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I. Redegørelse for hogre Elementarlaroverkel i Westerås.

A. Undervisningen.
Under det låseår, som nu går till ånda, liar genom den Hbgstes nåd Låroverkets verksam- 

het ostord ocli utan afbrott fortgått. Helsotillståndet såvål bland lårare som lårjungar har va- 
rit synnerligen godt.

Hdstterminen bbrjade den 26 Augusti och afslutades den 15 December.
Vårterminen borjade den 13 Januari och kommer enligt H. H. Efori beståmmande att af- 

slutas den 31 Maj.
I hvardera af andra och tredje klasserna hafva 5 lårare undervisat; den sjette klassens 

lagre afdelning har i anseende till det stora lårjungeantalet varit fordelad på 2:ne parallela af- 
delningar (VI1 a och VI1 />), hvilka undervisats på sårskilda rum i alla åmnen utom Grekiska 
språket, hvaruti båda afdelningarna, i anseende till det betydliga antalet af från låsningen af 
detta sprak dispenserade lårjungar, kunnat undervisas tillsammans. Andra afvikelser från gål- 
lande undervisningsplan, ån dessa, hafva icke egt rum.

Sedan en vid Hostterminens borjau gjord underd. framstållning om behofvet af en extra 
lårare vid Låroverket icke vunnit nådigt afseende, har man, for att få de befintliga lårarekraf- 
terna att råcka till, måst tillgripa den nbdfallsutvågen, att sammanslå flera realistafdelningar, 
eller ock undervisa dem tillsammans med resp. klassiska liniens lårjungar, åfvensom att till ge- 
mensam undervisning sammanslå flera afdelningar af den icke-Grekiska linien. Hvad realisterna 
betråffar har detta varit utan synnerlig svårighet i anseende till denna linies fåtalighet (10 lår
jungar, af hvilka endast 9 varit hela låseåret nårvarande); med den stadigt våxande icke-Greki
ska linien, som nu råknar icke mindre ån 74 lårjungar, har det fallit sig svårare. Om man 
jåmfdr nyssnåmda siffra med antalet lårjungar på klassiska linien inom de klasser, dår valfrihet 
i afseende på Grekiska språket kan forekomma, hvilket utgor 176, så finner man, att icke-Gre- 
kerna utgora något mera åu 42 procent deraf, och då sålunda befrielsen från låsningen af Gre
kiska språket, ifrån att vara ett undantagsfbrhållande, tyckes nårma sig till den punkt, att den 
icke-Grekiska linien i afseende på lårjungeantalet biir nåra likstållig med den helklassiska linien, 
så synes detta påkalla en annan anordning af den undervisning, som gifves den fbrstnåmda li
nien till ersåttning for Grekiska språket, ån den nu gållande, enligt hvilken de åt detta sprak 
anslagna timmarna icke odelade få upptagas af ett anuat sprak, t. ex. Latin eller Engelska, utan 
skola fordelas på 2 och 3 åmnen, hvarigenom uaturligtvis den afsedda ersåttningen biir så myc- 
ket mindre verklig och tillfredsstållande.

Undervisningen for icke-Grekerna har under låseåret varit på foljande sått ordnad:
VII2:*) (7 lårj.) 3 timmar Engelska tillsammans med frivilliga Engelsmån;

*) 2 = hogre, 1 = lagre afdelningen; k. = klaasiska linien, r. — reallinien.

2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker i VII i, V, IV . . . 5 t:r.
VII1: (6 lårj.) 3 t:r Engelska tilis, med frivilliga Engelsmån;

2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker i VII2, V, IV . . . 5 t:r.
VI2: (19 lårj.) 2 t:r Engelska på sårskild tid;

2 t:r Latinskrifning tilis, med icke-Greker i V11;
2 t:r Teckning tilis, med IV—VI r. och icke-Greker i Vil. 6 t:r.
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Vil: (13 lårj.) 2 t:r Engelska på sårskild tid;
2 t:r Latinskrifning tilis, med icke-Greker i VI2;
2 t:r Teckning tilis, med IV—VI r. och icke-Grek. i VI2 . 6 t:r.

V: (8 lårj.) 2 t:r Engelska tilis, med III r.;
2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker i VII, IV;
1 t:e Latinskrifning på sårskild tid.............................................5 t:r.

IV: (21 lårj.) 4 t:r Engelska, deraf 3 t:r tilis, med II r., 1 tre
med III r.;

2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker i VII, V........................ 6 t:r.
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. */27—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 fore- 
kommande forklaring har omfattat Apostla-Gerningarna och Mathei Evangelium. Gudstjenst har 
hvarje helgdag under någon lårares ledning hållits på låroverkets stora sal, den kaliaste årsti
den for hela ungdomen, annars for ungefår halfva antalet, då den andra hålften bevistat Guds- 
tjensten i Domkyrkan.

Gymnastikofningar hafva egt rum for klasserna V—VII1: Måndagar kl. 5—6 samt Tisdagar, 
Onsdagar och Fredagar kl. 6—7; for klass. I—IV: Tisdagar, Onsdagar och Fredagar kl. 5—6- 
Samfålda bfningar i gevårsexercis och mano ver for klass. V—VII1 hafva å bemålde timmar stun
dom forsiggått, och i bajonettfåktning for klass. VI och VII1 Thorsdagar kl. 10—11. Ifåktning 
med florett och sabel hafva lårjungarne i klassen VII2 erhållit undervisning Tisdagar kl. 10—11 
(under Vårterminen kl. 1—2) och Thorsdagar kl. 5—6. Målskjutning med for "Salongsskjutning” 
apterade Remingtongevår hafva klass. VI och VII1, ett skjutlag i sonder, forehaft å gymnastik
salen Måndagar och Lordagar kl. 10—11.

Utom ofvannåmda på beståmda dagar i veckan forekommande bfningar hafva under Host
terminen 353/4 timmar blifvit anvånda till sådana bfningar, som varit beroende af årstid och vå- 
derlek. Bemålda bfningar hafva omfattat: Målskjutning i skottbanan å "Wasafaltet” for klass. 
VII2 samt kompani-exercis, såvål i spridd som sluten ordning, åfvensom bfningar i falttjenst for 
klass. VI och VII1. Under Vårterminen hafva till denna dag 9 timmar till sådana bfningar blif
vit anvånda.

Från gymnastikbfningarne blefvo på grund af låkarebesigtning befriade: vid borjan af Host
terminen 28 och vid Vårterminens borjan 38, hvilket i medeltal utgbr omkring 12 procent af 
antalet nårvarande lårjungar.

Vid sångbfningarna hafva lårjungarne varit fbrdelade i 5 af indelningen i låsklasser obe- 
roende afdelningar, hvilka hvardera undervisats fbreskrifven tid. Instrumentalbfningar hafva egt 
rum 3 timmar i veckan.

Undervisningen i Teckning har varit fbrdelad på 3 kurser sålunda: l:sta ritkursen (l:sta 
klassen 2 tim., 2:dra d:o 1 tim.): Teckning efter våggtaflor; detaljteckning efter mindre fbrlåggs- 
planscher.

2;dra ritkursen (3:dje klassen 1 tim., 4:de och 5:te klass. real, och icke-Greker 2 tim.): 
Teckning efter våggtaflor och fbrlåggsplanscher, samt afteckning af fristående klotsar.

3:dje ritkursen (6:te och 7:de klassernas real, och icke-Greker 2 tim.): Teckning och skugg- 
ning efter mer utfbrda planscher, samt forklaring bfver perspektivlårans forstå grunder.

Åt real, i V—VII har en timme hvarje vecka utbfver den eljest for teckning afsedda tiden 
varit anslagen till instrumentalteckning, och har samma timme åfven varit anvånd till extra rit- 
bfningar for de lårjungar, som frivilligt dertill anmålt sig. I dessa frivilliga ritbfningar hafva 
30 lårjungar deltagit.
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For lårjungarnes skriftliga hemarbeten har ett sårskildt schema varit gallande, och betråf- 
fande lårjungarnes ofriga hemarbeten har, i ofverensståmmelse med foreskriften i Nådiga Cirku- 
låret af den 12 Maj 1865, i hvarje afdelning funnits en Anteckningsbok, 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 ofriga i 3:ne, och kunna dessa hemlexor anses hafva upptagit i klassen I 
en timme, i II och III två, i IV och V tre, samt i VI och VII fyra timmar om dagen.

Hvad for ofrigt betraffar undervisningens omfang och indelning på de båda bildningslini- 
erna, begagnade lårobocker m. m., inhemtas detta af foljande uppgift om

Gcnomgångna Pensa under låseåret:

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

— Kaleches: Forstå hufvudstycket och till 2:dra Artikeln på det andra. — Valda Bibelspråk och 
Psalmer.

Kl. IL 3 tim. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets. — Kaleches: 2:dra och 3:dje Artikeln samt 
3:dje och 4:de hufvudstyck. — Valda Bibelspråk och Psalmer.

Kl. III. 3 tim. — Bibi. Hist.: Gamla och Nya Testamentets (repetition). — Katechisation. — 
Valda Bibelspråk och Psalmer.

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. — Forrå hålften af Norbecks Theologi. — l:sta perioden af 
Cornelii Kyrkohistoria. — Nya Testamentets låsning med forklaring.

Hogre afdeln. 2 tim. — Senare hålften af Norbecks Theologi. •— 2:dra perioden af Corne
lii kyrkohistoria. — Nya Testamentets låsning på grundspråket med forklaring.

Kl. VIL Lagre afdeln. 2 tim. — Norbecks Theologi. — 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.

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

Alanders låsebok. — Geografi: Europas "pobtiska till Nederlåndska monarkien efter Balniblad.
Kl. II. 4 tim. •— Historia: från Kalmare-Unionen till Drottn. Christina jemte Alanders låsebok. 

— 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 Blitz lårobok.

— Geografi: Afrikas, Norra och Sodra Amerikas samt Australiens fysiska och politiska.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Gamla och Medeltidens efter Wennerstroms lårobok. — Geo

grafi: lika med klassiska linien.
Kl. V. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Gamla tiden efter Blitz lårobok. — Geografi: 

Repetition af Europas och Asiens fysiska och politiska.
Real-linien. 4 tim. — Wennerstroms lårobok i Allmanna Historien. — Geografi: lika med 

klassiska linien.
Kl. VI. Lagre Afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Medeltidens efter Blitz’ lå

robok. — Geografi: Repetition af den fysiska samt af Sveriges och Norriges fysiska och politiska.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Ekelunds storre sammandrag af Fåderneslandets Historia till 

Frihetstiden. — Geografi: lika med klassiska linien.
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Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Ekelunds storre sammandrag af Få- 
derneslandets till Frihetstiden.

Kl. VIL Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Palmblads larobok i Nyare 
Historien till Franska revolutionen samt Fåderneslandets från Carl XII:s dod till nårvarande tid. — 
Geografi: Repetition af den fysiska samt af Sveriges och Norriges fysiska och politiska.

Hogre afdeln. Klassiska linien. — De antagna larobockerna fullståndigt jemte repetition.

Mathematik.
Klassen I. 5 tim. — Arifhmctik: Sorters reduktion och de 4 råknesåtten med sorter (nya och 

gamla) efter Smedbergs larobok. Ofning i hufvudråkuing, med ledning af Nordlunds rakneofnings- 
exempel. — Linearteckning efter Ekman.

Kl. II. Klassiska linien. 4 tim. — Arifhm.: Vanliga och decimalbråk. Repet. af sortråkning 
(efter Zweigbergks larob.). — Geometri: Linearteckning efter Ekman.

Real-linien. 8 tim. — Arifhm.: Brak- och sortråkning. [En lårjunge åfven Reg.-de-tri]. — 
Geom.: Eukl. Bok. I {Lindmans uppl.) med bevis allenast for problemerna.

