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Marcus Vipsanius Agrippa.'1
Biografiskt utkast

af

Ludvig Mossberg.

På samma sått som i ett dramatiskt konstverk den eller de, som konstnåren vill 
framstålla såsom hufvudpersoner i stycket, ofta så uteslutande taga åskådarens uppmårk- 
samhet och intresse i anspråk, att deraf foga biir ofrigt for de ofrige medspelande, åf- 
ven om desse i ganska våsentlig mån bidragit att hoja styckets hjelte till den punkt, 
hvarifrån han sedan beherrskar situationen, så intråffar det icke sålian med afseende 
på de storartade skådespel, som historien framståller, att historieskrifvaren och foljakt- 
ligen åfven låsaren till den grad blåndas af Ijuset, som omstrålar epokgbrande mån, 
hvilka dock ofta nog hafva — menskligt att tala — lyckliga omståndigheter mera ån egna 
utmårkta egenskaper att tacka for sin upphojelse, att de personer, som banat våg for 
dessa, stått bakom dem eller vid deras sida, komma att blifva stållda nog mycket i 
skuggan. Och detta intråffar naturligen så mycket snarare, ju storre rikedom på verlds- 
historiska håndeiser och storartade personligheter ett tidskifte erbjuder betraktaren. 
Men i båda dessa hånseenden vet jag knappt, om något tidskifte kan jåmforas med det, 
som omfattar den Romerska republikens fruktansvårda dodskamp och envåldets grund- 
låggande. Ett fåtal af framstående mån, då tåflande hvar och en att draga all mag
ten i staten till sig, tåfla sedan i det historiska bildergalleriet hvar for sig om betrak- 
tarens uppmårksamhet, så att de, som der intaga en sådan plats, på hvilken mindre 
dager faller, om ån i och for sig lika betydande, lika stora som de forstnåmnda, dock 
gerna blifva fbrbisedda. Så år forhållandet med den man, af hvilken jag hår skall 
soka att gifva en teckning, sammansatt af de spridda drag, som jag funnit i dehåfde- 
bocker, som varit mig tillgångliga. Jag såger detta icke i den mening, som skulle

*) Begagnade kållor:
Plinius: Nat. Hist.
Tacitus.
Svetonius.
Plutarchus.
Pio Cassius.
Pollin: Histoire Romaine.
Beulé: Auguste sa famille et ses amis.
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Agrippa i lifstiden haft skål att beklaga sig ofver något forbiseende af den man, åt 
hvilken han offrade sina ovanliga krafter och, hvad mera år, sin bfvertygelse; tvårtom 
bfverhopade honom Augustus ståndigt med de hogsta utmårkelser, så att Mæcenas, då 
den unge till tronfbljare utsedde Marcellus år 732 dog och det blef fråga om att utse 
en ny tronfoljare, helt oppet sade till Augustus: ”du måste gora Agrippa till din ef- 
tertrådare genom att fbrmåla honom med din dotter Julia: du har gjort honom så stor, 
att det återstår dig ingenting annat, ån att antingen doda honom, eller gbra honom 
till din måg”1). Men under det att Augustus gått till efterveriden omstrålad af en så
dan gloria, att hans namn i håfderna betecknar typen och monsterbilden af en regent, 
och åfven detaljerna af hans offentliga och enskilda lif, skildrade af både samtida och 
efterkommande, i rikt mått foreligga, år deremot Agrippa, utan livars utmårkta både 
militåra och administrativa duglighet samt okufliga energi Augustus sannolikt aldrig 
blifvit hvad han blef, jemforelsevis omtalad och bemårkt af få, så att de sparsamt fbre- 
kommande skildringarna af hans intressanta personlighet måste hår- och derifrån hop- 
letas; och ehuru denna personlighet i sig sjelf var ganska utpråglad, har den dock så 
att såga helt och hållet gått upp i Augusti.

D Dio: 54, 6.
2) In pedes procedere nascentem, contra naturam est: qvo argumento eos appellavere Agrippas, 

ut ægre partos: qvaliter M, Agrippam ferunt genitum unico prope felicitatis exemplo in omnibus ad 
hunc modum genitis. Plin. Nat. Hist. VII, 8.

Agrippa foddes år 691, några månader fore Augustus. Hans egentliga namn var 
Marcus Vipsanius. Tillnamnet Agrippa gafs honom, likasom forut den bekante Mene- 
nius Agrippa, emedan han likasom denne kommit till verlden med fbtterna forut.2) 
Den Vipsaniska slågten hade fore honom icke att uppvisa några framstående medlem- 
mar, och hans egen forstå ungdom forflot obemårkt, till dess han, såsom det då tyck- 
tes till sin lycka, men såsom det sedan visade sig till sin olycka kom i nårmare for
bindelse med den Juliska slågten.

Då Octavius efter slaget vid Munda gick att i Spanien forena sig med sin mors
morbror, Cæsar, åtfbljdes han af Agrippa, och genom den ynnest, hvari den forst- 
nåmde stod hos den mågtige segraren, lyckades han att hos denne utverka betydande 
formaner åt många af de besegrade, hvarvid han troget understoddes af sin van A- 
grippa, hvilkens namn då for forstå gangen forekommer i historien. Aret derpå, då 
Cæsar var sysselsatt med forberedelser for ett krig mot Partherna, skickade han Octavius 
forut till staden Apollonia i Epirus. Åfven på denna resa var honom Agrippa foljaktig. 
I den beromda skola for våltalighet och filosofi, som då fanns i denna stad, voro de 
båda vånnerna under några månader flitige lårjungar, till dess underråttelsen om Cæ- 
sars mord kom såsom ett åskslag ofver dem. Ett beslut måste nu fattas. Det var for 
Octavius fråga om att antingen uppgifva alla anspråk på arfvet af Cæsars magt och 
Cæsars skatter samt soka den såkerhet, som endast en fullkomligt obemårkt och un- 
derordnad plats kunde under så stormiga tider tillforsåkra en fornåm Romare, eller 
ock att våga allt, for att mbjligen vinna allt. Octavius sjelf, af naturen mera obeslut- 
sam och forsigtig, vål icke saknande årelystnad och personligt mod, men icke egande 
den fbrmåga af vidtomfattande planer, den orubbliga tillforsigt, den okufliga viljekraft, 
som i tider af våldsama politiska skakningar bana vågen till framgångar, Octavius 
tvekade, inom sig mera bojd for det forstnåmda alternativet, och hvem und rar vål 
derpå! Han var då en både i krigiska och politiska vårf temligen oerfaren 18 års 
yngling, som ånnu icke med såkerhet visste, om han i Cæsars testamente var adopte- 
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rad till hans son och insatt till hans arfvinge. Han visste deremot val, att Rom, det 
vill saga Italien, beherrskades af Cæsars mbrdare, att han sålunda, om han ville gbra 
sina anspråk gållande, skulle få att strida med desse mån, på hvars hånsynslbsa djerf- 
het det nyss begångna mordet utgjorde ett slående bevis; han insåg, att Sextus Pom- 
pejus med spillrorna af sin hår och med sitt namn, som ånnu hos ett stort och måg- 
tigt parti hade en god klang, begårligt skulle sluta sig till dem, som rbjt hans faders 
och hans egen dbdsfiende ur vågen, eller måhånda sjelf soka intaga hans plats; och 
hvad betråffade Marcus Antonius, hans nåra slågting och naturliga bundsforvandt, så 
hade dennes fbrhållande strax efter Cæsars mord varit så tvetydigt, att hans kort der
efter visade nitålskan for att håmnas hans dbd och for helighållandet af hans minne 
med skål måste misstånkas såsom ett fbrsbk att bemantla egna åregiriga planer. Den 
tvekan, som tanken på allt detta måste våcka hos en egentligen svag karakter, sådan 
som Octavii, bkades ån mer af de entrågna uppmaningar att afstå från alla anspråk 
och alla åfventyrliga foretag, som han fbrnyade gånger emottog af sina nårmaste an- 
horiga.

Men vid hans sida stod Agrippa, redan då en man, vål icke till åren, men till 
karakter och skaplynne, som icke visste hvad klenmodighet ville såga, och på hvars 
spånstiga sinne foresedda eller mbtande svårigheter verkade såsom trycket på en spånn- 
fjåder. Han fbrestållde Octavius dels den bristande pietet emot sin på ett så skåndligt 
sått ombragte faderlige van och vålgorare, hvartill han skulle gbra sig skyldig, om 
han tillåte, att hans mbrdare ostraffadt tinge skymfa hans minne och upphåfva de la
gar och anordningar han till så stor åra for fåderneslandet infbrt, dels visade han 
honom ombjligheten af att, åfven om han det bnskade, kunna återgå till ett obemårkt 
lif, då han bar ett sådant namn och hade stått i sådana af alla vål kånda fbrhållan- 
den till den mordade, dels sade han sig vara viss om, att namnet af den store Cæsars 
son och arfvinge, hvartill ingen kunde vara mera beråttigad ån Octavius, skulle vara 
tillråckligt, for att under hans fanor samla en sådan styrka, att han skulle kunna bjuda 
sina medtåflare spetsen. — For denna Agrippas bppna, frimodiga, tillitsfulla framståll- 
ning fbrsvann Octavii tvekan, och han beslbt sig for att gå till Rom. Han hade vis- 
serligen en ganska betydlig summa penningar och en icke obetydlig vid Appollonia 
fbrlagd truppstyrka, som Cæsar lemnat honom, att fbrfoga bfver, men han såg dock i 
Agrippa sitt fbrnåmsta stod, och i sjelfva verket var denne trogne vån for honom 
mera ån en hel armé.

Huru skulle vål veridens utseende hafva gestaltat sig, om Agrippa, i stållet for 
att uppmana Octavius att gripa in i håndelsernas gång, understbdt hans egen bbjelse 
for att draga sig tillbaka? se der en fråga vård att begrundas, om ån ingen mensk- 
lig siaregåfva kan på ett tillfredsstållande sått besvara densamma. Visst år, att A- 
grippa — menskligt att tala —• genom det råd han då gaf mågtigt inverkade på verlds- 
håndelsernas gång under de fbljande tiderna.

I Brundisium fbrvissades Octavius om det for honom gynsama innehållet af Cæ
sars testamente, och ehuru underråttelserna om stållningen och ståmningen i Rom i 
bfrigt icke voro lika tillfredsstållande, var dock nu det constateradt, som skulle blifva 
utgångspunkten och grundvalen fbr operationerna. Han antog genast sin adoptivfaders 
namn och kallade sig Cajus Julius Cæsar Octavianus, och nu visade det sig, att Agrippa 
hade haft rått, ty trollmagten af detta namn vann fbr Octavius icke allenast de i Brun
disium varande legionerna, utan från alla håll strbmmade Cæsars gamla veteraner till 
honom, så att han kunde tåga till Rom i spetsen fbr en ganska talrik hår, som med 
hvarje steg tillvåxte.
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Det skulle fora till allt for stor vidlyftighet att fblja Octavianus under de forstå 

skiftesrika åren af hans offentliga upptrådande, och ehuru Agrippa utan tvifvel derun
der alltjemt verksamt understbdde honom i bfvervinnandet af de många och olikartade 
svårigheter, som stålide sig i vågen for hans planer, må dock hår endast omnåmnas 
de håndeiser, i hvilka denne spelar en mera framstående rol.

Genom M. Antonii rånker hade Octavianus till en bbrjan gått miste om konsu
latet och tribunsembetet, hvilka han sokt, for att på grund af offentlig myndighet kunna 
vidtaga de åtgårder, som borde befordra hans sak. Men knappt hade han lyckats att 
blifva vald till konsul, forrån han på grund af en af hans embetsbroder fbreslagen och 
af folket stadfåstad lag inråttade en utomordentlig domstol eller kommission, som hade 
till sin speciela uppgift att ransaka och fålla dom ofver Cæsars mbrdare samt deras 
medbrottslingar.

Det gålide nu att finna någon, som egde skicklighet och mod nog att upptråda 
såsom anklagare emot sjelfva hufvudpersonerna. Agrippa åtog sig att anklaga Cassius, 
och uppfyllde detta åtagande på ett sått, som lika mycket vittnade om hans pietet for 
den mordade, som om den betydande talareskicklighet han under med Octavianus ge- 
mensamma studier och under ledning af lårare sådana som Apollodorus fbrstått att 
tillegna sig. Cassius såvål som alla de ofrige anklagade dbmdes frånvarande till lands- 
flykt och fbrlust af all egendom, det strångaste straff, som de Romerska lagarna dåå- 
lade. Ehuru det republikanska partiet hårigenom naturligtvis blef mycket fbrsvagadt, 
då alla dess chefer voro fbrklarade råttslbse, var det dock langt ifrån krossadt.

Lucius Antonius, en broder till Triumvirn, låt påskina en synnerlig nitålskan for 
återstållandet af senatens magt och den gamla fbrfattningen gent emot triumvirerna, 
ehuru han i sjelfva verket var ett redskap i brodrens, eller snarare dennes hersklystna 
och hånsynslbsa makas, Fulvias, hånder. Han hade upprepade gånger trakasserat Oc
tavianus och upptrådt fiendtligt emot honom, utan att någon bppen brytning deraf fbr- 
orsakats, men sedan Lucius, som då beklådde konsulatet, under det Octavianus tillfål- 
ligtvis befann sig utom Rom, derstådes hållit folkfbrsamlingar och dikterat ett senats
beslut emot denne, kunde det inbbrdes kriget icke långre undvikas. Lucius hade ef
ter ett fbrsok att forena sin egen armé med de trupper, som kommenderades af hans 
broders legater, Ventidius och Pollio, hvilket fbrsok genom Agrippas vaksamhet miss- 
lyckades, dragit sig tillbaka inom murarna af den befåstade staden Perusia i Etrurien, 
der han belågrades af Agrippa och Salvidienus, Octaviani hårfbrare. Det var den 
fbrstnåmda, som hade ledningen af hela denna både långvariga och svåra belågring, 
och han hade der det forstå mera betydande tillfållet att gifva prof på de fåltherre- 
tølanger, som sedan vid så många tillfållen fbrskaffade honom och den, hvars sak han 
fbrde, så lysande framgångar.

Octavianus hade utanfbr Perusia sammandragit nåstan alla de trupper, ofver hvilka 
han kunde disponera, fast besluten att ej hvila, fbrrån staden blefve intagen och kriget 
sålunda med ens afgjordt. Hans motståndare uppbjbdo också alla sina krafter, for att 
undsåtta staden, likasom åfven Lucius genom ofta upprepade utfall sbkte att bereda till
fållen dertill; men alla deras bembdanden strandade emot Agrippas kloka och energi
ska åtgårder, och då staden icke varit beredd på att uthårda en långvarig belågring, 
drbjde det icke långe, fbrrån brist och hungersnød uppkommo. Redan voro dagportio- 
nerna minskade till det yttersta, redan hade tusentals slafvar dbtt hungersdbden, eme- 
dan man hvarken gaf dem några lifsmedel, ej heller tillåt dem att lemna staden, af 
fruktan att derigenom for fienden yppa den trångande noden, då Lucius begaf sig till 
Octaviani låger och bfverlemnade sig sjelf jåmte staden och dess invånare åt hans 
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ådelmod. For egen del var det icke forgafves som han vådjade dertill-, åfven mång- 
den i staden skonades, men hvarken Lucii forklaring, att han genom falska forespeg- 
lingar lockat stadens fornåmste mån till ett hårdnackadt motstånd, eller Agrippas for
boner kunde rådda dessa. De blefvo samtlige dbdade, med undantag for en enda, hvil
ken i Rom hade varit bland Bruti och Cassii domare och utmårkt sig for sitt nit att 
få dem fållda. Det hade varit segervinnarens afsigt att ofverlemna staden åt sina sol
dater till att plundras, men en af invånarne satte i ett anfall af fdrtviflan eld på sitt 
eget hus, och en samtidigt uppkommen storm lade snart hela staden i aska.

Det intryck, som utgången af denna strid gjorde, var for Octavianus och hans 
parti synnerligen gynsamt, och denne gaf ett uttryck af sitt erkånnande, att Agrippa 
i våsentlig mån bidragit dertill, då han omedelbart derefter gjorde honom, ehuru en- 
dast 23 år gammal, till Prætor. Men Agrippa, med den anspråksloshet, som utmårkte 
honom, och som, alltid beundransvård hos rikt begåfvade personer, var det i ånnu 
hogre grad i en tid sådan som hans, då man hos de fiesta framstående personer ser 
motsatsen skarpt utpråglad, Agrippa undanbad sig denna utmårkelse, och återgick, då 
vapnen for ogonblicket tycktes hvila, till privatlifvet.

Snart finna vi honom åter på krigsteatern, denna gång i Gallien, dit Octavianus 
hade såndt honom for att kufva en upprorisk provins, samt kort derpå vid strånderna 
af Rhen, som han forst efter Cæsar ofvergick, får att dit ofverféra en Gallisk folkstam. 
Efter lyckligt utforande af dessa uppdrag nåmdes han vid 25 års ålder till konsul. 
Octavianus tillerkånde honom till och med en triumf. Men samma anspråksloshet, som 
hade kommit honom att afstå från præturen, férmådde honom åfven att undanbedja 
sig triumfen. Kanske hade åfven klokheten sin del uti denna forsakelse: Octavianus 
borde icke ett ogonblick frestas att i honom se en medtåflare, i åra lika litet som i 
magt.

Vid tidpunkten får dessa Agrippas framgångar i vestern, hade deremot sakerna får 
Octavianus sjelf tagit en ganska olycksbådande våndning. Det hade kommit till en 
oppen brytning emellan honom och Sextus Pompejus, och får att kunna emot denne 
någonting utratta, behofdes det en betydande flotta. Octavianus utrustade också en 
sådan med stora anstrångningar, men denna blef i grund slagen af Sextus, och hvad 
striden hade skonat forstordes af en strax derefter uppkommen férskråcklig storm, 
som rasade ett helt dygn. Hade Sextus fdrstått att fullfélja sin seger, hade Octavia
nus sannolikt varit férlorad. Orienten beherrskades af hans medtåflare, och den hun
gersnod, som rådde i Italien derigenom att Sextus beherrskade hafvet, uppvåckte hos 
folket likgiltighet och missnoje i stållet får den fértjusning Octaviani namn och lycka 
forut framkallat.

