålet: Låroboken repet. — Låsning af valda stycken ur Tegners, Runebergs, Geijers m. fl. 

skrifter. — Skrifofningar på larorummet.
Latin: Grammatik fullståndigare. — Cæsar de bello Gallico, Bok. 1—2, Kap. 1—24. — Ovidii Meta- 

morph., Phaéton, Pyramus & Thisbe. — Ett hemthema i veckan.
Grekiska: Formlåran t. o. m. Verba på pi. — Xenophons Anabasis, Kap. 1—7 af l:sta Bok.
Tyska: Syntaxen afslutad. — En del af det under forrå året i Låseboken genomgångna repeterad. —

Schillers Wilhelm Tell, Ler und 2:er Aufzug. — For Reallinien ett hemthema i veckan.
Engelska: Grammat. repet. — En del af det under forrå året i Låseboken genomgångna repeterad.

— Walter Scott, Tales of a Grandfather (Bergend. Edit.) Kap. 1—5. — Skrifofningar på 
larorummet,.

Franska: Klass. linien: Oides lårobok, det vigtigaste af formlåran till de oregelb. Verberna. —Låse
bokens Lsta afdeln. styck. 1—25. — Reallinien: Formlåran t. o. m. de oregelb. Verberna. 
— Låsebokens 2:dra afdeln. styck. 1—28. — Extemporerade skriftliga ofningar.

Mathematik: Klass. linien: Arithm., Reg.-de-tri, Intresseråkning m. m. — Algebra, (Bjorlings, 7:de
uppl.) till § 3 af Andra Kap. — Geometri, Eukl. Bock. 1—3. — Reallinien: Algebra, det 
vigtigaste af låran om digniteter och rotter. — Eqvationer af 2:dra graden med en obe
kant, jemte problemerna sidd. 1—23 af Bjorlings problemsamling. — Geometri, Eukl. 
Bock. 5—6 (Bjorlings uppl.) jemte låttare geometriska ofningssatser. . .
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Naturvetenskap: Botanik, lika med 4:de klassen. — Insamlade ytterligare 75 våxtarter. — Zoologi, 
Sundevalls lårobok, de vertebrerade djuren. — Fysik, Floderi lårobok, Hydrostatik, Aéro- 
statik och Vårmelåra.

Historia och Geografi: Klass. linien: Gamla tidens Historia afslutad. — Amerikas och Australiens samt 
de fornåmsta culturlåndernas i Europa politiska Geografi. — Reallinien: Wennerstrbms 
lårobok afslutad. — Geografi lika med klass. linien, och dessutom, på den sårskilda tim- 
men, de bfriga frammande verldsdelarnas polit. Geografi repeterad.

Lararne.
Under hbstterminen forlorade Låroverket sin åldste larare, i det Musiklåraren, Musikdirek- 