Kl. III. Klassiska linien. 4 tim. — Arifhm.: Enkel Reg.-de-tri. — Geom.: Eukl. Bok. I.
Real-linien. 8 tim. — Arifhm.: Repet. af Reg.-de-tri. — Algebra (Hjortings, 8:e uppl.): de 4 

råknesåtten med positiva qvantiteter. — Geom.: Rep. af Eukl. B. I—IV (Lindmans uppl.).
Kl. IV. Klassiska linien. 4 tim. — Arifhm.: Sammansatt Reg.-de-tri. Repet. af brak- och 

sortrakn. — Geom.: Eukl. B. II och III (den sednare dock icke repeterad); repet. af Bok. I.
Real-linien. 7 tim. — (Lika med real-linien i 3:e klassen).
Kl. V. Klassiska linien. 4 tim. — Arifhm.: Rep. af bråkråkning. — Algebra: från borjan till 

brutna qvant:s multiplikation. — Geom.: Eukl. Bok. IV och repet. af B. III (Lindmans uppl.).
Real-linien. 7 tim. — Arifhm.: Intresse-, Rabatt- och Diskontråkning. — Algebra: Irrationel® 

qvantiteter, qvadratrotter, imaginara qvant., eqvationer af 2:dra gr. till rot-eqvationer; repet. af l:a 
gr:s eqvat:r. Problemer i laroboken sid. 93—100, i Bjorlings problemsaml. (2:a uppl.) l:a afdeln. 
1—84. 97—112. — Geom.: Eukl. B. V (utan bevis for theorem. i kap. 2, 3) och B. VI Prop. 1—20 
(Hjortings uppl.).

Kl. VI. Klassiska linien. 4 tim.
Lagre afdeln. Arifhm.: Intresse.-, Rabatt- och Diskontråkning. — Algebra: Brutna qvant:s 

multiplikation och division, negativa qvant., eqvationer af l:a gr. jemte problemer i laroboken sid. 
93—99, och i problemsaml. (3:e uppl.) sid. 1—14. — Geom.: Repet. af Eukl. Bbck. I—IV (SfrOmers 
uppl.). ...

Hogre afdeln. — Algebra: slutet af kap. 5 (sid. 99—107) och for ofrigt kapitlen om irra- 
tionela qvantiteter, qvadratrotter och 2:a gradens eqvationer till § 5 (om roteqvationer). Problem
saml. (2:a uppl), l:a afdeln. från pr. 85 till slutet, 2:dra afdeln. 36—58. — Geom.: Eukl. Bok. V 
kap. I och for ofrigt några problemofningar, utan forberedelse, muntligen infor låraren.

Real-linien. 6 tim.
Lagre afdeln. — Algebra: Från och med paragrafen om roteqvationer till forrå Delens slut; 

af sednare Delen kapitlet om eqvationer med flere obekanta~-hH § 5. Problemsaml. 2:dra afdeln. 1—58, 
samt af de geometriska, 1—42 och åfven en god del af de foljande (dessa sistnåmnda dock blott ”ex 
tempore” infor låraren). — Geom. (for ofrigt): repet. af Book. V och VI (utan bevis for theorem. i 
kap. 2 och 3 af Bok. V).

Kl. VIL Klassiska linien. 4 tim.
Lagre afdeln. — Algebra (7:e uppl.): slutet af forrå Delen: §§ 5 och 6 af kap. 8 (om 2:a 

gradens eqv.) jemte repet. af detsammas foregående paragrafer. Problemsaml. 2:a afdeln. 1—35. — 
Geom.- repet. af Biiek. V och VI (B. V såsom real-linien i 6:te klassen); de geometriska probl. i 2:a 
afdeln. af problemsaml. I—II samt 26—42. — For ofrigt problemofningar, utan forberedelse, munt
ligen infor låraren. — [Sju lårjungar dessutom sårskildt: Algebra (8:e uppl.) kapitlet (i sednare De
len) om eqvationer med flere obekanta].

Hogre afdeln. — A’gcbra: kap. 10 (om rotter i allmånhet); probl. 59 — 72 i 2:a afdeln. af 
problemsamlingen. Repetition. — Geometri: Eukl. B. V och VI afslutade; likaså de geometr. probl. 
1—42 i problemsamlingen. Repetition. — For ofrigt problemofningar dels muntligen, utan forbere
delse, infor låraren och dels skriftligen. ■— [Tre lårjungar dessutom sårskildt: Algebra (8:e uppl.) fort- 
Såttning i sednare Delen till och med kapitlet om logarithmer; några problemofningar ”ex tempore” 
efter sednare håftet af problemsamlingen].
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Naturvetenskap. .
Kl. I. 2 tim. — Fysisk Geografi: allmån kånnedom af verldsdelarne (sidd. 16—26 i 12 uppl.) 

samt Europas och Asiens speciela fysiska geografi efter’ Palmblads lårobok.
Kl. II. 2 tim. — Botanik: F. W. C. Areschougs larobok, l:a kapitlet. Låsning af våxter ef

ter herbarier och plancher.
Kl. III. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: Areschougs larobok, l:a afdelningen. Låsning 

af våxter. — Zoologi: Torins larobok, dåggdjurens system.
Real-linien. 3 tim. — Botanik: samma som klass. linien. — Zoologi: Torins larobok, inled- 

ningen och dåggdjuren.
Kl. IV. Klass. linien. 2 tim. — Botanik: Repetition af foreg, klasskurs. Låsning afvåxter. 

■— Zoologi: Inledningen och dåggdjuren.
Real-linien. 3 tim. — Botanik: samma som klass. linien. — Zoologi: Foglarne till vadarne. 

— Fysik: Floderi larobok till § 46.
Kl. V. Klass. linien. 2 tim. — Botanik: De vigtigaste inhemska familjerna till Cyperaceæ 

med ledning af Thedenii ’'Bihang till skolherbariet." — Zoologi: Foglarne och rep. af dåggdjuren.
Real-linien. 2 tim. — Botanik och Zoologi: samma som klass. linien. — 2 tim. Fysik: Scha

bus’ larobok, 72 sidd. och Berlins Kemi till Brom.
Kl. VI. 1. Klass. linien. 2 tim. — Botanik: De vigtigaste inhemska familjerna fr. Centrifloræ 

t. o. m. Gramineæ med ledning af Thedenii "Bihang till skolherbariet.” — Zoologi: Reptilier, Batra- 
chier, Leddjur och repetition af Dåggdjuren. ■

Real-linien. 1 tim. — Botanik och Zoologi: samma som klass. linien. — Fysik och Kemi 5 
tim. ■— Låran om Ijudet, Ijuset, magnetism och elektricitet efter Floderi larobok samt Berlins mindre 
lårobok. Kemi: Inledning och de vigtigaste af de enkla kropparna.

Kl. VI. 2. Klass. linien. 2 tim. — Botanik: 2:a och 3:e afdelningen af Areschougs Botani- 
kens elementer. — Zoologi: Blbtdjur och Stråldjur. — Fysik: Schabus’ lårobok till 3:e kap.

Kl. VIL 1. Klass. linien. 2 tim. — Fysik: Schabus’ lårobok med undantag af 5:te kap.
Kl. VII. 2. Klass. linien. 2 tim. — Repetition af låran om Magnetism, Elektricitet och Var

me efter Floderi lårobok, de ofriga delarne af fysiken efter Schabus' lårobok.

Filosofi.
Kl. VII. Hogre afdeln. 2 tim. — Antropologi efter Wikners lårobocker. — Bogik efter 

Sjbbergs och Klingbergs lårobok.

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

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

Kl. II. 3 tim. — Låsning af Sundéns och Modins låsebok (1 :sta delen) med redogbrelse for 
innehållet samt låsning ur minnet af vissa skaldestycken; rattskrifningsofningar 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 rattskrifningsofningar samt smårre uppsatser (på lårorummet); 
Sundéns språklåra: Formlåran utforligare, samt det vigtigaste af satslåran.

Kl. IV. 3 tim. (gemens.) — Låsning af ofvannåmnda låsebok såsom i foregående klass; sats- 
och rattskrifningsofningar samt smårre uppsatser (på lårorummet); Sundéns språklåra: Formlåran och 
allm. satslaran i det nårmaste fullståndigt.

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

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. (2 gem. med klass. 
lin.) — Låsning af Sundéns och Modins låsebok (3:dje del.) samt llammerichs Danska och Norska 
låsestycken; Sundéns språklåra: Repetition af Ijud-, form- och allm. satslåran samt syntaxen; sats
analys och talbfningar; en uppsats eller bfversåttning hvarannan vecka.
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Hogre afdeln. 2 tim. — Låsning af valda stycken ur Svensk, Norsk och Dansk literatur; 

Sundéns språklåra: låroboken fullståndigt genomgången och repeterad; valda stycken ur Rydqyist, Sv. 
Spr. Lag.; talofningar; en uppsats eller bfversåttning hvarannan vecka.

Kl. VIL Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Låsning af valda stycken ur Svensk, 
Norsk och Dansk literatur; Svensk stillara af Sundén och Modin; om diktande konst och hennes 
arter efter Brodéns lårobok; Svenska språkets och literaturens historia: t. o. m. Dalinska perioden; 
talofningar; en utforligare uppsats hvarje månad.

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

Tyska.
Kl. I. S tim. — Substantivens, Adjektivens, Pronomens och Verbens former efter Hjorth. — 

Flachs Elementarbok, st. 1—21.
Kl. II. Klassiska linien. 4 tim. — Grammatik: De allmånnast fbrekommande starka Verbens 

bøjningsformer. Repetition af Substantivens, Adjektivens och Pronomens bojning efter Hjorth. —■ Sved
boms låsebok: st. 1—12. — Flachs Elementarkurs: st. 23—32.

Real-linien. 6 tim., deraf 1 timme gemens. med 3:dje kl. real-afdeln. Detsamma som klassiska 
linien, samt Lokutionsofningar dels efter Flachs Elementarkurs, dels efter Hjorths grammatik.

Kl. III. Klassiska linien. 4 tim. — Grammatik: Genusregler,na efter Hjorth. Repetition af 
det fbrut låsta. — Svedboms låsebok: st. 13—47. — Lokutionsofningar hufvudsakligen med ledning 
af de stycken, som forekomma i Hjorths grammatik.

Real-linien. 4 tim. — Detsamma som klassiska linien.
Kl. IV. Klassiska linien. 2 tim. — Grammatik: Formlaran efter Hjorths lårobok. Genusreg- 

lerna fullståndigt. — Svedboms låsebok: st. 48—70. — Ofversattning till Tyska efter Flachs Elemen
tarkurs.

Real-linien. 2 tim. — Detsamma som klassiska linien, samt dessutom en skrifofning hvarje vecka.
Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. — Formlaran fullståndigt efter Hjorths lårobok. — Svedboms 

låsebok: st. 71 —100. — Ofversattning till Tyska efter Flachs Elementarkurs.
Real-linien. 2 tim. — Detsamma som klassiska linien, samt dessutom en skrifofning hvarje vecka.
Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Repetition af formlaran efter Hjorth. 

— Svedboms låsebok: st. 100—117.
Real-linien. 2 tim., deraf den ena timmen gemens. med klassiska linien af samma afdeln., den 

andra timmen gemens. med hogre afdeln. af 6:te kl. — Detsamma som i hvardera af dessa afdelnin- 
gar, samt dessutom ett hemthema hvarje vecka.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Hjorths grammatik fullståndigt. — Schillers 
”Die Jungfrau von Orleans” 3 akter. — Skrif- och Lokutionsofningar.

Franska.
Kl. IV. Real-linien. 5 tim. - Oides språklåra: l:sta kursen af kap. 1—6. — Skrifning af 

Verb. — Oides låsebok: l:sta afdeln., st. 1—40.
Kl. V. Klassiska linien. 3 tim. — Oides språkl.: l:sta kursen af kap. 1—6. — Skrifning af 

Verb. — Oides låsebok: l:sta afdeln., st. 1—50.
Real-linien. 5 tim. — Oides språklåra: l:sta och storre delen af 2:dra kursen af kap. 2—7. 

— Skrifning af Verb. — Oides låsebok: l:sta afdeln., st. 41—75; 2:dra afdeln., 1—12, 14, 20, 29 
—33. — Ofversattning till franska af st. 1—20.

Kl. VI. Lågre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språkl.: l:sta och storre delen 
af 2:dra kursen af kap. 2—7. — Oides låsebok: l:sta afdeln., st. 41—75; 2:dra afdeln. st. 1—12, 
14, 20, 29—33. — Ofversåttn. till franska af st. 1—31.

Real-linien. 5 tim. — Detsamma som 6:te klassens hogre afdeln. — Ofversattning till franska 
af st. 41— 68. — Lokutionsofningar.

Kl. VI. Hogre afdeln. Klassiska 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 låsebok: 2:dra afdeln., st. 34—114; 
af 3:dje afdeln. st. 1—4. — Dels skriftlig, dels muntlig ofvers. till franska af st. 31—60. — Loku
tionsofningar.

