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Nar ett menniskolif slocknar, som, ehuru fåstadt vid ett jemfbrelsevis mindre be- 

mårkt verksamhetsområde, dock inom detta område under en långre tid utofvat ett 
stort och framgångsrikt inflytande, så kånnes forlusten visserligen mest inom den når- 
maste kretsen, men den tråffar också i sin mån hela faderneslandet, och detta så myc- 
ket mera, om den bortgångne haft en sådan lefnadsuppgift, som den att undervisa och 
uppfostra barn och ynglingar, hvilka, en gang vordne mån, gå att i spridda nejder 
och på skilda områden inom det offentliga och enskilda lifvet utfbra sin lifsgerning.

Det år derfbre vi tro, att den sorg, som drabbat hårvarande Låroverk genom 
Lektorn, Riddaren af Kgl. Nordstjerneorden, Ledamoten af Kgl. Vetenskaps-Akademien, 
Fil. Dokt. Emanuel Gabriel, Bjorlings den 3:dje November 1872 hårstådes timade dbd, 
skall delas af alla, som forstå att uppskatta det vidstråckta och vigtiga inflytande en 
mer ån 40-årig utmårkt lårareverksamhet, en af medborgerliga och enskilda dygder 
utmårkt vandel måste utbfva, om ån denna sorg, såsom naturligt år, djupast kånnes 
inom kretsen af den aflidnes anhoriga och embetsbroder, af hans många åldre och 
yngre lårjungar samt af andra, som på ett eller annat sått kommo i nårmare berb- 
ring med hans ådla och aktningsbjudande personlighet.

Huru hbgt uppburen Lektor Bjbrling var såsom vetenskapsman, derom vitna de 
många in- och utlåndska vetenskapliga foreningar och undervisningsanstalter, som 
skyndat att tillegna sig frukterna af hans ovanliga insigter och hans lika sållsynta 
flit: derom vitnar ock det offentliga erkånnande af hans fbrtjenster i detta hånseende, 
som af Statsmak terna uttalades, då år 1858 en årlig pension af 800 Rdr honom till- 
delades, hvartill såsom en vacker gård åt minnet af hans gagnande verksamhet sinter 
sig nu senast fbrsamlade Riksdags beslut, att hålften af detta belopp skall utgå så
som pension åt hans Enka.

I huru tacksamma och minnesgoda hjertan åldre och yngre lårjungar vetat att 
bevara erkånslan for Lektor Bjorlings sållsynta lårareskicklighet, hans nit och hans 
faderliga omvårdnad om sina lårjungar, derom vitnar bland annat den hyllning han 
for ett par år sedan flok emottaga från ett stort antal af sina gamla Barnångslårjun- 
gar, hvilka håndelsevis sammantråffat, och hos hvilka glådjen bfver detta sammantråf- 
fande på ett så vackert sått gaf sig ett uttryck i ett af dem samtlige undertecknadt 
helsningstelegram till den, som for 30 å 40 år sedan var deras lårare: derom vitnar 
ock den hyllning, som egnades honom af lårjungarne vid Westerås låroverk omedel- 
bart efter hans aftrådande från Rektoratet vid detsammå, som han under 7 år fbrval- 
tade, då dessa lårjungar till honom bfverlemnade en af dem sammanskjuten penninge- 
summa med anhållan, att han deraf ville bilda en Stipendiifond for Westerås låroverk
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under namn af den Bjorling ska, hvilken fond också sedan några år år fruktbårande 
och skall for evårdeliga tider vid detta låroverk fåsta minnet af den, som under mer 
an ett fjerdedels sekel åt detsamma egnat sin verksamhet och som varit en bland dess 
yppersta prydnader: derom vitnar ock det rbrande deltagande, hvarmed ett upprop 
till anskaffande af en enkel minnesvård for att utmårka den plats, der hans stoft 
hvilar, omfattats af aldre och yngre lårjungar, och som redan låter oss hoppas ett 
snart fbrverkligande af denna onskan.

Den bmhet och kårlek, hvarmed Lektor Bjorling i sitt hem, anspråkslost och en
kelt som han sjelf, var omfattad, och som han också i så rikt mått återgåldade, hade 
måhånda, om man ser på den tid han inrymde åt familjelifvet, en betydande medtåf- 
lare uti den sållsynta, brinnande kårlek till arbetet, som fbljde honom från hans for
stå ungdom, och som han blef trogen ånda in i de sista stunderna af sin lefnads af
ton; ty når den sjukdom, som ofvervåldigade den svaga kroppshyddan ■— med hvars 
stundom nog kånbara sarat stbrande makt och inflytande på sjålsarbetet han for 6f- 
rigt aldrig rått kunde forlika sig — icke långre tillåt honom att vara på sin gamla 
kåra plats i lårosalarna, såg man honom ånnu på sin studerkammare fortsåtta sin lå- 
rareverksamhet, och midnatten fann honom ånnu då ofta som fbrr vid arbetsbordet.

Men denna trogna kårlek blef icke heller obelbnt: det var utan tvifvel denna 
ståndigt brinnande nitålskan, detta stådse lefvande intresse for lårarekallet och veten
skapen, som gaf åt hans lynne och hans hela personlighet denna vånlighet och frynt- 
lighet, denna fbrnbjsamhet och fridsamhet, denna barnafromma trohjertenhet, som hos 
honom så otvetydigt rbjde sig och som af inga mbtande skickelser rubbades, derfbre 
att allt hos honom grundade sig på en sann och lefvande gudsfruktan.

Men lika tillmbtesgående som han var annars, lika obbjlig var han i afseende på 
allt, som rbrde vid hans ytterst bmtåliga pligt- och råttskånsla, och man kan med 
sanning såga, att han mången gång var en martyr for sin samvetsgranhet. Utan 
tvifvel var det också i denna måhånda bfverdrifna pligtkånsla — om man kan be- 
gagna ett sådant uttryck — som man hade att sbka grunden till ett fe], som man 
hos honom anmårkt, men ett fel, som står på grånsen till en dygd, det nåmligen, 
att såsom Elementarlårare hafva gått nog långt i nit for uppehållandet och hbjandet 
af det låroåmne, hvars hbgt framstående målsman han under så många år och under 
så skiftande fbrhållanden inom det Svenska undervisningsvåsendet var, och hvars ru
nor han stådse fbrde så vål med den åran.

Han hade så att såga sammanvåxt med sitt kali och sin vetenskap, och når vid 
sjukdomens tilltagande han kande krafterna svika att hålla detta fbreningsband vid 
makt, då anade han, att hans stund var kommen och bfverlemnade sig med kristlig 
resignation i Hans hånder, till hvilken han var van att stålla sin sak.

Det goda han verkat, det vackra fbredbme han gifvit, skall icke blifva utan frukt! 
Vålsignelse och frid bfver honom!

Emanuel Gabriel Bjorling, f. i Westerås 2 Dec. 1808. F. rådman och handlande. Stud. 1826, fil. dokt. 1830, 
lårare i matematik vid Hillska skolan å Barnången i Stockholm 1831, rektor vid samma skola 1835--40, mech. do- 
cens vid Upsala akademi 1836, uppford å forslag till mat. inf. prof. der 1842, mat. inf. donens 1843, erhållit det ena 
af de båda Filénska legaterna for "ådagalagd lårdom och med herom vitsordadt disp.specim.”, lektor i matem. vid 
Westerås gymnasium 28 Febr. 1845, tilltr. 1847, ledam. af K. vetenskaps-societeten i Upsala 1846, erhållit Ferner- 
ska priset i K. vetenskaps-akademien i Stockholm 1846, 47, 53, 56, 58, rektor vid gymnas. 1849, ledam. af K. ve- 
tenskaps-akad. i Stockholm 13 Nov. 1850, utn. af Eforus 1850, vid gymn. och skolans forenande, till lårov. rektor, 
men undanbad sig tjensten, var scdermera rektor vid h. elem.larov. i Westerås 1855 —62, ordf. i konsistorium riksd. 
1856, ridd. af K. N. O. 1858, ledamot af sållskapet for nyttiga kunskapers spridande 1870, tillerkåndes genom K. 
M:ts nåd. skrifv. af d. 16 Mars 1858, "i ofverensståmmelse med rikets senast forsamlade standers —------ ■ beslut”,
en årlig pension af 800 Rdr å rikets allmånna indragningsstat, "for attsåttas i tillfålle att, ostord af nåringsomsor
ger, fortsåtta sina vetenskapliga forskningar”.
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I. Redogorelse for hogre Elementarlåroverket i Westerås.

A) Undervisningen.
Hbsttenninen, som borjade den 24 Augusti, måste, i anseende till i staden rådan- 

de nervfeberepidemi, hvaraf åfven bland skolungdomen ganska många angrepos och 
2:ne afledo, afbrytas den 30 Oktober; och emedan sjukligheten fortfor ånda in på det 
nya året, kunde skolans verksamhet icke allenast icke under hosten återtagas, utan man 
var åfven nodsakad att fordroja opnandet af vårterminen till den 25 Januari detta år. 
Vårterminen kommer att med vederborligt tillstånd afslutas den 17:de nastkommande 
Juni, och låseåret biir sålunda forkortadt med 55/7 veckor. Att detta forhållande ej 
kunnat undgå att storande inverka på undervisningen, i det att pensa till någon del 
måst afkortas och repetitionerna ske mer knappbåndigt, ån annars, år naturligt.

Från foreskrifterna angående undervisningsplanen hafva inga andra afvikelser egt 
rum, ån de, att i forstå klassen 2, i andra 5 och i tredje 6 lårare undervisat, hvar- 
till anledningen varit dels en bnskan att sammanhålla kristendomsundervisningen på så 
få hånder som mojligt, dels den omståndigheten, att den af Adjunkterne, som sko- 
lat undervisa i Naturalhistoria i tredje klassen, måst upptagas hufvudsakligen med un
dervisning i Matematik, hvarfbre en lårare i det fbrstnåmnda åmnet tillkommit i denna 
klass.

Den sjette klassens hogre afdelning har i anseende till det stora lårjungeantalet 
varit fbrdelad på 2:ne parallela afdelningar (VI.2 a och VI.2 5), hvilka undervisats på 
sårskilda rum i alla åmnen utom Kristendom, Svenska och Grekiska.

For icke-Grekerna har sårskildt schema varit uppgjordt i bfverensståmmelse med 
derfor gållande fbreskrifter, med det undantag, som berott på saknaden af realister i 
den sjunde klassens båda afdelningar.

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 låseda
gen, kl. V27—7, har varit egnad åt bon med bibellåsning och forklaring, med undan
tag for tiden från vårterminens bbrjan till Påsk, under hvilken morgonbonerna bor
jade 3/4 till 7. Ledningen af dessa andaktsstunder har under detta låseår handhafts 
af Lektor Schmidt, och den dervid forekommande forklaring har omfattat forrå hålf- 
ten af Marti Evangelium. Gudstjenst har hvarje Søndag under någon lårares led
ning hållits på laroverkets stora sal, den kaliaste årstiden for hela ungdomen, annars 
for ungefår halfva antalet, då den andra hålften bevistat gudstjensten i Domkyrkan.

Gymnastikbfningar hafva egt rum for klasserna V—VII i:*) Måndagar kl. 5—6 
samt Onsdagar och Fredagar kl. 6—7; for klass. I—IV: Tisdagar, Onsdagar och Fre
dagar kl. 5—6. Samfålda bfningar i gevårsexercis och manbver for klass. V—VII i 
hafva å bemålde timmar stundom forsiggått, hvarjemte klass. V sårskildt blifvit bfvad 
i dessa åmnen m. m. Tisdagar kl. 6—7. Till bajonettfåktning for klass. VI och VII i

*) 2 = hogre, 1 = lagre afdelningen; k. = klassiska linien, r. = reallinien.
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hafva Thorsdagar kl. 10—11 varit anvånda. I fåktning med florett och sabel hafva 
larjungarne i klass. VII 2 erhållit undervisning Måndagar kl. 10—11 och Thorsdagar 
kl. 5—6. Målskjutning med for ”Salongsskjutning” apterade Remingtongevår hafva 
klass. VI och VII 1, ett skjutlag i sonder, forehaft å gymnastiksalen Lordagar kl. 
10—11.

Utom ofvannamnda på beståmda dagar i veckan fbrekommande ofningar hafva 
under hostterminen 31 timmar blifvit anvånda till sådana ofningar, som varit beroen
de af årstid och våderlek. Bemålda ofningar hafva omfattat: Målskjutning i skottba
nan å ”Wasafåltet” for klassen VII 2 samt afdelnings- och kompani-exercis såvål i spridd 
som sluten ordning for klass. VI och VII 1. Under vårterminen hafva hittills 9 tim
mar till sådana ofningar varit anvånda.

Från gymnastikbfningarna blefvo på grund af låkarebesigtning befriade: vid bbr- 
jan af hostterminen 32 och vid vårterminens bbrjan 38, hvilket i medeltal utgbr om
kring IB'/j procent af antalet nårvarande lårjungar.

