
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Redogorelse
for

Bogre Elemenlar-Låroverkd i Westerns
under låseåret 1873—1874 

jemte

Inbjudning
tin

Års-Examcn odi Slutdihingarna
den 5 och 6 Juni 1874

af

luduig ^lossberjg,
LåroverketR Rektor.

Innehåll: 1) Några ord om Religionsundervisningen i Elemen- 
tarlåroverket af Lektor C. Schmidt.

2) Redogorelse for Elementar-Ldroverken i Westerås, 
Sala och Arboga samt Stadspedagogierna i Koping, 
Nora och Linde.

WESTERÅS, 
A. F. Bergh, 1874.



Några ord om Religimisiindmisiim^ i 
ElemenlarlåroverkeL

Endast småningom har nyare tiden vuxit från medeltidens fore- 
stållning om den hdgre allmånbildningen såsom hufvudsakligen be
stående i teologi med inberåkning af den gamla teologiens fbrnåm- 
ligaste hjelpåmnen, enkannerligen kånnedomen om de gamla folkens 
språk och kronikør. Nyare tidens låroverk har blifvit hvad det år 
endast under småningom vunnen befrielse från trycket af denna 
fbrestållning. Redan derfore har frågan om religionsundervisnin
gen, oafsedt hennes egen vigt, af ålder intagit en framstående plats 
bland frågor rbrande undervisningen så i allmånhet som inom ele- 
mentarskolan. For nårvarande torde hon derjemte hos oss hafva 
något af det tilltalande hos en ”fråga for dagen” i och genom sitt 
sammanhang med frågan om en nara forestående ombildning af 
det svenska elementarlåroverket.

Frågan om religionsundervisningen i elementarlåroverket torde 
enklast kunna komma under ett i hufvudsak fullståndigt skårskå- 
dande om hon betraktas ur synpunkterna af denna undervisnings 
uppgift, omfång och råtta stållning inom låroverket.

I.
En tillfredsstållande framstållning af den elementåra religions

undervisningens uppgift synes nårmast kunna gifvas genom ett tyd
ligt och riktigt beståmmande af, huru långt elementarlåroverket har 
att med serskild religionsundervisning folja den bildningssokande 
ungdomen samt genom hvilka serskilda religiosa kunskapsåmnen 
denna undervisning genom låroverkets olika afdelningar bor fort- 
skrida. I denna mening fattad sammanfaller frågan om undervis
ningens uppgift med den om undervisningens råtta omfång och 
mått och kommer i sådan mening nedanfore till tals.

Frågan om den elementåra religionsundervisningens uppgift 
måste fbrst och fråmst betraktas ur en vidstråcktare. och mera 
grundlåggande uppfattning ur sammanhanget med elementarlarover- 
kets uppgift i det hela. Det tyckes icke vara en gå alldéles afgjord 