Kl. VIL Lagre afdeln. Klassiska linien. 5 tim. — Oldes språklåra: l:sta och 2:dra kur
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sen af kap. 2—9. — Oldes låsebok: den poetiska afdeln. — Variétés Litéraires: haft. IV, V. — Ex- 
temporalier, skrif- och lokutionsofningar. -* Ett hemthema hvarannan vecka.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Oldes språklåra fullståndigt. — "Le Tartuffe” 
af Moliére. "Le Verre d’eau" af Scribe. — Extemporalier och lokutionsofningar. — Ett hemthema 
hvarannan vecka.

Éngelska. .
Kl. II. Real-linien. 4 tim. — Uttalslåran samt det vigtigaste af ordbbjningslåran efter Sund- 

stén. — Elementarboken: st. 1—6.
Kl. III. Real-linien. 4 tim. — Forinhirtip efter Sundstén. Elementarboken: st. 17—33.
Kl. IV. Icke-Greker. 4 tim. — Sundsténs lårobok: Uttalslåran, det vigtigaste af formlaran 

och de oregelbundna Verben. — Elementarboken: st. 1—16 till och från engelska.
Real-linien. 2 tim. — Sundsténs lårobok: Formlåran fullståndigt. — Elementarboken: styck. 

17—40.
Kl. V. Icke-Greker. 2 tim. — Sundsténs lårobok: Formlåran fullståndigt. — Elementarbo

ken: Ofversattning till och från engelska af st. 17—33.
Real-linien. 2 tim. — Formlåran efter Sundstén. — Elementarboken: st. 17—40.
Kl. VI. Lagre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Sundsténs lårebok: Repetition af formlåran; 

syntax kap. 1—4. — Elementarboken: st. 17—41 till och från engelska.
Real-linien. 2 tim. ■ Sundsténs lårobok: Formlåran fullståndigt. — Elementarboken: st. 17 

—26 till och från engelska. — May’s English Reading: st. 20—48.
Hogre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Sundsténs lårobok: Repetition af formlåran; syntax 

kap. 1—5 till och med § 83. Elementarboken: st. 26—51 till och från engelska jemte st. 1—8 af 
blandade ofningar.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Sundsténs lårobok: Uttalslåran jemte 
formlåran till och med de regelbundna Verben. — Elementarboken: st. 1—18.

Icke-Greker. 3 tim. — Sundsténs lårobok fullståndigt till och med kap. 9 af syntaxen. — E- 
lementarboken fullståndigt. — ”A Christmas Carol in prose” by Charles Diclcens: 4 staves.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Sundsténs lårobok till och med kap. 8 af syn
taxen. — Elementarboken fullståndigt.

Icke-Greker. 3 tim. — Detsamma som lagre afdelningens icke-Greker. .

' Latin.
Klass. II. 10 tim. — Substantivens, adjektivens, pronomens och verbens bojning. — Valda styc

ken i Tbrnebladhs Elementarkurs for bfversåttning till Svenska och Latin.
Kl. III. 10 tim. — Cornelius Nepos: De Regibus,; Hamilcar, Iphicrates, Aristides, Cimon, Ly

sander och Pelopidas. — Ilabes Grammatik: Formlåran fullståndigare samt det vigtigaste af kasuslå- 
ran i Syntaxen med extemporerade ofningar.

Kl. IV. 8 tim. — Cornelius Nep.: Miltiades, Themistocles och Alcibiades. — Cæsar: de bello 
Gallico: 15 kapitel af l:sta boken. — Grammatik: Formlåra och Syntax efter Rabes storre lårobok. 
— Extemporerade satsbfningar.

Kl. V. 8 tim. — Cæsar: de bello Gallico l:a boken. — Ovidius: Methamørph.: Pyramus & 
Thisbe samt Philemon & Baucis. — Grammatik och Prosodik efter Rabes lårobok. — Extemporerade 
satsbfningar.

Kl. VI. Lagre afdeln. 8 tim. — Livius: 30 kap. af l:a boken. — Cicero: de Amicitia: 
15 kap. — Virgilius: Æn, 4:de boken. — 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: Æn. l:sta boken. — Grammatik och Prosodik efter Rabes lå
robok.

Kl. VII. Lagre afdeln. 7 tim. — Livius: 2:a boken från kap. 30 samt 3:e boken. — 
Horatius: od. l:a boken. — Repetition af Grammatiken. — Extemporalier efter Tornébladhs latinska 
skrifbfningar.

Hogre afdeln. 7 tim. — Virgilius: Æn. 3:dje, 5:te och 6:te bbck. — Cicero: Qvæstiones 
Tusculanæ l:sta boken. — Horatius: od. l:sta och 2:dra bbck. — Grammatik och Extemporalier så
som i lagre afdeln. — Antiqviteter efter Thomsen.

Ett hemthema i veckan for klass. IV—VII.
2
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Grekiska.
Kl. IV. 6 timmar. — Grammatik af Lbfstedt: Det vigtigaste af Attiska dialektens formlara 

till konjugationen (.u. — Lasebok af Aulin: spridda lasofningar till nornen och verb.
Kl. V. 5 timmar. -t- Grammatik: Attiska dialektens formlara utforligare till oregelbundna 

verben. — Xenophons Anabasis: kapp. 1, 2 och en del af 4:de l:sta boken.
Kl. VI. Lagre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Attiska dialektens formlara till oregelbundna 

verben och af den Episka det vigtigaste muntligen, — Xenophons Anabasis: l:sta boken. — Homeri 
Odyssé: 80 vers, af rhaps. 1 jamte metrik.

Kl. VI. Hogre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Attiska och Episka dialekternas formlara 
fullstandigt till oregelbundna verben. — Xenophons Anabasis: 2:dra boken samt kapp. 1 och 2 af 
den 3:dje. — Homeri Odyssé: l:sta och 2:dra rhapsodierna.

Kl. VIL Lagre afdeln. 5 tim. ■— Grammatik: Oregelbundna verben samt repet. af form- 
låran; syntax det vigtigaste till verben. — Xenophons Anabasis: 4:de och 5:te bock.— Homeri Iliad: 
l:sta rhaps. och verss. 1—493 af den 2:dra.

Kl. VIL Hogre afdeln. 5 tim. — Grammatik: Formlara och syntax repeterade. ■— Xeno
phons Anabasis: bock. 1—5. — Homeri Odyssé: rhaps. 1—3. — Homeri Iliad: rhaps. 1 och verss. 
1—493 af den 2:dra. — Platons dialog Kriton.

TIebreiska.
Kl. VIL Lagre afdeln. tim. — Lindbergs Grammatik till Verba irregularia. — Las- 

ofningar.
Hogre afdeln. l*/2 tim. — Psaltaren, de- 10 forstå Psalmerna. — Det vigtigaste af Gram- 

matiken efter Lindberg.

B. Liirar ne.
Detta låseår har for låroverket varit rikt på forluster af lårare. — Adjunkten, Fil. Dokt. 

A. Hedenlund afled den 4 Juni 1871 i Strengnås, dår han under de senaste åren af sin lefnad 
var bosatt. Han borjade sin lårareverksamhet såsom v. Collega i Fahlun Hostterminen 1842; 
blef ordin. Collega vid hårvarande låroverk 1844, hvilken befattning han tilltrådde 1846; tjenst
gjorde såsom v. Hist. Lektor Hdstterm. 1851—Vårt. 1853, och aflade Pastoralexamen i afsigt att 
ingå i kyrkans tjenst 1859, men hindrades såvål derifrån, som ifrån ett fortsatt skotande af sin 
lårarebefattning genom en redan då vacklande helsa. Sedan han af denna anledning endast un
der några veckor af Vårterminen 1860 tjenstgjort, kunde han icke vidare tjenstgora, utan åtnjot 
permission ånda till sin dod. Hans grundliga kunskaper, hans lefvande pligtkånsla och ett såll- 
synt jåmnmått i lynnet gjorde honom till en under helsans dagar utmiirkt, af kamrater och lår
jungar hbgt uppburen lårare, likasom hans oppna, redbara och flårdfria våsende gjorde honom 
hogt vårderad och afhållen af alla, som med honom kommo i beroring. Tflltagande sjuklighet 
och djupa sorger prbfvade honom hårdt, men han bar sitt ode med christelig resignation, och 
ehuru man redan långe vant sig att sakna honom inom kamratkretsen, kånnes dock nu rummet 
tomt, som han dår lemnat. — Frid dfver hans minne!

Lektorn i Grekiska och Hebreiska språken, Prosten, Fil. Doktor J. F. Norman, samt Lek
torn i fråmmande lefvande sprak V. Enblom hafva på grund af flerårig sjuklighet, hvars beskaf- 
fenhet enligt låkares intyg beklagligen icke lemnat någon forhoppuing om mbjlighet att åter- 
intråda i tjenstgøring, begårt och d. 17 Aug. 1871 erhållit afsked från sina innehafvande tjen- 
stebefattningar, med dem enligt kongl. brefvet af den 9 Juni 1871 beviljad råttighet att under 
sin återstående lifstid uppbåra pension utur Stiftets Emeritikassa till ett årligt belopp motsva- 
rande de Ibuefbrmoner, som de vid afskedstagandet innehade.
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Frosten Norman borjade sin tjenstgøring vid låroverket hårstådes sås. vik. Gymn. Adjunkt 
Hostterm. 1839; blef ordin. lårare i lefvande sprak 1840; Gymn. Adjunkt 1842; Lektor i Greki
ska och Hebreiska 1846; Kyrkoherde i Hubbo Præbendepastorat 1852; Prost 1853, hvarjemte han 
under tiden såsom vikarie uppehållit dels konsistorii-ammuensbefattningen. dels lektionerna i La
tinska språket och i Theologi, samt under åtskilliga riksdagar kontraktsprostbefattningen inom 
Domprosteriet; åren 1846—1855 var han Bibliothekarie, och under riksdagen 1859—1860 ord- 
forande i Konsistorium. Under Vårterminen 1864 anfolls han af den sjuklighet, som ånda se
dan dess fortfarit och hindrat honom att tjenstgbra. Lektor Enblom utnåmdes till lårare i fråm- 
mande lefvande sprak hårstådes år 1848, och till Lektor i samma åmnen 1859. Hans redan då 
vacklande helsa forsvagades alltmera, så att han alltsedan Hostterminen 1860 åtnjutit permis
sion. Låroverket har icke glomt den tacksamhetsskuld hvari det kånner sig stå till båda 
dessa sina forrå lårare, och gamla vånner och kamrater lyckbnska dem uppriktigt till det otium 
de nu med en betryggad yttre stållning vunnit, ehuru med denna lyckdnskan blandar sig ett ' 
hjertligt deltagande i anledning af den beklagliga orsaken dertill.

Lektorn och Prosten, Theol. Kand., Fil. Dokt. F. GM har efter sokt och vunnen befordran 
till Hedemora pastorat den l:a Maj d. å. tilltrådt denna syssla. Prosten GrM, som, efter att 
hafva 3:ne terminer tjenstgjort såsom vik. lårare vid låroverk i sin fosterbygd, Wermland, Vår
terminen 1866 såsom vikarie uppeholl lektionen i Theologi och Hebreiska vid hårvarande låro
verk, utnåmdes i slutet af samma termin till ordinarie innehafvare af denna befattuing samt 
Kyrkoherde i Badclunda Præbendepastorat. Efter’ att år 1867 hafva fått infodingsrått inom 
Stiftet, utnåmdes han efter erhållen enhållig kallelse af forsamlingen till Kyrkoherde i Hedemora 
år 1870 och till Prost samma år. — Ehuru låroverket sålunda endast några år fått gora sig till 
godo Prosten GMs verksamhet, innebar dock redan sjelfva karakteren af det undervisningsårerne 
han haft att skota, att denna verksamhet varit af Stort inflytande på ungdomen, och detta in- 
flytandé har icke kunnat vara annat ån ett godt, då, såsom hår varit fallet, låraren icke alle- 
nast har till sitt forfogaude ett rikt mått af kunskaper i forening med en osokt enkelhet i fram- 
stållningen, utan åfven låter den egna ofvertygelsens vårma lifskraftigt genomtranga meddelandet 
af de vigtiga lårdomar, som utgora foremålet for hans undervisning. — Inom kamratkretsen och 
i det enskilda umgånget har Prosten Gilds redbara, flårdfria och vånsålla personlighet tillvun- 
nit honom eh hog grad af vånskap och fortroende, hvilket haft ett sårskildt tillfålle, bland an
dra, att gifva sig ett uttryck, då han år 1868 af Westerås stads och S:t Ilians forsamlingar kal- 
lades att vara deras Kyrkoherde, och han åtfoljes till den nya verkningskrets, i hvilken han nu 
intrådt, såvål från den forsamling, hvars herde han under sin vistelse hår varit, som från detta 
samhålle, af mångas uppriktiga saknad och allas hjertliga vålonskningar.