Vid sångofningarna hafva larjungarne varit fordelade i 5 af indelningen i låsklas
ser oberoende afdelningar, hvilka hvardera undervisats fbreskrifven tid. Instrumental- 
bfningar hafva egt rum 3 timmar i veckan.

Undervisningen i teckning har varit fbrdelad på 3 kurser sålunda: l:sta ritkursen 
(l:ta klassen 1V2 tim., 2:dra d:o 1 tim.): Teckning efter våggtaflor; detal)teckning efter 
mindre fbrlåggsplanscher.

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

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

At real, i V—VII har en timme hvarje vecka utbfver den eljest for teckning af- 
sedda tiden varit anslagen t il instrumentalteckning, och har samma timme åfven varit 
anvånd till extra ritbfningar for de lårjungar, som frivilligt dertill anmålt sig. I des- 
sa frivilliga ritbfningar hafva 39 lårjungar deltagit.

For lårjungarnes skriftliga hemarbeten har ett sårskildt schema varit gållande, och 
betråffande lårjungarnes bfriga hemarbeten har, i bfverensståmmelse med fbreskriften i 
Nådiga Cirkulåret af den 12 Maj 1865, i hvarje afdelning funnits en Anteckningsbok, 
i hvilken for hvarje dag blifvit antecknadt, hvilka arbeten larjungarne haft attfullgorai 
hemmet.

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

Hvad for bfrigt betråffar undervisningens omfång och indelning på de båda bild- 
ningslinierna, begagnade lårobbcker m. m., inhemtas detta af fbljande uppgift om
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Genomgångna Pensa under låseåret:

Ki istendom.
Kl. I. 4 tim. — Biblisk Hist.: Gamla Testamentets, efter Hiibner (Thomanderska uppl.). — Ka-

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

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

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

Kl. IV. 3 tim. — Katekisation med ledning af Norbecks lårobok i Teologi. — Bergs Bibelhand- 
bck. — Nya Testamentets låsning med forklaring.

Kl. V. 3 tim. — Katekisation med ledning af Norbecks lårobok i Teologi. — Bergs Bibelhand-
bok. — Nya Testamentets låsning med forklaring.

Kl. VI. Lagre afdeln. 2 tim. — Forrå hålften af Norbecks Teologi. — l:sta perioden af Cor 
nelii Kyrkohistoria. — Nya Testamentets låsning med forklaring.
Hogre afdeln. 2 tim. — Senare hålften af Norbecks Teologi. — 2:dra perioden af Cor- 
nelii Kyrkohistoria. Nya Testamentets låsning med forklaring.

Kl. VII. Lagre afdelningen. 2 tim. — Norbecks Teologi. — Cornelii Kyrkohistoria. -- Nya 
Testamentets låsning på grundspråket med forklaring.
Hogre afdeln. 2 tim. — Repetition af Norbecks Teologi och Cornelii Kyrkohistoria. — 
Nya Testamentets låsning på grundspråket med forklaring.

Historia och Geografi.
Kl. I. 4 tim. — Historia: till Kalmare-Unionen efter Ekelunds sammandrag jemte Alanders lå- 

sebok. — Geografi: Europas politiska till Nederlåndska monarkien efter Palmblad.
Kl. II. 4 tim. — Historia: från Kalmare-Unionen till Drottn. Kristina jemte Alanders låsebok. — 

Geografi: Europas politiska från Nederlåndska monarkien till Asien.
Kl. III. 4 tim. — Historia: från och med Drottn. Kristina till lårobokens slut med begagnande af 

Alanders låsebok. — Geografi: Asiens och Afrikas.
Kl. IV. Klassiska linien. 4 tim. — Historia: Gamla tidens till Macedonierna efter Piitz’ låro

bok jemte Palmblads beråttelser såsom låsebok. — Geografi: Nord- och Syd-Amerikas samt 
Australiens. — Kartritning.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Gamla och Medeltidens efter Wennerstrbms lårobok jemte 
Grubes beråttelser såsom låsebok. — Geografi: lika med klassiska linien.

Kl. V. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Gamla tidens från och med Romarne efter Putz’ 
lårobok jemte Palmblads beråttelser. — Geografi: Repetition af Europas.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Wennerstrbms lårobok i Allmånna Historien afslutad och 
repeterad. •— Geografi: lika med klassiska linien.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Medeltidens efter Piitz’lårobok.
— Geografi : Repetition af den fysiska samt af Sveriges och Norges fysiska och politiska. 
Real-linien. 4 tim. — Historia: Ekelunds stbrre sammendrag af Fåderneslandets Historia 
till Frihetstiden. — Geografi: lika med klassiska linien.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Ekelunds stbrre sammandrag af 
Fåderneslandets till Frihetstiden. — Geografi: Repetition af den fysiska samt af Sveriges 
och Norges fysiska och politiska.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Palmblads lårobok i Nyare Historien till Franska revo
lutionen samt Fåderneslandets från Frihetstiden till nårvarande tid jemte repetition af det 
foregående. — Geografi: lika med klassiska linien.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Palmblads lårobok i Nyare Hi
storien till Franska revolutionen samt Fåderneslandets från Carl XII:s dbd till nårvarande 
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tid.. — Geografi: Repetition af den fysiska samt af Sveriges och Norges fysiska och po
litiska.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — De antagna lårobockerna fullståndigt 
jemte repetition.

Matematik.
Kl. I. 5 tim. — Aritmetik: Sorters reduktion och de 4 raknesatten med Sorter (nya och gamla) 

efter Smedbergs lårobok. Ofning i hufvudråkning med ledning af Nordlunds råkneofnings- 
exempel. — Linearteckning efter Ekman.

Kl. II. Klassiska linien. 4 tim. Aritm.: Vanliga och decimalbråk. Repetition af sortrakning. 
— Geometri: Linearteckning efter Ekman.
Real-linien. 8 tim. — Aritm.: Bråk- och sortrakning. Bbrjat Regula-de-tri. — Geom.: 
Eukl. Bok. I (Lindmans uppl.)

Kl. III. Klassiska linien. 4 tim. — Aritm.: Enkel Reg.-de-tri. — Geom.: Eukl. Bok. I (Lindm,) 
med bevis for teoremen blott till prop. 27.
Real-linien. 6 tim. — Aritm.: Sammansatt Reg.-de-tri; repet. af bråk, sorter och enkel 
Reg.-de-tri. — Geom.: Eukl. B. I—IV (Lindm.)

Kl. IV. Klassiska linien. 4 tim. — Aritm.: Sammansatt Reg.-de-tri. — Geom.: Eukl. Bok. II 
och Bok. III (15 prop:r); repet. af Bok. I (Lindm.) 
Real-linien. 7 tim. — Aritm.: Intresse-råkning. — Algebra: Till och med eqvationer af 
l:sta graden.

Kl. V. Klassiska linien. 4 tim. Aritm.: Repet. af dec.-bråk, sorter och enkel Reg.-de-tri. — 
Algebra: De 4 raknesatten med obrutna qvantiteter. — Geom.: Eukl. Bok. IV och repet. af 
Bok. III (Lindm.)
Real-linien. 7 tim. — Algebra: Irrat. qvantiteter, qvadratrotter, imag. qvant., eqvatio- 
ner af 2:dra graden till roteqvationer. Problem i lårob. sid. 100—107 och i Bjorlings 
problemsaml. (2:dra uppl.) l:a afd. pr. 85—96, 2:a afdeln. 36—58. — Geom.: Eukl. B. V 
—IV dock utan bevis for teoremen i Bok. V kap. 2 och 3.

Kl. VI. Klassiska linien. 4 tim.
Lagre afdeln. Aritm.: Intresse-, rabatt- och diskont-råkning samt repet. af sort-råkning.— 
Algebra: Brutna qvantiteters multiplikation och division, negativa qvantiteter och eqvatio- 
ner af l:sta graden jemte problem i lårob. sid. 93—99. — Geom.: Repet. af Eukl. B. I— 
IV (Lindm.)
Hogre afdeln. — Aritm.: Repet. af intresse-, rabatt- och diskont-råkning. — Algebra: 
Slutet af kap. V (sid. 99—107) samt kap. VI, VII om irrationela qvantiteter och qvadrat- 
rotter. I problemsaml. (3:dje uppl.) sid. 10—22, 25—30. — Geom.; Eukl. B. V Kap. 1. 
Real-linien. 6 tim.
Lagre afdeln. — Algebra: (8 uppl.) från och med roteqvationer till l:sta delens slut; af 
2:dra delen: låran om eqvationer med flera obekanta §§ 1—4, jemte probl. 1—12 af § 15. 
Probl.saml. (2:dra uppl.) l;sta afd. 85—96, 2:dra afd. 1—53 samt de geom. pr. 13—42. 
— Geom.: Repet. af Eukl. B. I—VI.
Hogre afdeln. — Algebra: Kubikrotter och rotter i allm.; potenser, logaritmer och se
rier ; repet. af kap. IX § 5 (tillåmpn. af eqvationer med flera obekanta); probl.saml. forrå 
håftet afd. II: pr. 59—72, geom. pr. 75—95 (2:dra uppl.), senare håftet afd. HI: pr. 1—17, 
afd. V: pr. 21—50. — Geom.: Eukl. B. V och VI fullståndigt; tillampning håraf på problem 
ex tempore infor låraren, och åfven skriftlig behandling af några geometriska satser under 
de sista veckorna.

Kl. VII. Lagre afdeln. — Algebra: (7:de uppl.) Slutet af forrå delen: §§ 5 och 6 af kap. 8 (om 
2:dra gradens eqv.) samt repet. af detsammas foregående §§. Problemsaml. 2:a afd. pr. 1 
—25. — Geom.: Eukl. B. V fullståndigt och B. VI: 20 propositioner. Problemsaml.: geom. 
pr. 1—19. For ofrigt problem-ofningar dels muntligen infor låraren, dels skriftligen. — 
[Sju lårjungar dessutom sårskildt: Algebra: Kap. 9: om eqvationer med flera obekanta 
af l:sta och 2:dra graden.]
Hogre afdeln. — Algebra: Kap. 10: om rotter i allmånhet; probl. 59—72 i 2:dra afd. af 
problemsaml. Repetition. — Geometri: Eukl. B. V och VI afslutade; likaså de geom. pr. 
1—42 i probl.saml. Repetition. — For ofrigt ofning såvål muntligen som skriftligen med 
både geometriska och algebraiska problem. — [Fem lårjungar dessutom sårskildt: Algebra: 
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Kap. 11, 12 och 13: om potenser, logaritmer samt aritrn. och geom. serier jemte tillåmp- 
ning håraf på problem.]

Naturvetenskap.
Kl. I. 2 tim. — Fysisk Geografi: allmån kånnedom af verldsdelarne (sidd. 16—26 i 12 uppl.) 

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

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

våxter. — Zoologi: Torins lårobok, dåggdjurens system.
Real-linien. 3 tim. — Botanik: samma som klass. linien. — Zoologi: Inledningen.

Kl. IV. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: Repetition af foreg, klasskurs. Låsning af våx
ter. Exkursioner. — Zoologi: Inledningen och dåggdjuren.
Real-linien. 3 tim. — Botanik: det samma som klass. linien. — Foglarne till "Natatores." 
— Fysik: Floderi lårobok till § 37.

Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: 6:e kapitlet af Areschougs lårobok samt repeti
tion af l:a afdelningen af samma lårobok. Låsning af våxter. Exkursioner. — Zoologi: 
Foglarne samt repet. af dåggdjuren.
Real-linien. 2 tim. — Botanik och Zoologi: det samma som klass. linien. — Fysik; 2 tim. 
Floderi lårobok till § 81 med problem.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: de vigtigaste familjerna inom 
Monocotyledoneæ och Filices. Exkursioner. — Zoologi: Torins lårobok, från och med rep- 
tilierna till slutet.
Real-linien. 1 tim. — Zoologi: Från och med reptilierna till Blbtdjuren. — 5 tim. Fy
sik: Floderi lårobok till § 81 samt vårmelåran med problem. — Kemi: Berlins lårobok, 
inledning och de vigtigaste af de enkla kropparna.

Kl. VI. Hogre afdeln. Kassiska linien. 1 tim. — Botanik och Zoologi: Repetition af foreg, 
klasskurser. — Fysik: 1 tim. Schabus' lårobok: l:a och 3:e kap. till § 35.
Real-linien. 1 tim. — Botanik och Zoologi: Repetit. af foreg, klasskurser. — 5 tim. 
Fysik: Vårmelåran och Elektriciteten samt repetition af l:a delen af Floderi lårobok. — 

। Kemi: det vigtigaste af Berlins lårobok.
Kl. VIL L ågre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Fysik: Schabus’ lårobok till 4:e kap.
Kl. VII. Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Repetition af hela Schabus’ lårobok.

Filosofi.
Kl. VII. Hogre afdeln. — Antropologi och Logik efter Sjobergs och Klingbergs lårobbcker.

. Svenska.
Kl. I. — Upplåsning och forklaring af stycken i Sundéns och Modins låsebok (l:sta del.) jemte 

bfning for lårjungarne att återgifva innehållet. Råttskrifningslåra jemte skrifofningar samt 
det allra vigtigaste af formlåran och den enkla satsens delar efter Sundéns lårobbcker.