tbren J. G. Wahlstrbm den 12 October med doden afgick i en alder af 67 år. Direktoren Wahl- 
strom hade då i 42 år tillhbrt Låroverket; han blef nemligen redan år 1827 anstålld såsom 
"Cantor Scholæ” vid d. v. Stads-skolan hårstådes. De många lårjungar från detta Låroverk, 
hvilkas musikaliska bildning han grundlagt, 'minnas såkerligen med tacksamhet det outtrbttliga 
nit, det aldrig svikande tålamod, hvarmed han egnade sig åt deras undervisning. Dessa egen
skaper, jemte hans lyekliga fbrmåga att undervisa och att bland ungdomen våcka håg for mu- 
sikens ofning, gjorde honom under hans tjenstetid till en vårderad lårare och efter hans bort
gang mycket saknad. — Annu en af sina ordinarie lårare ■ har Låroverket under detta låseår fbr- 
lorat i Herr Majoren och Riddaren B. Wolffram, hvilken, efter begårdt och erhållet afsked, med 
Hbstterminens, slut fråntrådde den befattning såsom Gymnastiklårare vid Låroverket, han allt- 
sedan den 26 Maj 1865 innehaft. Med afseende på Herr Majoren Wolfframs utmårkta skicklig- 
het såsom lårare, hans nit och pligttrohet samt det lyekliga sått, hvarpå han forstått att leda 
ungdomen, hvilket allt forvårfvat honom medlårares aktning och vånskap samt lårjungarnes syn- 
nerliga tillgifvenhet, och då jag tager i betraktande de stora fordelar, som under dessa år till- 
skyndats Låroverket genom hans vålvilja att af egna medel aflbna en bitrådande lårare i Gym
nastik, anser jag mig endast uppfylla en kår pligt, då jag hår uttrycker den tacksamhetsforbin- 
delse, hvari Låroverket står till Herr Majoren Wolffram for hans trogna medverkan under dessa 
år till Låroverkets basta. — Den forlust Låroverket gjorde genom Majoren Wolfframs afgång, 
torde hafva blifvit nog kånbar, om ej Låroverket haft den glådjen att till hans eftertrådare er- 
hålla en annan vålbeprbfvad lårare, Herr Kaptenen och Riddaren Sam Lidman, fbrut under flera 
år Gymnastiklårare vid H. Elementarlåroverket i Westerås, hvilken den 27 November erhbll full- 
makt å tjensten och med innevarande termin bbrjade sin tjenstgøring hårstådes. — Till den vid 
låseårets borjan lediga Kollegabefattningen utnåmndes under Hostterminen vikar. Adjunkten vid 
H. Elementlåroverket i Wexib, Fil. D:r Sven Otto Stenberg, hvilken erhbll fullmakt den 19 Nov. 
och vid denna termins borjan intrådde i tjenstgøring hårstådes. — Såsom vikar, lårare hafva 
under låseåret tjenstgjort: Studeranden J. A. Wessén under Hbstterminen såsom vikar. Kollega; 
Majoren Wolffram såsom vikar. Gymnastiklårare från den 1 October, då han erhbll afsked, till 
terminens slut; Kaptenen vid K. Lif-Reg:ts Grenadier-Corps, R. S. 0., Frih. St. Creutz under 
hela låseåret såsom vikar. Ritlårare, samt Herr Alfr. Andersson under stbrsta delen af Hbst
terminen samt hela Vårterminen såsom vikar. Musiklårare. — Såsom bitrådande Gymnastiklå
rare och Instruktor i Exercis har Sergean ten vid K. Westmanlands Regemente E. AL. Eklund 
fortfarande varit anstålld och aflbnas han fortfarande vålvilligt af ord. Gymnastiklåraren.

Rektor har varit klassfbreståndare for 5:te klassen, Kollega Sundeil for 4:de, Kollega Åhr- 
Ung for 3:dje, v. Kollega Wessén och Kollega Stenberg for 2:dra, samt Kollega v. Stapelmohr 
for l:sta klassen.

Lårjnngarne.
Vid forrå redogbrelsens afgifvande var lårjungarnes antal 97. Af dessa afgingo efter låse
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årets slut 26, deraf 6 till H. Elementarlåroverket i Orebro, 1 till Jakobs Elementarlåroverk i 
Stockholm, 2 till privata låroverk, 1 till mekanisk verkstad, 2 på bruk, 2 till sjos, 5 till landt- 
bruksyrket, 3 i handel, 4 utan uppgifven afsigt. — Under låseåret har ingen ny lårjunge blif
vit inskrifven. Af dem som anmålt sig till intagningsexamen, hade visserligen 4 genomgått till- 
råckliga pensa, men kunde ej uppfylla de forstå vilkoren for intagning i Låroverket, nemligen 
att låsa val innantill och kunna med egna ord redogora for innehållet af det låsta. Vid Host
terminens borjan återkom 1 lårjunge af dem, som under forrå låseåret afgingo, så att antalet 
under denna termin var 72, af hvilka vid terminens slut afgingo 2:ne, den ene till landtbruks- 
yrket, den andre till handtverk. Vid Vårterminens borjan återkom ytterligare en af de forrå 
året afgångne, och har alltså antalet under denna termin utgjort 71, deraf 7 tillhort 5:te klas
sen, 12 den 4:de (sedan vid terminens borjan en lårjunge uppflyttats från 3:dje klass. till 4:de), 
12 den 3:dje, 18 den 2:dra samt 22 den l:sta klassen. — Af 5:te klassens lårjungar hafva 4 låst 
Latin och Grekiska; af 4:de klassens hafva 7 låst Latin samt 5 Latin och Grekiska; af 3:dje 
klassens lårjungar hafva 7, samt af 2:dra klassens 8 låst Latin. — En lårjunge har under låse
året ofvergått från klassiska linien till den reala. — Af de denna termin nårvarande hafva ny- 
ligen 2:ne lårjungar afgått, den ene såsom emigrant till Amerika, den andra till Apothek, hva- 
dan antalet for nårvarande utgor 69.