Så många och så stora forluster skulle vara nedslående, om man icke egde den trostande 
vissheten att se dem ersatta genom de nya lårarekrafter, som låroverket under tiden tillvunnit 
sig.

Docenten vid Lunds universitet. Fil. Dokt. G. Schmidt blef utnåmd till Lektor i Theologi och 
Hebreiska vid hårvarande låroverk samt till Kyrkoherde i Badelunda Præbendepastorat i Maj 
1871, och har med den l:a Maj detta år tilltrådt dessa befattningar.

Adjunkten vid Ekesjb EL-låroverk, Fil. Kand. J. A. F. Svartz utnåmndes till Adjunkt i 
Latin och Grekiska samt modersmålet hårstådes i September 1871, och skulle den l:a Maj d.å. 
tilltråda denna befattning, men har erhållit tjenstledighet for den från nåmnda dag återstående 
delen af Vårterminen.

Lektorn vid Norrkopings h. Elem.-låroverk, Fil. Dokt. Th. D. G. Widegren blef i April 
d. å. utnåmd till Lektor i Grekiska och Latin vid hårvarande låroverk, och åtnjuter likaledes 
ifrån den l:a Maj, då han skulle tilltråda sin tjenst, tjenstledighet till Vårterminens slut.
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Lektorn, Fil. Dokt. J. E. Modin, hvilken alltsedan Hostterminen 1867 såsom vik. uppehål- 
lit lektionen i fråmmande lefvande språk hårståde% utnamdes i April d. å- till ordin^rie iune- 
hafvare af samma befattning, hvilken han den 1 dennes tilltrådde.

Samtlige desse nyutnåmde lårare medfora redan till sina befattningar vana och dfning i 
lårarekallet, vunna under långre eller kortare tids foregående utofning af detsamma, hvilket i fore
ning med deras genom aflagda prof dokumenterade lårdom, beråttigar till viss forhoppning om, 
att deras verksamhet skall blifva for låroverket och ungdomen gagnande och vålsignelserik, och jag 
begagnar detta tillfålle att helsa dem hjertligen vålkomna ibland oss!

Tjenstlediga hafva varit: Lektorn, Prosten J. F. Norman och Lektor V. Enblom, båda från 
Hostterminens borjan till den l:a September, for sjukdom; Adjunkten G. A. Westholm under 
Vårterminen, for aflåggande af Pastoralexamen; Prosten Gihl från den 8 Febr. till den l:a Maj, 
for enskilda angelågenheter; Lektor Th. D. G. Widegren och Adjunkten J. A. F. Svartz, såsom 
hår ofvan nåmdt år, ifrån d. 1 Maj till Vårterminens slut, for enskilda angelågenheter; Gymna- 
stiklåraren, Kapten B. Bolling från den 3 Maj till Vårterminens slut, for tjenstgøring såsom 
Officer. — Fbrordna.de: till v. Lektorer: Adjunkten, Fil. Dokt. C. A. Hvasser vid den efter Pro
sten Normans afskedstagande lediga lektionen till den l:a Maj, sedan till Vårterm, slut for Lek
tor Widegren; Fil. Dokt. J. E. Modin vid den efter Lektor Enbloms afskedstagande lediga lek
tionen till d. l:a Maj; Lektorn, Fil. Dokt. C. Schmidt från den 8:de Februari till d. l:a Maj 
for Prosten Gihl; till vik. Adjunkter: Fil. Kand. E. Sandelius for Adjunkten Hvasser i anled
ning af nyssuåmda dennes forordnande, under hela låseåret; Fil. Kand. C. V. Modin under Host
terminen och Stud, vid Uppsala Universitet P. A. W. Gullbergson under Vårterminen till l:a 
Maj vid den genom Con-Rektor Olausons ddd lediga Adjunkturen, under återstående delen af 
Vårterminen for Adj. Svartz; S. M. Kand. C. J. Lindstén vid den genom Adj. Hedenlunds dod 
lediga adjunkturen under hela låseåret; Stud, vid Uppsala Universitet G. W. Nyberg under Vår
terminen for Adj. Westholm; Lojtnanten vid Westmanlands Regemente C. A. Schenstrbm från 
den 3 Maj till Vårterm, slut for Kapten Bolling.

Under Vår- och Hostterminen 1871 har Fil. Kand. O. E. Bjbrling hårstådes genomgått det 
s. k. Profåret.

Undervisningen var-under Hostterminen på fbljande sått fordelad mellan lårarne: 
Undertecknad Rektor: Latin i kl. VII....................................................................... 13 t:r i veckan.
Lektorn, R. N. O., L. K. V. A., Fil. Doktor E. G. Bjbrling: Mathematik i

VII—Vil. r.................................................................................................... 18 „ „
Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Lbfberg: Hist, och Geogr. i VH—VI....................... 19 „ „
Lektorn, Fil. Dokt. C. H. Johansen: Naturvetenskap i VII—V........................ 20 „ „
Lektorn, Fil. Dokt. B. A. Sundén: Svenska i VII—V; Filosofi i VII .... 15 „ „
Lektorn, Prosten, Fil. Dokt. F. Gihl: Christendom i VII—V; Hebreiska . . . 16 „ „
v. Lektorn, Fil. Dokt. C. A. Hvasser: Grekiska i VII—VI...............................22 „ „
v. Lektorn, Fil. Dokt. J. E. Modin: Tyska i VI; Franska i VII; Engelskamed

frivilliga i VII samt icke-Greker i VII—VI........................................ 18 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. H. E. Lyrberg: Christendom i IV—II; Latin i III; mor-

gonbonerna.................................................................................................27 „ „
Adjunkten S. H. Bathsman: Franska i VI—IV r.; Kalligrafi i III....................... 22 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. F. J. L. Wulff: Mathematik i VI 1.7«., V, IV— Hr. . . 27 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. P. A. Peterson: Engelska i VI—II samt icke-Greker i

V—IV; Latin i II; Tyska i V-IV; Kalligrafi i II...............................25 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. G. A. Westholm: Hist, och Geogr. i V—IV; Latin i V;

Latinskrifning med icke-Greker i VI................................................... 23 „ „

Fbrordna.de
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Adjunkten, Fil. Kand. K. A. Stigman: Svenska i IV—II; Hist, och Geogr. i H; 
Tyska i III—IL; Latinskrifning med icke-Greker i V......

Adjunkten, Fil. Dokt. C. G. Åstrom: Natur.-hist. IV— II; Mathematik i IV—II 7s.;
Hist, och Geogr. i III....................,........................................................

v. Adjunkten, Fil. Kand. E. Sandelius: Grekiska i V—IV; Latin i VII1. (1 tre) 
och VI2.........................................................................................

v. Adjunkten, S. M. Kand. C. J. Lindstén: alla amnen i I utom Kalligrafi och 
Teckning ...................................................................................

v. Adjunkten, Fil. Kand. C. V. Modin: Latin i Vil. och IV..............................  
Musik-Direktbren G. Nordvall: Musik och Sångofningar i alla klasser . . . 
Ritlararen N. Tufvesson: Kalligrafi i I; Teckning i alla klasser (åfven icke- 

Greker) .......................................................................................
Gymnastiklåraren, Kapten li. Rolling: Gymnastik- och Vapenofningar i alla 

klasser (oberaknadt undervisningstiden utom Schema).

24 t:r i veckan.

25 „ „

20 „ „

27 „ •
24 „ „
11 „

10 „ „

Under Vårterminen hafva uti ofvanstående fordelning af undervisningen foljande fbråndrin- 
gar egt rum: Lektor Schmidt har från och med den 8 Februari dfvertagit Prosten Gihis tjenst- 
gbring; Stud. P. A. V. Gullbergson Kand. C. V. Modins, och Stud. G. V. Nyberg Adj. West- 
holms.

Skrifofningarna hafva under låseåret handhafts:
de Latinsha af Rektor for VII2.; af v. Adj. Sandelius for VII1. och VI2.; af v. Adj. C. V. Mo

din (under vårtermin v. Adj. Gullbergson) for VI1.; af Adj. Westholm (under vårter
min v. Adj. Nyberg) for V; af Adj. Åstrom for IV.

de Svenska af Lektor Sundén for VII; af Prosten Gihl (under vårterminen Lektor Schmidt) for 
VI2.; af Adj. Rathsman for Vil.af Adj. Peterson for VI1. af Adj. Stigman for 
V och IV. '

de Lranska af Lektor Modin.
de Tyska af Lektor Modin for VI; af Adj. Peterson for V och IV. .
de Mathematiska af Lektor Bjorling.

Klassfbreståndare hafva under låseåret varit: Lektor Bjorling for VII2.; Lektor Sundén for 
VII1.; v. Lektor Hvasser for VI2.; Lektor Johansson for VI1. ar, Adj. Wulff for VI1. br, Adj. 
Rathsman for V; v. Adj. C. V. Modin (under vårt. v. Adj. Gullbergsson) for IV; Adj. Åstrom 
for III; Adj. Peterson for II; v. Adj. Lindstén for I.

Den sårskilda inspektionen bfver lårjungarne har varit fordelad på samtlige lårare.

C. Lårjungarne.

Antalet utgjorde vid forrå årsberåttelsens afgifvande.......................................................281.
Under detta låseår hafva blifvit inskrifne:

Hostterminen............................................................................................................. ......... 35.
Vårterminen..........................................................................................  .____6. 322.
Sedan forrå årsberåttelsens afgifvande afgångne...................................................... 49.
Sålunda utgdr antalet denna dag ......... ■ 273. 322.

Af dessa tillhbra 21 forstå klassen.
39 andra „
31 tredje „
33 fjerde „ .
31 femte „ .
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46 sjette klassen lagre afdeln.
29 sjette „ hogre „
23 sjunde „ lagre ,, '
20 sjunde „ hogre „

Summa 273.
Realisternas antal ar 10, af hvilka 3 tillhora andra klassen, 1 tredje, 1 fjerde, 3 femte 

och 2 sjette klassens lagre afdelning. — 74 lårjungar hafva låst latin utan Grekiska; 8 He
breiska; 19 Engelska jåmte Latin och Grekiska. — Från klassiska till reala linien hafva under 
laseåret 2:ne lårjungar bfvergått, från reala till klassiska 1. — Af de afgångne hafva 15 efter 
ailagd maturitetsexamen afgått till Universitetet, 4 till annat låroverk, 3 att sbka intråde vid 
Teknologiska Institutet, 1 till Chalmerska Slojdskolan, 1 till Handelsinstitut, 2 till Bokhandel, 
1 på Apothek, 5 i handel, 1 på bruk, 2 till sjos, 12 till andra yrken, 2 utan uppgifvet ån- 
damål.

D. Skollokalen.

Gymnastiklokalen undergick under sistlidne sommarferier en temligen dyrbar reparation, i 
det att våggarna under tråpanelningen beklåddes med forhydningspapp. 4 storre skåp till 
forvarande af div. till museum horande saker hafva inkbpts. Kostnaderna hårfor hafva bestridts 
af Byggnadsfonden.

E. Ijiidervisningsniaterielcn.

For Låroverkets medel hafva inkopts bland annat diverse Kartor for undervisningen i 
Hist, och Geografi, samt "Våggtaflor”, andra kursen, och diverse etuder for undervisningen i 
Teckning, de sistnåmnda till en kostnad af 115,10 rmt. Åfven har låroverket betalat hålften af 
kostnaden for en ny skottafla vid skjutbanan i Wasaparken med 50 Rdr, hvarjemte 20 st. nya 
florettklingor blifvit inkopta.

For Bibiiothekets medel åro inkopta:
Uppsala Universitets Årsskrift 1871: Philosophie h 1, 4.
Acta Universitatis Lundensis 1870: Theologie & Mathematik.
Svenska Akademiens Handlingar, 46:e delen.
Schmids Encyclopædie, h. 79—86.
Gauss Werke. T. VIL

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

Från Kgl. EeclesiastiEEepartementét: 
Danska och Norska Låroverks-Program for året 1870—71.

Från Kgl. Vetenskaps-Akademien: 
Akademiens Forhandlingar for åren 1869, 70.