Sådan var stållningen, då Agrippa återkom från Gallien. Octavianus uppdrog åt 
honom omedelbart att skapa en ny flotta. Detta var ingen lått sak under dåvarande 
forhållanden, men Agrippa var icke den man, som ryggade tillbaka får svårigheter. 
Delande sin tid imellan tillsynen ofver fartygens byggande och exercerandet af rod- 
dare och sjosoldater, som utgjordes af 20,000 slafvar, hvilka Octavianus får detta ånda- 
mål hade frigifvit, bragte han det på en otroligt kort tid derhån, att han kunde bjuda 
Sextus spetsen och uppsoka honom på hans eget område. Han besegrade honom i 
2:ne sjodrabbningar vid Mylæ och Naulochus, landsteg vid Messina och slog hans trup
per åfven der. Detta var snart sagdt dodsstoten for senatens parti och vånnerna af 
den republikanska férfattningen.

Samtidigt hade Agrippa utfårt ett annat storverk, som blef af oberåknelig nytta 
just med afseende på bibehållandet af herravåldet på hafvet. Då han nåmligen visste, 
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att Italiens kust ingenstådes erbjod någon hamn, som på samma gang kunde rymma 
ett storre antal skepp, och gifva skydd emot stormar samt trygghet for fiendtliga land- 
stigningar, uppgjorde han planen till sammanbindandet af Lucriner- och Averner- 
sjbarna med hvarandra och med hafvet, och bildade så af denna sistnåmda en hamn, 
som i nyssnåmda hånseenden lemnade intet bfrigt att bnska. Alltid angelågen om 
att låta åran af hvad han gjorde komma sin gynnare och van till del, kallade han den 
nya hamnen den Juliska efter dennes nya namn. Denna hamn omnåmnes såsom ett 
konungsligt och mårkvårdigt arbete af både Horatius1) och Virgilius2).

Efter att hafva i sammanhang med dessa segrar helt och hållet krossat Lepidus, 
hvilken med tillhjelp af Sexti Pompeji legioner, som till honom bfvergått, trodde sig 
stark nog att kunna tåfla om hbgsta magten, kunde Octavianus nu tånka på att be- 
lona sina tappra; och likasom Agrippa enligt allas erkånnande hade storsta fbrtjensten 
af de vunna fbrclelarna, så belbnades han också med en utomordentlig hedersbevisning, 
nåmligen en gyllene krona, hvars uddar fbrestållde skeppsbråckor (corona rostrata3}), 
en utmårkelse, hvilken fore honom endast en Romare, den lårde Marcus Terentius 
Varro, under kriget mot piraterna hade erhållit af Pompejus den store.

3) Agrippa — ------- _
— —■ — cui, belli insigne superbum, 
Tempora navali fulgent rostrata corona.

Virg. Æn. VIH: 684.

Under det segerrika fålttåget mot Ulyrien, som kort derefter fbretogs, och i hvil
ket både Octavianus och Agrippa deltogo, voro de båda nåra att omkomma. Metulum, 
Japidernas, en Illyrisk folkstams hufvudstad belågrades. Platsen var af naturen val 
befåstad och fbrsvarades med sådan envishet af barbarerna, att de, sedan stadsmuren 
blifvit tagen, i hast uppfbrde nya befåstningar och tvingade Octavianus att fbrnya sina 
arbeten. Han anlade vallar och uppfbrde torn, från hvilka man kunde låta 4 fållbroar 
på en gång nedfalla ofver den fiendtliga muren. Denna manbver utfbrdes icke med 
nog varsamhet, och fbljden var, att tre af dessa broar brusto, så att ingen tordes gifva 
sig ut på den fjerde. Octavianus och Agrippa sbkte fbrgåfves att intala soldaterna 
mod, de ryggade tillbaka. Då rusade de båda åtfbljda af 2:ne andra officerare och en 
våpnare fram på bron med skbldarna framfbr sig. Soldaterna, intagna af blygsel, fbljde 
strax efter, men med sådan ifver och i sådan mångd, att åfven denna bro brast, och 
alla, som befunno sig på densamma, nedstortade jemte spillrorna. En mångd dbdades: 
hbgst få, deribland Agrippa, kommo oskadda undan. Octavianus erhbll svåra skador 
och kunde med yttersta mbda hålla sig uppe. Detta missede fbrdrbjde dock endast 
obetydligt stadens fali.

Nu intrådde en tid af skenbart lugn. Octavianus herskade i Occidenten, Anto
nius i Orienten. Så långe dessa medtåflare båda funnos i lifvet, kunde naturligtvis

*) — — — — sive receptus 
Terra Neptunus classes aqvilonibus arcet, 
Regis opus — — — — — —

A. P. v. 63.
’) An memorem portus, Lucrinoqve addita claustra? 

Atqve indignatum magnis stridoribus æqvor, 
Julia qvå ponto longe sonat unda refuso, 
Tyrrhenusque fretis immittitur æstus Avernis?

Georg. II: 161. 
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ingen verklig eller varaktig fred vara att vånta; men ingendera af dem kande sig ånnu 
stark nog att krossa den andra; deraf den na hycklande vånlighet, afsedd att bemantla 
omsesidiga forsåt: deraf detta bembdande att låta påskina frånvaron af alla tankar på 
strid, under de ifrigaste omsesidiga rustningar dertill.

Octavianus, hvars naturligen goda statsmannablick blifvit betydligt skarpt under 
de ofta brydsama forhållanden, i hvilka han hittilis befunnit sig, forstod vål, att ti
den nu var inne, att låta Romerska folket, redan dignande under bordan af de borger
liga krigens forfårliga olyckor, få hemta sig något och njuta af ett borgerligt lifs lugn 
och lycka. Till den åndan borde Rom fbrskbnas och lifvet der goras fbr folket så be
hagligt som mbjligt. Man borde fbrskaffa det nbjen af alla slag, nbjen, som, på samma 
gång de fbrljufvade lefnadsdagen, åfven vande folket att ålska det fbr hånden varande, 
att sålunda frukta ett fbråndrande deraf, och derigenom så småningom glbmma den 
frihet det fbrlorat.

Men till att utfbra allt detta fordrades en klok, pålitlig, energisk och mycket rik 
man. Octavianus såg sig omkring bland hela sin omgifning: endast en fanns, som 
hos sig fbrenade alla dessa egenskaper, det var densamme, som fbrut fort hans hårar 
och hans flotta till lysande segrar, Agrippa. Han foreslog honom att blifva Ædil; 
och ehuru Agrippa redan hade beklådt konsulatet, och det sålunda var ett nedstigande 
att bfvertaga ett hedersembete, som var så langt under konsulatet i rang och anseende, 
och som dessutom medfbrde så oerhbrda kostnader fbr innehafvaren, drog han dock icke 
i betånkande att åfven på detta nya verksamhetsfålt se bort från egna intressen. fbr 
att gagna den, vid hvilken han var fåstad med ungdomsvånskapens hela vårma, och 
hvilken han svurit trohet.

Med rastlos ifver gick Agrippa att utfbra de planer, han fbr vinnande af ifråga- 
varande åndamål sjelf hade uppgjort. Han bbrjade med det minst poetiska, men mest 
praktiska och nbdvåndiga, att reparera och återstålla de storartade kloakerna, som, an- 
lagda af Tarqvinierna, sedermera under tidernas lopp af brist på underhåll blifvit på 
många stållen tilltåppta och fbrstbrda. Samtidigt hårmed iståndsatte han de fbrut befintliga 
vattenledningarna och anlade en ny sådan, Aqva Julia, formedelst hvilken vattnet leddes till 
Rom från bassiner, som lågo på ett afstand af 15000 steg derifrån. Der funnos redan 
från samma hall 2:ne andra vattenledningar, Aqva Marcia och Aqva Tepula, byggda 
på arkader, den ena ofvanpå den andra. Agrippa anlade nu ofvanpå dessa denna 
tredje: sådan var grundvalens soliditet. Med tillbjelp af den oerhbrda vattentillgång, 
han sålunda kunde disponera, ledde han, en ny Herkules, från 7 olika håll vattnet in 
i kloakerna i sådan massa, att all orenlighet bortskbljdes, och Agrippa kunde efter 2:ne 
års fbrlopp i båt genomfara kloakernas hela stråckning under staden ånda till deras 
utmynnande i Tibern.

Men det var icke blott fbr så prosaiska åndamål, som det till Rom i strbmar 
ledda vattnet var afsedt. Det finnes hos de gamle forfattarne ett fullståndigt inven
tarium bfver Agrippas anlåggningar i denna genre. De omtala icke mindre ån 700 
fontåner, af hvilka 150 gåfvo springvatten och 130 bildade vattenkonster. Och alla 
dessa voro på det rikaste och smakfullaste ornerade: dertill anvåndes 300 statyer i 
marmor eller brons, och 400 marmorpelare. Agrippa var så nitisk fbr fbrskbnandet 
af allmåna platser i staden, att han sbkte formå enskilda egare till konstverk, att gbra 
dessa tillgångliga fbr fådernestaden och allmånheten genom deras uppstållande på all- 
månt tillgångliga platser, i stållet fbr att fbrvisa dem till sina enskilda parker och hus1).

*) Exstat Agrippæ oratio magnifica et maxime civium digna de tabulis omnibus signisqve publi- 
candis: qvod fieri satius fuisset, qvam in villarum exsilio pelli. Plin. XXXV: 4.
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Efter att sålunda hafva sbrjt for folkets trefnad och vålbefinnande, tånkte han 
åfven på dess nbjen. Skådespel af alla slag, komedier, blodiga fåktarespel, kapplbp- 
ningar, torneringar aflbste hvarandra under 59 dagar: 170 bad hbllos på Agrippasbe- 
kostnad bppna for allmånheten under hela hans Ædilsår, och oerhbrda forråder af lifs- 
medel utdelades hvarje dag till skanks. Vid slutet af de teatraliska fbrestållningarna 
plågade han låta regna ofver publiken Lotteri-biljetter, hvilkas egare sedan erhbllo en 
sak af varde, motsvarande det nummer biljetten utvisade.

Genom uppfbrandet af Thermæ (palatslika bygnader for varma bad) infbrde A- 
grippa fbrst hos Romarne ett bruk, som fbga bfverensståmde med deras forfaders enk- 
lare och mera hårdande lefnadsvanor. Smaken for dessa bad tilltog allt mera, och torde 
vål i sin mån hafva bidragit till den ofvervågande, nåstan sjukliga bbjelse for fbrfi- 
nade sinliga och estetiska njutningar och ett dolce far niente, som i så hbg grad fbre- 
fanns hos de hogre klasser na i Rom på denna tid.

Man håpnar ovilkorligen ofver en sådan mångsidig verksamhet och ofver hvad 
Agrippa under dessa 3:ne år af vapenhvila medhann att utråtta. Dernåst framståller 
sig den frågan: hvarifrån fick han medel att bekosta allt detta? Bytet, som han vun- 
nit på slagtfålten, vinsten af proscriptionerna, pålagor med rått och orått utkråfda af 
kufvade nationer och stader •— allt detta skulle icke hafva råckt till att betåcka dessa 
oerhbrda kostnader, om icke dels Agrippa sjelf egt en betydande fbrmbgenhet genom 
sitt giftermål med en dotter till den omåtligt rike Atticus, Ciceros bekante van, dels 
åfven Octavianus sjelf hade ståilt sin kassa till hans fbrfogande. Denne kunde också 
nåppeligen klokare och på ett for sig mera vinstgifvande sått anvånda sina skatter; 
ty det var naturligt, att Agrippas ofvannåmda anordningar skulle i hbgst våsentlig 
mån bidraga att gbra belåtenheten med Octavianus och forhånden varande sakernas 
ordning allmån. Det var också detta, som Agrippa i fråmsta rummet åsyftade.

Antonius, som annu hade många vånner i Rom, erhbll snart genom dem under- 
råttelse om Octaviani våxande magt och inflytande. Han ansåg sig derfor icke bbra 
långre uppskjuta den afgorande striden med en motståndare, som han i fbrstone hade 
fbraktat, men i hvilken han nu forstod, att han hade en fruktansvård och ofbrsonlig 
medtåflare. Anledningar till fiendtligheternas återupptagande saknades också visserli- 
gen icke å någondera sidan. Isynnerhet hade Octavianus fbrstått att reta Antonius, 
genom att infor Senaten och folket framhålla det vanårande uti hans fbrhållande till 
en barbarisk qvinna, drottning Cleopatra, hvilken han hogtidligen fbrklarat for sin ge- 
mål, medan hans lagliga hustru, Octaviani egen syster, annu lefde, och i hvars lika- 
ledes barbariska hufvudstad han, glbmsk af det Romerska namnet, hade firat en triumf; 
hvaremot Antonius och hans vånner stådse framhbllo Octavianus, såsom den der i annu 
hogre grad, ån hans fosterfader Cæsar, eftertraktade ett bestandigt envålde, och som 
tvårt emot gifna loften och bfverenskommelser stbrtat såvål Lepidus, som Sextus Pom- 
pejus, och tillskansat sig deras trupper och egodelar.

Antonius lofvade sig isynnerhet en god verkan af ett bref, som han skref till 
Senaten, hvaruti han hogtidligen fbrklarade, att han vore sinnad att afsåga sig Trium
viratet, såsom innebårande en magt och myndighet, alltfbr stor i en fri stat. Konsu- 
lerna for det året, Domitius och Sosius, voro Antonii vånner, och dessa jåmte många 
Senatorer begåfvo sig också hemligen till honom. Octavianus, langt ifrån att fbrfblja 
dessa, fbrklarade bppet, att hans afsigt icke var att fbrhindra någon att sluta sig till 
Antonius, vål vetande, att alla så sinnade gjorde honom mindre skada såsom fbrklarade 
tiender i medtåflarens låger, ån såsom hemliga motståndare i Rom.

Andtligen utverkade Octavianus ett Senatsbeslut, hvarigenom Antonius forklara- 
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des fbrlustig Konsulatet, hvilket han nåstfbljande år skulle beklåda, åfvensom Trium
viratet, och i sammanhang dermed blef krig fbrklaradt, till namnet mot Cleopatra, men 
i verkligheten mot Antonius.

Ehuru Octavianus gick till det fruktansvårda krig, som nu utbrbt, med stridskraf
ter, i antal icke obetydligt underlågsna Antonii, så val hvad infanteri, som fartyg be- 
tråffar, var han likval sin motståndare afgjordt bfverlagsen, i soldaternas krigsduglighet, 
åfvensom i fartygens utrustning och bemanning, men isynnerhet derigenom, att han i 
Agrippa hade en utmårkt anfbrare, vare sig att striden komme att utkampas till sjos, 
eller till lands. Också vann han straxt i bbrjan af kriget en våsentlig fordel, då A- 
grippa tog en betydlig transport af krigsfornodenheter och lifsmedel, som från Syrien 
och Ægypten blifvit sand till Antonius. Straxt derpå erbfrade Agrippa åfven Leucas, 
och dessa framgångar verkade derhån, att redan nu många gingo ofver från Antonius 
till Octavianus. Till lycka for den sistnåmnde beslbt sig Antonius, tvårt emot sina 
officerares råd, att låta saken bero på en sjodrabbning, i hvilket vapen Octavianus un
der striderna med Sextus Pompejus hade vunnit en om ock till en bbrjan ganska dyr- 
kbpt erfarenhet. Åfven i detta afseende gjorde Nemesis divina Cleopatra till sitt red
skap emot Antonius, ty på hennes inrådan var det, som han valde en strid till sjbs; 
antingen hon redan nu umgicks med planer att stortå honom, då hon såg Octaviani 
hotande framgångar, eller att hon for alla håndeiser ansåg hafvet erbjuda låttare ut- 
vågar till råddning.

Detaljerna af det mårkvårdiga slaget vid Actium åro alltfbr vål kånda, for att 
hår behbfva upprepas. Octaviani seger var fullståndig: att han i fråmsta rummet hade 
Agrippa, åt hvilken han anfbrtrott bfverbefalet, att tacka for den lysande utgången, 
det erkånde han sjelf bland annat genom den ovanliga utmårkelse, han i sammanhang 
dermed tilldelade honom. Han gaf honom nåmligen en rikt broderad, egendomlig, 
hafsfårgad fana, med råttighet for Agrippa, att låta den svaja framfbr sig hvarhelst 
han gick, såval till lands, som till sjbs, vid ingången till sitt hus, likavål som på sitt 
chefskepp. Det var så att såga en lefvande sinnebild af sjbslaget vid Actium.

Kort derefter sånde Octavianus Agrippa till Rom, der ånnu tillråckligt många 
jåsningsåmnen fbrefunnos, som gjorde en kraftigare och mera ingripande ordningens 
och lugnets uppråtthållare af noden, ån Mæcenas var. Denne jåmte Livia, Octaviani 
sluga och rånkfulla maka, hade nåmligen nåo'on tid fbrut haft stadens stvrelse sig 
anfbrtrodd. o

Ar 725 återkom Octavianus efter vid pass ett års frånvaro till Rom, och vid den 
tidpunkten kan man såga, att Envåldet var grundadt. Att man åfven å bmse si- 
dor betraktade saken så, hade visat sig redan fbrut, så snart segervinnaren hade satt 
foten på Italiens jord. Med undantag for 2:ne Prætorer och 2:ne Menighetstribuner, 
hvilka genom ett sårskilt dekret voro anbefallda att qvarstanna i staden, hade det un- 
derdåniga nitet drifvit alla Senatorer, Riddare och bfverhetspersoner att skynda till 
Brundisium, for att der emottaga sin Herskare, och då de segrande legionerna från 
Actium vågade att framstålla fordringar på uppfyllandet af hans till dem gifna loften 
om belbningar, tillråttavisade han dem, om man får tro Tacitus, endast med sin blickJ).