Kl. II. — Låsbfningar såsom i foregående klass. Råttskrifningslåra jemte skrifning efter dikte
ring. Form- och satslåra.

Kl. III. — Låsning af stycken i Sundéns och Modins låsebok (2:dra del.) Råttskrifningslåra och 
skrifofningar samt smårre uppsatser på lårorummet. Form- och satslåra utfbrligare. Sats- 
bfningar.

Kl. IV. — Lås- och skrifofningar såsom i foregående klass. Formlåran samt allmånna satslåran 
fullståndigt. Satsbfningar.

Kl. V. — Låsning af valda stycken i Sundéns och Modins samt Bjursténs låsebbeker. Svenska 
språkets syntax jemte satsbfningar. En uppsats eller ofversåttning hvarannan vecka.

Kl. VI. Lågre afdeln. — Låsning af valda stycken ur svensk, norsk och dansk literatur efter 
Sundéns och Modins, Bjursténs samt Hammerichs låsebbeker. Ordbildningslåran samt forn- 
svenskans bøjningsformer jemte repetition af låroboken. Satsanalys. En uppsats eller 6f- 
versåttning hvarannan vecka.
Hogre afdeln. — Låsning af skandinavisk literatur. Verslåra. Ofversigt af Nordiska 

2
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Mytologien efter Sunléns lårobok. Talofningar. En uppsats eller ofversåttning hvarannan 
vecka.

Kl. VII. Lagre afdeln. — Låsning af skandinavisk literatur. Stillara efter Sundéns och Modins 
lårobok. Ofversigt af diktartcrna efter Brodéns lårobok. Literaturhistoria: t. o. m. Dalin- 
ska perioden. Talofningar. En utforligare uppsats i månaden.
Hogre afdeln. — Låsning af skandinavisk literatur. Literaturhistoria. Talofningar. En 
utforligare uppsats i månaden.

Tyska.
Kl. I. 8 tim. — Substantivens, Adjektivens och Verbens former efter Hjorth. — Flachs Elemen- 

tarbok: st. 1—20.
Kl. II. Klassiska linien. 4 tim. — Repetition af Substantivens, Adjektivens, Pronomens och 

Verbens former. — Svedboms låsebok: st. 1—10. — Flachs Elementarkurs: st. 22—32.
Real-linien. 6 tim., deraf 1 timme gemens. med 3:dje kl. real-afdeln. — Det samma som 
klassiska linien, samt Lokutionsofningar dels efter Flachs Elementarkurs dels efter Hjorths 
grammatik.

Kl. III. Klassiska linien. 4 tim. — Genusreglerna efter Hjorth samt repetition af det vigtiga
ste i formlåran. — Svedboms låsebok: st. 13—40. —Lokutionsofningar hufvudsakligen med 
ledning af de stycken, som forekomma i Hjorths grammatik.
Re al-li ni en. 4 tim. — Det samma som klassiska linien.

Kl. IV. Klassiska linien. 2 tim. — Grammatik efter Hjorth. Genusreglerna fullståndigt. — 
Svedboms låsebok: st. 48—70.
Real-linien. 2 tim. — Det samma som klassiska linien, samt dessutom ett hemtema 
hvarje vecka.

Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. — Formlåran fullståndigt. — Svedboms låsebok: st. 71—100. 
Real-linien. 2 tim. — Det samma som klassiska linien, samt dessutom ett hemtema 
hvarje vecka.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Syntaxen efter Hjorth: kap. 1—6. — 
Svedboms låsebok: st. 100—117.
Real-linien. 2 tim. — Det samma som hogre afdelningens real-linie.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Hjorths grammatik fullståndigt. —Schil
lers "Die Jungfrau von Orleans”: 4 akter. — Lokutionsofningar.
Real-linien. 2 tim. — Hjorths grammatik fullståndigt. — Schillers "Die Jungfrau von 
Orleans.” — Goethes "Hermann und Dorothea": 3 sanger. — Lokutionsofningar. — Ett hem
tema hvarje vecka.

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

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

Verb. — Oides låsebok: l:sta afd. st. 1—30.
Real-linien. 5 tim. — Oides språkl.: l:sta och 2:dra kursen af kap. 2—7. — Skrifning 
af Verb. — Oides låsebok: 2:dra afdeln. st. 34—90. — Ofversåttning (skriftlig och munt- 
lig) till franska af st. 31—50.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språkl.: l:sta och storre delen af 
2:dra kursen af kap. 2—7. — Olies låsebok: l:sta afdeln. st. 51 — 75, 2:dra afleln. styck. 
1—15, 20, 29—38. — Skriftlig och muntlig ofversåttning till franska af st. 1—30. 
Real-linien. — Det samma som 5:te klassens real-afdeluing.

Kl. VI. Hogre afdeln. Klassiska linien. — Oides språkl.: 1 :sta och 2:dra kursen af kap. 2 
—7 samt det vigtigaste af kap. 8. — Oides låsebok: 2:dra afdeln. st. 34—114, 3:dje 
afdeln. st. 1, 2, 4. — Dels skriftlig dels muntlig ofversåttning till franska af st. 31—50. 
— Lokutionsofningar.
Real-linien. 5 tim. — Det samma som 7:de klassens lagre afdeln.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 5 tim. — Oides språklåra: l:sta och 2:dra kursen 
af kap. 8 och 9. — Oides låsebok: den poetiska afdeln. — Nouvelle Bibliothéque Frangaise 
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par Louis Paban: Premiere livraison. Le verre d’eau par Stribe: Acte I. — Extempora- 
lier, skrif- och lokutionsbfningar efter Drysén. — Ett hemtema hvarannan vecka.
Hdgre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Oides språklåra fullståndigt. —■ Le ma- 
lade imaginaire och Le bourgesois gentilhomme al Moliére. — Extemporalier och lokutions
bfningar. — Talofningar efter L’Echo de Paris. — Ett hemtema hvarannan vecka.

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

stén. — Elementarboken: st. 1—8.
Kl. III. Real-linien. 4 tim. — Formlåran efter Sundstén. — Elementarboken: st. 9—16.
Kl. IV. Icke-Greker. 4 tim. — Uttalslaran, det vigtigaste af formlaran och de oregelbundna 

verben. — Elementarboken: st. 1 —10.
Real-linien. 2 tim. — Sandstens lårobok: Formlaran fullståndigt. — Elementarboken: 
st. 17—35 till och från engelska.

Kl. V. Icke-Greker. 2 tim. — Sundsténs larobok: Formlaran fullståndigt. — Elementarboken: 
st. 17—35.
Real-linien. 2 tim. — Syntax efter Sundstén t. o. m. kap. 5. — Elementarboken: st. 
33—45. — 2 akter af "Dagobert, King of the Franks.”

Kl. VI. Lagre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Syntax lika med foregående afdeln. — Ele
mentarboken: st. 33—45.
Real-linien. 2 tim. — Det samma som Icke-Grekerna i 6:te klassens hogre afdeln.
Hogre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Syntax t. o. m. kap. 5. — Elementarboken: 
st. 33—45. — 2 akter af "Dagobert.”
Real-linien. 2 tim. •— Lika med Icke-Grekerna i samma afdelning.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Sundsténs larobok: Uttalslaran samt 
formlaran till och med de regelbundna verben. -— Elementarboken: st. 1 — 30.
Icke-Greker. 3 tim. — Syntaxen fullståndigt med repetition. — Elementarboken full
ståndigt. — Walter Scott’s "Tales of a Grandfather”: kap. I—VII.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. ■— Sundsténs larobok till och med kap. 5 
af Syntaxen. — Elementarboken fullståndigt.
Icke-Greker. 3 tim. — Sundsténs larobok fullståndigt. — "Julius Cæsar” af Shakespeare. 
Milton’s "Paradise lost”: 2 sånger. ■— Talofningar efter The English Echo.

Latin.
Kl. II. 10 tim. — Substantivens, adjektivens, pronomens och verbens bojning. — Valda styck. 

i Torneblads Elementarkurs for ofversattning till och från lafinet.
Kl. III. 10 tim. — Cornelius Nepos: De Regibus. Hamilcar, Iphicrates och Lysander. — Rabes 

grammatik: Formlaran fullståndigare samt det vigtigaste af kasuslåran i Syntaxen med ex- 
temporerade bfningar.

Kl. IV. 8 tim. — Cornelius Nepos: Miltiades och Datames. — Cæsar: de bello Gallico: 15 kapitel 
af l:sta boken. — Grammatik: Formlåra och Syntax efter Rabes storre larobok. —Extem- 
porerade satsbfningar.

Kl. V. 8 tim. — Cæsar de bello Gallico: Lib. I, kap. XVI t. o. m. Lib. II, kap. X. — Ovidii 
Metamorph.: Pyramus & Thisbe samt Niobe. — Grammatik och Prosodik efter Rabes låro- 
bok. — Extemporerade satsbfningar.

Kl. VI. Lågre afdeln. 8 tim. — Livius: 30 kap. af l:sta boken. — Virgilius: Æn. 4:de boken. 
— Grammatik och Prosodik efter Rabes låro bok.
Hogre afdeln. B. 8 tim. — Livius: I kap. 31—II kap. 32. — Virgilius: Æn. I, v. 1— 
600. — Grammatik efter Råbe.

Kl. VII. Lågre afdeln. 7 tim. — Livius: II, kap. 31—III, kap. 20.— Virgilius: Æn. 2:dra och 
3:dje bbck. — Horatius: Od. I, 1—10. — Repetition af Grammatiken. — Extemporalier 
efter Tbrnebladhs latinska skrifbfningar.
Hogre afdeln. 7 tim. — Virgilius: Æn. 3:dje, 5:te och 6:te bbck. — Cicero: Qvæstiones 
Tusculanæ l:sta boken. — Horatius: od. l:sta och 2:dra bbck. — Grammatik och Extem
poralier såsom i lågre afdeln. — Antiqviteter efter Thomsen. — Ett hemtema i veckan 
for klass. IV—VIL
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Grekiska.
Kl. IV. 6 tim. — Grammatik af Lofstedt: Paradigmer for nomina och verb af w-konjugationen, 

utom verba contracta, jemte behdfljga regler och tillhbrande låsebfningar efter Aulins lå
sebok.

Kl. V. 5 tim. — Grammatik: det allra vigtigaste af Attiska dialektens formlåra. — Xenophons A- 
nabasis: 1 och 2 af l:a boken.

Kl. VI. Lagre afdeln. 6 tim. — Grammatik: det vigtigaste af Attiska dialektens formlåra. ■— 
Xenophons Anabasis: l:a boken.

Kl. VI. Hogre afdeln. 6 tim. — Attiska och Episka dialektens formlåra till verba irregularia. 
— Xenophons Anabasis: 2:a boken. — Homers Odyssé: Sångerna 1 och 2.

Kl. VII. Lagre afd. 5 tim. — Grammatik: i formlåran om verbet, i syntaxen det vigtigaste till 
moduslåran. — Xenophons Anabasis: III, 3—V,l. — Homérs Odyssé: III, Iliad: I.

Kl. VII. Hogre afdeln. 5 tim. — Grammatik: Formlåran repeterad, i syntaxen moduslåra jemte 
repetition. — Xenophons Anabasis: repetition af 2:a boken. — Homers Iliad: I—III. Odyssé: 
I—III delvis repeterade. — Platos Crito.

Hebreiska.
Kl. VII. Hogre afdeln. 2 tim. — Psaltaren, de 10 forstå Psalmerna. — Det vigtigaste af Gram- 

matiken efter Lindberg.

B) Lårarne.
Med undantag af Lektor E. G- Bjorlings fbrut omnåmda dodliga frånfålle, har 

under låseåret endast den forandring i'afseende på lårarepersonalen intråffat, att Fil. 
Dokt. Ellas Sandelius den 17 sistlidne Februari utnåmdes till Adjunkt i Historia och 
Geografi samt Latin hårstådes, och skulle den 1 Maj d. å. tilltråda denna befattning, 
men har erhållit tjenstledighet for den från nåmda dag återstående delen af vårter
minen. Adj. Sandelius, som fbrut under 5 terminer tjenstgjort såsom vikarie vid vårt 
låroverk, har ifrån denna sin tjenstgøring qvarlemnat ett sådant minne, att det år med 
glådje som vi helsa honom vålkommen såsom ordinarie lårare till oss.

Fdrordnade hafva varit: till vik. Lektor: Fil. Dokt. Th. C. Billbergh vid den ef
ter Lektor Bjorling lediga lektionen; till vik. Adjunkter: v. Pastor C. J. Lindstén, 
från låseårets bbrjan till den 1 Maj, vid den efter Adj. Hedenlund lediga Adjunkturen; 
Litteraturen P. A. V. Gullbergson från 1 Maj till vårterminens slut for utn. Adjunk
ten Sandelius.