„ Handlingar, B. 7, 2 h. och B. 8.
Lefnadsteckningar ofver Akad:s efter år 1854 aflidna ledambter. B. 1, h. 2.
Icones selectæ hymenomycetum nondum delineatorum. P. III—VI.
Meteorologiska iakttagelser i Sverige, B. 9—11.
Akademiens minnespenningar ofver Gen.dir. Ekstromer samt Presidenten J. A. v. Hartmansdorff. 
Minuesteckning ofver E. G. Greij&r af F. F. Carlsen.
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Från Svenska Akademien:
Dess minnespenning i silfver ofver Skalden E. Stagnélius.

Från Smithsonicm Institution: .
Contributions to Knowledge Vol. XVII. Washington 1871.
Annual Report for 1869. Washingt. 1871.

Från Etgifvarne:
Archiv d. Mathematik und Physik, herausgegeben von J. A. Grunert. Th. 53 och Th. 54, h. 1, 

2. Greifsw. 1871—72. '
Veckoskriften "Samtiden” for 1871 och 72 af C. F. Eergstedt.

Från Grefve Hamilton å Hedensberg:
Lanckisch, Fr. Deutsche, Hebraische und Griechische Concordants-Bibel. Leipz. 1677. Folio.
Ett Elghufvud.

Från Kgrkoh. K. Forsberg:
Diverse, mest filosofiska, akadem. disputationer, ventilerade i Lund och Helsingfors.
Matz Jensson Medelfar, Encænia sacra. Lund, in 4:to.
Grape, Is. Minne af Presterskapet i Lappmarks-forsamlingarne inom Hernosa.nds stift. Umeå 

1853.

Från Frosten Fornells Sterbhus:
Plautus, Comoediæ. Commentarius ex recens. Fr. Gronovii. Leyden 1669.

Från D:r A. Odelberg:
Muller, J. Grundriss der Physik und Meteorologie. Braunschw. 1846.

Från Stud. I. G. Iverus:
Portratt af G. Th. Jdrta i glas och ram.
2:ne Palmblad, hvarå på tamuliska språket finnes "Fader vår” m. m.

Från Frosten C. M. Sbdergren:
Den babyloniska Talmud. Akad. afh. af F. A. Fehr. Ups. 1872.

Från Kgl. Nordiske Oldskrift-Selskab:
Scripta historica islandorum. Vol. VII—XI. Kopenh. 1835—42. 8:vo.
Fornmanna Sogur. B. IX, X, XII. Kopenh. 1835—37. 8:vo.
Nordisk Tidskrift for Oldkyndighet. B. 1, h. 2. B. 2, h. 1, 2, ib. 1833.
Det Kongl. Nordiske Oldskrifts-Selskabs Aarsmbde 1842. ib. 1842.
Ledetraad til Nordisk Oldkyndighet. ib. 1836.
Annaler for Nordisk Oldkyndighet. ib. 1839.
Oldnordiske Sagaer udg. i oversåttelse. B. XII. ib. 1837.

Från v. Fastor A. F. Svederus:
En Runstaf från Wenjan i Dalarna.

Från Notarien A. Muntzing:
Ett stycke jern, upphåmtadt från hafsbotten vid Stromstad, på hvilket en mångd djur fåstat 

sig.

Från Skolungdomens Musikkår:
Åtskilliga Bleckinstrument, en Bastrumma med tillbehor samt div. Musikalier.
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Från Sållskapet Karl sbr oder na har åfven i år blifvit till mig bfverlemnad en frikostig gåf- 
va af 150 Rdr Kmt, 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 aflå- 
roverkets 6:te eller 7:de klass.

Vid den muntliga afgångsexamen, som egde rum hårstådes den 3 och 5 Juni sistlidet år, 
biefvo foljande 15 lårjungar tillhbrande 7:e klassens hogre afdeluing mogne forklarade: G. A. 
Thunmant A. M. Nyman, C. R. Collin, G. A. Hellstrom, C. A. S. Arnberg, C. A. R. Ljung- 
dahl, C. E. V. Héllgren, C. A. Andersson, F. L. Fredriksson, E. M. Bruce, C. A. Tersmeden, 
L. TT. V. LjungdaM, I. V. Adams son, I. Palm och K. W. Forsberg. Såsom Censorer funge- 
rade Professorn vid Lunds Universitet, Riddaren af K. N. O. Fil. Doktor D. did. A. Moller och 
Professorn vid samma Universitet, Fil. Dokt. C. A. Walberg.

Den skriftliga examen med de 19 lårjungar i sjunde klassens hogre afdelning, samt 2 pri
vatister, som i stadgad ordning anmålt sig till afgångsexamen under innevarande Vårtermin, 
egde rum den 19, 20, 22 och 23 nåstlidne April. Den muntliga examen, till hvilken desse 
samtlige blifvit admitterade, kommer att borjas den 22 Maj.

Uppvisning i Gymnastik sker Thorsdagen den 30 Maj kl. 6 e. m.
Årsexamen med Låroverkets samtliga klasser kommer att hållas Thorsdagen den 30 Maj 

kl. 9—12 f. m., 4—6 e. m., samt Fredagen den 31 Maj kl. 9—11 f. m., hvarefter slutbfning i 
Sang sker på stora lårosalen. Sedan derefter flyttningen klasserna emellan, åfvensom de belo- 
ningar och understod, som blifvit lårjungar tillerkånda, offentligen gifvits tillkånna, kommer lå
seåret att afslutas med Gudstjenst i Domkyrkan, då tecken gifves med stora klockan.

Att Låroverkets Eforus, Biskopen, Kommendbren af Kgl. Nordstjerneorden, Hbgvbrdigste Hr 
Doktor G. O. Bjorling måtte tåckas med sin nårvaro gifva åt ofvannåmda offentliga forråttnin- 
gar bkad vigt och betydelse, derom anhåller jag vdrdsamast. Med samma vbrdsama anhållan 
vånder jag mig åfven till de mån, som H. H. Eforus anmodat att såsom ledare och vitnen vid 
examen tillstådesvara: Lånets Hofding, R. N. O. Hr G. R. Charpentier, Sekund-Chefen for Lif- 
regementets Grenadier-corps, Ofversten, Riddaren af K. S. O. och S:t O. O. Frih. H. Falkenberg, 
Domprosten, L. N. O., Fil. Doktor Herr C. W. Linder, Lands-Sekreteraren, Ridd. af K. N. O. 
Fil. Doktor Herr N. C. E. Treffenberg, Borgmåstaren Herr E. W. Abenius, Stadslåkaren, Ridd. 
af K. W. O., Herr Doktor L. M. Altin, Lasarettslåkaren Hr Doktor J. F. Claréus, Prosten Le
dam. af K. W. O., Fil. Dokt. Herr L. E. Boberg; och skall råkna det for en heder och glådje 
att vid samma tillfållen få se rått talrikt nårvarande ungdomens Fbråldrar, Anhbrige och Måls
mån, samt bfrige vetenskapernas och den offentliga undervisningens Gynnare och Vånner.

Westerås den 17 Maj 1872.

Ludvig Ulossberg.
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II. Lagre Elementarlåroverket i Sala.
(Uppgift af Rektor, Fil. Doktor J. fi. Westman).

A. Undervisningen.
Hostterminen borjade den 30 Augusti och slutade den 19 December; Vårterminen borjade 

den 18 Jauuari och kommer att afslutas den 5 Juni.
Tiden for den dagliga undervisningen har varit kl. 7—9 och 10—1’2 formiddagarne samt 

två timmar Mandags-. Tisdags-, Thorsdags- och Fredags-eftermiddagar. Fjerdedels-timmen hvarje 
morgon fore klockan 7 har blifvit anvånd till bon och bibellåsning.

Gymnastikofningarna hafva forsiggått kl. 1’2—*/2l hvarje dag; ofningar i Ritning och Sang 
hafva hållits, de forrå kl. 2—3 Onsdags- och Lordags-eftermiddagar, de sednare kl. 3—4 samma 
eftermiddagar.

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

Åmneslåsning for låraren har varit begagnad likvål så, att en lårare haft de fiesta under- 
visningstimmar i l:sta klassen.

Hemlexor hafva under låseåret gifvits i 2:dra och 3:dje klasserna, men ej till någon dag 
i flera åu två låroåmnen for 2:dra och tre for 3:dje klassen. Den tid, som på detta hemarbete 
behbft anvåndas, kan beråknas till en a två timmar for dag.

Hvad betråffar omfanget af undervisningen och hvilka lårobdcker begagnats, inhemtas detta 
af foljande uppgift om

Genomgångna Pensa under laseåret:

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

Bibelspråk och Psalmer.
Klassen II. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Hiibner. — Kateches: 2:dra, 3:dje och 4:de 

hufvudst. — Valda Bibelspråk och Psalmer.
Klassen III. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Kurtz. — Kateches: 5:te hufvudst. och re

petition af de foregående. — Katechisation. — Valda Bibelspråk 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 Europas 

politiska.
Klassen III. — Historia: ifrån Frihetstiden till Lårobokens slut. — Geografi: Europas politiska 

afslutad jemte Asiens och Afrikas.

Mathematik. .
Klassen I. — Arithmetik: Sorter och Bråk efter Zweigbergk, jemte Hufvudråkning. — Geome

tri: Linearteckning efter Ekman. — Mera forsigkomne Lårjungar 12 propositioner af Eukl. l:sta 
Bok.

3
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Klassen IL — Klassiska linien. Arithmetik: Sorter och Bråk, Braks anvåndning på Sorter, Huf- 
vudråkning. — Några lårjungar: Regula-de-tri, Enkel och Sammansatt, Intresse-, Rabatt-, Bolags- och 
Kedje-rakning. — Geometri: Eukl. Bok. I, 41 propositioner.

Real-linien. Arithmetik: Sorter, Bråk, Bråks tillåmpning på Sorter, Hufvudrakning. — Några 
larjungar: Regula-de-tri. — Geometri: Detsamma som den klassiska linien.

Klassen III. ■— Klassiska linien. Arithmetik: Sorter, Bråk, Bråks tillåmpning på Sorter, Regula- 
de-tri med tillåmpning på Intresse-råkning, Hufvudrakning. — Några Lårjungar Sammansatt Regula- 
de-tri. — Geometri: Eukl. Bok. I.

Real-linien. Arithmetik: Detsamma som den klassiska. — Några lårjungar: Rabatt-, Bolags-och 
Kedje-rakning. — Geometri: Eukl. IV Bocker.

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

riga Verldsdelarnes.
Klassen II. — Klassiska och real-linien gemensamt: Botanik: Arrhenii mindre Lårobok fullstån- 

dig, med begagnande af Thedenii Skolbotanik och Anderssons Våggtaflor. — Insamling af våxter.
Klassen III. — Klassiska linien. Botanik: II klassens kurs ytterligare genomgången. — Insam

ling af våxter. — Zoologi: Inledning till Djurrikets kånnedom och Dåggdjuren till de tvåklofvade ef
ter Torin.

Real-linien. Botanik: Detsamma med den klassiska. — Zoologi: Inledningen, Dåggdjuren och 
någon bekantskap med Foglarne.

Svenska språket.
Klassen I. — Låsning af Sundéns och Modins Låsebok med redogbrelse for innehållet; låsning 

ur minnet af vissa skaldestycken. Ordklasser och Satsdelar samt det vigtigaste af Formlåran, efter 
Brodéns Lårobok. — Råttskrifningsbfningar.

Klassen II. — Låseofningar såsom i foregående klass. Satsbindningar och Satsfogningar. — 
Skrifofningar.

Klassen III. — Låseofningar. Sammansatta Satsbindningar och Satsfogningar. - Skrifofningar.

Tyska språket.
Klassen I. — Hjorts Grammatik: Det vigtigaste af Formlåran, ofningar for den forstå undervis

ningen pag. 112—134. — Flachs Låsebok: Prosaische Lesestiicke 1—12.
Klassen II. — Båda linierna. Formlåran efter Hjort. — Explication: Flachs Låsebok, st. 12 

—28. — Realisterne locutions- och skrifofningar.
Klassen III. —- Båda linierna. Formlåran efter Hjort. — Explication: Flachs Låsebok, st. 22 

—41. — Realisterne locutions- och skrifofningar. — Några lårjungar af real-linien: Svedboms Låse
bok st. 51—64. — Något begrepp om Syntaxen meddeladt under skrifofningar efter Lyth.