Det var naturligt, att de vunna segrarne skulle i hufvudstaden firas med en glans, 
som motsvarade deras betydenhet. Octavianus intågade triumferande i Rom; han hade 
också icke mindre ån 3:ne triumfer att fira: den forstå ofver Dalmatierna, Pannonierna,

’) Divus Augustus vultu & adspectu Actiacas legiones exterruit. 
Annal. I, 42.



12

Japiderna samt deras grannfolk, åfvensom Morinerna och Sveverna: den andra med 
anledning af segern vid Actium: den tredje bfver Ægyptierna, hvilkas land blifvit fbr- 
vandladt till en Romersk provins. Nåstan hela den kånda veriden hade lemnat sin 
tribut, fbr att fbrhbja ståten vid dessa fester. Nåst triumfatorn sjelf ådrog sig ingen 
af de deltagande stbrre och råttmåtigare uppmårksamhet, ån Agrippa, som gick i spet
sen fbr legionerna med sin egen ståtliga fana buren framfbr sig: Augustus (så kalla- 
des Octavianus vid denna tiden) ville i allt ting hafva honom till den andre efter sig.

Det var vid denna tidpunkt som Augustus, enligt Dio Cassii beråttelse, vid en for
trolig rådplågning med sina vånner, Agrippa och Mæcenas, stålide till dem den frå- 
gan: ”bbr jag behålla envåldet, eller bor jag återstålla friheten?” Agrippa talar fbr 
det sistnåmda, under det att Mæcenas plåderar fbr det forrå. Naturligtvis biir den 
sistnåmdes råd antaget, såsom på samma gång båst motsvarande Augusti egen inner- 
sta tanke och bnskan, o^h utan tvifvel åfven under dåvarande politiska forhållanden 
måst gagnande fbr staten.

De tal, hvilka Dio låter dessa Augusti fbrtrogna hålla vid detta tillfålle, åro fbr 
bfrigt så vål skrifna, och innehålla så många fbr alla tider gållande sanningar, att jag 
icke kan neka mig nbjet att hår återgifva • ett kort utdrag deraf. Agrippa yttrade sig 
fbrst: "Augustus borde icke,” sade han, ”undra på, att han, ehuru envåldet tillskyndat 
honom personligen så lysande framgångar, likvål rådde till att nedlågga detsamma. 
Hans råd vore fbrestafvadt såvål af omtankan om det allmånna båsta, som af bfver- 
tygelsen, att envåldets fbrsakande fbr Augustus sjelf vore det nyttigaste. Augustus 
hade upptrådt fbr att befria staten från fbrrådare: han borde icke lemna någon anled
ning att misstånka, det han fbreburit pieteten fbr sin fader, Cæsar, såsom tåckmantel 
fbr egna despotiska afsigter. Likstållighet i råttigheter och skyldigheter vore fbr men- 
niskor, fbdda i samma land, det enda naturliga: att bmsom lyda och befalla kunde icke 
vara fbr någon motbjudånde, men att ståndigt lyda en endes vilja, kunde ingen utan 
motstånd i långden underkasta sig. Envåldet medfbrde oerhbrda kostnader: åfven un
der en fri fbrfattning kunde sådana icke undvikas, men hvarje medborgare gåfve gerna 
sin tribut, då han visste, att han något betydde i staten, ogerna deremot, då en enda 
fbr sig och sina vånner behblle allt. Att straffa med råttvisa vore fbr en furste lika 
svårt, som att belbna: han ansåges alltid handia af personliga bevekelsegrunder, men 
når såvål belbningar som bestraffningar beståmdes af medborgare fbr medborgare, då 
fbrst finge en belbning något rått vårde, och man underkastade sig utan knot en dom, 
i hvilken hvarken magt eller våld hos domaren kunde hafva någon del. Greklands 
historia vittnade om den fria fbrfattningens fbretråde, men åfven Roms egen historia 
afgåfve ett lika vitnesbbrd, ty under friheten hade staten kommit till sin nuvarande 
storhet. Afven fbr Augustus sjelf vore det nyttigast att afstå från envåldet: hans kraf
ter och hans helsa skulle icke kunna båra alla en furstes bbrdor: en furste hade al
drig någon fred eller ro: hvarken magt, rikedomar eller hyllningar kunde uppvåga be- 
svårligheterna, kostnaderna, forsåten: smickrare fbrpestade allt i furstens nårhet. Det 
vore visserligen skbnt fbr en furste att kunna gifva belbningar åt många, men då alla 
tyckte sig hafva sådana af honom att fordra, vore missnbjet hos de många, hvilkas an
språk han icke kunde fylla, fbr honom både farligare och obehagligare, ån att det kunde 
motvågas af några fås tacksamhet och kårlek. Om Augustus nu frivilligt återgåfve 
folket friheten, skulle han vinna odbdlig åra: om han våntade till dess han tvingades 
dertill, kunde något ån vårre drabba honom. Marius, Sulla, Pompejus, hans egen fa
der, Cæsar, borde stå såsom varnande exempel fbr hans bgon: alla dessa stora mån 
hade fallit offer fbr sitt begår efter oinskrånkt makt. Romarne, så långe vana att be- 
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herrska veriden, skulle icke kunna låra sig att tåla tyrranniet, hvars natur vore sådan, 
att hvarken goda eller dåliga menniskor kunde fordraga detsamma.”

Derefter tog Mæcenas till ordet, och besvor Augustus att for statens egen skuil 
fortfarande behålla i sin hånd ledningen af dess angelågenheter. ”Envåldsmagten, lem- 
nad åt en o vis och oråttrådig menniska, vore visserligen att fbrlikna vid ett svård, 
lemnadt åt ett barn eller en galning, men i en klok och adel mans hånd vore deri, 
den skbnaste, och såvål for det allmånna som enskilda gagneligaste inråttning. Om en 
enda ofver alla partier upphbjd man styrde staten, då kunde hvarje medborgare få åt 
sig anvisad den plats och den verksamhet, for hvilken han båst passade. Fursten be- 
hbfde visst icke vara någon tyrann eller fortryckare: han borde rådfora sig med de 
båste och klokaste, och derefter besluta och handia till allas båsta. Allas frihet vore 
ofta det vårsta tyranni emot de ådlaste och båste i staten. Greklands historia lemnade 
rika åmnen till bevis hårfbr. Augustus borde icke låta blånda sig af ett vackert namn, 
friheten. Den Romerska staten vore numera sammansatt af så många olika elementer, 
att endast en enda styresman kunde sammanhålla dem: den komme annars att fbrete 
bilden af ett skepp, som utan styrman och ballast kastades hit och dit på ett svallande 
haf. Augustus borde icke, sedan han engång bfvertagit styret, åter slåppa det ur hån- 
derna, och derigenom lopa fara att sjelf ryckas med i den allmåna fbrstbrelsen. Att 
straffa brottslingar, kunde lika litet underlåtas i en fristat, som af envåldsherskaren, 
och denne klandrades icke mera derfor, ån en låkare klandrades, derfbre att han skar 
eller brånde bort ett kroppsligt lyte. En furstes dygder vore hans starkaste vapen 
emot illasinnade medborgare, hans godhet, måttlighet och blygsamhet lemnade icke rum 
for afunden, hvilken kånsla meråndels vore den, som framkallade missnbje och orolig- 
heter i samhållet. Augustus borde icke tillåta, att man uppreste åt honom några åre- 
stoder: han borde sjelf genom vålgerningar åt sig resa varaktigare minnesstoder i sina 
undersåtares hjertan: ånnu mindre borde han tillåta, att tempel åt honom beslutades 
och uppbyggdes: ingen menniska kunde genom allmånhetens omrbstning blifvaenGud, 
men genom dygder kunde hon blifva Gudarna lik. For en god och råttvis furste vore 
hela hans land ett tempel, alla dess ståder helgedomar, alla medborgare likasom åre- 
stoder: for en dålig och oråttrådig regent vore alla sådana årebevisningar, om de ån 
upprestes i alla ståder, langt ifrån någon prydnad och heder, tvårtom en skam och 
vanåra, såsom varande ondskans och oråttfårdighetens trofeer och minnesmårken, med 
hvilkas varaktighet minnet af hans egen vanåra fortlefde hos efterveriden.” I slutet 
af detta tal, som i sin helhet kan sågas vara en verklig Furstespegel, sammanfattar 
Mæcenas sina råd till Augustus i fbljande ord: ”missbruka aldrig magten, och tro icke 
det vara en inskrånkning deruti, om du icke gbr allt hvad du kan gbra: ju stbrre din 
magt år att gbra hvad du vill, desto mera bor du låta dig angelåget vara, att icke 
vilja annat, ån hvad rått år. Betånk stådse och i allt, om du handlar rått eller orått, 
på det att du må kunna vålja det forrå, och undvika det senare. Om du icke horer 
några klagomål emot dig, tro icke derfbre, att alla anse dig ofelbar, och vånta icke 
att någon går så langt i ofbrstånd, att han bppet fbrebrår dig något: om ån aldrig 
så djupt fbrolåmpad af dig, skall han dock dblja sin barm: ja, många se sig till och 
med nbdgade att hbgt prisa dem, som tillfogat dem ofbrråtter, for att icke låta mårka 
sin ovilja. En furste måste sluta till tånkesåttet hos sina undersåtar icke efter hbrsa- 
gor, utan efter sitt eget handlingssått emot dem.”

Några forfattare utdbma helt och ballet dessa tal, såsom alis icke passande for 
situationen, vare sig att man betraktar dem från synpunkten af Romerska statens då- 
varande tillstånd, eller af Augusti, Agrippas och Mæcenas’ karakterer.
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For min del finner jag uti dem ingenting, som beråttigar ett sådant omdome. 
Vål år det sannt, att Augusti hela upptrådande under den nårmast foregående tiden 
betecknar en man, som var sinnad att taga och behålla envåldsmagten, men om han 
vid en tidpunkt, då ingenting syntes påkalla ett kraftigare ingripande, rojde någon 
tveksamhet, och derfore onskade inhemta sina fortrognas råd, såsom ett stod for sitt 
handlingssått, så bor detta så mycket mindre våcka någon forundran, då man besinnar, 
hvilket nåra liggande, afskråckande exempel han i Cæsars tragiska slut hade for sina 
bgon. Var det åter Augusti mening att endast uppfora en komedi, så var vål ej hel
ler detta mera fråmmande for hans karakter, ån den bekanta scen han uppforde, då 
han under tårar och på sina knån besvor Romerska folket, att icke gora honom till 
Diktator.

Hvad Agrippa åter betråffar, så hade visserligen vånskapen for Augustus och la 
force des choses gjort honom till en envåldets verksame befordrare, men hans oppna, 
frimodiga, kraftfulla, af den gamla Romareandan med dess årofulla traditioner djupt 
genomtrångda sinne vitnar snarare for, ån emot antagandet af, att han i sjål och hjerta 
var republikan, och att han derfore vid hår ifrågavarande tillfålle, då Augustus kunde 
anses redan hafva fyllt sin mission att krossa de borgerliga krigens hydra, gifvit ett 
fullt menadt och fullt uppriktigt råd.

Mæcenas’ tal forråder på hvarje rad den fine och hogsinnade statsmannen, den 
uppriktigt tillgifne vånnen, och om det ån, hvad formen betråffar, rojer sitt ursprung 
från den ordrike och effektsokande Rhetorn på Commodi och Septimii Severi tider 
(Dio Cassius lefde och skref under deras regering), står det dock, hvad innehållet be
tråffar, i full bfverensståmmelse med Mæcenas’ karakter, sådan vi från andra kållor 
kånna densamma. Då man for bfrigt kånner, hvilket oinskrånkt fortroende Augustus 
satte till dessa mån, vinner ett sådant hans meddelande och rådplågande med dem syn- 
nerligen mycket i trovårdighet. Detta fortroende gick så långt, att han t. ex. låt gora 
2:ne signetringar, forestållande en sfinx, och alldeles lika hvarandra. Af dessa beholl 
han sjelf den ena, och ofverlemnade den andra åt Agrippa och Mæcenas, med råttig- 
het for dem att begagna densamma, for att legitimera de forordningar och skrifvelser, 
som de funno for godt att i hans namn utfårda; och då han affårdade skrifvelser till 
Senaten, plågade han forst skicka dessa till dem, for att de skulle oppna och genom- 
låsa dem, samt efter inforande af de råttelser, hvartill de kunde firma anledning, befor- 
dra dem till sin beståmmelse. Och dock fick Augustus mången gång af dem hbra 
skarpa tillråttavisningar. Så till exempel, då han engång i ett raptus af grymhet, man 
kunde nåstan såga blodtørst, som någon gång påkom honom, från sin domarestol af- 
kunnade dodsdom på dodsdom åfven for obetydliga forseelser, skickade Mæcenas, som 
befann sig bland folkhopen och icke kunde bana sig våg for att få tala vid honom, 
till honom en biljett, som innehbll endast dessa ord: ”håll då upp en gång bodel!”1) 
och gjorde dermed slut på blodsdomarne for den gången.

Att Agrippa, oaktadt de antimonarkiska tånkesått han lagt i dagen, och oaktadt 
hans nyssnåmda råd icke blef foljdt, dock fortfor att med samma nit som forut tjena 
Augustus, samt att han åfven bibeholl sin hoga plats i dennes ynnest, synes af de vig
tiga uppdrag och de hedersposter, som fortfarande slosades på honom. Så beklådde 
han jåmte Augustus sjelf forst Censuren, och sedan 3:ne år efter hvarandra Konsulatet. 
Han kom derjåmte i ett nåra slågtskapsforhållande till Augusti hus, då han på dennes

’) rfi] rtOTs,
Dio: 55. 70. 
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befallning skiide sig vid sin forstå maka, Attici dotter, och. formåldes med Marcella, 
Augusti systerdotter.

Under de fredsår, som sedan intråffade, återtog Agrippa de storartade arbeten for 
Roms fbrskbnande och dess invånares trefnad och vålbefinnande, hvarmed han under 
sitt Ædilsår och de derpå foljande varit sysselsatt. Från denna tid år det, som dessa 
storartade bygnader på Marsfåltet och inom staden Rom datera sig, hvilka ånnu till 
en del trotsa forgångelsen: Septet Julia, bygnader afsedda att begagnas vid folkfor- 
samlingarna: Porticus Argonavtarum, så kallad, emedan Agrippa på murarna af den- 
samma låt anbringa en serie af bildverk, fbrestållande Jasons bekanta tåg: Dirilitorium, 
en bygnad, hvars åndamål dels stod i sammanhang med folkfbrsamlingarne, dels åf
ven med militåra fbrråttningar: Pantheon m. fl.

Dessa arbeten blefvo plotsligen afbrutna, då Augustus kort derefter’ insjuknade så 
håftigt, att han trodde sitt slut vara nåra. Han kallade Agrippa till sig, och vid tan
ken på, att den knappast 17-årige Marcellus icke skulle kunna vara i stand att båra re- 
geringsbbrdan, tog han Agrippas hånd, och gjorde hvad Alexander en gång hade gjort 
åt Perdiccas, han satte sin ring på hans finger. Detta var detsamma, som att nåmna 
honom till sin eftertrådare. Knappast tillfrisknad synes Augustus hafva ångrat detta 
forbigående af den han ifrån bbrjan utsett till tronfbljare, Marcellus, och deraf upp- 
kom fbr tillfållet någon kallsinnighet emot Agrippa. Denne beklagade sig icke, visade 
icke något missnbje, utan drog sig tillbaka till Brundisium, inskeppade sig der, och 
gick att i all stillhet slå sig ned på on Lesbos. Augustus, som då gerna såg hans 
bortovaro, nåmde honom till ståthållare bfver Syrien. Agrippa undandrog sig icke hel
ler detta uppdrag, men skickade en Legat att i sitt stålle styra Orienten, och qvar- 
stannade på Lesbos, hvarifrån han då och då besbkte Athen, der han gjorde sig så 
ålskad af befolkningen, att den åt honom uppreste en kolossal bildstod, hvars fotståll- 
ning ånnu lårer finnes qvar. Under någon tid lefde han hår, såsom det syntes helt 
och hållet egnande sig åt privatlifvet och vetenskapliga sysselsåttningar.

Men Marcellus dog år 732. Det var då, som Mæcenas, såsom hår ofvan år be- 
råttadt, tillstyrkte Augustus att fbrmåla Agrippa med sin dotter Julia, och i samman
hang dermed utnåmna honom till tronfbljare, och derigenom fåsta honom ånnu når- 
mare vid sitt hus.

I fail Augustus ånnu var något tveksam i afseende på denna sak, fbrsvann denna 
tvekan snart, då han fbrnam, att ibland folket ett och annat doft mummel om friheten 
låtit hbra sig, och då valen till embetsmån emot vanligheten utfallit annorlunda, ån 
han bnskade. En snållseglare afsåndes hastigt till Lesbos att hemta Agrippa. Denne 
åtlydde kallelsen, bfverenskommelse blef snart tråffad, och fbr andra gangen krånkte 
Agrippa af politiska skål heliga familjeband, något som fbr bfrigt icke var ovanligt i 
denna tid och isynnerhet icke inom Augusti familj: den beklagansvårda Marcella blef 
fbrskjuten, Agrippa formåldes med Julia, Marcelli då knappt 17-åriga enka, och i denna 
såsom det tycktes fbr honom så årorika forbindelse fann han sitt straff och sitt lifs 
olycka.

Omedelbart hårefter finner man Agrippa åter i rastlos verksamhet. Han år så 
att saga hela kejsaredbmets och Augusti factotum. Gallerna resa sig: han tågar dit, 
kufvar dem och medhinner nåstan samtidigt att anlågga en storartad vattenledning till 
Nimes, att bygga Thermer samt underkufva Cantabrerna i Spanien. Knappast återkom- 
men till Rom får han underråttelse om, att oroligheter utbrutit i Orienten: Agrippa 
tågar till Judéen och derifrån till Pontus, fbr att kufva Scribonius, en afkomling af 
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Mithridates, hvilken der hbjt upprorsfanan. Efter upprorets kufvande återvånder han 
till Rom med några fanor, hvilka den gamle Mithridates en gang tagit från Romarne.