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 (under 

vårterminen v. Lektorn, Fil. Dokt. Th. C. Billbergh) Ma
tematik i VII, VI2 b. k., VI2 r.............................. 18 „

Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Ebfberg: Hist, och Geogr. i VII—VI .19 ,,
Lektorn, Fil. Dokt. C. H. Johansson: Nat.hist. i VI—IV, Fysik i

VII—VI 21
Lektorn, Fil. Dokt. D. A. Sundén: Svenska i VII—V, i IV (l:te);

Filosofi i VII.................................................................................16 „
Lektorn, Fil. Dokt C. Schmidt: Kristendom i VII—VI; Hebreiska;

morgonbbnerna.................................................................................19 „
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Lektorn, Fil. Dokt. Th. D G. Widegten: Grekiska i VII; Latin i 
VII1 (l:te), i VI2 c...........................................................19 t:r

Lektorn, Fil. Dokt. J. E. Modin: Tyska i VI2, iVIi r.} Franska i
VII; Engelska med frivilliga och icke-Greker i VII . . 19

Adjunkten, Fil. Dokt. ILE. Lyrberg: Kristendem iV—I; Latin i IV 24
Adjunkten S. H. Ratlisman: Franska i VI—IV r..................................... 25
Adjunkten, Fil Dokt. F. J. L. Wulff: Matematik i Via a. k., i Vil 

—IV k................................................................................ 27
Adjunkten, Fil. Dokt. C. A. Hvasser: Grekiska i VI—IV; Nat hist.

i III; Latinskrifning med icke-Greker i V...........................26
Adjunkten, Fil. Dokt. P. A. Peterson: Engelska med icke-Grek. och 

real, i VI—II; Latin i II; Tyska i VI1 k.—IV; Kalligrafi 
i III och II....................................................................25

Adjunkten, Fil. Dokt. G. A. Westholm: Hist, och Geogr. i V—III;
Latin i N] Latinskrifning med icke-Greker i VI ... 24

Adjunkten, Fil. Kand. K. A. Stigman: Svenska i IV—II; Tyska i
III—II; Nathist. i II.................................................................24

Adjunkten, Fil. Dokt. C. G. Åstrom: Matematik i IV r., III och II;
Fysik och Zoologi i V—III r.; Kemi i VI r............................27

Adjunkten, Fil. Kand. J. A. F. Svartz: Latin i VI2 b., i Vil och III 26
v. Adjunkten, v. Pastor C. J. Lindstén (efter l:a Maj Litteraturen

P. A. V. Gullbergson): alla amnen i I utom Kristendom 
samt Kalligrafi och Teckning; Hist, och Geogr. i II . . 27

Musik-Direktcren G. Nordvall: Musik- och Sångofningar i alla klass. 11
Ritlåraren N. Tufvesson: Kalligrafi i I; Teckning i alla klassei- (af- 

ven med icke-Greker) ...............................................10
Gymnastiklåraren, Kapten R. Bolling: Gymnastik-och vapenofningar 

i alla klasser (oberaknadt undervisningstiden utom Schema) 12

veckan.

n 
o

n

h

n

n 
n

n 
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j?

n

Skrifofningarna hafva under låseåret handhafts:
de Latinska af Rektor for VII2; af Lektor Widegren for VII: och VI2 «.; af Adj. 

Svartz for VIaZ>. och Vil; af Adj. Westholm for V och Adj. Lyrberg 
for IV.

de Svenska af Lektor Sundén for VII; af Adj. Ratlisman for Via«.; af Lektor Schmidt 
for VI2 b.] af Adj. Peterson for VI1; af Adj. Stigman for V och IV.

de Franska af Lektor Modin.
de Tyska af Lektor Modin for VI; af Adj. Peterson for V och IV.
de Matematiska. af Lektor Bjbrling (under vårterm. v. Lektor Billbergh).

Klassforeståndare hafva under låseåret varit: Lektor Bjbrling (under vårterminen 
Lektor Schmidt) for VII2; Lektor Widegren for VII1; Lektor Johansson for VI2; 
Lektor Sundén for VI1; Adj. Rathsman for V; Adj. Westholm for IV; Adj. Åstrom 
for III; Adj. Peterson for II; v. Adj. Lindstén (efter La Maj v. Adj. Gullbergson) 
for 1

Den sårskilda inspektionen ofver larjungarne har varit fordelad på samtlige lårare.
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C) Lårjsingarne.
Antalet utgjorde vid forrå årsheråttelsens afgifvande........................... 273.

Under detta låseår hafva blifvit inskrifne:
Hostterminen .........................................................................................................38.
Vårterminen......................................................................   8.
Till låroverket återkomnc...................................................................._•____ 6. 325.
Sedan forrå årsheråttelsens afgifvande afgångne........................................ 71.
Sålunda utgbr antalet denna dag................................................................... 254. 325.

Af dessa tillhora 23 forstå klassen.
36 andra „
33 tredje „
25 fjerde „
26 femte „
30 sjette „ lågre afdelningen.
37 sjette „ hogre „
20 sjunde „ lågre „
24 sjunde „ hogre .,

25L
Realisternas antal år 15, af hvilka 3 tillhora andra klassen, 3 tredje, 5 fjerde, 1 

femte, 2 sjette kl. lågre och 1 samma klass hogre afdelningen. — 59 lårjungar hafva 
låst latin utan grekiska; 6 hebreiska; 15 engelska jåmte latin och grekiska. — Från 
klassiska till reala linien hafva under låseåret 6 lårjungar bfvergått; från reala till 
klassiska ingen. — Af de afgångim hafva 19 aflagt maturitetsexamen, 8 hafva afgått 
till annat låroverk, 6 att priv. fortsåtta sina studier, 1 att soka intråde vid Teknolo
giska Institutet, 1 till Handels-Institut, 2 till Landtbruks-Institut, 1 på Apotek, 1 i 
Bokhandel, 4 i annan handel, 1 på mekanisk verkstad, 1 på bruk, 3 till sjbs, 14 till 
andra yrken, 3 utan uppgifvet åndamål, 3 hafva for sjuklighet måst upphora med 
skolgången, 2 hafva aflidit af nervfeber, C. O. Andersson den 23 Oktober och O. S. 
F. Westlund den 16 Nov 1873, båda i sina hem på landet; af dessa hade den forrå 
blott några veckor tillhort låroverket, den senare tillhorde den femte klassen. Att den 
svåra Nervfeber (Heo-Typhus) som under hosten och en del af vintern var gångse 
i staden, och i hvilken 27 af skolans lårjungar hår insjuknade, ej skordade flera offer, 
derfor hafva vi nåst Forsynens nåd att tacka den outtrottliga omvårdnad, som egnades 
dem af deras Låkare, och jag uppfyller endast en pligt, då jag hår beder att fågifva 
ett offentligt uttryck af fbråldrars och målsmåns tacksamhet i forstå rummet for låro- 
verkets Låkare, Hr Dokt. och Riddaren L. M. Altin, som vårdat de allra fiesta af de 
insjuknade, men åfven for Lasarettslåkaren Hr Dokt. J. F. Claréus och Hr Dokt. A. 
Eklwlm, hvilka bland sina patienter åfven haft en och annan af skolans lårjungar. — 
En lårjunge har på grund af Collegii af H. H. Eforus stadfåstade dom blifvit från 
låroverket forvisad.

Fbi’ erhållande af det Is^rska stipendiet holl en af lårjungarne i sjunde klassens 
hogre afdelning, J. G. Nyberg, den 4 Juni ett foredrag på latinska spraket.- de Ma- 
cedonia imperio Romanorum subjecta.
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D) Skdlokalen.

I afseende hårpå ar endast att omnåmna inlåggning af nytt golf i vestra tambu- 
ren samt afputsning och strykning af de inre våggarna och taket i Gymnastiklokalen, 
afvensom insåttande af kaloriferer i båda eldståderna dersammastådes.

E) Indervisnhgsinaterielcn.

For låroverkets medel hafva inkbpts bland annat 6 ex. af Tegners arbeten del. I 
och III; 6 ex. af Hammerichs Danska och Norska låsestycken; en samling spritlagda 
utlandska djur med glaskårl; 25 st. nya florett- och 12 fåkt-sabelklingor.

For Bibliothekets medel åro inkbpta:
Schmids Encyclopædie, h. 87—94.
Upsala Universitets årsskrift 1872.
Lunds d:o d:o 1871.

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

Iran Kongl. Ecclesiasti!:-Departementet:
2:ne ex. af Underlojtnanten G. Frumeries utgifna plansch af bakladdningsgevåret af 

1867 års modeli och dess sårskilda delar.
Svensk Forfattnings-samling for år 1872.
En samling Danska och Norska Låroverks-program fdr året 1871—72.
Underdanigt betånkande och forslag af den for revision af gållande låroverksstadga 

m. m. i nåder forordnade Komité, afgifna den 23 Juli 1872.
Underdånigt betånkande afgifvet den 9 Okt. 1871 af den i nåder tillsatta Kommissio

nen for behandling af åtskilliga till undervisningen i Matematik och Natur- 
vetenskap inom Elementarlåroverken horande frågor.

Från Kongl. Vetenskaps-Akademien:
Handlingar. Bd. 9, 2. 10.
Bihang. Bdo. I. h. I.
Ofversigt. Årg. 28, 29.
Hamilton, H. Tal ofver v. Hartmansdorff.
Dess minnespenning ofver framl. Prof. Isr. Hvasser.
Ett Cranium af Ilvalross samt en Carett Skoldpadda.

Från Svenska Akademien:
Dess preglade medalj for år 1872 ofver Carl Otto Stenbock.

Från Westmanlands och Dala Nation i Upsala:
En samling disputationer och annat akademiskt årstryck.
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Från Utg i fvaren :

Veckoskriften Samtiden for år 1872.

Från Prosten, Fil. Dokt. C. M. Sodergren:
Ett Qvartband innehållande diverse åldre predikningar af Joh. Rudbeck, Botvidi, Em- 

poragrius m. fl.
Augustinus. 7 tomer in 8:vo. Leyden 1562.
Catalogus centuriæ librorum rarissimorum, qua Bibliothecam Academiæ Upsaliens. 

auxit J. Gabr. Sparvenfeldius, Ups. 1706, med handskrifna anteckningar af 
Henr. Benzelius.

Fehr, F. A. Den babyloniske Talmud. Akad. Afhandl. Ups. 1872.
En Viol, en Altviol och en Violoncell.

Från Fbrfattaren:
Svenska Slågtboken af G. Anrep. Bd. I. Sthlm 1871.

Från Kyrkoberden Jos. Svederus:
Umbreit, F. W. C. Das Bach Hjob. Uebersetzung und Auslegung. Heidelb. 1824.
Dathius, J. A. Prophetæ majores. Halæ 1785.
Carpzovii Critica Sacra veteris Testamenti. Leipz. 1728.
Varenii Commentarius in prophetam Isaiam. Rostock 1708.
Hode de la. llistoire des revolutions de France. 1738. in 4:o.
White, J. Sermons preached before the University of Oxford 1784. London 1785 

m. fl.

Från G. N. Lyster: Aler, P. Gradus ad parnassum. Cbln 1700 och diverse åldre 
kopparmynt.

„ Emil Adolf Bergh ocb Wilh. Stanislaus Bergh: Carl XI:s Bibel i 3 folio-band.
„ J. A. Magnusson: Cranium af Sus Scrofa.
„ Aug. Wallgren: d:o af Mus decumanus.
„ Kn. Bjbrkenstam: d:o af Martes silvestris.
„ Fr. Langenberg: d:o af Mustela Erminea.
„ Ax. Fredberg: Conus marmoreus.
„ C. A. V. Pageis: 2:ne hafssnåckor.
„ Carl Gottfr. Zetterstrand: En blåckfisk och brostfenor af en flygfisk.
„ Adolf Linder: 2:ne coraller.

Från Sållskapet Karlsbroderna har afven i år blifvit till mig bfverlemnad en fri- 
kostig gåfva af 150 Rdr Rmt, for att i 2:ne præmier, hvartdera å 75 Rdr Rmt, vid 
Vårterminens slut enligt Låroverks-Collegii beståmmande tilldelas 2;ne behofvande 
hoppgifvande ynglingar af låroverkets 6:te eller 7:de klass.

Af en person, som vill vara onåmd, har till mig den 18 Februari d. å. ofver- 
lemnats en summa af 500 Rdr Rmt att såsom additament låggas til) den stipendiifond 
vid Låroverket, som år stiftad till minne af den 2 Januari 1865. Då gifvaren, jåmte 
det han forordnat, att afkastningen af detta additament skall utdelas efter samma grun
der och i sammanhang med det ursprungliga stipendiet, afven velat att detsamma skall 
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efter mig kalias Ludvig Mosshergs stipendifond, så ser jag deruti på samma gång ett 
varmt intresse for låroverket och dess ungdom, och en hogt vårderad personlig vål- 
vilja for mig, och anhåller att å laroverkets, ungdomens och mina egna vågnar hår 
få gifva ett offentligt uttryck åt vår innerliga tacksamhet.