Skollokalen.
Intet annat att omnåmna, ån att kaminerna i Gymnastiksalen måst undergå en grundlig 

reparation. ’

Inder visningsmaterielen.
Under låseåret har, utom några bocker, blifvit inkopt: 1 storre Electricitetsmaskin, Fri- 

stedts Sveriges Pharmac. våxter, Fase. VII, samt från K. Ecclesiastik-Departementets Expedition 
en uppsåttning ypperlig materiel for undervisningen i Teckning, bestående af 2:ne omgångar 
våggtaflor samt en uppsåttning klotsar.

Från Consistorium har Låroverket fått emottaga Svensk Forfattnings-samling, årg. 1869; 
Underd. Betånkande af den i Nåder tillsatta Kommissionen for behandling af till undervisnin
gen i Historia och Geografi inom låroverken horande frågor, samt den vanliga samlingen af 
låroverkens årsberåttelser.

Med innerligaste tacksamhet har jag att omnåmna en ny Donation af Herr Handlanden och 
Riddaren J. O. Rosendal hårstådes — ett ytterligare, storartadt bevis på den kårlek, hvarmed 
han stadse omhuldat Låroverket och dess ungdom. Denne Låroverkets Vålgorare, hvilken redan 
forut skånkt 2,000 rdr till Stipendii-fond for Låroverket, låt nemligen vid forrå Vårterminens 
Examen, den 11 Juni forlidet år, till Rektor ofverlemna ett gåfvobref å ej mindre, ån 8,000 rdr, 
hvaraf råntan årligen vid hvarje Vårtermins slut skall till deraf fortjenta lårjungar vid detta 
Låroverk utdelas i Stipendier, deraf ett å två till belopp af 120 rdr, de dfriga af 60 rdr; och 
har den adle gifvaren forhbjt vårdet af denna gåfva for de lårjungar, som deraf komma i åt- 
njutande, genom det medgifvande, att Stipendiat, som från Låroverkets hogsta klass till annat 
låroverk afgår, får, om han fortfarande gor sig deraf fortjent, ytterligare ett år bibehålla sitt 
vid afgangen innehafvande Stipendium. Stipendiaterna skola nu till instundande Årsexamen for 
forstå gangen tillsåttas, fur att då uppbåra Stipendierna. — Herr Handlanden och Riddaren
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Rosendal har således inom fem år skånkt Låroverket såsom Stipendii-fond den betydliga sum
man af 10,000 rdr! Låroverket kan ej annat, ån djupt kånna sin forbindelse till den man, som 
så hbgsinnadt velat understodja dess verksamhet, och som, sjelf utgången ur fattigmans hydda, 
funnit sig manad, att anvånda en så stor del af den formbgenhet, han genom eget arbete och 
omtanka fbrvårfvat, till ett så vålsignelserikt åndamål, som att "for behofvande foråldrar låtta 
bekymren vid deras barns uppfostran samt uppmuntra kunskapsålskande ynglingar till ihårdig- 
het och flit i deras studier". Mangen fattig fader och moder skola under år, som komma, vål- 
signa den hånd och det hjerta, som låttade deras bekymmer, och jemte sina barn med vbrdnad 
och kårlek nåmna den adle Vålgorarens namn. Måtte de ynglingar, hvilka han bevisat en så
dan kårlek, kånna sig manade att genom ihållande flit och hedrande uppfbrande gora sig deraf 
fbrtjenta, och måtte de belona sin Vålgbrare på det sått, han våntar — det enda han for sin 
del begårt — då han i slutet af sitt gåfvobref af år 1864 yttrar: "Måtte en gång de lårjungar, 
som komma i åtnjutande af denna min vålmenta hjelp, gbra sina lårare heder och glådje, samt 
fosterlandet gagn!