Engelska språket.
Klassen II. — Real-linien. Uttalslåra efter Olde och Sundstén. — Af den sednares Elementar- 

bok: Ofningar till Formlåran, st. 1—17 och Blandade ofningar st. 1—8. — Tragedien Dagobert, 
l:sta Akten.

Klassen III. — Real-linien. Detsamma med Real-linien af klassen II. — Dessutom af Sundsténs 
Elementarbok: Ofningar till Syntaxen st. 17—51. — Tragedien Dagobert, l:sta och 2:dra Akten.

Latin.
Klassen II. — Låseofningar efter Råbe, afdeln. 1—3 i forening med extemporerade Satsbfningar. 

— 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.
Betråffande undervisningsskyldigheten, har den varit fbrdelad på foljande sått:
Rektor har undervisat i Christendom 3 timmar, i Historia och Geografi 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.
Skrifofningarne hafva forsiggått på lårorummet och råttats af låraren i åmnet.
Sånglåraren Lojtnant F. Aminoff har undervisat i Sång 2 timmar i veckan och, såsom 

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

C. Lårjnngarne.
Fore Hostterminens borjan afgingo 12, af hvilka 4 bfvergått till hogre Elementarlåroverk.
Hostterminen inskrefvos 19; antalet var den terminen 52.
Under vinterferierna afgingo 4, och vid Vårterminens borjan inskrefvos 2, hvadan antalet 

denna termin år 50.
Under låseåret hafva 5 lårjungar ofvergått från klassiska till reala linien.
Lårjungarnes antal i de sårskilda klasserna har varit foljande:

Under Hostterminen: Under Vårterminen:
i l:sta klassen 19. i l:sta klassen 18.
i 2:dra klassen 16, deraf 7 på reallinien. i 2:dra klassen 16, deraf 5 på reallinien.
i 3:dje klassen 17, deraf 12 på reallinien. i 3:dje klassen 16, deraf 10 på reallinien.

D. Skollokalen.
Ingen forandring.

E. Undervisnhigs-ltfaterielen.
Tillbkningen hårutinnan består fornåmligast utaf foljande: Våggtaflor for undervisningen i 

teckning, 2:dra kursen; Ordbok ofver Svenska språket af A. F. Dalin; Latinskt Lexicon af C. 
Cavalin, samt Tyskt och Svenskt Lexicon.

Genom Consistorii-Expeditionen har låroverket emottagit Svensk Forfattnings-Samling for 
1871.

F. Ewninn.
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 Borgmåstaren P. Schott, Herr vice Pastor G. E. Borgman och Herr Rådmannen J. A. 
Ekstedt.

Års-examen år af H. H. Ephorus utsatt att hållas den 5:te Juni.
Sala den 6 Maj 1872.
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III. Lagre Elementarlåroverket i Arboga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. L. II. Aftelins.)

Undervisningen.
Hbstterminen borjades den 31 Augusti och afslutades den 20 December; Vårterminen bor

jades den 22 Januari och kommer att afslutas den 8 inst. Juni.
Låsetimmarna hafva, såsom under foregående år, varit fbrlagda till formiddagarna kl. 8—10 

samt kl. 12—3 e. m., och dessutom for klasserna V—II till kl. 5—6 Mandags- och Thorsdags- 
eftermiddagar. Ofningarna i Gymnastik hafva egt rum for alla lårjungarne gemensamt hvarje 
dag en half timme omedelbart efter morgonlektionernas slut; till vapenofningar har for de lår
jungar, som deruti bfvats, en timme på Lbrdags-eftermiddagarna varit anslagen. Ofningarna i 
Sang och Instrumentalmusik hafva varit fbrlagda till Tisdags- och Fredags-eftermiddagar; båda 
såugafdelningarna hafva haft den gemensamma bfningstimmen på Ondags-eftermiddagarna. Till 
undervisning i Teckning hafva varit anslagna och i den allmånna låseordningen upptagna: for 
klasserna IV—I en timme i veckan samt for klass. V två timmar. En timme i veckan utom 
Schema har varit anslagen till undervisning i detta åmne for de lårjungar, som frivilligt dertill 
anmålt sig. — De lårjungar på klassiska linien, hvilka varit befriade från låsning af Grekiska 
språket, hafva på de åt detta språk anslagna lårotimmar varit sysselsatta i enlighet med fbre- 
skrifterna i Nåd. Cirkul. af den 10 Mars 1869, och har dervid for 5:te klassens dispenserade en 
af dessa lårotimmar varit anslagen till Latinskrifning.

Hemlexor hafva i alla klasser och for hvarje dag blifvit lårjungarne fbresatta, for kl. I i 
ett å två åmnen dagligen, for kl. III—II i allmånhet i 2:ne åmnen, for de ofriga i 3:ne åmnen, 
och kunna dessa hemlexor i allmånhet anses hafva upptagit: i l:sta klass. 1 å l*/2 timme dag
ligen; i 2:dra och 3:dje klass. å 2 timmar; i 4:de och 5:te klass. 2W å 3 timmar. Den tid 
lårjungarne behbft anvånda på sina hemskripta har flertalet uppgifvit till omkring 2 timmar i 
veckan.

Undervisningen har på fbljande sått varit mellan Lårarne fbrdelad:
Rektor: Latin och Tyska i klass. V—IV; Engelska i V; bitrådt vid undervisningen i Fran

ska i V—IV samt i Latin i II; tillsammans 20 timmar i veckan.
Kollega L. T. SundeU: Mathematik i V—II; Tyska i II med undantag af Realliniens sår- 

skilda timmar; Vålskrifning i IV samt II k.\ tillsammans 31 timmar.
Kollega, Fil. Dokt. G. H. von Stapelmohr: Alla åmnen i I utom Teckning; Fysik i V—IV; 

tillsammans 31 timmar.
Kollega, Fil. Kand. J. E. E. Åhrling: Historia och Geografi samt Naturalhistoria i V— II; 

Kristendom i II; Vålskrifning i III k.; tillsammans 31 timmar.
Kollega, Fil. Dokt. S. O. Stenberg: Kristendom i V—III; Svenska i V—II; Latin iII; Gre

kiska i V—IV; Tyska (skrifbfningar, 1 t:e) i IIr.; Vålskrifning i Hr.; tillsammans 31 timmar.
Kollega, Fil. Dokt. J. E. M. Leander: Franska i V—IV; Engelska i IV—II; Latin och Ty

ska i III; Svenska (låsebfningar) i III (1 t:e) och II (1 t:e); Tyska (skrifbfningar, 1 t:e) i II r.; 
tillsammans 29 timmar; hvarjemte vik. Ritlåraren, som haft 6 undervisningstimmar i veckan, bi
trådt vid undervisningen i Vålskrifning.

Rektor har råttat 5:te och 4: de klassernas Latinska och Tyska hemthemata; Kollega Sten
berg 5:te och 4:de klassernas Svenska samt Kollega Leander 3:dje klassens Latinska och Tyska 
uppsatser jemte det den sistnåmnde handhaft från Grekiska dispenserades sårskilda Latinska 
skrifbfningar.
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Under låseåret hafva fdljande lårostycken blifvit genomgångna:

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

ket af Katekesen. — Låsning af valda psalmer.
Modersmålet: Låsning af valda stycken ur Sundéns och Modins låsebok samt Starbåcks Beråttelser ur 

Sv. Historien, med ofning for lårjungarne att med egna ord redogdra for innehållet af det 
låsta. -- Råttstafningsbfningar. — Det vigtigaste om satsdelarna och af formlåran till de 
svaga Verberna, efter Brodéns lårobok.

Tyska: Hjorts Grammatik, det vigtigarte af formlåran till de svaga Verberna jemte de dubbla dfver- 
såttniugsofningarna.

Mathematik: Arithmetik, de fyra råknesåtten i sorter. — Ofning i hufvudrakning. — Linearteckning. 
Naturvetenskap: Fys. Geografi, allmån kånnedom om verldsdelarna samt det vigtigaste af Europas fy

siska Geografi, efter Palmblad.
Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia till Kalmare-Unionen, efter Ekelunds "Lårobok for 

forstå begynnare". — Europas politiska Geografi, Skandinavien, Ryska riket, Osterrike, 
Syd-Tyska Statsgruppen och Preussen, efter Palmblad (13:de uppl.).

Andra Klassen:
Kristendom.: Bibi. Hist., Gamla Testam. från och med 45 beråttelsen samt Nya Testam.— Andra huf- 

vudstycket af Katekesen jemte repetition af det forstå. — Låsning af valda psalmer.
Modersmålet: Låseofningar såsom i foregående klass. — Formlåran efter Brodéns lårobok, fullståndi- 

gare. — Låran om Satsen och dess delar nårmare inhåmtad under låse- och skrifofningar.
Latin: Rabes lårobok, det vigtigaste af formlåran samt afdeln. 1—2 af låseboken.
Tyska: Formlåran fullståndigare — Svedboms storre låsebok styck. 1-—22. — Realliniens sårskilda 

timmar anvånda till skrifofningar.
Engelska: Enbloms lårobok, Uttalslåran, låseboken sid. 1—19 med undantag af styck. 20. — Det vig

tigaste af formlåran till och med de oregelb. Verberna.
Mathematik: Klassiska linien: Arithmetik, de fyra råknesåtten i sorter och bråk. — Ofning i hufvud- 

råkning. — Reallinien: Arithm., de fyra råknesåtten i sorter och bråk samt enkel och sam
mansatt Regula-de-tri. — Ofning i hufvudrakning. — Geometri, Euklid. Bok. I.

Naturvetenskap: Botanik, Anderssons "Inledning till Botaniken," Håft. I, det vigtigaste om våxternas 
yttre organer, med ledning af Anderssons botaniska våggtaflor samt några insamlade all- 
månnare våxter.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia från och med Carl Knutsson Bonde till Carl X Gustaf. 
— Europas polit. Geografi från och med Preussen till Schweiz jemte repetition af det fore
gående, efter Palmblad (12:te uppl.).

Tredje Klassen.
Kristendom; Bibi. Hist, repet. — Tredje, fjerde och femte hufvudstyck. af Katekesen. — Låsning af 

valda psalmer.
Modersmålet : Låse- och skrifofningar. — Låroboken, kap. 1—3, repeterad; af kap. 4 det nbdvåndi- 

gaste.
Latin: Formlåran fullståndigare. — Af Casuslåran det vigtigaste. — Cornelius Nepos: Miltiades, Ci- 

mon, Aristides, Conon, Iphicrates, Chabrias, Timotheus. — Skrifofningar på lårorummet.
Tyska: Formlåran fullståndigare och afslutad. — Låseboken, styck. 23—4S, 94, 97. — Realliniens 

sårskilda timme anvånd till skrifofningar.
Engelska: Formlåran fullståndigare. — Låseboken, styck. 20, 23—33.
Mathematik: Klass. linien: Arithm., låran om Sorter samt Reg.-de-tri. — Ofning i hufvudrakning. — 

Geometri, Euklid. Bok, 1. — Reallinien: Arithm., Reg.-de-tri, Intresse- och Bclagsråkning. 
— Ofning i hufvudrakning. — Geometri, Euklid. Bbck. 1—4.



22

Naturvetenskap: Botanik, Anderssons "Inledning till Botaniken,” Haft. 1, med ledning af Anderssons 
botaniska våggtaflor och Thedenii Skolbotanik samt insamlade 50 våxtarter. — Zoologi, 
Torins lårobok, Inledningen och Dåggdjuren till Glires, med ledning af Fiedlers "Anato- 
mische Wandtafeln” och Kraus’ ”das Thierreich in Bildern.” — Realliniens sårskilda timme 
anvånd till låsning af fys. Geografi tillsammans med 4:de klassens Realister.

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

1jer de Klassen.
Kristendom: Katekesen repeterad. — Låsning af Matthei Evangelium. — Bergs Bibelhandbok, Gamla 

Testamentets Kanoniska bocker.
Modersmålet: Låseofningar. — Lårobokens Kap. 3—4 fullståndigare. — Skrifofningar på lårorummet. 
Latin: Form- och Casuslåran fullståndigare; fortsåttning af Syntaxen, det vigtigaste. — Cornelius 

Nepos: Lysander, Alcibiades, Thrasybulus, Conon. -- Cæsar de bello Gallico, Bok. 1, Kap. 
1—15. - Ett hemthema i veckan.