Augustus tillerkånde åfven nu Agrippa triumfen, men ehuru han var kejsarens 
måg och utsedd tronfbljare, hade han dock återhållsamhet eller klokhet nog, att undan- 
bedja sig en hedersbetygelse, som den allmåna rbsten lika mycket som Augustus ville 
gifva honom. Han kande sin Herre: ingen annan ån Augustus sjelf borde njuta tri
umfens åra.

Men detta lif af oafbrutna modor och strapatser, tillbragt i ståndiga dodsfaror ån 
på slagtfålten, ån på resor genom obanade fiendtliga lånder och ofver stormiga haf, 
ån bland rasande uppror, ån bland smygande palatsintriger, kunde icke annat ån slita 
ut åfven sådana kropps- och sj ålskrafter som Agrippas, helst då han derjemte alldeles 
var i saknad af hemmets och den husliga lyckans lifvande inflytande.

Han hade nyss återkommit från krigståget till Pontus, då han fick hora, att Pan- 
nonierna vid Donaus strånder rest sig. Han begaf sig dit, kufvade upproret med sin 
blotta nårvaro, men insjuknade håftigt på återvågen i Campanien. Augustus, hårom 
underråttad, reste genast dit, men fann vid sin ankomst Agrippa redan dod.

Detta dbdsfall grep Augustus djupt, och ingen bland de många medlemmarne af 
hans familj kunde sedan fylla det tomrum i hans hjerta, som Agrippas bortgång lem
nat. Under triumfalisk pomp och ståt fordes hans stoft till Rom och nedsattes i den 
kejserliga familjegrafven uti Augusti praktfulla Mausolé på Marsfåltet. Augustus sjelf 
hbll ofver honom det sedvanliga liktalet, och då det vid sådana tillfållen var vanligt, 
att den aflidnes jordiska qvarlefvor voro placerade vid talarens sida, låt Augustus, som 
icke kunde uthårda anblicken deraf, utan att ofvervåldigas af sin rorelse, anbringa ett 
fbrhånge mellan dem och sig, på sådant sått, att folket fick tillfålle att se hvad han ej 
ville se.

En sådan man var Agrippa. Sammanfatta vi de spridda dragen, så hafva vi for 
oss bilden af en i krigets och fredens vårf vål forfaren, kraftfull, resignerad och pligttrogen 
man1). Om han i sistnåmda afseende gick for långt, i det att han offrade sina egna 
sympatier och sin egen ofvertygelse for hvad han ansåg vara sin pligt emot den man, 
med hvars oden han från borjan forknippat sina egna, så kan man dock icke annat ån 
skånka sitt lifliga deltagande åt en man, som, i sig sjelf så råttånkande, så fri från 
sitt tidehvarfs vanliga lyten, just blef ett offer for denna sjelffbrnekelse, denna pligttrohet.

*) Dio: 54, 29.
2) Hist. Nat. VH, 8.

Jag sade i borjan af denna skildring, att det var till sin olycka, som Agrippa 
kom i nårmare forbindelse med den Juliska slågten. Jag vill hår nårmare fbrklara 
detta. Sedan Plinius på det hår ofvan anforda stållet i sin Naturalhistoria2) yttrat, 
att Vipsanius Agrippa vore snart sagdt det enda exemplet på att någon, som kommit 
till veriden på det sått, det sistnåmda namnet antyder, blifvit lycklig, tillågger han: 
”dock kan åfven han sågas hafva besannat de fbrebud om olyckor, en sådan fodelse 
anses innebåra, genom sin podager, sin i elånde tillbragta barndom, sitt i krig och 
dodsfaror tillbragta lif, sin tvungna tillbakadragenhet, sina barns och afkomlingars o- 
lyckor, men allramåst genom de båda Agrippinæ (dotter och dotterdotter), mbdrar till 
veridens plågoris, Cajus Caligula och Domitius Nero: vidare genom sin fortidiga dod 
i sitt 51 år, genom sin lastfulla maka (Julia), och genom sin svårfaders tryckande ty
ranni (prægravi seroitio)* — I sanning en fbrfarlig teckning af olyckor, hvilka alla 
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med undantag af de 2:ne forstnåmda, om hvilka man for bfrigt ingenting narmare 
kånner, harfloto från forbindelsen med Augustus och hans slagt.

Agrippa var, såsom redan år nåmdt, 3:ne ganger gift: 1) med Pomponia, Attici 
dotter, med hvilken han hade dottren Agrippina (ej att forvexla med de hår nyss forut 
nåmda), som blef formåid med Tiberius, men hvilken denne på Augusti befallning 
måste forskjuta, for att efter Agrippas dbd formåla sig med Julia: 2) med Marcella, 
Augusti systerdotter, for hvars skuli Agrippa, åfven på Augusti befallning, hade skilt 
sig vid Pomponia, men som sedan i sin ordning — allt på Augusti befallning —■ 
måste vika for 3) Julia, Augusti enda dotter. Denna prinsessa, af naturen rikt utru- 
stad både med snille och skonhet, blef forst vid 2 års ålder forlofvad med Antyllus. 
en son till triumvirn M. Antonius, hvilken Augustus då ville vinna på sin sida: vid 
14 års ålder formåldes hon med Marcellus, Augusti systerson och utsedde tronfoljare, 
efter dennes dod med Agrippa, och slutligen efter hans dod med Tiberius, hvilken så
lunda var formåid forst med Agrippas dotter i forstå giftet, och sedan med hans enka. 
Denna Julia vanårade genom ett ytterst utsvafvande lefnadssått sig sjelf, sin man, sin 
fader och hela Juliska slågten så, att hennes namn gått till efterveriden sorgligt rykt- 
bart såsom ett exempel på, huru langt en qvinna kan gå i glbmska af sig sjelf och 
sina pligter. Augustus synes otroligt lange hafva hållits i okunnighet om dottrens 
lastbara lif, men då han kom det på spåren, straffade han henne strångt. Tiberius, 
vål kommen till magten, skarpte ånnu mer straffet, och Julia dog, sedan hon sett sina 
barn mordade eller vanårade, vid 52 års ålder i landsflykt och elånde. Af Agrippas 
olyckliga elfvaåriga åktenskap med Julia foddes 3 sbner: Lucius och Cajus Cæsar samt 
Agrippa Posthumus, så kallad emedan han var fodd efter fadrens dod, och 2 dottrar: 
Julia och Agrippina. De 2 forstnåmda sonerna dogo i blomman af sin ålder, sanno- 
likt forgiftade af Livia, emedan de såsom af Augustus adopterade och utsedde till tron- 
fbljare stodo i vågen for hennes son, Tiberius; Agrippa Posthumus mordades af Tibe
rius, efter att forut hafva lefvat i landsflykt for sitt dåliga uppforande; Julia gick i 
sin moders fotspår och dog likasom hon vanårad och i elånde; Agrippina, formåid med 
den ådle Germanicus, Tiberii brorson, blef moder till Caligula, och genom sin dotter 
Agrippina mormoder till Nero; åfven hon dog i landsflykt en frivillig hungersdod, se
dan hon forut sett sin gemal och flere af sina barn mordade, och sjelf blifvit på det 
grymaste misshandlad på befallning af Tiberius. — Hvilken forfårlig familjetafla! Man 
tycker sig se en ny upplaga af Pelopidernas rysliga, genom de grekiska tragodernas 
skildringar forevigade ått, men med den skilnaden, att den Augusteiska familjetaflan 
år en fotografi utan några diktens fårglåggningar. Det var icke utan skål, som Au
gustus, djupt forkrossad af familjesorger, tillåmpade på sig den Homeriska versen: rO 
att jag ensam dbtt, med maka och barn ej begåfvad!”1) och som han plågade kalia sin 
dotter och dotterdotter Julia och sin dotterson Agrippa Posthumus for sina 3 pestbbl- 
der och kraftsår2). Han kunde med skål hafva till dessa 3 tillagt en 4:de, sin egen 
gemål Livia, hvilken Tacitus kaliar ”en hård moder for staten och en olycksbringande styf- 
moder for Augusti familj,”3) och hvilken Caligula karakteriserar genom att kalia henne ”en 

*) otpeXov ayaitoG Tepevai ayovoo t aTtokéci&ai 1
Homer. II. 3: 40. Sveton. Aug. 65.

2) Nec aliter eos appellare solebat, qvam tres vomicas ac tria carcinomata sua: 
Sveton. Aug. 65.

3) Livia, gravis in rempublicam mater, gravis domui Cæsarum noverca.
Tacit. Ann. 1: 10.

3
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Ulysses i stubb”1). Under ett 49-årigt aktenskap beherskade denna hersklystna, sluga 
och rånkfulla qvinna Augustus helt och hållet, och hon tvekade icke att då så behbfdes 
taga dolken och giftet till hjelp, fbr att undanrbdja allt, som stålide sig i vågen fbr 
hennes planer, hvilka gingo ut på att bevara magten i forstå rummet åt henne sjelf, 
och -i andra rummet åt hennes son, Augusti styfson, Tiberius.

Fbr Agrippa var det en lycka i olyckan, att han dog tillråckligt tidigt, fbr att 
slippa blifva vitne till alla dessa gråsligheter, slippa se, huru den ena efter den andra 
af de friska och lofvande telningar, som uppblomstrade omkring det Augusteiska stam- 
trådet, och deribland hans egna barn, i fortid rycktes bort af helgerånande hånder, 
till dess den gamla stammen murken och naken stod qvar med en våmjelig parasit, 
Tiberius.

*) Ulysses stolatus.
Sveton. Calig. 23.



I. Redogorelse for hogre Elementarlåroverket i Westerås.
A) Undervisningen.

Hostterminen bbrjade den 27 Augusti och afslutades den 17 December.
Vårterminen bbrjade den 16 Januari, och kommer enligt H. H. Efori beståmmande att af- 

slutas Fredagen den 2 Juni.
Genom den Hbgstes nåd har undervisningen under hela låseåret kunnat ostbrd fortgå. Hel- 

sotillståndet såvål bland lårare som lårjungar har i allmånhet varit godt.
I hvardera af 2:a och 3:e klasserna hafva 5 lårare undervisat, och den 5:te klassen har, i 

anseende till det stora lårjungeantalet, varit fbrdelad på 2:ne parallela afdelningar (Va. och Vb.), 
hvilka undervisats på sårskilda rum. Andra afvikelser från gållande fbreskrifter rbrande un
dervisningsplanen, ån dessa, hafva icke egt rum. Realisternas fåtalighet har gjort det mbjligt 
att undervisa dem dels gemensamt med resp. klassiska liniens lårjungar, dels så, att 2:ne af
delningar under vissa timmar varit sammanslagna.

Genom denna nbdfallsutvåg och en af Kgl. Maj:t i Nåder beviljad extra lårare under hela 
låseåret, hafva lararekrafterna kunnat råcka till.

Undervisningen for icke-Grekerna har varit på fbljande sått ordnad:
VII2: *)  3 t:r Engelska tillsammans med r.;

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

2 t:r Teckning på sårskild tid............................................. 5 t:r.
VII1: 3 t:r Engelska på sårskild tid;

2 t:r Teckning tilis, med VII2............................................. 5 t:r.
Vl2 & 1: 2 t:r Engelska tilis, med VII1;

2 t:r Latinskrifning på sårskild tid;
2 t:r Teckning tilis, med VII2............................................. 6 t:r.

V: 2 t:r Engelska tilis, med r.;
1 t:e Latinskrifning på sårskild tid;
2 t:r Teckning tilis, med VII2............................................. 5 t:r.

IV: 4 t:r Engelska tilis, med III r-\
2 t:r Teckning tilis, med VII2............................................. 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. —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 Lucæ och Johannis 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 V—VII1: Måndagar kl. 5—6 samt Onsda
gar och Fredagar kl. 6—7; for klass. 1—V: Tisdagar, Onsdagar och Fredagar kl. 5—6. Sam- 
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fålda ofningar i gevårsexercis och manover for klass. V—VII1. hafva forsiggått Tisdagar kl. 6— 
7 och i bajonettfåktning for klass. VI och VII1- Thorsdagar kl. 10—11. I fåktning med florett 
och sabel hafva lårjungarne i klassen VII2. erhållit undervisning Tisdagar kl. 10—11 och Thors
dagar kl. 5—6. Målskjutning med for "salongsskjutning” apterade Remingtongevar hafva klass. 
VI och VII1-, ett skjutlag i sonder, forehaft å gymnastiksalen Måndagar och Lordagar kl. 10—11.

Utom ofvannåmda på bestamda dagar i veckan forekommande ofningar, hafva under Hbst- 
terminen timmar blifvit anvånda till sådana ofningar, som varit beroende af årstid och 
våderlek. Bemålda ofningar hafva omfattat: Målskjutning i skottbanan å ”Wasafåltet” fbr klass. 
VII2. samt kompani- och bataljons-exercis, såvål i sluten som spridd ordning, åfvensom ofningar 
i fålttjenst fbr klass. V—VII1. Under Vårterminen hafva, i anseende till otjenlig våderlek, så
dana ofningar hittilis endast obetydligt kunnat fbrekomma.

Från gymnastikbfningarna blefvo på grund af låkarebesigtning befriade: vid bbrjan af Host- 
terminen 34 och vid Vårterminens bbrjan samma antal, hvilket i medeltal utgbr omkring 11 
procent af antalet nårvarande lårjungar.

Vid sångbfningarna hafva lårjungarne varit fbrdelade i 6 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 fordelad 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 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.

« At real, i V—VII har en timme hvarje vecka utbfver den eljest fbr teckning afsedda tiden 
varit anslagen till instrumentalteckning, och har samma timme åfven varit anvånd till extra rit- 
bfningar fbr de lårjungar, som frivilligt dertill anmålt sig. I dessa frivilliga ritbfningar hafva 
33 lårjungar deltagit.

Fbr lårjungames 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 Anteckningsbok, i hvilken fbr 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 
fbr hvarje dag, i de bfriga 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 fbr bfrigt betråffar undervisningens omfang och indelning på de båda bildningslini- 
erna, begagnade lårobbcker m. m., inhemtas detta af fbljande uppgift om

Genoingångna Pensa under låseåret:

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

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

Kl. II. 3 tim. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets. — Kateches: 3:dje Artikeln samt 3:dje och 4:de 
hufvudstyck. och repetition af de foregående. — Valda Bibelspråk och Psalmer,
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Kl. III. 3 tim. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets. — 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 Norbeclcs lårobok i Theologi. — Bergs Bibel- 

handbok. — Nya Testamentets låsning med forklaring.
Kl. VI. Lagre afdeln. 2 tim. — De (4) forstå kap. af Norbeclcs Theologi. — l:sta perio

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

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

ria. — Nya Testamentets låsning på grundspråket med forklaring.
Hogre afdeln. 2 tim. — Repetition af Norbeclcs Theologi och Cornélii Kyrkohistoria. — 

Nya Testamentets låsning på grundspråket med forklaring.

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

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

■— Geografi: Europas politiska från Neder låndska 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 Palmblads "Beråttelser” såsom låsebok. — Geografi: Norra och Sodra Amerikas 
samt Australiens fysiska och politiska.

Real-linien. 4 tim. — Historia: Gamla och Medeltidens efter Wennerstrbms 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 Pilts’, 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 Pilts’ låro
bok. — Geografi: Repetition af Europas fysiska och politiska.

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

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Pilts’ lårobok i Nyare Ti
dens till Tredje tidrymden genomgången och repeterad samt Fåderneslandets från Carl XH:s dod 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 Elcelunds 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.

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

forkortning, efter Zweigberglcs lårobok. Ofning i hufvudråkning, med ledning af Nordlunds raknebf- 
ningsexempel. — lÅnearteckning efter Ekman.

Kl. II. Klassiska linien. 4 tim. — Arithm.: Vanliga och decimalbråk. Repet. af sortråkning. 
— Geometri: PÅnearteclcning efter Ekman.

Real-linien. 7 tim. — Arithm.: Vanliga och decimalbråk. — Geom.: Eukl. Bok. I (Lindmans 
uppl.).
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Kl. III. Klassiska linien. 4 fim. — Arithm.: Enkel Regula-de-tri. — Geom.: Eukl. Bok. I.
Real-linien. 7 tim. — Arithm.: Sammansatt Regula-de-tri. Repet. af det foregående. — Geom. s 

Eukl. B. I—IV.
Kl. IV. Klassiska linien. 4 tim. — Arithm,.: Sammansatt Regula-de-tri. Repet. af brak och 

sorter. — Geom.: Eukl. B. II och III (den sednare dock icke repeterad); repet. af B. I.
Real-linien. 7 tim. — Arithm.: Intresseråkning; repet. af Sammansatt Regula-de-tri. — Alge

bra (Bjorlings, 8:de uppl.): Från lårobokens borjan till och med eqvationer af l:a graden. —Geom.: 
repet. af Eukl. Bock. III, IV (den aldre uppl.).

Kl. V. Klassiska linien. 4 tim. — Arithm.: Repet. af brak och Sammansatt Reg.-de-tri. — 
Algebra: de 4 råknesåtten med obrutna samt Addition och Subtraktion af brutna qvantiteter. — 
Geom.: Eukl. B. IV och repet. af B. III.

Real-linien. 7 tim. — Algebra: Irrationela qvantiteter, qvadratrbtter, imagin. qvant., eqvatio- 
ner af 2:dra graden till roteqvationer; problemer: i låroboken sid. 100—107, i problemsaml. l:sta 
afdeln. 85—96, 2:dra afdeln. 13—58 (de sistnåmnda, utan forberedelse, muntligen infor låraren). — 
Geom.: Eukl. B. V och VI (Bjbrlings uppl.) utom bevisen for theorem. i Kap. 2 och 3 af Bok. V. 
— Repet. af B. I—IV.