Examina.
Hbstterminens Examen hblls den 21 December, dervid såsom ledare och vittnen voro når- 

varande: Inspector Scholæ, Herr Kontraktsprosten Fil. Dokt. II. J. Robson; Herr Borgmåstaren 
J. E. Hedman; Herr v. Håradshbfd. Fil. Dokt. Th. Elfstedt; Ordfbranden bland Stadsfullmåk- 
tige, Herr Brukspatronen C. Stenberg; Herr Majoren och Riddaren B. Wolfram, samt Herr Hand- 
landen och Riddaren J. 0. Rosendal. Den offentliga Årsexamen år af H. H. Ephorus utsatt 
att hållas den 3 inst. Juni.

Arboga den 14 Maj 1870.

IV. Stadspedagogien i Koping.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. M. Barken.)

A. Undervisningen.
Hbstterminen bbrjade den 31 Augusti och slutade den 17 December. Vårterminen, som tog 

sin bbrjan den 24 Januari, år af H. H. Eforus beståmd att afslutas den 11 Juni.
Undervisningen har detta låseår, likasom under de nårmast foregående, varit fbrlagd till 

fbrmiddagarne kl. 7—9, 10—12 och e. m. kl. 1—2.
Lårobbcker och lårokurser hafva varit hufvudsakligen desamma som vid Hogre Elementar- 

låroverket i Westerås inom motsvarande klasser, dock har undervisningen inom Rektorsklassen 
for de åldre lårjungarne, som vanligt, måst utstråckas till ett omfang, som, åtminstone i vissa 
åmnen, motsvarat undervisningen i fjerde och femte klasserna. 9 lårjungar hafva njutit under
visning i Engelska språket. Rektor och Kollega hafva undervisat hvar och en i sin klass med 
det undantag, att under vårterminen Kollega undervisat Rektorsklassens lårjungar i Engelska 
språket.

De gymnastiska bfningarne hafva egt rum emellan kl. 12—1 Tisdagar, Onsdagar, Thors- 
dagar och Lbrdagar och hafva lårjungarne derunder bfvats i pedagogisk gymnastik med och 
utan redskap, enklare infanterirbrelser, hvilka, så långe våderleken under hosten det medgaf,

4

/
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skedde ute i fria luften, samt i hvarjehanda andra kroppsofningar och lekar. Några af de aldre 
hafva under hosten åfven ofvats i florett- och bajonettfåktning.

Sångofningarne hafva varit forlagda till Mandags- och Fredags-eftermiddagar kl. 4—5, 
hvarefter Sånglåraren lemnat undervisning i violinspelning åt dem som dertill anmålt sig.

Undervisning i Kitning har meddelats Tisdags- och Thorsdags-efterm. kl. 3—5 med begag
nande af Kolliers och Hermes’ ritetyder, hvarjemte några af lårjungarne borjat geometrisk kon
struktions- och projektionsritning.