Vid den muntliga afgångsexamen, som egde rum hårstådes den 22, 23 och 24 
Maj 1872, blefvo foljande 19 lårjungar tillhorande sjunde klassens hogre afdelning 
mogne fbrklarade: E. T. Grbnstrand, A. E. V. FMcrantz, R. AL Arpi, O. W. Bill- 
manson, J. P. Falk, A. G. Carlsson, A. J. af Sillén, C. A. Hult, F. H. Lagerstrom, 
G. fF. Bergh, J. E. G. Hvasser, A. E. L. Dufberg, C. M. Bjurling, J. Larsson, J. 
D. Stafsing, J. A. Andersson, J. A. Nordblad, C. V. J. Karlsson och S. A. Wesstrom. 
Såsom Censorer fungerade Prosten, Ledamoten af K. N. O. Fil. Dokt. J. Andersson 
och Professorn vid Lunds Universitet, Riddaren af K. N. O. Fil. Doktor D. Al. A. 
Moller.

Den skriftliga examen med de 24 lårjungar i sjunde klassens hogre afdelning, 
samt 2 privatister, som i stadgad ordning anmålt sig till afgångsexamen under inne- 
varande Vårtermin, egde rum den 18, 19, 21 och 22 nåstlidne April. Den muntliga 
examen, till hvilken 25 af desse blifvit admitterade, kommer att borjas den 13 Juni.

Uppvisning i Gymnastik sker Måndagen den 16 Juni kl. 5 e. m.
Årsexamen med Låroverkets sam tliga klasser kommer att hållas Tisdagen den 17 

Juni kl 8 f. m.—^l e. m., hvarefter slutbfning i Sang sker på stora lårosalen. Se
dan derefter flyttningen klasserna emellan, åfvensom de beloningar och understod, som 
blifvit lårjungar tillerkånda, offentligen gif vits tillkånna, kommer låseåret att afslutas 
med Gudstjenst i Domkyrkan, då tecken gifves med stora klockan.

Att Låroverkets Eforus, Biskopen, Kommendbren af Kongl. Nordstjerneorden, Hbg- 
vbrdigste Herr Doktor C O. Bjorling måtte tåckas med sin nårvaro gifva åt ofvan- 
nåmda offentliga fbrråttningar bkad vigt och betydelse, derom anhåller jag vbrdsa- 
mast. 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 Hbf- 
ding, R. N. O. Hr G. R. Charpentier, Sekund-Chefen for Lifregementets Grenadier- 
corps, Ofversten, Riddaren af K. S. O. och S:t O. O. Frih. H. Falkenberg, Domprosten, 
L. N. O., Fil. Doktor Herr C. W. Linder, Lands-Sekreteraren, Ledamoten af Riksda- 
gens Andra Kammare, Ridd. af K. N. O. Fil. Dokt. Hr N. C. E. Treffenberg, Borg- 
måstaren Herr E. W. Abenius, Stadslåkaren, Ridd. af K. W. O., Herr Doktor L. AI. 
Altin, Lasarettslåkaren Herr Doktor J. F. Claréus, Prosten, Ledam. af K. W. O, Fil. 
Dokt. Herr L. E. Boberg; och skall råkna det for en heder och glådje att vid samma 
tillfållen få se rått talrikt nårvarande ungdomens Foråldrar, Anhorige och Målsmån, 
samt bfrige vetenskapernas och den offentliga undervisningens Gynnare och Vånner.

Westerås den 5 Juni 1873.
Ludvig Mossber^.

3
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II. Lagre Elemenlarlåroverkel i Sala.
(Uppgift af Rektor, Fil. Doktor J. tt. Westuian.)

A. Undervisningen.
Hdstterminen borjade den 30 Augusti och tdutade den 19 December; Vår terminen 

bbrjade den 17 Januari och kommer att afslutas den 5 Juni.
Tiden for den dagliga undervisningen har varit kl. 7—9 och 10—12 formidd. 

samt två timmar Mandags-, Tisdags-, Thorsdags- och Fredags-eftermiddagar. Fjerde- 
dels-timmen hvarje morgon fore kl. 7 har blifvit anvand till bon och bibellåsning.

Gymnastikiifningarna hafva forsiggått kl. 12—V21 hvarje dag; bfningar i Kitning 
och Sang hafva hållits, de forrå kl. 2—3 Onsdags- och Lbrdags-eftermiddagar, de sed- 
nare kl. 3—4 samma eftermiddagar.

På de åt latinet anslagna timmar hafva 2:dra och 3:dje klassernas Jatin-afdelnin- 
gar gemensamt undervisats, under hvilka timmar bagge klassernas realister åfven haft 
gemensam lårare; den 3:dje låraren har då varit upptageu med l:sta klassen.

Amneslåsning for lårarne har varit begagnad, likval så, att en lårare haft de 
fiesta undervisningstimmar i l:sta klassen.

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

Hvad betråffar omfanget af undervisningen och hvilka lårobbcker begagnats, in- 
hemtas detta af foljande uppgift om

Genomgångna Pensa under laserret:

Christendom.
Klassen I. — Bibi. Hist.: Gamla Test, efter Hubner. — Forstå hufvudst, af Katekesen. — Valda 

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

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

petition af de foregående. — Katekisation. — 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 Liirobok.
Klassen II. — Historia ifrån Wasa-åtten till Frihetstiden. — Geografi: stbrre delen af Europas 

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

afslutad jemte Asiens och Afrikas.

Mathematik.
Klassen I. — Arithmetik: Sorter och Brak efter Zweigbergk, jemte Hufvudråkning. — Geo
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metri: Linearteckning efter Ekman. — Mera forsigkomne Lårjungar 12 propositioner af Eukl. l:sta 
Bok.

Klassen II. — Klassiska linien. Arithmetik: Sorter och Brak, Braks anvåndning på sorter, 
Hufvudråkning. — Några Lårjungar: Begula-de-iri. Geometri: Eukl. Bok. 1, 41 propositioner.

Real-liniet. Arithmetik: Sorter, Brak, Braks tillåmpning på Sorter, Hufvudråkning. —‘ Några 
lårjungar: Regula-de-tri. — Geometri: Detsamma som den klassiska linien.

Klassen III. — Klassiska linien. Arithmetik: Sorter, Brak, Braks tillåmpning på Sorter, Re- 
gula-de-tri med tillåmpning på Intresse-råkning. Hufvudråkning. — Några lårjungar: sammansatt 
Regula-de-tri, Rabatt-, Bolags- och Kedje-råkning. — Geometri: Eukl. Bok. I.

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

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

riga Verldsdelarnes.
Klassen IL -- Klassiska och Real-linien gemensmnt: Botanik: Arrhenii mindre Lårobok fullstån- 

dig med begagnande af Thedenii Skolbotanik och Auderssons Våggtaflor. — Insamling af våxter.
Klassen IH. — Klassiska linien. Botanik: II klassens kurs ytterligare genomgången. — In- 

samling af våxter. — Zoologi: Inledning till Djurrikets kånnedom och Dåggdjuren till de mångklbf- 
vade, efter Torin. Några Lårjungar dessutom någon bekantskap med Foglarne.

Real-linien. Botanik: Det samma som d.en klassiska. — Zoologi: Inledningen och Dåggdjuren.

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

minnet af vissa skaldestycken. — Det vigtigaste af Fonnlaran samt låran om den enkla satsens de
lar, efter Sundéns Lårobok. — Råttskrifningsofningar.

Klassen II. — Låseofningar såsom i foregående klass. Satsbindningar och Satsfogningar, efter 
Brodéns Lårobok. — Skrifofningar.

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

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

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

29. — Locutions- och Skrifofningar.
Klassen III. — Båda linierna. Formlåran efter Hjort. — Explication: Flachs Låsebok fullstån- 

dig. — Locutions- och skrifofningar. — Något begrepp om Syntaxen meddeladt under skrifofningar, 
efter Lyth.

Engelska språket.
Klassen II. — Real-linien. Uttalslara efter Olde och Sundstén. — Det vigtigaste af Formlå- 

rai? efter Sundstén. — Af den sednares Elementarbok: ofningar st. 1—51, och blandade ofningar, st. 
i—8. ,

Klassen III. — Real-linien. Det samma som Real-linien af klassen II. — Dessutom Sundsténs 
Elementarbok: Tragedien Dagobert, l:sta och 2:dra Akten.

Latin.
Klassen IL — Låseofningai- efter Råbe, afdeln. 1—3 i forening med extemporerade Satsofnin- 

gar. — Det vigtigaste af Formliiran. — Vokabellåsning.
Klassen III. ■ - Cornelius Nep.: till Thrasybulus. — Extemporerade Satsbfningar, Formlara samt 

det vigtigaste af Syntaxen, efter Råbe. — Vokabellåsning.
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B) Lårarne.
Betråffande undervisningsskyldigheten, har den varit fordelad på foljande sått:
Rektor har undervisat i Kristendom 3 timmar, i Historia och Geografi 12, i Sven

ska 7, i Naturvetenskap 2, tillsammans 24 timmar i hvarje vecka.
Kollega J. G. Arpi: i Kristendom 4 timmar, i Latin 10, i Tyska 8, i Matema

tik 3, i Kalligrafi 3, tillsammans 28 timmar.
Kollega, Fil. Doktor P. E. Wallstersson: i Matematik 14 timmar, i Tyska 5, i En

gelska 4, i Naturvetenskap 3, i Kalligrafi 2, tillsammans 28 timmar.
Skrifofningarne hafva forsiggått på lårorummet och råttats af låraren i åmnet.
Sånglåraren Lojtnant F. Aminoff har undervisat i Sång 2 timmar i veckan och, 

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

C) Lårjnngarne.
Fore Hostterminens borjan afgingo 14, af hvilka 5 dfvergått till hogre Elemen- 

tarlåroverk.
Hostterminen inskrefvos 9; antalet var den terminen 45.
Under vinterferierna afgick ingen lårjunge, och vid Vårterminens borjan inskrefs 

icke heller någon, hvadan antalet varit lika under bågge terminerna.
Lårjungarnes antal i de sårskilda klasserna har under bågge terminerna varit fol

jande:
i l:sta klassen 11,
i 2-’dra klassen 19, deraf 8 på real-linien,
i 3:dje klassen 15, deraf 3 på reallinien.

D) Skollokalen.
Ingen forandring.

E) Undervisnings-materielen.
For Låroverkets medel har blifvit inkopt: Atlas ofver Skandinaviens Dåggdjur.
Låroverkets Bibliotek har få tt emottaga foljande gåfvor:

Från Forenta Staternas Beskickning i Stockholm:
En bok med titel: «Forenta Staternas af Amerika Publika Lånderier 1869«, med 

en tillhorande storre Karta ofver Forenta Staterna.

Från Konungens BefaUningshafvande i Westmanlands Lan:
Femårs-beråttelser åren 1866 1870.

Genom Consistorii-Expeditionen :
Svensk Forfattnings-samling for år 1872.
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Slutligen får jag med glådje omnåmna, att i borjan af Juni sistlidet år, sedan be- 
råttelsen for det året var afgifven, fick Låroverket einottaga från Kamreraren Herr 
li. W. Fernstrinn i Ornskoldsvik en gåfva af 500 Rdr Rmt, hvaraf årliga råntan, vid 
hvarje låseårs slut, i lika lotter tilldelas 2:ne af de minst bemedlade lårjungar, hvilka 
utmårkt sig for Hit, ordentlighet och ett sedligt uppforande — Kamreraren Ferntirom, 
hvilken for 20 år sedan såsom en obemedlad yngling utgick från Sala skola, har nu 
på detta vackra sått ihågkommit det låroverk, hvarest han erhållit sin forstå bildning.

For denna frikostiga gåfva hembåres, å Låroverkets vågnar, den adle Gifvaren den 
varm aste tacksågelse.

F) Examina.
Hosttermins-examen boils den 19 December, dervid såsom ledare och vittnen voro 

nårvarande: t. f. Inspector Scholæ Bergshauptmannen och Riddaren Fil. Dokt. Herr 
P. N- Sewén, Herr Majoren och Riddaren Grefve C. F. Creutz, Herr Borgmåstaren 
P. Schott och Elerr Råd mannen J. zl. EkutedL

Årsexamen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 5 Juni.
Sala den 12 Maj 1873.

HL Lagre Elementarlaroverket i Arboga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. L. ii. Afzeiius).