Kl. VI. Klassiska linien. 4 tim.
Lagre afdeln. — Arithm.: Intresse-, Rabatt- och Diskont-råkning. — Algebra: Negativa 

qvant. och eqvationer af l:a graden jemte problem, i låroboken sid. 93—99 och i problemsaml. l:a 
afdeln. 1—84. — Geom.: repet. af B. I—IV.

Hogre afdeln. — Algebra (7:de uppl.): Imaginåra qvantiteter och eqvationer af 2:a graden 
till roteqvationer; repet. af kapitlet om qvadratrotter. Problemer: i låroboken sid. 73—78, i pro
blemsaml. l:a afdeln. 85—96, 2:a afdeln. 36—58. — Geometri: Eukl. B. V (såsom real-linien i 5:te 
klassen) och af B. VI t. o. m. prop. 20; repet. af B. I—IV. Problembfningar, utan forberedelse, o- 
medelbart infor låraren.

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—35. — Geometri: repet. af B. V och VI (B. V 
såsom real-linien i 5:e klassen) samt, under hostterminen, B. I—IV; en del af de geometriska probl. 
i 2:a afdeln. af problemsamlingen. — For ofrigt problembfningar, utan forberedelse, muntligen infor 
låraren. ■— [Fyra lårjungar dessutom sårskildt: Algebra (8:e uppl.) kap. 9 (om eqvationer med flere 
obekanta) §§ 1 — 3 och borjan af § 4],

Hogre afdeln. — Algebra: Kap. 10 (om Rotter i allmånhet); probl. 59—72 i 2:a afdeln. af 
problemsamlingen. Repetition. — Geometri: Eukl. B. V och VI (afslutade); de geometriska problem, 
i 2:a afdeln. af problemsamlingen, till stbrsta delen. Repetition. — For ofrigt problembfningar dels 
muntligen, utan forberedelse, infor låraren och dels skriftligen. — [Några få lårjungar dessutom sår
skildt: Algebra (8:e uppl.) kapitlet om eqvationer med flere obekanta, dels med och dels utom pro- 
blemerna, samt en lårjunge sednare delen af låroboken till slut jemte en god del af problem, i sed
nare håftet af problemsamlingen].

Real-linien. 5 tim.
Hogre afdeln. — Trigonometrien (Lindmans) och sednare håftet af problemsamlingen afslu

tade. Repetition. Problembfningar muntligen (utan forberedelse) och skriftligen.

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. TF. C. Areschougs lårobok, l:a kapitlet. Låsning af våxter ef

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

af våxter.
Real-linien. 3 tim. — Botanik, samma som klassiska linien. — Zoologi: Torins lårobok, in- 

ledningen och af dåggdjuren till gnagare.
Kl. IV. Klass. linien. 2 tim. — Botanik: Arrhcnii stbrre lårobok, låran om frukten samt re

petition af det foregående. Låsning af våxter. — Zoologi: Torins lårobok, inledningen och dågg
djuren.

Real-linien. 3 tim. — Botanik: samma som klass. linien. — Zoologi: Torins lårobok, foglarne. 
Fysik (1 tim.): Flocleri lårobok till § 50.
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Kl. V. Klass. linien. 2 tim. — Botanik: de vigtigaste inhemska naturliga familjerna till In- 
completæ efter Arrhenii lårobok. Låsning af våxter efter herbarier. — Zoologi: Torins lårobok, 
foglarne till Natatores samt repetition af dåggdjuren.

Real-linien. 2 tim. — Botanik och Zoologi: detsamma som klass. linien. — Fysik (2 tim.): 
Floderi larobok till § 81 jemte dithorande problemer.

Kl. VI. 1. Klass. linien. 2 tim. — Zoologi: Torins larobok, amfibierna, fiskarne och leddju- 
ren samt repetition af dåggdjur och foglar.

Kl. VI. 2. Klass. linien. 1 tim. — Botanik: Arrhenii larobok, kapp. 4—11. — Zoologi: To
rins larobok, leddjuren samt repetition af det foregående. — Fysik (1 tim.): Floderi lårobok, Hydro
statik och Hydrodynamik.

Kl. VII. 1. Klass. linien. 2 tim. — Fysik: om Magnetism, Elektricitet och Varme efter Flo
deri lårobok samt repetition af l:a delen § 10—80.

Kl. VII. 2. Klass. linien. 2 tim. — Fysik: Repetition af Floderi låroboks l:sta del, Akustik
och Vårmelåra.

Real-linien. 6 tim. — Fysik: Repetition af Floderi lårobok. — Mekanik: Repetition af Joch- 
nicks lårobok. — Kemi: Repetition af Berlins lårobok till och med jernet.

Filosofi.
Kl. VII. Hogre afdel n. 2 tim.— Vikners larobok i Antropologi samt Borelii lårobok i Logik.

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 råttskrifningsofningar; 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; råttskrifningsofningar 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 råttskrifnings-ofningar 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 råttskrifningsofningar samt smårre uppsatser (på lårorummet); Sundéns språklåra: Formlåran och 
allm. satslåran 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 formla- 
ran och allm. satslåran, samt det vigtigaste af syntaxen; satsanalys; ett hemtema 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; satsanalys och talofningar; en uppsats eller ofversåttning hvarannan vecka.

Hogre afdeln. 2 tim. — Låsning af valda stycken ur Svensk, Norsk och Dansk literatur; 
Sundéns språklåra: låroboken fullståndigt genomgången och repeterad; valda stycken ur Bydqvist, Sv. 
Spr. Lag.; talofningar; en uppsats eller ofversåttning 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 literatur; om diktande konst och hennes arter ef
ter Brodéns lårobok; Svenska språkets och literaturens historia: t. o. m. Akademiska perioden; tal
ofningar; 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.

Tyska.
Kl. I. 8 tim. — Substantivens, Adjektivens, Pronomens och Verbens former efter Hjorth. — 

Flachs Elementarbok, st. 1—21.
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Kl. II. Klassiska linien. 4 tim. — Grammatik: De allmånnast forekommande starka Verbens 
bojningsformer. Repetition af Substantivens, Adjektivens och Pronomens bojning efter Hjorfh. — 
Svedboms låsebok: st. 1—12. — Flachs Elementarkurs: valda stycken, ofversatta på svenska.

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

Kl. III. Klassiska linien. 4 tim. — Grammatik: Genusreglerna efter Hjorths lårobok. Repeti
tion af det forut låsta. — Svedboms låsebok: st. 13—47. — Lokutionsofningar efter Flachs Elemen
tarkurs.

Real-linien. 4 tim. — Detsamma som klassiska linien.
Kl. IV. Klassiska linien. 2 tim. — Grammatik: Formlåran, med Genusreglerna och de starka 

Verberna fullståndigt, efter Hjortli. — Svedboms låsebok: st. 46—70. — Lokutionsofningar efter 
Flachs Elementarkurs.

Real-linien. 2 tim. — Detsamma som klassiska linien.
Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. — Formlåran fullståndigt repeterad. — Svedboms låsebok: st. 

71—100. — Lokutionsofningar efter Flachs Elementarkurs.
Real-linien. 2 tim. — Detsamma som klassiska linien.
Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Repetition af formlåran. — Svedboms 

låsebok : st. 100—116.
Hogre afdeln. 1 tim. — Hjorths grammatik fullståndigt. — Schillers "Wilhelm Tell” 4 akter. 

— Skrif- och Lokutionsofningar.

Fransha.
Kl. IV. Real-linien. 5 tim. — Oides språklåra: Innanlåsnings- och uttalsofningar; det vigti

gaste af Artiklarne, Substantiven, Adjektiven, Hjelpverben samt de regelbundna Verben. — Oides lå
sebok: st. 1—40 af l:sta afdeln.

Kl. V. Kiassiska linien. 3 tim. — Oides språklåra: l:sta kursen af kap. 1—6. — Oides låse
bok : l:sta kursen st. 1—40.

Real-linien. 5 tim. — Oides språklåra: l:sta och 2:dra kursen af kap. 2—7. — Oides låsebok: 
l:sta kursen st. 69—75 samt af 2:dra kursen st. 1—60. — Muntlig och skriftlig ofversåttning till 
franska af st. 1—40.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språklåra: l:sta och storre delen 
af 2:dra kursen af kap. 2—7. — Oides låsebok: l:sta kursen st. 51—75 samt af 2:dra kursen st. 1 
—33. — Ofversåttn. till franska af st. 1—30.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språklåra: l:sta och 2:dra kursen af kap. 
2—l samt det vigtigaste af kap. 8 och 9. — Oides låsebok: af 2:dra kursen st. 41-—114 samt af 
3:dje afdeln. st. 1—4. — Ofversåttn. till franska af st. 31—56. — Lokutionsofningar.

Kl. VIL Lagre afdeln. Klassiska linien. 5 tim. — Oides språklåra: l:sta och 2:dra kur
sen af kap. 2—10. — Ponsard: L’honneur et l’argent. — Moliérc: L’avare. — Lokutions- och skrif- 
ofningar. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Oides språklåra fullståndigt.— ”Le Misantbrope” 
af Maliere. — Extemporalier och Lokutionsofningar. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Real-linien. 5 tim. — Oides språklåra fullståndigt. — "Le Misantbrope” af Mollere. —Mignet: 
Histoire de la revolution frangaise 1 kap. — Extemporalier. — Skrif- och talbfningar. — Ett hem
thema hvarje vecka.

Engelslca.

Kl. II. Real-linien. 4 tim. — Uttalsreglerna, det allmånnaste af formlåran efter Sundsténs lå
robok. — St. 1—12 af låseboken.

Kl. III. Real-linien. 4 tim. — Sundsténs lårobok: Uttalsreglerna, det allmånnaste af formlå
ran. — St. 1—16 af låseboken.

Kl. IV. Ickc-Greker. 4 tim. — Sundsténs lårobok: Uttalsreglerna jemte det vigtigaste af form- 
laran till och med de oregelbundna Verben. — St. 1—16 af låseboken.

Real-linien. 2 tim. — Sundsténs lårobok: de oregelbundna Verben samt i bfrigt det allmånnaste 
af formlåran. — St. 1—30 af låseboken.
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Kl. V. leke-Greker. 2 tim. — Sundsténs lårobok: Formlåran fullståndigt. — Sundsténs låse- 
bok: st. 1—25 den engelska texten samt st. 1—16 den svenska texten.

Real-linien. 2 tim. — Formlåran fullståndigt efter May. — Englisb Reading by May: st. 12 
—30.

Kl. VI. Lagre afdeln. leke-Greker. 2 tim. — Sundsténs lårobok: Formlåran fullståndigt.— 
St. 10—25 af låseboken, både den engelska och svenska texten.

Hogre afdeln. leke-Greker. 2 tim. ■— Sundsténs lårobok: Formlåran fullståndigt. —• Låse
boken: st. 9—38 både den engelska och svenska texten.

Kl. VH. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Sundsténs lårobok: Uttalslåran jemte 
formlåran till och med de oregelbundna Verben. — St. 1—16 af låseboken.

leke-Greker. 3 tim. — Sundsténs lårobok: Formlåran fullståndigt. — Låseboken: st. 9—38 
både den engelska och svenska texten; dessutom låseofningar sid. 48—52 samt 3 akter af "Dagobert, 
king of the Franks.”

Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Sundsténs lårobok fullståndigt. — Låseboken full
ståndigt ; dessutom ”A Christmas Carol in prose” by Charles Diskens: 3 staves. —• Skrif- och Loku- 
tionsofningar.

leke-Greker. 3 tim. — Detsamma som denna afdelnings klassiska linie.
Real-linien. 3 tim. — Repetition af Lowenhjelms språklåra. ”The Englisb Language” by Ernest 

Adams det med grofre stil tryckta. — Miltens "Paradise Lost” 2 bocker. — Extemporalier. — Skrif- 
och talofningar. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Latin.
Kl. II. 10 tim. — Tornebladhs Elementarbok: styck. 1—6, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 22, 24, 27, 

29, 31 och 32. — Rabes grammatik: det vigtigaste af formlåran. Extemporerade ofningar i forening 
med vokabellåsning.

Kl. III. 10 tim. — Cornelius Nepos: Aristides, Pausanias, Iphicrates, Chabrias och Timotheus. 
— Rabes Grammatik: Formlåran fullståndigare samt det vigtigaste af kasuslåran i Syntaxen med ex
temporerade ofningar.

Kl. IV. 8 tim. •—■ Cornelius Nep.: Miltiades, Pausanias, Thrasybulus, Dion, Epaminondas, Pe- 
lopidas, Hamilcar. — Grammatik: Formlåran utforligare samt Hufvudreglerna af Syntaxen och Proso- 
diken med de vigtigaste anmårkningarne, allt efter Rabes storre lårobok. — Extemporerade satsof- 
ningar. — Ett hemthema i veckan.

Kl. V. 8 tim. — Cæsar: de bello Gallico l:a boken. ■—■ Ovidius: Metamorph.: Pyramus & Thisbe, 
Philemon & Baucis, Lycaon samt Orpheus. — Grammatik och Prosodik efter Rabes lårobok. — Ex
temporerade satsofningar.

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

Hogre afdeln. 8 tim. — Livuis: senare hålften af l:sta och forrå hålften af 2:dra boken. 
— Cicero: de Amicitia. — Virgilius: Æn. l:sta och 2:dra bock. — Grammatik och Prosodik efter 
Rabes lårobok.

Kl. VIL Lagre afdeln. 7 tim. — Livius: 2:a boken från kap. 31 samt 3:e boken. - ■ Vir
gilius: Æn. 2:dra boken. — Horatius: 20 od. af l:a boken. — Repetition af Grammatiken. — Ex
temporalier efter Tornebladhs latinska skrifofningar.

Hogre afdeln. 7 tim. — Virgilius: Æn. 5:te och 6:te bock. — Cicero: Qvæstiones Tusculanæ 
l:sta boken. — Horatius: od. l:sta och 2:dra bock. — Grammatik och Extemporalier såsom i lågre 
afdeln. — Antiqviteter efter Bojesen.

Ett hemthema i veckan for klass. IV—VII.

Grekiska.
Kl. IV. 6 tim. — Det vigtigaste af Attiska dialektens formlåra till konjugationen pe efter Lbf- 

stedts grammatik. Spridda låsbfningar for nomina och verb efter Aulins låsebok.
Kl. V. 5 tim. — Grammatik af Lbfstedt: Attiska dialektens formlåra utforligare. Xenophons 

Anabasis: kap. 1 och 2 af l:sta boken.
4
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Kl. VI. Lagre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Attiska dialekten till verba irregularia. — 
Xenophons Anabasis: l:sta boken.

Hogre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Attiska och Episka dialekten fullst. till verba irregu
laria. — Xenophons Anabasis: bock. 2 och 3. — Homeri Odyssé: Rhaps. 1—3.

Kl. VII. Lagre afdeln. 5 timmar. — Grammatik: verba irregularia och af syntaxen det 
vigtigaste till partiklarne. — Xenophons Anabasis: bock. 4 och 5. — Homeri Odyssé: Rhaps. 3 från 
v. 208. — Homeri Iliad: Rhaps. 1 och 2 till v. 494.

Hogre afdeln. 5 tim. — Grammatik: Repetition af formlåra och syntax. — Xenophons Anaba
sis : bock. 1—5 (den 5:te icke repeterad). — Homeri Odyssé: Rhaps. 1—3.— Homeri Iliad: Rhaps. 
1, 2 till v. 494, och 3. — Platans dialog Kriton: kap. 1—8.

Hebreiska.
Kl. VII. Lagre afdeln. l*/a tim. — Tullbergs låsebok: De 3 forstå kap. — Lindbergs 

Grammatik till Verba irregularia.
Hogre afdeln. l’/2 tim. — Psaltaren, de 15 forstå Psalmerna. — Det vigtigaste af Gram- 

matiken efter Lindberg.

B. Lårarne.
Låroverket har under låseåret genom døden forlorat en af sina Lårare, Con-Rektorn, Fil. 

Dokt. D. Olauson. Han borjade tjenstgora såsom vik. Collega hårstådes Hostterminen 1840, och 
fortsatte dermed till Vårterminen 1842, då han tilltrådde en ordinarie Collega-bestållning i Fah- 
lun. Han blef Con-Rektor vid Låroverket hårstådes 1846, och tjenstgjorde dels i denna befatt- 
ning, dels såsom Adjunkt och vik. Eloqventiæ Lektor från sistnåmnda år till Hbstterminen 1869, 
med undantag fbr Vårterminerna 1867 och 1868, då han såsom Riksdagsman var tjenstledig. 
Han arbetade sålunda en ganska lang tid i skolans tjenst, och det med mycken kraft och fram- 
gång, så långe han odeladt egnade sig deråt. Men åfven så starka krafter, som hans ursprung- 
ligen voro, kunde icke annat ån lida afbråck af den mångd olikartade uppdrag, hvarmed han 
efter hånd bfverhopades; och måhånda intråffade detta så mycket fbrr, derfbre att hos honom 
fanns en sållsam blandning af mycken skårpa och mycken vekhet, hvilka båda kånslor ofta 
sattes på hårda prof under den vexlande berbring med menniskor, hvari nyssnåmda fbrhållan- 
de stålide honom. Ifrån och med Hbstterminen 1869 kunde han fbr sjuklighet icke mera tjenst- 
gbra, och afled efter ett långsamt aftynande hårstådes den 25 Juni 1870.

Tjenstlediga hafva varit: Lektorn, Prosten J. F. Norman, Lektor V. Enblom och Adjunk
ten A. Hedenlund, alla 3 under hela låseåret fbr sjukdom. Fbrordnade: till vik. Lektorer: Ad
junkten, Fil. Dokt. C. A. Hvasser fbr Prosten Norman; Fil. Dokt. J. E. Modin fbr Lektor En
blom; till vik. Adjunkter: Fil. Kand. E. Sandelius vid den genom Con-Rektor Olausons dbd le
diga Adjunkturen; Studd. vid Uppsala Universitet G. V. Nyberg och C. J. Lindstén, den fbrre 
fbr Adj. Hvasser i anledning af nyssnåmde dennes fbrordnande, den senare fbr Adj. Hedenlund, 
alla under hela låseåret. Såsom extra Lårare har under hela låseåret tjenstgjort Stud, vid Upp
sala Universitet P. A. W. Gullbergson.