B. Lårarne.
Under hostterminen åtnjot Kollega Fil. Doktor G. Bellander tjenstledighet for idkande af 

theologiska studier vid Upsala akademi, hvarunder Studeranden J. F. Humble var forordnad att 
uppehålla kollegatjensten. Gymnastiklårarebefattningen skottes då uppå forordnande af Under- 
lojtnanten vid K. Nerikes Regemente B. Sclienstrom, som oafbrutet under 9 terminer med syn- 
nerligen berbmligt nit, skicklighet och allvar ledt ungdomens gymnastikofningar så, att hanfor- 
vårfvat lårjungarnes odelade kårlek och tacksamhet, hvilket jag ansett som en kår pligt att hår 
offentligen få betyga. Till Sånglårare voro vik. Orgeluisten J. E. Ekholm och till Ritlårare Civil
ingeniøren E. F. Hultgren fbrordnade. Under vårterminen hafva Underlojtnanten vid K. West- 
manlands Regemente B. Lindgren tilltrådt Gymnastiklårare- och Sånglåraren i Sodertelge A. 
Lbthner Sånglårare-befattningarne, hvartill de blifvit af H. H. Eforus utnåmnde. Civil-Ingenio- 
ren E. F. Hultgren har fortfarande uppå forordnande bestridt undervisningen i ritning.

G. Lårjungarne.
Antalet vid forrå låseårets slut utgjorde..................................................................................... 36.
Vid Hostterminens borjan inskrefvos................................... 5.

„ Vårterminens d:o d:o ................................................................................   5. io. ^g
Deremot afgingo vid Hostterminens borjan . . ............................................................... 7.

„ „ „ Vårterminens d:o..........................................................................7. 14.
Antalet under Vårterminen utgor i Rektorsklassen........................................................21.

„ „ i Kollegaklassen........................................................ 11. 32. 40
Utaf de afgångne har 1 ofvergått till hogre Elementarlåroverket i Orebro, 1 till Bokhandel, 

1 till Jernvågskontor, 2 till Diversehandel, 1 till Mekanisk Verkstad, 7 till Landtbruk och 1 
till Handtverk.

D. SkoHokaien.
Hårmed har under året ingen annan foråndring skett ån att bord och bånkar blifvit om- 

målade och gymnastikredskapen något tillokad.

E. Undervisningsmaterielen. ,
For skolans egna medel hafva inkopts Hermes’ Zeichenschule, några cirkelbestick m. m. 

for ritofningarne, samt åtskilliga kartor, låse- och lårobocker.
Genom Consistorie-Expeditionen har skolan fått emottaga de fiesta låroverks årsberåttelser 

och sista håftet af Biets Ordbok ofver Svenska allmogespråket ■
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F. Examina.
Hbstterminens Examen hblls den 17 December, då skolan till fbljd af sjukdom beklagligen 

måste sakna sin Inspector, Prosten, L. N. O. Theol. Doktorn Herr O. Il- Bellander, i hvilkens 
stalle Herr Prosten, Fil. Doktor J. F. Lyrberg jemte Borgmåstaren, R. W. O. Herr O. Schen- 
strom såsom ledare och vittnen voro nårvarande. Denna termins offentliga examen år af H. H. 
Eforus utsatt att hållas den 11 instundande Juni.

Koping den 10 Maj 1870. '

V. Sladspedagogien i Nora.
(Uppgift af Rektor E. Brand berg).

Undervisningen.
Hostterminen bbrjade den 31 Aug. och slutades den 20 December. Afslutningen af vår

terminen, som tog sin bbrjan den 24 Januari, år af H. H. Eforus beståmd till den 11 Juni.
For att, så mycket som med denna skolas mera praktiska riktning kunnat stå tillsammans, 