IV
sak, att skolans uppgift i det hela. liksom i de serskilda forgrenin- 
garna af hennes arbete endast eller ens fornåmligast ligger i med- 
delandet af undervisning. Från Lemmen, de ommare och npp- 
mårksammare af dem, fornimmes sedan någon tid ett missnoje, som 
annu ej rått vet att gifva sig ord, men som nog skall finna dem 
och hbras allt hogre, så lange den nu rådande låroverksordningen 
kvarstår oforåndrad. Den från skolan under någon ledighetstid 
hemkomne unge våcker glådje dfver de framsteg, han fornimmes 
gbra i fråga om kunskaper. Men fadren oroas dfver, att han ej 
formår i honom igenkånna sig sjelf, sådan han var, då han i 
sina egna ungdomsår var som båst och lyckligast. Modren upp- 
tåcker hos honom allt mei’ något småforståndigt men lillgammalt, 
oomt och ogrannlaga, något for litet af hvad hon, utan tvifvel med 
full rått, tånkt sig såsom god uppfostran, hvarigenom han ock, ju 
mer han våxer till sig i skolan, blifver allt mer oigenkånnelig och 
sjelf fråmmande for henne och hemmet, liksom horde han hemmet 
till blott for de fbrdelar det skanker honom. I smårtan vid forlu
sten af den ena efter den andra af hennes forrå, i tysthet kanske 
rått modersstolta, fbrhoppningar utbrister hon ofta i omild klagan 
dfver skolan, som hon formenar hafva skulden. Denna senare sb- 
ker ofta bortfbrklara missfbrhållandet såsom mindre vigtigt i fbr- 
hållande till den stora skbrden af i skolan inhostade kunskaper, 
aunars fbrklarar hon det vanligen ur en mycket bfverklagad brist 
på deltagande och samverkan från hemmets sida. Den opartiske 
år benågen att fbrdela skulden på båda sidorna. Ser han likvål 
något uppmårksammare in i saken, torde han finna, att det bfver- 
klagade missforhållandets egentliga orsak ligger i det nutida låro- 
verkets egen anordning och sått att verka, hvarigenom hemmet och 
låroverket sammantvingas i en konstlad stållning inbbrdes, i hvilken 
intetdera, och aldra minst hemmet, får enligt sin natur verka. 
Uppfostran och itndervisning tillhbra båda från bbrjan och egentli- 
gen hemmet. Denna senare tillhbr dock mera yttersidan af hem- 
lifvets inflytande på barnet, biir egentligen behoflig forst sedan den 
forrå redan år godt stycke inne i sin verksamhet, kan redan tidigt 
meddelas utanfbr hemmet och våxer, alltid forr eller senare med 
den unge sjelf ut bfver hemmets vilkor och fordrar så, for att kun- 
na fortsåttas serskilda inråttningar, vid hvilka alltid ett mer eller 
mindre af offentlig anordning och tillsyn biir behofligt. Den forrå 
deremot, hemlifvets uppfostran till hemlif och dermed till mbjlighet 
for den unge att motsvara hela den enskilda menskliga samman- 
lefnadens fordringar och till mottaglighet for dess lycka, år enligt 
sin natur stådse bunden vid hemmet, kan i nbdfall bfvertagas en
dast af ett annat hem, men kan egentligen aldrig ersåttas af ett 
lif under tillfålliga inkvarteringar, åfven om dessa bereda den unge 
ån s& god yttre vård, eller af en eller annan form af kasernlif, 
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vore det ån på det omsorgsfullaste sått reglementeradt och bfver- 
vakadt. Icke heller kau, afven om skolan liksom i storre eller 
mindre mon hela det af ett mer eller mindre af offentliga beståm- 
melser ordnade samhållslifvet i ofrigt har en viss uppfostran att 
gifva, denna såsom af annan art ersåtta, hemlifvets uppfostran. Då 
emellertid vår nuvarande låroverksordning "utvecklat” skolan uppåt, 
så att bland hennes lårjungar stadse finnes en god del redan i juri
diskt hånseende myndige mån, och nedåt, så att det finnes behofligt 
att till skolan från aflågsna trakter rundt omkring ur hemmen sam- 
manfbra hopar af for en sådan utflyttning ånnu alltfor spåda yng
lingar, så hafva visserligen i en mening storartade låroverk med 
lårjungar i hundradetal och militårisk reglementering efter utlåndskt 
monster hårigenom bildats. Men på samma gang har redan den 
yttre goda ordningens uppråtthållande genom de stora. massornas 
hopande forsvårats, och det kan vål sågas ombjliggjorts, i betrak- 
tande af det afven for en mycket kraftfull och af medlårarne myc
ket verksamt understbdd fbreståndare såkerligen i sig ombjliga alt 
kunna med fordel sammanhålla under samma disciplin unga piltar 
och myndige mån. Det stbrsta onda kan likval befaras deraf, att 
den stbrsta delen af de unge berbf'vas nåstan allt verksamt infly- 
tande af det egentliga hemlifvet och det under en tid, då ett så
dant inflytande vore for deras utveckling mest behofligt. Den sam- 
vetsgrannaste och bmmaste lårare kan dock icke ersåtta fadren, ej 
heller de tillgifnaste kamrater den naturlige brodren, att ej nåmna 
modern och systern, hvilkas inflytande på den bil fvande mannens 
karaktersutveckling man dock hos de germaniska folken allt hittilis 
tillerkånt den stbrsta betydelse.

Men, ehuru nbd vandig och egentligen genom intet annat bild- 
ningsmedel ersåttlig, år dock hemmets uppfostran ensam for sig 
icke tillråcklig. Man hade under de tider, som fbregått infbrandet 
af den nuvarande låroverksordningen, funnit, att icke blott ynglin
gens, enligt dåtidens vanliga sed, intill ganska mogen ålder i hem- 
met fortsatta undervisning lemnade mycket ofrigt att bnska, utan 
att afven hans uppfostran i det hela kom att lida af brister, hvilka 
icke inom hemmets område kunde afhjelpas. Det var for detta miss- 
fbrhållande man ville råda bot, då man råkaffe ut for ett annat 
och motsatt, hvaraf vi nu lida. For den i hemmet uppvåxande yng
lingen kommer fbrr eller senare en tid, då det skall ”gbra honom 
godt att komma ut,” att hans i hemmet mottagna uppfostran må 
under inflytande af lifvets mångahanda bfriga uppfostrande makter 
fbrfullståndigas, stårkas och kanske i många fali renas från ensidig- 
heter och missriktningar. I sådan mening har sysselsåttningen i 
hvilket yrke som helst under god ledning en viss uppfcstran att 
gifva. Serskildt måste då ock ett uppfostrande"inflytande i sådan 
mening, således likvål icke såsom en uppfostran i stållet for utan 
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jemte och under fbrutsåttning af hemmets uppfostran, kunna gifvas 
af den for ungdomens utveckling enkom anordnade skolan redan 
genom sjelfva den inom henne rådande ordningen och i synnerhet 
genom den inom henne fortgående undervisningen, och genom denna 
senare desto mer, iu mer undervisningsåmnet vid en riktig behand
ling genom sitt innehåll sjelft formår eller åtminstone gifver låra
ren osokta anledningar till att skårpa den unges blick och lifva hans 
håg for det goda. Aira mest kan inom skolans område ett sådant 
uppfostrande inflytande våntas af religionsundervisningen, i och ge
nom hvilken skolans verksamhet både kan och bor blifva i hbgsta 
mening uppfostrande, uppbytjgan.de i religibs mening, uppfostrande 
icke blott for detta lifvet utaf åfven for det tillkommande.