Grekiska: Kiihners Grammatik, det vigtigaste af formlåran t. o. m. Verba liquida samt låseofnings- 
styck. 1 —52.

Tyska: Formlåra repeterad; af Syntaxen det nbdvåndigaste. — Låseboken styck. 42—64. — For Real
linien ett hemthema i veckan.

Hngelska: Grammatik fullståndigare. — Låseboken styck. 33—38. — De från Grekiska dispenserade 
lika med 2:dra klassen.

Franska: Oides lårobok, det vigtigaste af formlåran till de oregelb. Verberna. — Låsebokens l:sta 
afdelning, l:sta kursen, styck. 1—50.

Mathematik: Klass. linien: Arithm., Reg.-de-tri och Intresseråkning. — Geometri, Eukl. Bock. 1—2.
■— Ofning i hufvudråkning. — Reallinien: Proportionslåra samt låttare bfningssatser. -- 
Repetit. af Euklid., Bock. 1—4. — Algebra, Bjbrlings, Eqyationer af l:sta graden meden 
obekant jemte problemer ur Bjorlings problemsamling.

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons lårobok, Haft. 2, "Kronblomstrige” och "Fåstblomstrige", med 
ledning af egna herbarier, Thedenii Skolbotanik och Fristedts Exsiccater samt ett Skolans 
herbarium. — Insamlade ytterligare 75 våxtarter. — Zoologi: Torins lårobok, Dåggdjuren 
och Foglarne med ledning af Kraus’ ”das Thierreich in Bildern” och Sundevalls "Atlas till 
Svenska foglarne". — Realliniens sarskilda timme anvånd till repetition af fysisk Geografi. 
— Fysik: Floderi lårobok, Inledningen och Geostatiken.

Historia och Geografi: Klass. linien: Gamla Tidens Historia, efter Ekelunds lårobok, till Alexander 
jemte nodig Geografi. — Ofversigt af de fråmmande verldsdelarnas polit. Geografi samt de 
fornåmsta Europeiska culturlåndernas pol. Geografi repeterad. —Reallinien: Wennerstroms 
lårobok i Allm. Hist, till Folkvandringarna. — Geografi lika med klass. linien.

Femte Klassen.
Kristendom: Katekisation. — Bibellåsning lika med 4:de klassen. — Bibelhandboken, Gamla Test, re- 

pet., Nya Testam. till Pauli bref. — Skarstedts Kyrkohistoriska beråttelser t. o. m. Mu
hamedanismen.

Modersmålet: Sats- och Interpunktionslåra repeterad. — Låsning af valda stycken ur Tegners skrif
ter. — Uppsatser på lårorummet.

Latin: Syntaxen fullståndigare med extemporerade ofningar. — Cæsar de bello Gallico, Bok. 1. — 
Ovidii Metamorph., Phaéton, Quatmor Ætates. -— Ett hemthema i veckan.

Grekiska: Formlåran t. o. m. Verba på p.i. — Xenophons Anabasis, Bok. 1, Kap. 1—7.
Tyska: Grammatik fullståndigare. — Schillers Wilhelm Tell, lær—3:er Aufzug, 4:er Aufz., l:teu. 2:te 

Sc. — For Reallinien ett hemthema i veckan.
Hngelska: Grammat. repet. — Låsebokens l:sta afdelning afslutad. — Walter Scotts Tales of a Grand- 

father, (Bergend. Edit.) Kap. 1—5. — Skrifofningar på lårorummet.
Franska: Klass. linien: Oides lårobok, det vigtigaste af formlåran till de oregelb. Verberna. —Låse

bokens l:sta afdelning, styck. 1 — 33. — Reallinien: Formlåran fullståndigare t. o. m. de 
oregelb. Verberna. — Låsebokens 2:dra afdeln., l:sta kursen, styck. 1—56. — Skrifofnin- 
gar på lårorummet.
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Mathematik: Klass. linien: Arihm., Reg.-de-tri och Intresseråkning. — Algebra till § 2 af 2:dra Kap. 
- Geometri, Eukl. Bock. 1—4. — Reallinien: Algebra, Irrationela qvantiteter, qvadrat- 
rotter, imagin. qvantit., Eqvationer af 2:dra graden till § 3 af 8:de Kap. jemte problemer 
ur Bjorlings problemsamling. — Geometri, Eukl., Bock. 5—6. — Repetition,

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons larobok. Haft. 2, med ledning af egna herbarier, Thedenii Skol- 
botanik, Fristedts Exsiccater samt Skolans Herbarium. — Insamlade ytterligare 75 våxt- 
arter. — Zoologi: Torins larobok, de vertebrerade djuren, med ledning af Kraus’ Bilder 
och Sundevalls Atlas. — Fysik: Floderi larobok, Hydrostatik, Aørostatik samt det vigti
gaste af Varmelåran jemte repet. af Geostatiken.

Historia och Geografi: Klass. linien: Gamla Tidens Historia afslutad och repeterad. - Reallinien: 
Wennerstroms larobok afslutad och repeterad samt på Realliniens sårskilda timme Asiens 
och de fbrnåmsta Europeiska culturlåndernas polit. Geografi repeterad tillsammans med 4:de 
klassen. — Båda linierna gemensamt hafva repeterat Fåderneslandets Historia f. o. m. Gu
staf Wasa samt Amerikas och Australiens pol. Geografi.

Lårarne.

Till den vid forrå årsberåttelsens afgifvande ånnu ej tillsatta femte Kollegatjensten vid Lå- 
roverket utnåmndes den 13 Maj fdrl. år Extralåraren vid H. Elementarlåroverket i Lund, Fil. 
Dokt. Jonas Erik Magnus Leander, och intrådde han med innevarande låseårs borjan i tjenst- 
goring hårstådes. — Tjenstlediga hafva varit: Musiklåraren J. E. Soderberg under hela låseåret 
samt Gymnastiklåraren, Kaptenen och Riddaren S. Lidman, under vårterminen, den forre for 
fortsåttande af sina studier vid K. Musikaliska Akademien, den sednare for sjukdom. — Såsom 
vikarierande lårare hafva tjenstgjort: under hela låseåret Kaptenen vid K. Lif-Regementets Gre- 
nadier-Corps, R. S. 0. Frih. St. Oreutz såsom vik. Ritlårare och Herr Alfr. Andersson såsom 
vik. Musiklårare, samt under vårterminen Sergeanten vid K. Westmanlands Regemente E. M. 
Eklund såsom vik. Gymnastiklårare. — Under hbstterminen tjenstgjorde Sergeanten Eklund så
som bitrådande Gymnastiklårare och Instruktor i exercis.

Rektor har varit klassfbreståndare for 5:te klassen, Kollega Sundell for 4:de, Kollega Åhr- 
ling for 3:dje, Kollega Stenberg for 2:dra samt Kollega Stapélmolvr for l:sta klassen.

Lårjungarne.

Vid forrå redogbrelsens afgifvande var lårj ungarnes antal 64. Af dessa afgingo efter låse
årets slut 19, deraf 10 till Hogre Elementarlåroverk — 2 till Westerås, 6 till Orebro, 1 till Streng
nås, 1 till Skara —, 1 for att bereda sig till nitråde i Chalmerska Slbjdskolan i Gøteborg, 1 
till privat skola, 1 till handtverk, 1 till landtbruksyrket samt 5 utan uppgifvet åndamål. — Vid 
hbstterminens borjan inskrefvos 12 lårjungar, 1 i 4:de, 3 i 2:dra samt 8 i l:sta klassen, och var 
alltså antalet under samma termin 57. Af dessa afgingo efter terminens slut tvånne; den ene 
utan uppgifven afsigt, den andre, en sedlig och flitig gosse, E. E. L. Jakobzon, tillhbrande an- 
dra klassen, med dbden kort efter Jul efter några veckors sjukdom. — Vid vårterminens bbr- 
jan återkom en lårjunge af dem, som efter forrå låseårets slut afgingo från Låroverket, och in- 
skrefs en lårjunge i l:sta klassen, och har alltså antalet under denna termin utgjort 57, deraf 
7 tillhbrt 5:te klassen, 12 den 4:de. 11 den 3:dje, 17 den 2:dra samt 10 den l:sta kissen. Af 
5:te klassens lårjungar hafva 5 låst Latin samt 4 Latin och Grekiska; af 4:de klassens hafva 8 
låst Latin samt 4 Latin och Grekiska; af 3:dje klassens lårjungar hafva 5 samt af 2:dra klassens 
8 låst Latin. — En lårjunge bfvergick vid låseårets borjan från klassiska linien till reala. — 
Sedan vid Påskferiernas borjan en lårjunge afgått, for att egna sig åt landtbruksyrket, utgbr 
antalet således for nårvarande 56.
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Skollokaien.
Intet anmårkningsvårdt att omnamna.

lindervisniiigsuiaterielen.
Under låseåret har, utom en uppsåttning lampor, en kopparflaska, en bastrumma och an- 

nat mindre dyrbart, fbljande blifvit inkbpt: Mellins Jesu lefverne; 2:ne omgångar våggtaflor for 
undervisningen i Tekning, 2:dra kursen (från K. Ecclesiastik-Departementets Expedition); Sun- 
devalls Atlas till Svenska foglarne, fortsåttning, samt ett uppstoppadt gråfsvin.

Från Consistorium har Låroverket fått emottaga Svensk Fbrfattningssamling, årg. 1871, 
samt den vanliga samlingen af Låroverkens årsberåttelser.

Dessutom får jag tacksamt omnamna foljande gåfvor: En samling i sprit forvarade djur 
från fråmmande verldsdelar, skånkt af Kontoristen Hr 77. Hbgman i Stockholm, samt en bok 
med titel: "Fbrenta Staternas af Amerika publika lånderier 1869” med tillhorande storre 
karta ofver Fbrenta Staterna, skånkt, såsom af ståmpeln på omslaget vill synas, af Fbrenta Sta
ternas Beskickning i Stockholm.

Slutligen får jag med tacksamhet omnamna, att hårstådes under forrå året aflidne f. Kap
tenen vid K. Uplands Regemente C. T. Strbmberger i sitt den 8 April 1867 uppråttade testa
mente ihågkommit Arboga Elementar låro ver k med en donation af 1000 Rdr Riksmynt, hvaraf 
årliga råntan såsom premier for flit och godt uppfbrande uti tre olika poster af 10, 20 och 80 
Rdr tilldelas tre af de mest deraf fortjente bland de fattigare yn'glingarne. Utredningen af 
sterbhuset har ånnu ej hunnit så långt, att Låroverket fått emottaga det donerade kapitalet; 
jag vill hoppas, att nåsta års redogbrelse for Låroverket kan hafva uågot vidare att om denna 
vålkomna gåfva omfbrmåla.

Examka.
Hdsttermins-examen hblls den 20 December, dervid såsom ledare och vittnen voro nårva- 

rande: Inspector Scholæ, Herr Kontraktsprosten Fil. Dokt. H. J. Robson; Herr Fbrste Stadslå- 
karen, Med. Dokt. W. M. Bergmanson; Herr v. Håradshbfd. Fil. Dokt. Th. Elfstedt; Ordfbran- 
den bland Stadsfullmågtige, Herr Brukspatronen C- Stenberg; Herr Majoren och Riddaren B. 
Wolffram samt Herr Handlanden och Riddaren J. 0. Rosendal. Den offentliga årsexamen år af 
H. H. Ephorus utsatt att hållas den 8 inst. Juni.

Arboga den 14 Maj 1872.
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IV. Stadspedagogien i Koping.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. M. Barken).

A. Undervisningen.
. Hostterminen, som borjade den 28 Augusti, afslutades den 15 December. Vårterminen bor
jade den 19 Januari och kommer enligt H. H. Efori beståmmande att afslutas Thorsdagen den 
6 Juni.

Den dagliga undervisningstiden har afven detta år varit forlagd till formiddagarne kl. 7—9, 
10—12 och e. m. kl. 1—2.

Timmen 12—1 Tisdagar, Onsdagar, Thorsdagar och Ldrdagar hafva ofningar hållits i Gym
nastik med och utan redskap och i enklare infanterirdrelser, hvilka såvål under hosten som vå
ren foretagits i fria luften, då våderleken sådant medgifvit. Några af de aldre lårjungarne hafva 
sårskildt bfvats i florettfåktning.

Tisdags- och Fredags-eftermiddagar kl. 3—4 har ungdomen ofvats i Sang, hvarefter sång- 
lararen lemnat undervisning i Violinspelning åt dem, som derfor haft lust och fallenhet.