bringa undervisningen i bfverensståmmelse med K. M:ts Nådiga Bref af den 10 Mars 1869, har 
Kollegium vid hbstterminens bbrjan uppgjort ny låseordning for detta låseår, hvarigenom låro- 
timmarne under veckan fbrdelats så, att undervisningen, efter fbregången bon med sang och 
bibelforklaring, for båda klasserna fortgått från kl. 7—9 och ’/, 11—1 alla fbrmiddagar; men 
på eftermiddagarne har Nedra klassen haft 1 lårotimme endast 3:ne dagar, under det den Ofra 
Måndagar och Thorsdagar haft l1^ samt Tisdagar och Fredagar 1 lårotimme. Afven under detta 
år såsom flere foregående hafva under den kallare årstiden morgontimmarne varit framflyttade 
en halftimme. Undervisning i sang har meddelats Onsdags- och Fredags-eftermiddagar 1 timme 
hvardera dagen och i gymnastik efter fbrmiddagslektionernas slut en halftimme hvarje dag.

Lårobbckerne hafva åfven detta låseår varit desamma, som vid Orebro H. Elementarlåro- 
verks 4 nedersta klasser, och lårokurserne i hufvudsaklig bfverensståmmelse med den i Nådiga 
Brefvet den 10 Mars 1869 anbefalda fbrdelning af låroåmnena på realliniens tre forstå klasser. 
Dervid hafva kurserne for nedra klassen fullt motsvarat dem, som i bilagan Litt. B. 2 fbreskrif- 
vas for Elementarlåroverkens forstå klass, och de for skolans ofra klass dem, som for nåmnda 
låroverks andra och tredje klass åro fbreskrifna. Ingen lårjunge har under låseåret begagnat 
sig af undervisning i Franska språket, och blott en i Latin, hvilket skett på de timmar, då lå
rarens tid varit for annat åmne minst upptagen.

Undervisningen har varit mellan lårarne fbrdelad så, att Rektor undervisat i Kristendom 
8 timmar, i Historia och Geografi 8, i Vålskrifning 4, i Tyska (ofre kl.) 5, i Engelska 31/2 och 
i Latin 2‘/a, tillsammans 31; Kollegan i Naturvetenskap 4, i Svenska språket 9, i Mathematik 
13 och i Tyska (nedra kl.) 5, tillsammans 31 timmar. I likhet med foregående låseår har Rek
tor ensam bfvertagit ledningen af bbnestunderne och hållit bibelfbrklaringar, hvaremot Kollegan 
råttat alla inom skolan fbrekommande skriftliga uppsatser på modersmålet. Rektor har varit 
fbreståndare for ofra och Kollegan for nedra klassen.

Lårarne.
Då under hela året lårarebefattningarne i både Sang och Gymnastik varit vakanta, hafva 

desamma på fbrordnande uppehållits af Kollegan vid skolan, D;r P. B. Billmanson.
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Lårjungarnes *
antal utgjorde vid slutet af fbrl. låseår 35, af hvilka vid hostterminens borjan endast 24 åter- 
kommo. Bland de 11, som lemnade låroverket, afgingo 6 till Orebro H. Elementarlåroverk, 
hvarest 2:ne intogos i n. v. 4:de klass, 3 i n. v. 3:dje och 1 (med otillråckliga betyg från nedra 
klassen) i l:sta. Af de ofriga 5 erhollo 2 plats i handel, 1 på jernvågskontor, 1 ingick i handt- 
verks- och 1 i bergsmansyrket. Under hbstterminen. inskrefvos 7, så att lårjungeantalet då ut
gjorde 31; och sedan under vinterferierna 3 ytterligare afgått och under vårterminen 5 inskrif- 
vits, utgbr antalet inskrifne f. n. 33, deraf 14 i bfra och 19 i nedra klassen.

Skollokalen
har, sedan sista beråttelsen afgafs, undergått en våsendtlig forandring och fdrbåttring, i det att 
staden under nåsti. sommar bekostat nedrifning af en vågg mellan 2:ne skolrum och derigenom 
beredt skolan en lårosal, som i afseende på utrymme, Ijus och trefnad lemnar intet bfrigt att 
bnska. Detta nya rum jemte det i forrå årsredogbrelsen omnåmnda då nyinredda lårorum till- 
fredsstålla f. n. fullkomligt skolans behof, och finnes dessutom i 2:ne bredvidliggande, for sko
lan disponibla, smårum tillfålle till behorigt ordnande af inventarier, åfvensom utrymme for upp- 
stållande af de samlingar for den Zoologiska och Botaniska undervisningen, som åro i fråga att 
anskaffas.