Då jag går att afgifva den vanliga redogorelsen for nu tillåndagående låseår, 
må det tillåtas mig att forst omnåmna den forlast, som kort fore låseårets borjan drab
bade Låroverket genom dess Inspektors, Kontraktsprosten m. m. Fil. Doktor H. J. 
Robsons dodliga frånfålle den 4 Augusti 1872 efter en långre tids sjuklighet, och att 
på Låroverkets vågnar egna hans minne några ord af tillgifvenhet och tacksamhet. 
Kontraktsprosten Robson hade under nåra två decennier haft sig anfortrodd nårmaste 
tillsynen ofver hårvarande Låroverk och hade under denna tid den glådjen, att se sin varma 
onskan och ofta uttala.de forhoppning uppfylld, att Arboga Stads-skola skulle komma att 
utvidgas och intaga plats bland Rikets allmåmia Elementarlåroverk. Han omfattade 
också det nya Låroverket med den varmaste kårlek Den erfarenhet, han genom egen 
flerårig lårareverksamhet forvårfvat, kom Låroverket till godo, och genom denna erfa
renhet samt sitt trogna och verksamma deltagande i alla Låroverkets angelågenheter 
var han ett stod, som Rektor såvål som ofriga Lårare kunde trygga sig till, når ett 
sådant behofdes. Den andel, han hade i Låroverkets framgång, bor det vara en kår 
pligt att med tacksamhet erkånna och ihågkomma for dem bland Låroverkets lårare, 
som minnas hans verksamhet och omsorg for Låroverkets basta ifrån den tid, då ånnu 
icke sjukdom borjat bryta hans kraft. På de sednare åren hindrades han visserligen 
af sin alltmera tilltagande sjuklighet att lika verksamt som forr, och som han sjelf 
velat och onskat, egna sig åt Låroverkets angelågenheter; men genom den hångifven- 
het, hvarmed han fyllt sitt kali såsom Inspektor, genom hans tilldragande vånliga for- 
hållande till Lårarne under utofningen af detta kali samt den oskrymtade vånskap, 

uttala.de
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hvarmed en hvar af dem mottes af honom och i hans hus, var bandet mellan honom 
och Låroveritets lårare redan for fast knutet, for att de icke skulle fortfarande och, 
såsom de nu gbra, med oforminskad, innerlig tacksamhet minnas, hvad han for en hvar 
af dem varit, och hvad godt han till Låroverkets basta utråttat.

Det val, Låroverkets vbrdade Ephorus gjorde, då han vid borjan af låseåret till- 
forordnade Forste Stadslakaren, Med. Doktorn W. M. Bergmanson att vara Lårover- 
kets nye Inspektor, helsades med glådje af Låroverkets lårare, hvilka i Doktor Berg- 
mansons mottagande af uppdragot sågo ett nytt bevis på det deltagande, hvarmed han 
alltid omfattat Låroverket, och hvilka under den tid, han utbfvat denna sin befattning, 
blott funnit bkade anledningar till den aktning och det fbrtroende, hvarmed de hei- 
sade honom såsom sin nårmaste forman vålkommen.

Undervisningen.
Hbstterminen bbrjades den 31 Augusti och afslutades den 20 December; Vårter

minen bbrjades den 22 Januari och kommer att afslutas den 10 inst. Juni.
Låsetimmarna hafva, såsom under foregående år, varit fbrlagda till formiddagarna 

kl. 8—10 samt kl. 12—3 e. m., och dessutom for klasserna V—II till kl. 5 — 6 Man
dags- och Thorsdagseftermiddagar. Ofningarna i Gymnastik hafva egt rum for alla 
lårjungarna gemensamt hvarje dag en half timme omedelbart efter morgonlektionernas 
slut; till vapenbfningar har for de lårjungar, som deruti bfvats, en timme på Lor- 
dags-eftermiddagarna varit anslagen. Ofniiigarua i Sang och Instrumentalmusik hafva 
varit fbrlagda till Tisdags- och Fredags-efte r middagar; båda sångafdelningarna. hafva 
haft den gemensamma- bfniugsummen på Onsdags-eftermiddagarna. Till undervisning 
i Teckning hafva varit anslagna och i den allinånna låsordningen upptagna: for klass. 
IV—I en timme i veckan samt for klass. V två timmar. En timme i veckan utom 
Schema har varit anslagen till undervisning i detta åmne for de lårjungar, som fri
villigt dertill anmålt sig. — Dc lårjungar på klassiska linien, hvilka varit befriade 
från låsning af Grekiska språket, hafva på de åt detta sprak anslagna lårotimmar va
rit sysselsatta i enlighet med foreskrifterna i Nåd. Cirkulåret af den 10 Mars 1869 
och har dervid for 5:te klassens dispenserade en af dessa lårotimmar varit anslagen 
till Latinskrifning.

Hemlexor hafva i alla klasser och for hvarje dag blifvit lårjungarne foresatta, 
for kl. 1 i ett å två åmnen dagligen, for kl. III—II i allmånhet i 2:ne åmnen, for 
de bfriga i 3:ne åmnen, och kunna dessa hemlexor i allmånhet anses hafva upptagit: 
for l:sta klass. 1 å IV, timme dagligen; for 2:dra och 3:dje klass. 1V2 å 2 timmar; 
for 4:de och 5:te klass. 2'/2 å 3 timmar. Den tid lårjungarne behbft anvånda på sina 
hemscripta har flertalet uppgifvit till omkring 2 timmar i veckan.

Undervisningen har på foljande sått varit mellan lårarne fbrdelad:
Rektor: Latin och Tyska i klass. V — IV; Engelska i V; bitrådt vid undervisnin

gen i Franska i V—IV samt i Latin i II; tillsammans 20 timmar i veckan.
Kollega L. T. Sundell: Matematik i V—II; Tyska i II med undantag af Real

timens sårskilda timmar; Vålskrifning i IV samt il k; tillsammans 31 timmar.
Kollega, Fil. Dokt. G. II. von Stapelmohr: Alla åmnen i I utom Teckning; Fysik 

i V—IV; tillsammans 31 timmar.
Kollega, Fil. Dokt. J. E. E. Åhrling: Ilistoria och Geografi samt Naturalbistoria 

i V—II; Kristendom i II; Vålskrifning i III k.; tillsammans 31 timmar.
Kollega, Fil. Dokt. S. O. Stenberg: Kristendom i V-MII; Svenska i V—II; Latin 
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i II; Grekiska i V —IV; Tyska (skrifofningar, 1 t:e) i II r.; Valskrifning i II r.; till- 
sammans 31 timmar.

v. Kollega, Fil. Dokt. N. A. G. liertzman (under vårterminen v. Kollega Theophil. 
Andersson): Franska i V —IV; Engelska i IV—II; Latin och Tyska i 111; Svenska 
(laseofningar) i 111 (1 t:e) och i II (1 t:e); Tyska (skrifofningar, 1 C:e) i 11 r.; till
sammans 29 timmar; hvarjemte vik. Ritlararen, som haft 6 undervisningstimmar i vec- 
kan, bitrådt vid undervisningen i valskrifning.

Rektor har råttat 5:te och 4:de klassernas Latinska och Tyska hemtemata; Kollega 
Stenberg 5:te och 4:de klasser nas Svenska samt v. Kollegerna Hertzman och Andersson 
3:dje klassens Latinska och Tyska uppsatser jemte det de båda sistnamnda hånd halt 
från Grekiska dispenserades sårskilda Latinska skrifofningar.

Under låseåret hafva foljande lårostycken blifvit genomgångna:

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

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

Sv. Historien, med ofning for lårjungarne att med egna ord redogdra for innehållet af det 
lasta. —• Råttstafningsofningar. — Det vigtigaste om satsdelarna och- af formlaran till de 
svaga Verberna, efter Brodéns larobok.

Tyska: Hjorts Grammatik, det vigtigaste af formlaran till svaga Konjugationens oregelbundna Ver
ber jemte de dubbla dfversattningsofningarua.

Matematik: Aritmetik, de fyra raknesatten i Bråk. — Ofning i hufvudråkning. — Geometrisk åskåd- 
ningslåra.

Naturvetenskap: Fys. Geografi, allmån kånnedom om verldsdelarna samt det vigtigaste af Europas 
fysiska Geografi, efter Plamblad.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia till Kalmare-Unionen, efter Ekelunds "Larobok for 
forstå begynnare.” — Europas politiska Geografi, Skandinavien, Ryska riket, Brittiska riket 
och Pyreneiska halfon, efter Palmblad (13:de uppl.).

Andra Klassen.
Kristendom: Bibi. Histor., Nya Testam. — Andra hufvudstycket af Katekesen jemte repetition af de 

forstå. — Låsning af valda psalmer.
Modersmålet: Laseofningar såsom i foregående klass. — Formlaran afslutad. — Låran om satsen och 

dess delar nårmare inhåmtad under låse- och skrifofningar.
Latin: Rabes larobok, det vigtigaste af formlaran samt afdeln. 1—3 af låseboken.
Tyska: Formlaran till de "sammansatta Verberna”, jemte dfversåttningsstyckena 1—12. — Sved

boms storre låsebok, styck. 1—9. — Realliniens sårskilda timmar anvånda till skrifofningar.
Engelska: Enbloms larobok: Uttalslaran, af formlaran till præpositionerna det vigtigaste, låseboken 

styck. 1—26.
Matematik:: Klassiska linien: Aritmetik, de fyra raknesatten i Sorter och Bråk. — Ofning i hufvud

råkning. — Reallinien: Aritmetik, de fyra raknesatten i Sorter1 och Bråk samt Regula- 
de-tri. — Ofning i hufvudråkning. — Geometri, Euklid. Bok. 1.

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons "Inledning till Botaniken1” Haft. 1, det vigtigaste om vaxternas 
yttre organer, med ledning af samme forfattares botaniska våggtaflor samt några insamlade 
allmånnare våxter.

Historia och G-eografi: Fåderneslandets Historia från och med Kalmare-Unionen till Carl X Gustaf. 
— Europas polit. Geografi till "Syd-Europa".

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

de foregående. — Låsning af valda psalmer.
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Modersmålet: Lase- och skrifofningar. — Laroboken, kap. 1 — 3 till "Satsforkortningar".
Latin: Formlåran fullstandigare. — Af Casuslåran det vigtigaste. — Cornelius Nepos: Miltiades,

Cimon, Aristides, Lysander, Conon samt Alcibiades kap. 1—7. — Skrifofningar på låro- 
rummet.

Tyska: Formlåran fullstandigare och afslutad. — Svedboms storre låsebok, styck. 23—48, 94. —
Realliniens sårskilda timme anvånd till skrifofningar.

Engelska: Formlåran fullstandigare och afslutad. — Låseboken, styck. 24—37.
Matematik: Klass. linien: Aritmetik, låran om Sorter samt Reg.-de-tri. — Ofning i hufvudråkning. 

— Geometri, Euklid. Bok. 1. — Reallinien: Aritm., Reg.-de-tri, Intresse-, Bolags- och 
Kedjeråkning. — Ofning i hufvudråkning. — Geometri, Euklid. Book. 1—4.

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

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

Fjerde Klassen.
Kristendom: Katekesen repeterad. — Låsning af Mathei Evangelium. — Bergs Bibelhandbok, Gamla 

Testam.
Modersmålet: Låseofningar. — Lårob. kap. 3—4 jemte repetit. af det foregående. — Skrifofningar 

på larorummet.
Latin: Form- och Casuslåran fullstandigare; fortsåttning af Syntaxen, det vigtigaste. — Corne

lius Nepos: Themistocles, Pausanias, Lysander, Alcibiades. — Ett hemtema i veckan.
Grekiska: Kuhners Grammatik, det vigtigaste af formlåran t. o. m. Verba på pc samt låseofnings- 

styck. 1—40. — Xenophons Anabasis, Bok. 1, kap. 1—2.
Tyska: Formlåran repeterad; af Syntaxen det nodvåndigaste. — Låseboken styck. 49—66. — For

Reallinien ett hemtema i veckan.
Engelska: Formlåran repeterad; af Syntaxen det allmånnaste. — Låseboken styck. 34—42. — Munt- 

lig ofversåttning af "Skrifofningarna" i May’s Grammatik, 6 kap., 10 sidor. — De från 
Grekiska dispenserade lika med 2:dra klassens Realister.

Franska: Oides lårobok, det vigtigaste af formlåran till de oregelbundna Verberna. — Låsebokens 
l:sta afdelning, l:sta kursen, styck. 1—69.

Matematik: Klass. linien: Aritm., Reg.-de-tri och Intresseråkning. — Geometri, Euklid. Bbck. 1—2. 
— Ofmng i hufvudråkning.— Reallinien: Proportionslara. — Repetit. af Euklid. Bock. 1 — 4. 
— Algebra, Bjorlings, Eqvationer af l:sta graden med en obekant jemte problemer ur 
Bjorlings problemsamling.

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons lårobok, Haft. 2, "Kronblomstrige” och "Fåstblomstrige”, med 
ledning af egna herbarier, Thedenii Skolbotanik, Fristedts Exsiccater och ett Skolans her
barium. — Insamlade ytterligare 75 våxtarter. — Zoologi: Torins lårobok, Dåggdjuren och 
Foglarne till Honsen med ledning af Kraus’ "das Thierreich in Bildern” och Sundevalls 
"Atlas till Svenska foglarne”. — Realliniens sårskilda timme anvånd till repetition af fys. 
Geografi. — Fysik: Leksells lårobok, Inledning och Statik.

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

Femte Klassen.
Kristendom: Katekesen repeterad. — Bibellåsning lika med 4:de klassen. — Bibelhandboken, Gamla 

Testam. — Skarstedts Kyrkohistoriska beråttelser, l:sta och 2:dra period.
Modersmålet: Sats- och Interpunktionslara repeterad. — Låsning af valda stycken, foretrådesvis ur 

Tegners skrifter. — Uppsatser på larorummet.
Laiin: Syntaxen fullstandigare med extemporerade ofningar. — Cæsar de bello Gallico, Bok. 1.