Mandags- och Thorsdags-efterm. kl. 3—5 har undervisning i Ritning meddelats dels efter 
etyder, dels i geometrisk konstruktions- och projektionsritning.

Lårobockerna hafva varit desamma som vid hogre Elementarlåroverket i Westerås begagnas 
i motsvarande klasser, med undantag att i Rektorsklassen anvandts Kurtz’ Bibi. Historia, We- 
lander Bibelns kånnedom och Sundevalls Zoologi. Larokurserna i Kollega-klassen hafva hufvud- 
sakligen motsvarat dem for Forstå klassen; men uti Rektorsklassen har undervisningen, som van
ligt, for de aldre lårjungarne måst utstråckas till ett omfång, som i vissa åmnen motsvarat dem 
for tredje och fjerde klasserna. Undervisning i Engelska språket har meddelats åt 9 och i La
tin åt 2 lårjungar.

B. Lårarne.
Skola ns ordinarie lårare hafva under året varit oforhindrade att bestrida sina åligganden 

och hafva Rektor och Kollega undervisat hvar och en i sin klass med det undantag, att Kollega 
afven bestridt undervisningen i Engelska språket inom Rektorsklassen.

Civil-Ingenibren E. F. Hultgren har afven under detta år efter fbrordnande lemnat under
visning i Ritning.

C. Lårjungarne.
Lårjungarnes antal vid forrå låreårets slut utgjorde................................................................. 32.
Vid Hostterminens borjan inskrefvos.................................................................................... 5.

„ Vårterminens d:o d:o ............................................................................ . 8. 13.
Vid Hostterminens borjan afgingo..........................................................................................5.
„ Vårterminens d:o afgick........................................................................................................1. g.

Narvarande antalet utgor i Rektorsklassen........................................................................22.
„ „ „ i Kollegaklassen........................................................................17. 39.

D. Skol I ok alen.
Gymnastiksalen blef under sommaren till tak och fensterfoder uppmålad, golfvet till en del 

och de yttre stentrapporna helt och hållet omlagda.
4
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E. UiMiervisningsmaterieku.
For skolans egna medel har for sangundervisningen inkopts ett Orgelharmonium från Trey- 

sers i Dresden fabrik, hvilket utom transport kostade Rdr 200; och for ritundervisningen Tor. 
teginger for Haandverkere”, liera håften af ”Hermes’ Zeichenschule” samt åtskilliga låsebbeker 
m. m.

Genom Konsistoriinotarie-Expeditionen har skolan emottagit de fiesta låroverks beråttelser 
for sisti. år.

Med tacksamhet får jag åfven nåmna, att aflidna Enkan M. Lundberg har i staden genom 
testamentariskt fbrordnande af den 21 Januari 1869 till minne af sin afiidne son, hvilken hår i 
skolan erhbll sin undervisning, tillagt Kopings skola Femhundra (500) Riksdaler, hvaraf råntan 
under benåmning ”Lundbergska stipendiet” årligen skall tilldelas två meddellbsa lårjungar i Rek
torsklassen och hafva dessa medel af utredningsmannen i boet efter Enkan Lundberg, som for 
några månader sedan afled, redan blifvit till skolan aflemnade.

F. Examina.
Hbstterminens Examen hblls den 15 December, hvarvid Inspector Scholæ, Prosten, L. N. O. 

Theol. Doktorn Herr O. R. Bellander och stadens Borgmåstare, R. W. O. Herr O. Schenstrom 
voro såsom ledare och vittnen nårvarande.

Den offentliga Årsexamen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 6 instundande Juni.
Koping den 8 Maj 1872.

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

Undervisningen.
Hbstterminen tog sin borjan den 24 Aug. och afslutades den 18 December; Vårterminen, 

som bbrjade den 24 Januari, kommer att fortgå till den 7 Juni.
Den dagliga lårotiden har under året varit så indelad, att undervisningen, efter fbregån- 

gen bon med sang och bibelforklaring, med båda klasserna fortgått från 7—9 och Vjll —If. m. 
och dessutom med ofre klassen Måndagar och Thorsdagar 1I24—5 och Tisdagar och Fredagar 3 
—4, och med den nedre Måndagar och Thorsdagar ll24—1/2o och Tisdagar 3—4 e. m. Under 
vintermånaderne hafva dock morgontimmarne framflyttats omkring en half timme. Ofningarne 
i gymnastik hafva hvarje dag varit fbrlagda till 1—*/22, och undervisningen i sang meddelats 
Onsdagar 3—4 och Fredagar 4—5 e. m. Sbndagsgudstjenst har den kallare årstiden fbrråttats 
i skolans samlingsrum under ledning af lårarne turvis.

De under låseåret begagnade lårobbeker hafva varit fbljande: i Kristendom: Svebilii ka- 
tekes och Åkerbloms bibliska historia; i Historia och Geografi-. Dahms och Odhners lårobbeker 
i Fåderneslandets, Wennerstrbms lårobok i allmån historia och Sbrensens i geografi; i Matema
tik: Bergii geometri, Euklides, Zweigbergks råknelåra och Bjbrlings (lårobok i) algebra; i Na- 
turvetenskap: Berlins naturlåra, Anderssons Inledning till botaniken och Torins zoologi; i Sven
ska språket: Brodéns språklåra, Cedervalls stilbfningar och Bjurstens låsebok; i Tyska: Hjorts 
språklåra och Lyths låsebok; i Engelska: Herléns språklåra och ”The little Duke”; i Latin: Ra- 
bes grammatik, Tbrnebladhs elementarbok och Cornelius Nepos.

Betråffande undervisningens omfång, hafva lårokurserna hufvudsakligen varit desamma, som 
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i K. Brefvct den 10 Mars 1869 aro forcskrifna for Elementarlaroverkens 3 forstå klasser; dock 
har på ofre klassens hogre afdelning undervisningen i flera åmnen utstråckts till ungefarlig mot- 
svarighet af de for 4:de realklassen foreskrifna kurser. Under hostterminen hafva 37 undervi- 
sats i Tyska och 15 i Engelska språket, och under vårterminen 35 i Tyska. och 14 i Engelska. 
Endast 2:ne hafva under året begagnat sig af undervisning i Latin och ingen i Franskan.

I afseende på fordelningen af de sårskilda låroåmnena, har Rektor nndervisat i Kristen
dom 8 timmar, i Historia och Geografi 8, i Tyska (ofra kl.) 5, i Engelska 3'/2, i Latin 2*/2 och 
i Vålskrifning 4, tillsammans 31 timmar; Kollegan i Naturvetenskap 4, i Svenska språket 9, i 
Matematik 13 och i Tyska (nedre kl.) 5, tillsammans 31 timmar. Likasom under flere foregå
ende år har Rektor ensam handhaft ledningen af morgenbonerne med dithorande bibelfbrkla- 
ringar, hvaremot Kollegan råttat de Svenska skrifofningarne for båda klasserna. De Engelska 
hafva råttats af låraren i åmnet.

De gymnastiska ofningarne hafva bestå.tt i pedagogisk gymnastik med och utan redskap, 
marcher och exercis med trågevår, samt lekar och kroppsrbrelser i fria luften; sångbfnin- 
garne i koralsång, tontråffning och tvåståmmiga sånger.

Lårarne.
Under hela låseåret hafva skolans ordinarie lårare utan afbrott tjenstgjort; och har Kolle

gan vid skolan, D:r P. P. Billmanson, derjemte under båda terminerne på forordnande uppe- 
hållit de annu obesatta lårarebefattningarne i sång och gymnastik. Rektor har varit forestån- 
dare for ofre och Kollegan for nedre klassen.

Larjunganie.
Vid sista redogbrelsens afgifvande utgjorde lårjungarnes antal 39. Af dessa återkommo vid 

hbstterminens borjan 33. Bland de sex, som lemnade låroverket, afgingo 4 till hogre låroverk, 
nåmligen 2 till Orebro och 2 till Go te borgs, 1 till Orebro tekniska skola och 1 till bergsman- 
nayrket. Vid hostterminens borjan inskrefvos i nedre klassen 10, hvadan antalet då utgjorde 
43, nåmligen 19 i ofre och 24 i nedre klassen. Sedan tvånne -- efter att hafva erhållit an- 
stållning, den ene såsom bodbetjent, den andre såsom bokhållare — afgått under terminens lopp 
och ytterligare 1 efter dess slut, samt ingen under vårterminen blifvit inskrifven, utgbr antalet 
f. n. 40, hvaraf 16 tillhora den ofre och 24 den nedre klassen.

Skollokalen

har, med undantag af några mindre reparationer å gymnastikattiraljen och i lårorummen, icke 
undergått någon forandring.

Undervisningsmaterielen.

For skolans medel hafva ett storre skåp med hyllor och glasdbrrar samt diverse kartor 
och bocker blifvit inkbpta. Genom gåfva af Nåmndemannen P. Persson i Pershyttan har mu
seet blifvit tillokt med en sållsynt Sådesgås-NoxietA och af några bland skolans nuvarande och 
f. d. lårjungar med 7 fogelarter samt några reptilier och fiskar, hvarjemte låroverket for sitt 
bibliotek från Statsverket fått emottaga K. M:ts Befallningskafvandes i Orebro Idn femårsbe- 
rattelser åren 1866 -1870, från Prof. och Riddaren A. P. Wy-Bromander, „Frukterne af fyra- 
tio års mbdor på undervisningens falt”, och genom Consistorii-expeditionen de fiesta af Elemen- 
tarlåroverkens årsberåttelser.
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Examina.
Hosttermins-examen holls den 18 December, hvarvid såsom ledare och vittnen voro nårva- 

rande: Inspektor Scholæ, Herr Kontraktsprosten Osk. JBohm, Herr Borgmåstaren C. J. Wate och 
Herr Brukspatronen C. G. Lovenhiéhn. Dagen for vårtermins-examen år af H. H. Eforus utsatt 
till den 7 Juni.

Nora den 12 Maj 1872.

VI. Stadspedagogien i Linde.
(Uppgift af Rektor Fil. Doktor E. J. Tågtstrom.) ,

lindervisn higen.
Hostterminen borjade den 31 Aug. och slutade den 20 Dec. Vårterminen, som bbrjade d. 

4 Febr., kommer att afslutas den 21 Juni. Låsetimmarne hafva, såsom forhållandet varit under 
alla foregående år, varit forlagda dels på for- och dels på eftermiddagarne: formiddagarne kl. 
‘/28 9, 10—12 (Onsdagar och Lordagar till ‘/21); eftermiddagarne (med undantag af Onsdagar 
och Lordagar, då ingen låsning egt rum) kl. 3—5; dock har afven under detta år undervisnings
tiden under den morkare årstiden varit så foråndrad, att låsningarne begynt en half timme se- 
nare på formiddagarne och en timme tidigare på eftermiddagarne. Lårobockerna åro hufvud- 
sakligen desamma som i h. Elementarlåroverkets i Ørebro lagre klasser, der de fleste, som fort- 
såtta sina studier, soka intråde. Lårokurserna desamma som i h. Elementarlåroverkets tre lag- 
sta klasser. Af vid skolan under hostterminen narvarande 21 lårjungar hafva 2 låst Tyska och 
9 Engelska, och af de under vårterminen narvarande 28 lårjungar låsa 4 Tyska och 15 Engel
ska. Någon undervisning i gymnastik har under låseåret ej meddelats.

Larare.
Under hostterminen bestreds lårarebefattningen af Stud. Alb. Gullbergson i anseende till 

den ordinarie låraren under samma tid i och for Prest- och Pastoral-examens undergående be- 
viljade tjenstledighet. Under vårterminen bestrides undervisningen af ord. Rektorn, Fil. Dokt. 
E. J. Tågtstrom ensam.

Lårj ii ii garn es
antal under hostterminen 21, under vårterminen 28.

SkoIIokalen 
har blifvit forsedd med jernkamin i stållet for den gamla kakelugnen, som befanns for ånda- 
målet otillråcklig.

IJndervisniiigsmaterielen 
har blifvit forbkad medelst inkop af 2:ne storre globkartor af Kiepert, uppklistrade på våf. '

Examina.
Hosttermins-examen holls i nårvaro af Kontraktsprosten, Ledamoten af K. N. O., Fil. och 

Theol. Dokt. C. D. Arosenius; dagen for vårterminens afslutande år, såsom ofvan sades, bestamd 
till den 21 Juni. Lindesberg den 10 Maj 1872.