Undervisningsmaterielen.
I fbljd af ofvannåmnda utvidgning af det ena lårorummet hafva for skolkassans medel un

der låseåret en storre sittbånk och några andra behbfliga mbbler blifvit anskaffade. Dessutom 
hafva 2:ne storre kartor, nåmi. ofver Europa och Palestina, och diverse bdcker, dels for skolans 
behof, dels till utlåning åt medellbsa lårjungar blifvit inkbpta. Genom Consistorii-Expeditionen 
har skolan bekommit 21 ex. af Elementarlåroverkens årsprogrammer.

Exainina.
Hbsttermins-examen holls den 20 December, och voro dervid såsom vittnen nårvarande: 

Inspector Scholæ, Kontr.-prosten O. Bohm, Borgmåstaren C. J. Watz och Provinciallåkaren, K. 
Lifmedikus L. Engstrbm. Dagen for vårtermins-examen år, såsom ofvan nåmndt år, af H. H. 
Eforus utsatt till Lbrdagen den 11 Juni.

Nora den 14 Maj 1870.

VI. Stadspedagogien i Linde.
(Uppgift af vik. Rektor E. G. Nymau.)

Undervisningen.
Hbstterminen, som borjade den 30 Aug., afslutades den 14 December. Vårterminen tog sin 

borjan den 17 Januari, och dagen for dess afslutande år fbreslagen till den 10 Juni. Låsetim- 
marne hafva, likasom fbrhållandet varit under de foregående åren, varit fdrlagda till fdrmidda- 
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garne kl. ’/a^—9; 10—12 (Onsdagar och Lordagar till kl. ’/2l), samt Måndagar, Tisdagar, Thors- 
dagar och Fredagar åfven till eftermiddagarne kl. 3—5. — Under den morkare årstiden har 
likvål undervisningstiden varit så foråndrad, att låsningarne begynt en half timma senare på 
formiddagarne och en timma tidigare på eftermiddagarne. Larobockerna åro hufvudsakligen de- 
samma som i h. Elementarlåroverkets i Orebro lågre klasser. Af vid skolan under vårterminen 
nårvarande 28 lårjungar låsa 1 Latin, 3 Tyska och 6 Engelska. Någon undervisning i Gymna
stik och Exercis har af brist på lårare under året ej kunnat meddelas.

Lårare.
Undervisningen har under låseåret bestridts af vik. Rektorn E. G. Nyman, sedan ordinarie 

Rektor, Fil. Doktor E. J. Tagtstrom for detta låseår erhållit tjenstledighet.

Lårjungarnes
antal utgjorde vid forrå låseårets slut 30, hvaraf 2 aflagt intrådesexamen till h. Elementarlåro
verket i Orebro, 2 till Nora Pedagogi, och 12 afgått utan anmåld orsak. Vid hostterminens bor
jan inskrefvos 3, och 1 återkom efter en termins frånvaro, hvarfore antalet denna termin ut
gjorde 18. Sedan vid vårterminens borjan 1 afgått, 6 blifvit nyinskrifne, och 5 efter en termins 
frånvaro återkommit till skolan, utgor for nårvarande lårjungarnes antal 28.

Skol-lokalen
år ofdråndrad.

Undervisnings-matcrielen
år likaledes densamma som vid forrå låseårets slut.

Examina.
Hostterminsexamen holls i nårvaro af Contr.-Prosten, Ledam. af K. N. O., fil. och theol. 

Dokt. C. D. Arosenius; dagen for vårterminens afslutande år foreslagen till den 10 Juni.
Lindesberg den 1 Maj 1870.