Undervisningen har under låseåret varit på fbljande sått fbrdelad 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. Bjorling: Mathematik i

VII—VI2......................................................................................................... 17
Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Lofberg: Hist, och Geogr. i VII—VI ...... 16 „ „
Lektorn, Fil. Dokt.. C. H. Johanson: Naturvetenskap i VII—Na.&r. (inclusive

1 t:e mekanik i VH2. r.) ................................................................ 18 „ „
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Lektorn, Fil. Dokt. D. A. Sundén: Svenska i VII—Na.&r.-, Filosofi i VII . . 14 t:r i veckan.
Lektorn, Prosten, Fil. Dokt. F. GM: Christendom i VII—Na.&b.-, Hebreiska . 18 „ „
v. Lektorn, Fil. Dokt. C. A. Hvasser: Grekiska i VII—Na.................................... 25 „ „
v. Lektorn, Fil. Dokt. J. E. Modin: Tyska i VI; Franska i VII2.; Engelska i

VIL", och med icke-Greker.................................................................... 17 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. Æ E. Lyrberg: Christendom i IV—II; Latin i II; mor- 

gonhonerna..........................................................................27 „ „
Adjunkten S. H. Rathsman: Franska i VII1.—Na. &r.‘, Kalligrafi i III . . . 22 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. F. J. L. Wulff: Mathematik i VI1-, Na.&b.k., V&IVn;

Latinskrifning med icke-Greker i VI........................................... 25 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. P. A. Peter son: Engelska i V—II; Tyska i Na. & b., IV, II 24 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. G. A. Westholm: Hist, o Geogr. i Na. & A, IV; Latin i Na. 24 „ „
Adjunkten, Fil. Kand. K. A. Stigman: Svenska i Nb., IV—II; Hist, och Geogr.

i II; Tyska i III; Latinskrifning med icke-Greker i V............... 20 „ „
Adjunkten, Fil. Dokt. C. G. Åstrbm: Naturret. i Nb.—II; Franska i IVr.; Hist.

och Geogr. i III; Mathematik i Wk..................................................26 „ „
v. Adjunkten, Fil. Kand. E. Sandelius: Latin i VIIl.(lt:e), VI&IV . . . . 25 „ „
v. Adjunkten G. J. Lindstén: alla amnen i I utom Kalligrafi och Teckning . 27 „ „
v. Adjunkten G. W. Nyberg: Latin i III; Mathematik i III—II; Kalligrafi i II 27 „ „
extra Låraren P. A. V. Gullbergson: Grekiska i Nb., IV; Latin i Nb.-, Franska

i Nb......................................................................................... 22 „
Musik-Direktoren G. NordvaTl: Musik- och Sångofningar i alla klasser . . . 11 „ „
Ritlåraren N. Tufvesson: Kalligrafi i I; Teckning i alla kl. samt med icke-Grek. 10 „ „
Gymnastiklåraren, Kapten R. Rolling: 'Gymnastik- och Vapenbfningar i alla

klasser (oberaknadt undervisningstiden utom Schema).......................11 „ „
Skrifofningarna hafva under låseåret handhafts:

de Latinska af Rektor for VII2.; af vik. Adj. Sandelius for VII1. och VI2.; af extra Lararen 
Gullbergson for Vil. och Nb.-, af Adj. Westholm for Na-, af Adj. Åstrbm for IV.

de Svenska af Lektor Sundén for VII; af Adj. Rathsman for VI2.; af Prosten Gild for VIL; a 
Adj. Stigman for Na. & b. och IV.

de Franska och Engelska af v. Lektor Modin.
de Tyska af Adj. Peterson for V; af v. Adj. Nyberg for IV.
de Mathematiska af Lektor Rjbrling.
de Fysikaliska af Lektor Johanson.

Klassfbreståndare hafva under laseåret varit: Lektor Rjbrling for VII2.; Lektor Johanson 
for VIIL; Lektor Sundén for VI2.; v. Lektor Hvasser for Vil.; Adj. Rathsman ikNa: Adjunk
ten Wulff for Nb.-, Adj. Westholm for IV; Adj. Åstrbm for III; Adj. Peterson for II och v. Adj. 
Lindstén for I.

Den sårskilda inspektionen ofver lårjungarne har varit fordelad på samtlige Lårarne.

C. Lårjungarne.
Antalet utgjorde vid forrå årsberåttelsens afgifvande.............................................. 305.

Under detta låseår hafva blifvit inskrifne:
Hostterminen........................................................................................................................34.
Vårterminen................................................................................................................... 7.
En lårjunge vid Vårterminens bbrjan återkommen................................................... 1. 347
Sedan forrå årsberåttelsens afgifvande afgångne............................................................. 66.
Sålunda utgbr antalet denna dag..................................................................................281. 347.
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Af dessa tillhbra 25 forstå klassen.
36 andra 5?
33 tredje >5
42 fjerde
49 femte
29 sjette 55 lagre afdeln.
28 sjette 55 hogre 55
21 sjunde 55 lagre 55
18 sjunde 55 hogre 55

Summa 281.
Realisternas antal ar 12, af hvilka 1 tillhbr II, 3 III, 4 IV, 2 V och 2 VII2. — 58 lår

jungar hafva låst Latin utan Grekiska; 9 Hebreiska; 12 Engelska jåmte Latin och Grekiska.—• 
Från klassiska till reala linien har under låseåret en lårjunge ofvergått, från reala till klassiska 
ingen. — Af de afgångne hafva 15 efter aflagd maturitetsexamen afgått till Universitetet, 7 till 
annat låroverk, 1 till Krigsskolan, 7 att priv. fortsåtta sina studier, 2 på Apothek, 2 till sjos, 3 till 
handel, 18 till andra yrken, 10 utan uppgifvet åndamål.— Genom doden har låroverket forlorat-en 
synnerligen hoppgifvande lårjunge, Axel Pettersson, som tillhorde femte klassen, och med i all- 
månhet vacklande helsa efter endast ett par dagars sjukdom afled hårstådes den 28 Okt. 1870.

Såsom efterfoljansvårdt må hår omnåmnas, att ett ”Sallskap till småfoglars shydd” under 
hosten 1870 stiftades inom Låroverket, i hvilket storsta delen af lårjungarne ingingo såsom med- 
lemmar.

D. SlioIIokalen.
En storre ganska dyrbar Porslinskakelugn har under sistlidne sommarferier blifvit uppsatt 

i Gymnastiklokalen; men denna tillika med den der forut varande har visat sig icke råcka till 
att nojaktigt uppvårma det stora rummet, hvarfore gymnastikofningarna under den kaliaste de
len af vintern måst instållas. Orsaken till detta ledsamma forhållande kan icke vara någon 
annan, ån bygnadens felaktiga konstruktion ifrån borjan.

E. Ujidervisningsinatericlen.
For Låroverkets medel hafva blifvit inkbpte:

1 Bohnenbergers Elektroskop m. condensator,
1 par Voltas skifvor,
1 Telegraferingsapparat,
1 Galvanometer med glaskupa,
1 Ampéres stativ med bågar,
1 Ledare roterande kring en fast magnet,
1 Magnet roterande kring en fast ledare samt 
Diverse Kartor for den geografiska undervisningen.

b) For Bibliothekets medel åro bland annat inkopta:
Uppsala Universitets Årsskrift for 1870.
Lunds Universitets Årsskrift for 1869.
Sveriges Geologiska Undersokning, bladen 30—41.
Linnstroms Boklexikon, haft. 7—10.
Schmids Encyclopedie, haft. 73—78. Gotha 1870.
Aminson, Henr. Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis c. Suppl. Sthlm 1863, 64.
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Weisser, Bilder-Atlas zur Weltgeschichte. 1.1.
Beulé, Auguste, sa famille et ses amis. Paris 1870.
Gauss Werke T. III. V.

c) Fbljande gåfvor till Bibliotlieket och Samlingarna får jag med tacksamhet omnåmna:

Från Kgl. Ecclesiastik-Departementet:
Stephens, Georg. The Old Northern Runic Monuments. P. II. London 1868.
Dybeck, JR. Sverikes Runurkunder. II. Stockholms Lån H. 3, 4. Sth. 1868, 69.
Wiberg, Carl Fr. De klassiska folkens forbindelse med norden och inflytande på dess civilisa

tion. Sth. 1868.
Fregatten Eugenies resa omkring jorden. Vetenskapl. iakttagelser, utgifna af Vetenskaps-Aka- 

demien. Zoologi VI. Sth. 1868.
Montelius, Ose. Från Jernåldern. H. 1, 2. Sth. 1869.
Beckman, J. W. Forsok till Svensk Psalmhistoria. H. 11—14. Sth. 1868, 69.
Bietz, J. F. Ordbok bfver Sv. allmogespråket. H. XI. Lund 1867.
Linnstrom, Hjalm. Svenskt Boklexicon åren 1830—65. H. 1—6. Sth. 1867—69.
Sv. Riks-Arkivets Pergamentsbref från 1351. D. II. Sth. 1868.
Svart Peder. Gustaf I:s Kronika utg. af G. E. Flemming. Sth. 1870.
Holmgren, Aug. Em. Om konstgjorda Fogelbon. Sth. 1870.
Samlade Vitterhetsarbeten af Sv. Fbrfattare från Stjernhjelm till Dalin, utg. af P. Hanselli. D. 

8—12. Ups. 1867—69.
Danska och Norska Låroverks-program fbr året 1869—70.
6 stycken Remingtongevår, hvaraf 3 med salongsaptering jemte 1000 skarpa och 7700 salongs- 

patroner samt skrufmejslar, borstviskare och gevårsproppar till målskjutningsgevåren.

Från Svenska Akademien:
Den fbr år 1870 preglade minnespenning bfver Riks-Kansleren Eric Sparre.

Från Smithsonian Institution:
Contributions to Knowledge Vol. XVI. Washington 1870.
Miscellaneous Collections Vol. VIII & IX. ib. 1869.
Annual Report 1868. ib. 1869.

Från Pr osten P. Wahlgrens i Kumla Sterbhus:
Chemnitius Martinus, Examen Concili Tridentini. Frf. 1585. Folio.
Faber Basilius, Thesaurus eruditionis scholasticæ; Ed. Cph. Cellarius. Lips. 1692. Folio.
Hollasius, I)av. Examen theologicum acroamaticum. Ed. Roman. Teller. Sth. 1750. Qv.
Carpzov, Joli. Gottf. Apparatus historico-criticus antiqyitatum codicis S. et gentis Ebrææ. 

Frf. 1748. Qv.
Mosheim, J. Laurent. Institutionum historiæ ecclesiasticæ antiquæ et recentioris Libri IV. 

Helmst. 1764. Qv.
Pufendorff, Samuel. De jure naturæ et gentium libri octo. Amsterd. 1688. Qv.
Buxtorf, Joh. Fil. De punetorum vocalium et accentuum in libris veteris Testamenti origine, 

antiqvitate et authoritate. Basel 1648. Qv.
Wallqvist, Olof. Utkast till en Handbok bfver Ecclesiastique Befordringsmål. Wexib 1797. Oct. 
Melanchthon: Confutatio art. confess. pontif. una eum Augustana confessione variata. S. 1. & a. 8:o. 
Bechenberg, Adam. Appendix tripartita isagogica ad libros ecclesiæ Lutheranæ Symbolicos. Leipz.

1740. Octavo.
Evangelisk-Christelig Psalmebog. Christiania 1825. D. obl.
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Corraro Angelus. Relation de la Cour de Rome. Leyd. 1663. D.
Terentius Publ. Comoediæ sex c. notis Joh. Mineil. Rotterd. 1670. D.

Från Forf af tarne:
Den Christeliga Dogmatiken af C. O. Bjbrling. D. I. II. I. Orebro 1866, 69.
Lehrbuch der ebenen Geometrie flir mittleren Classen hbherer Lehr-Anstalten von J. A. Grunert. 

Brandenb. 1870. in 8:vo.
Från Utgifvaren:

Archiv der Mathematik und Physik, herausgegeben von J. A. Grunert. Th. 51. h. 3, 4. — 52. 
1—4. Greifsv. 1869—71.

Från Brukspatron J. Wahlstrmn:
Låstbom, A. F. Biografisk langd på Riksdagsfullmågtige bland Westerås Stifts Presterskap se

dan år 1760 samt på Deputerade vid jubelfesten i Upsala 1793, åfvensom på We
sterås Stifts Presterskaps Revisorer sedan 1780. Mscr.

Från Ynglingen E. O’Konor:
E. Virgilii Maronis Aneidos Lihri. I. II. Orebro 1822.

Från Bådman C. G. Karlsson i Westerås:
Carl I:s i England oppna bref (å pergament), dat. Edinburgh den 1 Nov. 1648 till alla furstar 

och sårskildt till Drottn. Christina angående Ofverste Herbert Gladstone.

Från Ynglingen Fr. Henning A. Ericsson:
Linde, L. G. Handbok i Sveriges Bergsfbrfattningar. Orebro 1853.

Från Ynglingen O. A. Wibell:
2:ne gamla Kopparmynt.

Från Forfattaren:
Samlade Diktér af Johan Nybom. D. 1, 2. Ups. 1861, 63.

Från Brosten C. AI. Soder gren i Slcultuna:
Matrikel ofver Studerande vid Kgl. Acad. i Upsala Vårterminen 1782.
Salomo och Sulamith el. Salomos hoga visa metriskt bfvers. och commenterad af en orthodox 

prestman. Orebro 1862.
Forsbk till metriska bfversåttningar från Hebreiskan. I. Profeten Jeremiæ Klagovisor. Hede- 

mora 1869.
D:r M. Luthers lilla Cateches i en fortgående forklaring. En Handbok af H. VE Schew-r. Of- 

vers. Sth. 1846.
Predikan i Såthers kyrka. Hedemora 1866.
Några ord vid tvenne hbgtidligheter i Såthers kyrka. Fahlun 1855.

Från Boktryckar Bergh i Westerås:
Westmanlands Låns Tidning for åren 1836, 1849, 1850, 1855, 1856 och 1869, åfvensom allt års- 

tryck for sistnåmnde år.

Från Bektor AI. Barkén i Koping:
Bellander, O. B. Anteckningar om Westmanlands Hårader i forna tider. Koping 1869.
SohTberg, L. G. Historisk beskrifning ofver Domkyrkan i Westerås. W:ås 1834 samt
10 smårre af gifvaren forlagde andeliga skrifter.
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Från Løjtnant P. Edman:
Callet, Tables portatives de Logarithmes. Paris 1819.
Vega, Logarithmisch-Trigonometrisches Handbuch. Berlin 1859.
Rerlin, kort lårobok i kemi. Lund 1860.
P. Virgilii Maronis Opera, med svenska anmårkningar af C. Å. Sth. 1791.

Från Sållskapet Karlsbrbderna 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 aflå- 
roverkets 6:te eller 7:de klass.

Vid den mun tliga afgångsexamen, som egde rum hårstådes den 30 och 31 Maj sistlidet år, 
blefvo foljande 15 lårjungar tillhbrande 7:de klassens hogre afdelning mogne fbrklarade: J. G. 
Rjorklund, G. F. Fant, C. R. Hægermark, W. F. Lagergren, C. W. Soderstrom, W. A. Rerg- 
strand, A. R. Thaien, C. J. M. Fant, W. Åman, V. I. Nyberg, C. G. Adamsson, J. G. Petters- 
son, C. A. E. Rjbrling, C. IL TF. Heijkenskjold och O. R. Klinckowstrdm. Såsom Censorer fun- 
gerade Adjunkten vid Uppsala Akademi, Ledamoten af K. V. A., Fil. Dokt. R. Thaién och Adj. 
vid samma Akademi, Fil. Dokt. F. W. Hdggstrbm.

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 21, 22, 
24 och 25 nåstlidne April. Den muntliga examen, till hvilken 16 af desse blifvit admitterade, 
kommer att bbrjas den 3 Juni.

Uppvisning i Gymnastik sker Onsdagen den 31 Maj kl. 5 e. m.
Årsexamen med Låroverkets samtliga klasser kommer att hållas Thorsdagen den 1 Juni 

kl. 9—12 f. m., 4—6 e. m., samt Fredagen den 2 Juni kl. 9—11 f. m., hvarefter slutbfning i 
Sang sker på stora lårosalen. Sedan derefter flyttningen klasserna emellan, åfvensom de beld- 
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 C. O. Rjbrling måtte tåckas med sin nårvaro gifva åt ofvannåmda offentliga forråttnin- 
gar bkad vigt och betydelse, derom anhåller jag vbrdsamast. 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 Hbfding, R. N. O. Hr G. R. Charpentier, Sekund-Chefen for Lif- 
regementets Grenadier-corps, Ofversten, Riddaren af K. S. O. och S:t 0. O. Frih. H. Falkenberg, 
Domprosten, L. N. O., Fil. Doktor Herr C. W. Linder, Lands-Sekreteraren, Fil. Doktor Herr 
N. G. E. Treffenberg, Borgmåstaren Herr E. W. Abemas, Stadslåkaren, Ridd. af K. W. O., Le
damoten af Riksdagens Andra Kammare Herr Doktor L. Hf. Altin, Lasarettslåkaren Hr Doktor 
J. F. Claréus, Prosten, Ledam. af K. W. 0., Fil. Dokt. Herr L. E. Roberg, Brukspatronen, Fil. 
Dokt. Herr J. Wdhlstrbm; och skall råkna det for en heder och glådje att vid samma tillfallen 
få se rått talrikt nårvarande ungdomens Fbråldrar, Anhorige och Målsmån, samt bfrige veten- 
skapernas och den offentliga undervisningens Gynnare och Vånner.