— Ovidii Metamorph., Quatuor Ætates, Phaéton. — Ett hemtema i veckan.
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Grekiska: Formlaran afslutad. ■— Xenophons Anabasis, Bok. 1, Kap. 1—6.
Tyska: Grammatik fullstiindigare. — Låseboken, styck. 65— 84. — Schillers Wilhelm Tell, Ler

—2:er Aufz., Lste Scene. — For Reallinien ett hemtema i veckan.
Fngelska: Grammat. repet. — Låsebokens Lsta afdelning afslutad. — Walter Scotts Tales of a Grand- 

father, (Bergend. Edit.) Kap. 1—5. — Skrifofningar på lårorummet.
Franska: Klass. linien: Oides larobok, det vigtigaste af formlaran t. o. m. de regelbundna Verberna. 

— Låsebokens Lsta afdelning, styck. 1 — 25. — Reallinien: Formlaran fullståndigare t. o. m. 
de oregelbundna Verberna. — Låsebokens 2:dra afdeln., styck. 1—90. — Skrifofningar 
på lårorummet.

Mathematik: Klass. linien: Arithm., Reg.-de-tri och Intresseråkning. — Algebra till Multiplikation i 
bråk. — Geometri, Euklid. Bock. 1—4. — Reallinien: Algebra, Irrationela qvantiteter, 
qvadratrotter, imagin. qvantiteter, Eqvationer af 2:dra graden till § 5 af 8 Kap. jemte 
problemer hufvudsakligen ur Bjorlings problemsamling. — Geometri, Euklid. Bock. 5—6. 
— Geometriska ofningssatser. — Repetition.

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons lårobok, Haft. 2, med ledning af egna herbarier, Fristedts Ex- 
siccater samt Skolans herbarium. — Insamlade ytterligare 75 våxtarter. — Zoologi: To- 
rins lårobok, de vertebrerade djuren, med ledning af Kraus’ "Bilder” och Sundevalls "At
las”. — Fysik: Floderi lårobok, Hydrostatik, Aérostatik, Vårmelåran samt repetition af 
Geostatiken.

Historia och Geografi: Klass. linien: Gamla Tidens Historia afslutad och repeterad. — Reallinien: 
Wennerstroms lårobok afslutad och repeterad samt på Realliniens sårskilda timme Asiens 
och Afrikas samt de fornåmsta Europeiska culturlåndernas polit. Geografi repeterad till
sammans med 4:de klassen. — Båda linierna gemjnsamt hafva repeterat Fåderneslandets 
Historia fr. o. m. Gustaf Wasa samt Amerikas och Australiens polit. Geografi.

Lårarne.

Efter forrå årsheråttelsens afgifvande hafva tvånne af Låroverkets ord. lårare af- 
gått från sina innehafvande tjenster vid Låroverket, nemligen Kollega, Fil. Dokt. J. 
E. M. Leander, hvilken mot slutet af forrå låseåret sokte och erholl transport till Ad- 
junktsbefattning vid nya Elementarskolan i Stockholm och med låseårets slut lemnade 
sin befattning hårstådes, samt Kaptenen och Riddaren Sam Lidman., hvilken, efter att 
hafva på grund af sjuklighet åtnjutit tjenstledighet under hela Hbstterminen och in- 
nevarande termin återintrådt i tjenstgøring, kort efter terminens borjan begårde och 
erholl afsked från sin befattning såsom Gymnastiklårare vid Låroverket. — Den le
diga Kollegatjensten har under 1-Ibstterminen uppehållits af Fil. Dokt. N. A. G. Hertz- 
man och under Vårterminen af Studeranden Theophil. Andersson; Gymnastiklåraretjen- 
sten har såvål under ord. lårarens tjenstledighet, som under ledigheten uppehållits af 
Sergeanten vid K. Westmanlands Regemente E. M. Eklundh. — Såsom vik. Ritlårare 
har Kaptenen vid K. Lif-Reg. Grenadier-Corps, R. S. O., Frih. St. Creutz under hela 
låseåret tjenstgjort.

Rektor har varit klassfbreståndare for 5:te klassen, Kollega Sundeli for 4:de, Kol
lega AJirling for 3:dje, Kollega Stenberg for 2:dra samt Kollega Stapelmohr for Lsta 
klassen.

Lårjungarne.

Vid forrå redogbrelsens afgifvande var lårjungarnes antal 56. Af dessa afgingo 
efter låseårets slut 14, deraf 9 till hogre Elementarlåroverk — 1 till Westerås, 8 till 
Orebro — 1 till Tekniska skolan i Orebro, 1 till jernvagarna, 1 till privat skola, 1 i 
handel samt 1 utan uppgifvet åndamål. — Vid hbstterminens borjan inskrefvos 18 
lårjungar, deraf 3 i 2:dra och 15 i Lsta klassen, och var alltså antalet den terminen

4



26

60. Sedan af dessa en lårjunge under terminens lopp afgått till privat skola samt 
vid vårterminens borjan inskrifvits 4 lårjungar, har antalet denna innev. termin utgjort 
63, deraf 10 tillhbrt 5:te klassen, 6 den 4:de, 12 den 3:dje, 15 den 2:dra och 20 den 
l:sta klassen. — Af 5:te klassens lårjungar hafva 7 tillhbrt klassiska linien och af 
dessa 2 varit från Grekiska dispenserade; af 4:de klassens lårjungar hafva 4 tillhbrt 
klassiska linien och af dessa 2 varit från Grekiska dispenserade; af 3:dje klassens lår
jungar hafva 5 och af 2:dra klassens 8 låst Latin.

Helsotillståndet bland lårjungarna har under låseåret varit godt och tillfredsstål- 
lande, med undantag for en kort tid under innevarande termin. I mediet af Mars 
månad utbrbt nemligen en catarrhal conjunctivit bland lårjungarne, hvilken så hastigt 
grep omkring sig, att redan den 20 i nåmnda månad 22 af lårjungarne voro angrip- 
ne deraf, och en vecka derefter mer ån hålften af lårjungarne voro på en gångfrån- 
varande. Som likvål sjukdomen var af lindrig art och skolans låkare forklarade, att 
de insjuknade inom en eller två veckor skulle vara återstållda, fick undervisningen 
fortgå på vanligt sått. Redan fore påskferiernas borjan hade flera återkommit och vid 
låsningarnas borjan efter påskferierna iufunno sig åter samtliga lårjungarne med några 
få undantag, hvarefter några sjukdomsfall ej vidare intråflade.

Skollokalen
har ej undergått någon fbråndring.

Undervisningsmaterieten.
For låroverkets egna medel har blifvit inkbpt till Biblioteket S. Johnsons Dic- 

tionary of the Engl. Langu; från Consistorium har Låroverket fått emottaga fbljande 
bbcker: Sv. Fbrfattningssamling, årg. 1872; Cronholm, Gust. II Adolfs Historia, 3 del.; 
Beckman, Sv. Psalmhistoria, 15—16 håft.; Montelius, om jernåldern, 2:dra haft.; Sv. 
Boklexikon, 1—16 håft.; Bidrag till Sveriges offic. statistik: K. Maj:ts Befallningsh. 
sista femårsberåttelse for Westmanlands lån, samt den vanliga samlingen af Lårover- 
kens årsberåttelser jemte en planch med titel ”1867 års bakladdningsgevår” med till- 
hbrande forklaring.

Dessutom får jag med tacksamhet omnåmna fbljande gåfvor: af Herr Bankkassb- 
ren S1. Svensson: ”C. E. Fahlcrantz’ samlade skrifter”, 7 delar, samt ■’Grekiska och 
Romerska fbrfatt.” i Svensk ofversåttning, 3 delar; af Herr Brukspatronen Filip Man- 
nerstråle'. en samling snåckor från Baleariska barna; af Hr Handl. E. G. Widegren: 
en Sothbna och en Hermelin, samt af Skogvaktaren 01. Bergdal vid Sickelsjb en Trana.

Examina.
Hbstterminsexamen holls den 20 Dec., dervid såsom ledare och vittnen voro når- 

varande: Inspector Scholæ, Fbrste Stadslåkaren Hr Med. Dokt. W. M. Bergmanson; 
Hr Borgmåstaren R. W. Bosæus-, Hr v. Håradshbfd. Fil. Dokt. Th. Elfstedt; Ordfb- 
randen bland Stadsfullmågtige, Hr Brukspatronen G. Stenberg; Hr Majoren och Ridd. 
G. Wolffram; samt Hr Handlanden och Riddaren J. O. Rosendal. Den offentliga års- 
examen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 10 inst. Juni.

Arboga den 27 Maj 1873. •
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IV. Stadspedagogien i liiiping.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. M. Barkéu).

4) Undervisningen.
Hostterminen, som tog sin borjan den 30 Augusti, afslutades den 20 December. 

Vårterminen borjade den 17 Januari och kommer efter H. H. Efori beståmmande att 
afslutas den 4 Juni.

De dagliga lårotimmarna hafva varit kl. 7 — 9, 10 12 formiddagen och 1 — 2 ef
termiddagen.

Lårobocker och lårokurser hafva varit hufvudsakligen desamma som vid hogre E- 
lementarlåroverker i Westerås, dock att undervisningen med de aldre lårjungarne i 
Rektorsklassen varit utstråckt till ett omfang, motsvarande 3:dje och fjerde klassernas. 
I Engelska språket hafva 8 och i det Latinska 3 lårjungar njutit undervisning.

Tisdagar, Onsdagar, Thorsdagar och Lordagar kl. 12—1 hafva lårjungarne ofvats 
i gymnastik med och utan redskap, enklare infanterirorelser och andra kroppsofningar, 
foretagna i fria luften då våderleken så medgifvit.

Sångofningar hafva egt rum Tisdags och Fredags eftermiddagar kl. 3—4, hvar- 
efter låraren lemnat undervisning i violinspelning åt dem som deraf velat begagna sig.

Undervisning i teckning har meddelats Mandags- och Thorsdags-eftermiddagar kl. 
3—5, dels efter etyder, dels uti geometrisk konstruktions- och projektionsritning.

B) Lårarne.
Skolans Rektor och Kollega hafva undervisat hvar och en i sin klass; dock har 

Kollega tillika meddelat undervisning i Engelska språket inom Rektorsklassen.
Uti ritning har Civil-Ingenioren E. F. HuUgren afven detta år haft forordnande 

att undervisa.

C) Lårjungarne.
Lårjungarnes antal vid slutet af forrå låseåret utgjorde 39.
Vid borjan af hostterminen inskrefvos........................... 2.

„ vårterminen „ *........................... 6. g. 47
Vid hostterminens borjan afgingo...................................... 7.

„ vårterminens „ ...................................... 3. 10.
Antalet under vårterminen i Rektorsklassen .... 20.

„ „ i Kollegaklassen .... 17. 37, 47
Utaf de afgångna hafva 3 ofvergått till hogre Elementarlåroverket i Ørebro, 1 till 

jernvågskontor, 1 till bruksrorelsen, 1 till minuthandel och 3 till handtverk.

D) Skollokalen.
Hårvid har under året ingen anmårkningsvård forbåttring behoft verkstållas>
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E) Undervisniugsmaterielen.
For skolans egna medel har inkopts Atlas ofver Skandinaviens Dåggdjur, en sats 

solida figurer foi’ ritundervisningen samt åtskilliga kartor och lasebocker m. m.
Från Kgl. Ecklesiastik-Departementet har skolan fått cmottaga «Underdånigt Be- 

tånkande och Forslag af den i Nåder forordnade Låroverks-Komitén« och »Underdanigt 
Betånkande 1871 af Kommissionen for behandling af undervisningen i Matematik och 
Naturvetenskap” samt

Genom Konsistorii-Expeditionen de fiesta Elementarlåroverks årsberåttelser.

F) Hxamina.
Hosttermins-examen forråttades den 20 December, hvarvid skolans Inspector, Pro

sten, L. N. O. Theol. Dokt. Herr O. R. Bellander och stadens Borgmåstare, R. W. O. 
Herr O. Sc/ienstrom såsom ledare och vittnen voro nårvarande.

Den offentliga årsexamen år af H- H, Eforus utsatt att hållas den 4 inst. Juni.
Koping den 21 Maj 1873.

V . Nora Stadspedagogi.
(Uppgift af Rektor Ernst Brandberg.)

Undervisningen.
Hbstterminen bbrjade den 26 Aug. och afslutades den 18 December; Vårterminen, 

som tog sin borjan den 23 Januari, kommer att fortgå till den 7 Juni.
Den dagliga lårotiden har under året indelats så, att undervisningen, efter fbre- 

gången bon med sång och bibelforklaring, fortgått med båda klasserna från 7 — 9 och 
Vall—1 f. m. och dessutom med ofre klassen Måndagar och Thorsdagar ^4—5 samt 
Tisdagar och Fredagar 3—4 e. m., och med den nedre Måndagar och Torsdagar ‘/24 
—’/25 och Tisdagar 3—4. Under den kaliaste och morkaste tiden har en half tim- 
mes framflyttning af morgontimmarne egt^rum. De gymnastiska ofningarne, som be- 
stått i pedagogisk gymnastik med och utan redskap, marscher och exercis samt lekar 
och kroppsrbrelser i fria luften, hafva hvarje dag fbrsiggått 1—V22, och undervisnin
gen i sång, bestående i tontråffning, koralsång och tvåståmmiga sanger, har meddelats 
Onsdagar 3—4 och Fredagar 4—5 e. m. Under vintermånaderna har af lårarne Son- 
dagsgudstjenst turvis fbrråttats i skolans storre lårorum.