Westerås den 19 Maj 1871.
Ludvig JBossberg.
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II . Lagre Elementarlåroverket i Sala.
(Uppgift af Rektor, Fil. Doktor J. G. Westman).

A. Undervisningen.
Hostterminen borjade den 30 Augusti och slutade den 17 December; Vårterminen borjade 

den 18 Januari och kommer att afslutas den 7 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.
Gymnastikofningarna hafva forsiggått kl. 12—'/A hvarje dag; ofningarna i Ritning och 

Sång hafva hållits, de forrå kl. 2—3 Onsdags- och Lordags-eftermid dagar, 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 klassernas 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 i l:sta klassen.

Hemlexor hafva under låseåret gifvits i 2:dra och 3:dje klasserna, men ej till någon dag i 
flera ån 2:ne låroåmnen for hvardera klassen. Den tid, som på detta hemarbete behoft anvån- 
das, kan beråknas till en å en och en half timme for dag.

Hvad betråffar omfånget af undervisningen och hvilka lårobocker begagnats, inhemtas detta 
af fbljande uppgift om

(Jenomgångna Pensa under låseåret:

Christendom.
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. — Repetition af Katechesen. — 

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 Larobok.
Klassen II. — Historia: ifrån Wasa-åtten till Frihetstiden. — Geografi: storre delen af Europas 

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

kas politiska; — repetition af Europas.

Mathemathik.
Klassen I. — Arithmetik: Sorter och Brak efter Zweigbergk, jemte Hufvudråkning. — Geome

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



Klassen IL — Klassiska linien. Arithmetik: Sorter och Brak, Braks anvåndning på Sorter, Huf- 
vudråkning. — Några lårjungar Regula-de-tri. — Geometri: Eukl. Bok. I. 34 propositioner.

Real-linien. Detsamma som den klassiska. — Mera forsigkomne lårjungar Intresse-, Rabatt-, Bo
lags- och Kedje-råkning samt Eukl. Bok. I fullståndig.

Klassen III. — Klassiska linien. Arithmetik: Repetition af Sorter och Brak, Regula-de-tri, En
kel och Sammansatt med tillåmpning på Intresse-rakning, Hufvudråkning. — Geometri: Eukl. Bok. I, 
samt någon bekantskap med II Boken.

Real-linien. Arithmetik: Detsamma som den klassiska. — Geometri: Eukl. IV Bbcker.

Natur vetenskap.
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 Anderssons Våggtaflor och Thedenii Skolbotanik. — Insam- 
ling af våxter.

Klassen III. — Klassiska linien. Botanik: II klassens kurs ytterligare genomgången. — Insam- 
ling af våxter. — Zoologi: Inledning till Djurrikets kannedom och låran om Dåggdjuren efter Torins 
"Grundlinier till Zoologiens studium”.

Real-linien. Botanik; Detsamma som klassiska linien. — Zoologi: Dåggdjuren och någon bekant
skap med låran om Foglarna.

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

— Redogorelse for innehållet af upplåsta stycken. — Råttskrifnings-bfningar.
Klassen II. — Satsbindningar och Satsfogningar. — Skrifofningar.
Klassen III. — Sammansatta Satsbindningar och Satsfogningar. — Skrifofningar.

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

ningen pag. 112—134. — Flachs Låsebok: Prosaische Lesestucke 1—12.
Klassen II. — Båda linierna Formlåran eftei' Hjort. — Explication: Tysk Låsebok af Flach, st. 

1—23. — Realisterne skrif- och locutionsofningar efter Hjort.
Klassen III. — Klassiska linien. Formlåran och det aldra vigtigaste af Syntaxen efter Hjort. 

— Explication: Svedboms Låsebok st. 23—50. — Skrifofningar.
Real-linien. Explication: Svedboms Låsebok, st. 50—65, for bfrigt detsamma som den klassiska 

linien.

Engelska språket.
Klassen II. — Real-linien. Uttalslåran och det vigtigaste af Formlåran efter Sundsténs Engel

ska Grammatik. — For inofning af uttalet hafva bfningsstyckena i Oides uttalslåra begagnats. — Ex
plication: Sundsténs Elementarbok st. 1—15. — Ofversåttning från Svenska till Engelska af st. 1—8.

Klassen III. — Real-linien. Formlåran repeterad efter Ohrlander. — Explication af stycken 
dels i Ohrlanders Låsebok dels i Sundsténs Elementarbok.

Latin.
Klassen H. — Låsebfningar efter Råbe, afdeln. 1—3 i forening med extemporerade Satsofningar. 

— Det vigtigaste af Formlåran. — Vokabellasning.
Klassen III. — Cornelius Nep.: Till Thrasybulus. — Extemporerade Satsofningar, Formlara samt 

det vigtigaste af Syntaxen efter Råbe. — Vokabellasning.

5
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B. Lårarne.
Till Gymnastiklårare vid låroverket har f. d. Løjtnanten vid Kongl. Westmanlands Rege- 

mente F. Aminoff den 12 sistlidne Augusti blifvit utnåmnd, sedan han flera år på fdrordnande 
uppehållit samma lårarebefattning.

Betråffande undervisningsskyldigheten, har den varit fordelad 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, Ldjtnant F. Aminoff, har undervisat i Sang 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. Lårjuugarne.
Fore Hostterminens borjan afgingo 10, af hvilka 3 ofvergått till hogre Elementarlåroverk.
Hostterminen inskrefvos 10; antalet var den terminen 47.
Under vinterferierna afgingo 4, och vid Vårterminens borjan inskrefvos 2, hvadan antalet 

denna termin år 45.
Lårjungarnes antal i de sårskilda klasserna har varit foljande:

Under Hostterminen: Under Vårterminen:
i l:sta klass. 14. i l:sta klass. 16.
i 2:dra klass. 22, deraf 13 på reallinien. i 2:dra klass. 20, deraf 11 på reallinien.
i 3:dje klass. 11, deraf 2 på reallinien. i 3:dje klass. 9, deraf 1 på reallinien.

D. Skollokaleii.
Ingen foråndring.

E. Undervisnings-Materielen.
For skolans medel hafva blifvit inkopta diverse bocker till utlåning åt medellosa lårjungar.
Genom Consistorii-Expeditionen har låroverket emottagit Svensk Fbrfattnings-Samling for 

1870.

F. Lxamina.
Hosttermins-examen holls den 17 December, dervid såsom ledare och vittnen voro nårva

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

Årsexamen år af H. H. Ephorus utsatt att hållas den 7 Juni. 
Sala den 8 Maj 1871.
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III. Lagre Elementarlåroverket i Arboga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. L. 11. Aføelitis.)

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

jades den 25 Januari och kommer att afslutas den 13 inst. Juni.
Låsetimmarna hafva, såsom under foregående år, varit forlagda till formiddagarna kl. 8— 

10 samt kl. 12—3 e. m., och dessutom for klasserna II—V till kl. 5—6 Mandags- och Thors- 
dags-eftermiddagar. Ofningarna i Gymnastik hafva egt rum for alla lårjungarne gemensamt 
hvarje dag en half timme omedelbart efter morgonlektionernas slut; till vapenbfningar har for 
de lårjungar, som deruti ofvats, en timme på Lordags-eftermiddagarna varit anslagen. Ofnin- 
garna i Sång- och Instrumentalmusik hafva varit forlagda till Tisdags- och Fredags-eftermidda- 
gar; båda sångafdelningarna hafva haft den gemensamma bfningstimmen på Onsdags-eftermid- 
dagarna. — Till undervisning i Teckning hafva varit anslagna och i den allmånna låseordningen 
upptagna: for klasserna I—IV en timme i veckan samt for klass. V två timmar. Dessutom har
en timme i veckan sårskildt varit anslagen till undervisning i detta åmne fbr de lårjungar, som 
frivilligt dertill anmålt sig. — De lårjungar på klassiska linien, hvilka varit befriade från lås
ning af Grekiska språket, hafva på de åt detta sprak anslagna lårotimmar varit sysselsatta i en- 
lighet med foreskrifterna i Nåd. Cirkul. af den 10 Mars 1869, och har dervid fbr 5:te klassens 
dispenserade en af dessa lårotimmar varit anslagen till Latinskrifning.

Hemlexor hafva i alla klasser blifvit lårjungarne fdresatta, fbr kl. I—III i allmånhet i 2:ne 
åmnen dagligen, fbr de bfriga i 3:ne åmnen, och kunna dessa hemlexor i allmånhet anses hafva 
upptagit: i l:sta klass. 1 å Vl2 timme dagligen; i 2:dra och 3:dje klass. 1V2 å 2 timmar; i 4:de 
klass. omkring 2 samt i 5:te 2*/2 a 3 timmar. Den tid, lårjungarne behbft anvånda på sina hem- 
scripta, har flertalet uppgifvit till omkring 2 timmar i veckan.

Under den 10 Augusti sisti. år behagade Kongl. Maj:t lemna Nåd. bifall dertill, att den 
ånnu ej tillsatta femte Kollegatjensten vid Låroverket måtte till ansbkning ledig fbrklaras, åfven- 
som i Nåder medgifva, att fbr uppehållande af denna tjenst från låseårets bbrjan, tilis densam- 
ma hunne med ord. innehafvare fbrses, en Vikarie finge vid Låroverket anstållas. — Låroverket 
har sålunda under detta låseår haft 6 lårare, och har emellan dem undervisningen varit på fbl
jande sått fbrdelad:

Rektor: Latin i klass. V, IV och II (2 t:r); Tyska i V—IV; Engelska i V; Franska i V—IV 
gemensamt (1 t:e), samt i V Z;.—IV gemensamt (1 t:e); tillsammans 20 timmar i veckan.

Kollega L. T. Sundcll: Mathematik i V—II; Tyska i II (4 t:r); Vålskrifning i IV—IIZ;.; 
tillsammans 31 timmar.

Kollega, Fil. Dokt. G. H. von Stapélmohr: 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 IIIÆ.; tillsammans 31 timmar.

Kollega, Fil. Dokt. S. O. Stenberg: Kristendom i V—III; Svenska i V—II; Latin i II; Gre
kiska i V—IV; Tyska (skrifbfningar) i Hr. (1 t:e); Vålskrifning i Hr.; tillsammans 31 timmar.

Vik. Kollega E. T. TV. Nordwall: Latin och Tyska i III; Engelska i IV—II; Franska i 
V—IV (utom ofvannåmnda 2 timmar); Svenska i III (1 t:e), och II (1 t:e); Tyska (skrifbfningar) 
i II r. (1 t:e); tillsammans 29 timmar; hvarjemte vik. Ritlåraren, som haft 6 undervisningstim- 
mar i veckan, bitrådt vid undervisningen i Vålskrifning.
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Rektor har rattat 5:te och 4:de klassernas Latinska och Tyska hemthemata, Kollega Sten- 

berg 5:te och 4:de klassernas Svenska, samt vik. Kollega Noråwall 3:dje klassens Latinska och 
Tyska uppsatser jemte det den sistnamnde handhaft de från Grekiska dispenserades sårskilda 
Latinska skrifofningar.

Under låseåret hafva foljande lårostycken blifvit genomgångna:

Forstå Klassen.
Kristendom: Bibi. Historia, Gamla Testamentets efter Hiibner (Thomand. uppl.), 44 berattelser. — 

Forstå hufvudstycket af Katekesen. — Låsning af valda psalmer.
Modersmålet: Låsning af valda stycken ur Sundéns och Modins låsebok samt Starbåcks Berattelser ur 

Sv. Historien, med bfning for lårjungarne att med egna ord redogbra for innehållet af det 
låsta. — Råttstafningsofningar. — Det vigtigaste af satslåran och af formlåran, efter Bro
déns lårobok, till de svaga Verberna.

Tyslia: Hjorts Grammatik, det vigtigaste af formlåran till de starka Verberna jemte de dubbla ofver- 
såttningsbfningarna.

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

siska Geografi, efter Palmblad.
Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia till Carl Knutsson Bonde, efter Ekelunds "Lårobok for 

forstå begynnare”. ■—■ Europas politiska Geografi till och med Tyskland, efter Palmblad.

Andra Klassen.
Kristendom: Bibi. Hist., Nya Testam. — Andra hufvudstycket af Katekesen jemte repetition af det 

Forstå. — Låsning af valda psalmer.
Modersmålet: Låsebfningar såsom i foregående klass. — Formlåra efter Brodéns lårobok, Kap. 1—3. 

— 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 sidd. 1—19 med undantag af styck. 20. — Gram

matik muntligt meddelad.
Mathematik: Klassiska linien: Arithmetik, de fyra råknesåtten i sorter och brak. — Ofning i hufvud

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

Naturvetenskap: Botanik, Anderssons 'Tilledning till Botaniken,” Haft. 1, det vigtigaste om våxternas 
yttre organer, med ledning af Anderssons botaniska våggtaflor samt några insamlade all- 
månnare våxter.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia från Gustaf Wasa till Carl XII. — Europas politiska 
Geografi från och med Hessen till Schweiz, jemte repetition af det foregående.

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

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

gaste.
Latin: Cornelius Nepos: Miltiades, Themistocles, Cimon, Aristides, Pausanias. — Formlåran fullstån

digare. — Af Casuslåran det vigtigaste. — Skrifofningar på lårorummet samt under vår
terminen ett mindre hemthema i veckan.

Tyska: Formlåran fullståndigare och afslutad. — Svedboms st. låsebok, styck. 25—41, 94. — Real
liniens sårskilda timme anvånd till skrifofningar.

Engelska: Formlåran, det vigtigaste t. o. m. de oregelb. Verberna. — Låseboken, styck. 20, 23, 24, 
26—32.
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Mathematik: Klass. linien: Arithmet., låran om sorter, enkel Reg.-de-tri. — Ofning i hufvudråkning. 
—‘ Geometri, Eukl. 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, med ledning af Anderssons 
botaniska våggtaflor och Thedenii skolbotanik samt insamlade 50 våxtarter. — Zoologi, 
Torins lårobok, Inledningen och Dåggdjuren till Glires, med ledning af Kraus’ "das Thier- 
reich in Bildern”. — Realliniens sårskilda timme anvånd till låsning af fysisk Geografi, till
sammans med 4:de klassens Realister.

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

Fjerde Klassen.
Kristendom: Katekesen repeterad. — Låsning af Apostla Gerningar. — Bergs Bibelhandbok, Gamla 

Testam., t. o. m. de storre Profeterna.
Modersmålet: Låseofningar. — Af låroboken Kap. 4 samt Råttstafnings- och Interpunktionslåra. — 

Skrifofningar på lårorummet.
Latin: Cornelius Nepos: Pausanias, Lysander, Alcibiades, Thrasybulus. — Form- och Casuslåran full- 

ståndigare; fortsåttning af Syntaxen, det vigtigaste. — Ett hemthema i veckan.
Grekiska: Kiihners Grammatik, det vigtigaste af Formlåran till Verba på pi, samt låsebfningsstyck. 

1—20. —- Xenophons Anabasis, Kap. 1 af l:sta Bok.
Tyska: Formlåran repeterad; af Syntaxen det nodvåndigaste. — Låseboken styck. 40—60. — For 

Reallinien ett hemthema i veckan.
Engelska: Grammatik fullståndigare. — Låsebokens l:sta afdeln. sidd. 31—47. — De från Grekiska 

dispenderade lika med 2:dra klassen.
Franska: Oides lårobok, det vigtigaste af formlåran till de oregelb. Verberna. — Låsebokens l:sta 

afdeln. styck. 1-—30.
Mathematik: Klass. linien: Arithm., Reg.-de-tri och Intresseråkning. — Geometri, Eukl. Bock. 1—2. 

Ofning i hufvudråkning. — Reallinien: Proportionslåra samt låttare ofningssatser. — Re- 
petit. af Eukl., Bock. 1—4. — Algebra, Bjorlings, Eqvationer af l:sta graden med en o- 
bekant jemte låttare problemer.

Naturvetenskap: Botanik, Anderssons lårobok, Ilåft. 2, "Kronblomstrige" och "Fåstblomstrige,” med 
ledning af egna herbarier, Thedenii Skolbotanik och Fristedts Exsiccater. — Insamlade yt- 
terligare 75 våxtarter. — Zoologi, Torins lårobok, Dåggdjuren och Foglarna till Honsen, 
med ledning af Kraus’ "das Thierreich in Bildern” och Sundevalls "Atlas till Svenska Fog
larna.” — Realliniens sårskilda 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 politiska Geografi. — 
Reallinien: Wennerstroms lårobok i Allm. Hist., till Korstågen. — Geografi lika med klas
siska linien.

Femte Klassen.
Kristendom: Katekisation. — Bibellåsning lika med 4:de klassen. — Bergs Bibelhandbok, G. Test. t. 

o. m. de Profetiska Bock. — Skarstedts kyrkohistoriska beråttelser, l:sta tidehvarfvet.
Modersmålet: Repetition af Sats- och Interpunktionslåra. — Låsning af valda stycken ur Tegners och 

Runebergs skrifter. — Skrifofningar på lårorummet.
Latin: Grammatik fullståndigare. — Cæsar de bello Gallico, Bok. 1—2 Kap. 1—24. — OvidiiMeta- 

morph., Phaéton, Pyramus & Thisbe, Quattuor Ætates. — Ett hemthema i veckan.
Grekiska: Formlåran t. o. m. Verba på pi. — Xenophons Anabasis, Bok. 1.
Tyska: Grammatik fullståndigare. — Schillers Wilhelm Tell. — For Reallinien ett hemthema i veckan.
Engelska: Grammat. repet. — Låsebokens forstå afdeln. 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. — Lå

sebokens l:sta afdeln. styck. 1—30. — Reallinien: Formlåran fullståndigare t. o. m. de 
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oregelb. Verberna. — Låsebok. 2:dra afdeln. styck. 1—23, samt stycket ”Honneur et In- 
digence” på "Blandade ofningar”. — Skrifofningar.

Mathematik: Klass. linien: Arithm., Reg.-de-tri, Intresseråkning m. m. — Algebra, till § 2 af 2:dra 
Kap. — Geometri, Eukl. Bock. 1—4. — Reallinien: Algebra, det vigiigaste af låran om 
digniteter och rotter; Eqvationer af 2:dra graden med en obekant jemte problemer ur 
Bjorlings problemsamling, sidd. 1—23. — Geometri, Eukl. Bock. 5—6 jemte låttare geo
metriska ofningssatser. — Repetition.

Naturvetenskap: Botanik, Anderssons lårobok, Haft. 2, med ledning af egna herbarier, Thedenii Skol- 
botanik och Fristedts Exsiccater. — Insamlade ytterligare 50 våxtarter. — Zoologi, To- 
rins lårobok, de vertebrerade djuren. — Fysik, Floderi lårobok, Hydrostatik, Aerostatik, 
Magnetism och Electricitet.

Historia och Geografi: Klass. linien: Gamla Tidens Historia afslutad och repeterad. — Reallinien: 
Wennerstroms lårobok afslutad och på Realliniens sårskilda timme Asiens och Afrikas polit. 
Geografi repeterad. — Båda linierna gemensamt hafva repeterat Fåderneslandets Historia 
från Gustaf Wasa samt Amerikas och Australiens polit. Geografi.

Lårarne.
Till den vid låseårets bbrjan lediga Musiklårarebefattningen utnåmndes under Hostterminen 

vik. Orgelnisten i Arboga stadsfbrsamling, Herr Joh. Edv. Sbderberg, hvilken erholl Constitutorial 
den 7 December, efter att hafva från terminens borjan såsom vikarie uppehållit befattningen. — 
Såsom vikarierande lårare hafva under hela låseåret tjenstgjort: Studeranden E. T. W. Nord- 
vall såsom vik. Kollega och Kaptenen vid K. Lif-Regementets Grenadier-Corps, R. S. O., Frih. 
St. Creutz såsom vik. Ritlårare. — Såsom bitrådande Gymnastiklårare och Instruktor i Exercis 
har Sergeanten vid K. Westmanlands Regemente E. fil. Eklund fortfarande varit anstålld.

Rektor har varit klassforeståndare for 5:te klassen, Kollega Sundéll for 4:de, Kollega Ahr- 
ling for 3:dje, Kollega Stenberg for 2:dra samt Kollega Stapelmohr for l:sta klassen.

Lårjungarne.
Vid forrå redogorelsens afgifvande var lårjungarnes antal 69. Af dessa afgingo efter låse

årets slut 13, deraf 5 till H. Elementarlåroverket i Orebro, 1 till privat Låroverk, 1 till Handels
kontor, 1 såsom Privatlårare, 2 till Sjbs, 3 utan någon anmålan, — Vid Hbstterminens bbrjan 
inskrefvos 13 lårjungar, 1 i 4:de, 1 i 3:dje samt 11 i l:sta klassen, och var alltså antalet under 
Hostterminen 69. Af dessa afgingo: 1 under terminens lopp, efter att hafva fått anstållning i 
Telegrafverkets tjenst, 2 efter terminens slut, båda till Landtbruksyrket, hvadan antalet under 
Vårterminen blef 66. Sedan under Vårterminen ytterligare en lårjunge lemnat Låroverket, utan 
uppgifven afsigt, samt en lårjunge i l:sta klassen, G. It. Lundcrantz, efter en kort tids sjukdom 
i dessa dagar med dbden afgått, utgbr antalet for nårvarande 64, deraf 8 tillhbra 5:te klassen, 
11 den 4:de, 14 den 3:dje, 17 den 2:dra samt 14 den l:sta klassen. — Af 5:te klassens lårjun
gar hafva 6 last Latin samt 4 Latin och Grekiska; af 4:de klassens hafva 6 låst Latin samt 4 
Latin och Grekiska; af 3:dje klassens lårjungar hafva 8, samt af 2:dra klassens 9 låst Latin. — 
En lårjunge har under låseåret bfvergått från reala linien till den klassiska.

Skollokalen.
Intet anmårkningsvårdt att omnåmna,

Undervisningsinaterielcn.
For Låroverkets egna medel hafva under låseåret blifvit inkbpta: Sundevalls Atlas till Sven
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ska Foglarne, Menteers Atlas bfver Gamla Tiden och samme mans Atlas ofver Medeltiden, samt 
1 Trumma; dessutom jemte annat, mindre dyrbart, en Stol till Orgeln samt ett storre Vatten- 
backen af koppar till Gymnastiksalen.

Från Consistorium har Låroverket fått emottaga Svensk Fbrfattningssamling, årg. 1870, 
samt den vanliga samlingen af Låroverkens årsberåttelser.

Af en gifvare, hvilken forbehållit sig att ej blifva namngifven och undanbedt sig all tack- 
sågelse, har Låroverket fått emottaga fbljande vårderika gåfva: Ett storre naturalieskåp, ettpre- 
pareradt fullståndigt mansskelett, ett sbndersågadt cranium samt 4 st. på våf uppfodrade storre 
planscher (I "Menniskoskelettet”, II ”Muskelbyggnaden”, III "Menniskokroppens inre organer”, 
IV "Nervsystemet med sinnesorganerna”), utgbrande supplementet till D:r A. Fiedlers Anatomische 
Wandtafeln.

Dessutom får jag med tacksamhet omnåmna fbljande gåfvor: En storre åggsamling (100 
arter), skånkt af Handlanden Herr L. Orstrom, samt en mindre åggsamling, skånkt af en Låro- 
verkets f. d. lårjunge, Herr Stud. Herm. Hagberg, åfvensom en storre råknetafla med stållning, 
skånkt af Handlanden Herr A. F. Bufberg.

Exaniina.
Hbstterminens Examen hblls den 20 December, dervid såsom ledare och vittnen voro når- 

varande: Inspector Scholæ, Herr Kontraktsprosten Fil. Dokt. H. J. Bobson; Herr Borgmåstaren 
J. E. Hedman; Herr Fbrste Stadslåkaren Med. Dokt. W. AL. Bergmanson; Herr v. Håradshbfd. 
Fil. Dokt. Th. Elfstedt; Ordfbranden bland Stadsfullmåktige, Herr Brukspatronen C. Stenberg; 
Herr Majoren och Riddaren B. Wolffram samt Herr Handlanden och Riddaren J. O. Rosendal. 
Den offentliga Arsexamen år af H. H. Ephorus utsatt att hållas den 13 inst. Juni.

Arboga den 13 Maj 1871.

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

• A. Undervisningen.
Hbstterminen, som bbrjade den 29 Augusti, slutades den 17 December. Vårterminen be- 

gynte den 23 Januari och år af H. H. Eforus beståmd att afslutas den 9 Juni.
Den dagliga undervisningstiden har åfven under hela detta låseår varit kl. 7—9, 10—12 

f. m. och 1—2 e. m.
Betråffande undervisningens omfång, så hafva lårokurserna uti Forstå klassen varit hufvud- 

sakligen desamma som i K. Maj:ts Nådiga Skolstadga for denna klass finnas fbreskrifna. I Rek
torsklassen har undervisningen, under detta likasom de foregående åren, måst låmpas efter lår- 
jungarnes olika ålder och framsteg. Åtta hafva erhållit undervisning i Engelska språket och 
tvenne i det Latinska. Lårobbckerna hafva varit desamma som vid låroverket i Westerås, med 
undantag att Brodéns språklåra fortfarande begagnats vid undervisning i Svenska språket.

Gymnastikbfningarna hafva egt rum Tisdagar, Onsdagar, Thorsdagar och Lbrdagar kl. 12—1 
efterm. och hafva lårjungarne derunder bfvats i pedagogisk gymnastik med och utan redskap, 
enklare infanterirbrelser, hvilka såvål under hOsten som nu på våren, då våderleken så medgif- 
vit, fbretagits i fria luften, samt i hvarjehanda kroppsbfningar och lekar.
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Sångofningarna hafva varit forlagda till Mandags- och Fredags-efterm. kl. 3—4, hvarefter 
Sånglåraren lemnat undervisning i Violinspelning åt dem, hvilka sådant onskat.

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

B. Larare.
Under hela låseåret hafva skolans ordinarie lårare utan afbrott fullgjort sina åligganden, 

och hafva Rektor och Kollega undervisat hvar och en inom sin klass, med det undantag, att Kol
lega Bellander bestridt undervisningen åfven i Engelska språket.

Till Ritlårare har Civil-Ingenibren E. T. Hultgren åfven detta år varit forordnad.

C. Lårjungarne.
Antalet lårjungar vid forrå låseårets slut utgjorde........................................................... 32.
Vid Hostterminens borjan inskrefvos............................................................................7.
„ Vårterminens d:o d:o ..................................................................... • 3. io. 42.

Hvaremot vid Hosttermins borjan afgingo.................................................................. 6.
„ Vårterminens d:o d:o .................................................................. 4. 10.

Under Vårterminen har antalet i Rektorsklassen varit...............................................17.
„ ,, „ i Kollegaklassen „................................................ 15. 32. 42.

Utaf de afgångne har 1 afgått till Folkskolelårare-Seminarium, 2 till hogre Elementarlåro- 
verket i Westerås, 1 till Boktryckeri, 2 till Mekanisk Verkstad, 1 till Landtbruk, 1 till Handt- 
verk och 2 utan angifvet mål.

D. SkoUokalen.
Hårvid ingen våsendtlig forandring att omfbrmåla.

E. Undervisningsinaterielen.
For skolans egna medel hafva inkbpts 10 st. mindre exercisgevår från Husqvarna och nå

gon tillokning i gymnastik-appareljen, samt Hdhrs stora karta ofver Sverige, Brommes atlas of
ver djurrikets naturalhistoria forutom åtskilliga lexica och låsebocker.

Af några bland stadens fruntimmer hafva lårjungarne for få dagar sedan fått emottaga en 
vacker fana af blått och gult siden att begagnas vid deras exercisbfningar.

Genom Consistoriinotarie-Expeditionen har skolan erhållit de fiesta låroverks beråttelser 
for sistforflutna låseår.

F. JAainina.
Hostterminens examen hblls den 17 December, då skolans Inspektor, Prosten, L. N. O. 

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

Innevarande termins offentliga examen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 9 nåst- 
kommande Juni.

Koping den 8 Maj 1871.
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V. Stadspedagogien i Nora.
(Uppgift af Rektor E. Braudberg.)

Undervisningen.
Innevarande låseårs hosttermin bbrjade den 25 Aug. och fortgick till den 17 December. 

Vårterminen, som tog sin bbrjan den 23 Januari, kommer enligt H. H. Efori beståmmande att 
afslutas den 8 instundande Juni.

Lårotimmarne hafva under detta låseår varit desamma som under det foregående, nåmligen 
fbr båda klasserna, utom tiden fbr bon, sang och bibellåsning, från kl. 7—9 och 1I211—1 f. m. 
hvarje dag; men på e. m. har ofre klassen Måndagar och Thorsdagar haft l’/2 samt Tisdagar1 
och Fredagar 1 lårotimme, under det den nedre endast Måndagar, Tisdagar och Thorsdagar haft 
en lårotimme hvarje gång. Under den kallare årstiden hafva, likasom foregående år, morgou- 
timmarne något framflyttats. Ofningarna i gymnastik och sång hafva fått bibehålla sina tider 
från forrå låseåret, så att de forrå en half timme dagligen fbrsiggått efter fbrmiddagslektioner- 
nas slut, och de senare 1 timme på hvardera af Onsdags- och Fredagseftermiddagarne.

De antagna lårobbckerna åro fortfarande ungefarligen desamma, som i Orebro Elementar- 
låroverks 4 nedersta klasser, och likasom vid det senare har vid låseårets bbrjan åfven hår 
Prof. Odhners lårobok i Fåderneslandets historia blifvit antagen. Lårokurserne hafva varit i når- 
maste bfverensståmmelse med den i K. Brefvet den 10 Mars 1869 fbreskrifna kurs fbr reallini
ens tre forstå klasser; dock har på ofre klassens hogre afdelning undervisningen utstråckts till 
det omfang, som i flera åmnen motsvarat 4:de realklassens. 12 lårjungar hafva blifvit under- 
visade i Engelska språket och 5 i Latin; deremot har ingen begagnat sig af undervisning i 
Fransyskan.

De sårskilda låroåmnena hafva varit fbrdelade så, att Rektor undervisat såsom fbrut i Kri
stendom 8 tim., i Historia och Geografi 8, i Vålskrifning 4, i Tyska (ofre kl.) 5, i Engelska iP/j 
och i Latin 2*/2, tillsammans 31 timmar; Kollegan i Naturvetenskap 4, i Svenska 9, i Mathematik 
13 och i Tyska (nedre kl.) 5, tillsammans 31 timmar. Ledningen af bbnestunderna och bibel- 
fbrklaringarna, åfvensom råttandet af de engelska skrifbfningarna har tillkommit Rektor, då der
emot alla skriftliga uppsatser på modersmålet råttats af Kollegan.

Lårarne.
Under Vårterminen har Rektor fbr sjuklighet åtnjutit trenne veckors tjenstledighet, hvar- 

under Stud. H. Hagberg varit forordnad att bestrida hans undervisningsskyldighet. Kollegan 
vid skolan, D:r P. P. Biilmanson, har under båda terminerna på fbrordnande uppehållit de va
kanta lårarebefattningarna i Sång och Gymnastik. Rektor har varit foreståndare fbr ofre och 
Kollegan fbr nedre klassen.

Lårjungarne
utgjorde vid fbrl. låseårs afslutning 33, af hvilka vid hbstterminens bbrjan 26 återkommo. Bland 
de 7, som lemnade låroverket, afgingo 3 till hogre låroverk, nåmligen 1 till Westerås (4 kl.), 
1 till Orebro (3:dje kl.) och 1 till Arboga (4:de kl.), 1 ingick i teknisk skola, 1 i handel och 
2:ne lemnade skolan utan uppgifven afsigt. Under hbstterminen inskrefvos 10, så att antalet 
då utgjorde 36; och sedan under vinterferierne 2:ne utan anmåld afsigt afgått och 5 blifvit un
der Vårterminen inskrifne, utgbra lårjungarne f. n. 39, nåmi. 19 i ofre och 20 i nedre klassen. 

6
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Skollokalen 
har under året icke undergått någon forandring.

llndervisningsniateriden.
Efter underhandling med Fbreståndaren for Orebro Elementarlåroverks museum, att af dess 

dupplettsamling få till ett moderat pris inkopa de allmånnaste arterna inom hvart svenskt fo- 
gelslågte och åtminstone en typisk form af mera sållsynta svenska slågten, lyckades skolan att 
vid hostterminens borjan erhålla en grunduppsåttning till ett zoologiskt museum af nåra 130 
fogelarter. Genom gåfva af enskilda personer har museet blifvit tillokt med diverse naturfbre- 
mål, åfvensom mynt. For skolkassans medel hafva åfven 5 nya exercisgevår och åtskilliga låse- 
och lårobbcker inkbpts, hvarjemte skolan genom Consistorii-Expeditionen fått emottaga de fiesta 
af låroverkens årsberåttelser.

Exaiunia.
Hosttermins-examen hblls den 17 December i uårvaro af Inspektor Scholæ, Herr Kontrakts- 

Frosten Osk. JBolm, Herr Borgmåstaren C. J. Wate och Herr Direktøren och Riddaren L. Rin- 
man. Denna termins offentliga examen har, såsom ofvan år nåmndt, af H. H. Eforus utsatts 
till Thorsdagen den 8 Juni.

Nora den 17:de Maj 1871.

VI. Stadspedagogien i Linde.
(Uppgift af Rektor Fil. Dokt. E. J. Tågtstroni).

Undervisningen.
Hostterminen bbrjade den 29 Augusti och slutade den 13 December. Vårterminen, som 

bbrjade den 23 Jan., år foreslagen att afslutas den 15 Juni. Låsetimmarna hafva, såsom for- 
hållandet varit under de foregående åren, varit fbrlagda dels på for- och dels på eftermidda
garne: fbrmiddagarne kl. V28—9, 10—12 (Onsdagar och Ldrdagar till */2l); eftermiddagarne (med 
undantag af Onsdagar och Lbrdagar, då ingen låsning egt rum) kl. 3—5. Afven under detta 
år har undervisningstiden under den mbrkare årstiden varit så foråndrad, att låsningarna be- 
gynt en half timme senare på fbrmiddagarne och en timme tidigare på eftermiddagarne. Låro- 
bbckerna åro hufvudsakligen desamma som i h. Elementarlåroverkets i Orebro lagre klasser, der 
de fleste, som fortsåtta sina studier, sbka intråde. Lårokurserna desamma, som vid h. Elemen- 
tarlåroverkets båda lågsta klasser. Med afseende likvål derpå, att ett jemfbrelsevis ringa fåtal 
af lårjungar hafva tillfålle att vid Elementarlåroverket fortsåtta sina studier, då deremot de fleste 
vid Pedagogien afsluta desamma, har låsningen åfven måst låmpas efter detta fbrhållande. Af 
vid skolan under Vårterminen nårvarande 28 lårjungar låsa blott 1 Latin, 3 Tyska, men deremot 
12 Engelska. Någon undervisning i Gymnastik har under året ej meddelats.

Lårare.
Undervisningen har under hela låseåret bestridts af ord. Rektorn, Fil. Doktor E. J. Tågt- 

strom ensam.
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Lårjungarnes
antal har under Hostterminen utgjort 25; och år nu under Vårterminen 28.

Skollokalen
har under forrå sommaren på stadens bekostnad blifvit upputsad, samt bord och bånkar på skol- 
kassans bekostnad ommålade.

Under visnings-mater ielcn
år obetydligt foråndrad.

Exanrina.
Hdstterminsexamen holls i nårvaro af Kontr.-Prosten, Ledam. af K. N. O., Fil. och Theol. 

Dokt. C. D. Arosenius; dagen for Vårterminens afslutande år, såsom ofvan sades, foreslagen till 
den 15 Juni.

Lindesberg den 8 Maj 1871.