De vid undervisningen begagnade lårobbcker hafva varit ungefårligen desamma 
som i Orebro Elementarlåroverks 4 nedre klasser, och med afseende på fbrdelningen 
af de sårskilda låroåmnena har Rektor undervisat i Kristendom 8 timmar, i Historia 
och Geografi 8, i Tyska (ofre kl.) 5, i Engelska 3V2, i Latin och Grekiska 3 och i 
Valskrifning 31i2) tillsammans 31 timmar; Kollega i Naturvetenskap 4, i Svenska språ- 
ket 9, i Matematik 13 och i Tyska (nedre kl.) 5, tillsammans 31 timmar. — Enår 
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tillråckligt antal lårotimmar på schemat ej kunnat beredas de 4 latinarne i ofre klas
sen, har Rektor några timmar hvarje vecka lemnat dessa enskild undervisning i la
tinet, hvartill forberedelse skett i skolan på realisternas engelska undervisningstimmar. 
Samma har ock fbrhållandet varit med 1 lårjunge, som under vårterminen låst greki
ska. Under hela året hafva inalles 36 begagnat sig af undervisning i Tyska och 13 i 
Engelska, men ingen i Franska. Fbljande lårokurser hafva under låseårets lopp 
blifvit genomgångna:

, Nedre klassen.
Kristendom: Lexl. 1) Hela Katekesen; lexl. 2) 2:ne Hufvudstycken — Katekisation, valda psalmer 

och psalmverser. — Bibi. Hist, efter Akerblom: 1) Nya Testamentets; 2) Gamla Testamentets.
Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia efter Odhner: 1) från Medeltidens 3:dje afdeln. till 

Pfalziska huset; 2) Forntiden och 2:ne afdelningar af Medeltiden. — Geografi efter Søren
sen: 1) Central-Europas fysiska samt Rysslands, Finlands, Osterrikes och Tysklands politi
ska; 2) Sveriges, Norges och Danmarks politiska.

Naturvetenskap: 1) afdeln. 3, 4, 5 och 12 af Berlins Naturlåra och Anderssons Inledning till Bota- 
niken håft. 1. Våxterna 1—5; 2) afdeln. 1 och 2 af Naturlåran och det allmånnaste af 
alla verldsdelarnes fysiska Geografi.

Matematik: Aritmetik efter Zweigbergk: 1) Olika pensa fr. och med Brak till och med enkel Reg.- 
de-tri; 2) Vanliga Brak och Decimalbråk. — Hufvudråkning med alla. — Geometri: 1) 
Definit, Postulat, och Axiomer samt Prop. 1—13 af Euklid. bok. 1; 2) Åskådningslåra med 
Linearteckning efter Bergius.

Svenska språket efter Brodéns lårobok: 1) Det vigtigaste af Formlåran i sin helhet och den enkla 
satsen; 2) Det vigtigaste af Formlåran till och med de svaga verben. Råttskrifningsofnin- 
gar, satsanalys och låsning af valda stycken i Bjursténs låsebok med båda lexlagen.

Tyska efter Hjorts lårobok: 1) Formlåran fullståndigare. - - Alla de dubbla ofversåttningsstyckena fr. 
styck. 3 af subjektsord med attribut samt 1—8 af "stycken till ofversåttning”; 2) Det 
vigtigaste af Formlåran till starka verben och af de dubbla ofversåttningsstyckena till 
styck. 4 af subjektsord med attribut.

Vålskrifning efter engelska forskrifter med alla.

Ofre klassen.
Kristendom: Hela Katekesen genomgången af alla. — Katekisation, Psalmer och Psalmverser. — Bibi. 

Hist, repet. af alla. — Dessutom har en lårjunge genomgått hela Gamla Testamentet samt 
de historiska bockerna af Nya Testamentet efter Bergs Bibelhandbok.

Historia och Geografi: 1) Fåderneslandets samt Norges och Danmarks Historia efter Odhner 
fr. Pfalziska atten afslutad. En lårjunge derjemte Gamla Hist, efter Ekelund till Grek- 
lands inre strider; 2) Gamla Hist, och 2:ne perioder af Medeltidens efter Wennerstrbm. — 
Geografi efter Palmblad: 1) Europas politiska fr. Rysslaud repet. samt Asiens politiska till 
Hindostan; 2) Asiens, Afrikas, Amerikas och Australiens fysiska; repet. af Europas fysiska 
och af den politiska till England; 3) Europas politiska afslutad från och med Frankrike. 

Naturvetenslcap: Botanik efter Andersson: 1) Håft. 2 våxterna 1—35; 2) Sista hålften af håft. 1; 3) 
Haft. 1 fullståndigt med ledning af våggtaflorna. AHa dessutom insamlat våxter, som i 
skolan blifvit genomgångna. — Zoologi efter Torin: 1) Ordn. 10—14 af dåggdjuren och 

'1—4 af foglarne; 2) Inledningen och ordn. 1—9 af dåggdjuren.
Matematik: Aritmetik efter Zweigbergk: 1) Olika pensa fr. och med Reg.-de-tri t. o. m. Bolagsråk- 

ning; 2) Fr. o. m. Sortråkning t. o. in. Bolagsråkning. — Geometri: 1) Euklid. bok. IV 
samt repet. af bock. I, II, III; 2) Eukl. b. II—III; 3) Eukl. b. I prop. 5—48.

Algebra efter Bjorlings lårobok: En lårjunge af lexl. 1 har under vårterminen begagnat sig af under
visning deruti och genomgått af forrå delen: till kap. om irrationela storheter.

Svenska spvåket efter Brodéns lårobok: 1) Satslåran fullståndigare, Interpunktionslåran och repet. af 
Formlåran; 2) Sats- och Interpunktionslåran. — Båda lexlagen dessutom ett hemtema 
hvarje vecka samt i skolan Satsanalys med begagnande af Statens låsebok for folkskolan.

Tyska: Hjorts lårobok: 1) 5 kap. af syntaxen jemte ofversåttningsofningar och fullst. repet. af form- 
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låran. — Lyths låsebok st. 41—50, 52, 55, 60, 61; 2) Formlåran fullstandigare. — Of- 
versåttningsstyck. 8—-24 i Hjorts lårobok och 1—19 i Lyths lårobok.

Engelslca: Herléns lårobok: 1) §§ 65- 127 af syntaxen med dithorande skrifofningar; 2) Formlåran 
fullstandigare med skrifofningar. — Lexl. 1 och 2 gemensamt kap. 4—7 af "The little 
Dake”; 3) Uttalslåran och det vigtigaste af Formlåran t. o. m. de oregelbundna verben, 
alla ”explikationsofningarne” och af "dfningarne till Etymologien” alla Engelska samt några 
af de Svenska i Elementarboken.

Latin: Rabes lårobok: 1) Hela syntaxis med skrifofningar. — Cornel. Nepos: Themistocles, Timoth.,
Epaminondas. — Jul. Cæsar: lib. I kap. I—XI; — 2) Formlåran, det vigtigaste af cusus- 
låran efter Ellendt-Seyffert. — Større delen af Torneblads Elementarbok. — Cornel. Nep. 
Aristid. Cimon, Timoth., Epaminondas; 3) Formlåran efter Ellendt-Seyff. —- De dubbla 6f- 
vers.styckena i Tbrneblad 1—47.

G-relcislta: En lårjunge af lexl. 1 har deruti onskat undervisning, och har han under vårterminen ge- 
nomgått paradigmata for substantiv och adjektiv, det regelb. verbet på to samt 20 af de 
dubbla ofversåttningsstyckena i Kiihners grammatik.

Vålskrifntng efter engelska forskrifter med alla.

Lårarne.
Under hostterminen har Kollega, D:r Billmanson, åtnjutit 5 veckors tjenstledigbet, 

hvarunder Stud. O. W. Bilhianson varit tillfbrordnad såsom vik. Kollega. D:r Bill- 
manson har under båda terminerna haft forordnande såsom lårare i gymnastik och 
sang; men under tiden for hans tjenstledigbet har Stud. Billmanson afven bestridt dessa 
befattningar. Rektor har varit foreståndare for ofre och Kollegan for nedre klassen.

Låijnngarne.
Dessas antal utgjorde vid forl. låseårs afslutning 40, af hvilka vid hostterminens 

borjan 27 återkommo. Bland de 13, som lemnade låroverket, afgingo 3 till Ørebro 
Elementarlårcvcrk, nåmligen 2 till 4:e klassen och 1 från nedre kl. till 2:dra, 1 till 
slojdskola, 2 till handtverk, 1 till landtbruksskola, 1 till anstållning på jernvågskontor, 
2 till bergsmansyrket och de ofriga utan uppgifven afsigt. Under hbstterminen in- 
skrefvos 11, hvadan antalet då utgjorde 38, nåmligen 17 i ofre och 21 i nedre klas
sen. Sedan tvånne, efter att hafva fått anstållning i handel, afgått mot slutet af host
terminen, och 3 under vårterminen inskrifvits, utgbr antalet f. n. 39, eller 15 i ofre 
och 24 i nedre klassen.

Skollokalen.
Befinner sig i oforåndradt skick; men under forl. års sommarferier forsiggick en 

stbrre reparation och ommålning af lårorummen, pulpeter och bånkar m. m.

Undervisniiigsmaterielen.
Af skolans medel hafva inkopts 5 af Sydows våggkartor ofver verldsdelarne, 12 

ex. af Statens låsebok for folkskolan, 3 håften af Zoologisk Atlas af Holmgren samt 
åtskilliga bbcker och mindre kartor, hvarjemte låroverket for sitt bibliotek från stats- 
verket fått emottaga "Underdanigt betånkande, afgifvet af den i Nåder tillsatta Kom
missionen for behandling af åtskilliga till undervisningen i Matematik och Naturveten- 
skap inom Elementarlåroverken horande frågor”, samt ”Underdånigt Betånkande och 
Forslag, afgifna af den for revision af gållande Lår over ksstadga och de sårskilda tid 
efter annan meddelade fbreskrifter rbrande denna stadgas tillåmpning io Nåder fbrord- 
nade Komité”, och genom Consistorii-expeditionen de fiesta af laroverkens Arsprogra miner.
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Examina.
Hesttenninsexamen boils den 18 December, och voro dervid såsom ledare och vitt- 

uen nårvarande: Inspector scholæ, Herr Kontraktsprosten Osk. Bohm, Herr Borgmå- - 
staren C. J. Wats och Herr Brukspatronen C. G. Lowenhjehn. Dagen for vårtermi
nens afslutande år af H. H. Eforus utsatt till den 7 Juni.

Nora den 14 Maj 1872.

VL i Lindø.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. E. J. Tågtstrom).

Undervisningen.
Hostterminen borjade den 19 Aug. och slutade den 20 Dec. Vårterminen, som 

borjade den 20 Jan., kommer att afslutas den 30 Maj. Låseti mmarne hafva, såsom 
forhållandet varit under alla foregående år, varit forlagda dels på for- och dels på ef
termiddagarne: formiddagarne kl. —9, 10—12 (Onsdagar och Lordagar till Vgl);
eftermiddagarne (med undantag af Onsdagar och Lordagar, då ingen låsning egt rura) 
kl. 3—5; dock har åfven nnder detta år undervisningstiden under den mbrkare årsti
den varit så fora udrad, att låsningarne begynt en half timme senare på formiddagariie 
och en timme tidigare på eftermiddagarne. Lårobockerna åro hufvudsakligen desamma 
som i h. Elementarlåroverkets i Orebro lågre klasser, der de fleste, som fortsåtta sina 
studier, soka intråde. Lårokurserna desamma som i h. Elementarlåroverkets tre låg- 
sta klasser. Af vid skolan under hostterminen nårvarande 25 lårjungar hafva 2 låst 
Tyska och 8 Engelska, och af de under vårterminen nårvarande 31 lårjungar låsa 2 
Tyska och 15 Engelska. Någon undervisning i Gymnastik har under låseåret ej med- 
delats.

Lårarne.
Undervisningen har under hela låseåret blifvit bestridd af ord. Rektorn, Fil. Dokt. 

E. J. Tågtstrom ensam.

Lårjungarnes
antal under hostterminen 25, under vårterminen 31.

Skollokalen 
oforåndrad.

Undervisningsmaterielen
har genom Konsistorii-Notarie-Expeditionens forsorg blifvit forokad med de fiesta lå- 
roverks beråttelser for sisti. år.
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Examina.
Hosttermins-examen holls den 13 Dec. i nårvaro af Kontraktsprosten, Ledamoten 

' af K. N. 0., Fil. och Theol. Dokt. C. D. Arosemus; dagen for vårterminens afslutan- 
de år, såsom ofvan sades, bestånid till den 30 Maj.

Lindesberg den 8 Maj 1873.