Med de gjorda antydningarna torde skolaus uppgift i det hela, 
som ock i hvad serskildt betraffar religionsundervisningen, vara i och 
for sig tillrackligt beståmdt angifven. Några ord torde dock bora 
tillåggas, dels for att fbrebygga hvarjehanda missfbrstånd, for hvilka 
under nårvarande forhållanden hos oss talet om en skolans upp- 
byggande verksamhet lått kan tånkas vara utsatt, dels for att så
som fbljder ur det sagda serskildt framstålla några anmårkningar, 
hvilka torde kunna ega någon betydelse for nya anordningar inom 
låroverket, kanske också for båttre tillgodoséende af skolans upp- 
byggande uppgift redan med den nu gållande ordningen.

Af det ofvan framstålda torde framgå, att, ehuru skolans verk
samhet i och genom religionsundervisningen både kan och bor vara 
i sann mening uppbyggande, skolan likval åfven hårvid stadse har 
sin egentliga uppgift i undervisningen, icke i uppbyggelsen sjelf så
som sådan. Det tillhor icke skolan egentligen att bereda serskilda 
uppbyggelsetillfållen. Om sådana likvål ånnu inom skolans område 
serskildt anordnas, och om detta i synnerhet fbrr visat sig icke vara 
utan goda frukter, så fbljer dock ingalunda deraf med nbdvåndig- 
het, att sådant åfven fortfarande kan blifva fbrhållandet. Erfaren- 
heten visar dagligen från andra områden af lifvet, att angelågenhe ■ 
ter af mycket olika beskaffenhet under fbrutvarande enklare fbrhål- 
landen och mindre klarsynta och nogråknade fordringar kunnat sko
tas tillsammans utan att derfbre hafva synts vanskbtas, men att lik
vål, når med stigande utveckling de forut gbmda åtskilnaderna båttre 
trådt i dagen och dermed nya fordringar uppstått att soka vinna 
stbrre fordelar genom att vid behandlingen af det forut samman- 
blandade gifva hvarje sak hvad henne tillhor, man då icke lange 
utan stora olågenheter kunnat motsåtta sig dessa fordringars till- 
fredsstållaude. Detta torde ock visa sig galla om våra skolors ser
skilda anordningar for skolungdomens morgon- och aftonandakt 
samt sondagsgudstjenst, åfvensom i fråga om ett skolans på somliga 
orter brukliga bfvertagande af skolungdomens konfirmationsunder
visning, af hvilka fbrstnåmda de forrå egentligen tillhbra hemmet 

uppbytjgan.de
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och den senare kyrkan, under det att konfirmationsangelågenheten 
betråffar den unges ofvergång till religios myndighet på en gang 
inom hemmet och kyrkan, men ingen af dem egentligen ligger inom 
området for skolans verksamhet. Frågan hårom har i sammanhang 
med andra den elementåra religionsundervisningen rorande frågor 
varit foremål for mycken uppmårksamhet och sakkunnig utredning 
vid det lifliga meningsutbvtc, som nyligen genom komiteers betån- 
kanden, myndigheternas utlåtanden, skolornas årsberåttelser, dag- 
bladsartiklar och andra tillfaUighetsskrifter foregått nya skolordnin- 
gars inforande i våra båda nårmaste grannlånder, och det har så- 
kerligen icke varit en foljd af hvarken obetånksamhet eller bristande 
nit for skolans uppbyggande verksamhet, att nåmda uppbyggelse- 
tillfållen inom dessa båda lånder icke numera utgora serskilda fore - 
mål for skolans anordningar.

Betråffande skolungdomens kon firmationsundervisning, har mot 
skolans ofvertagande deraf sista svenska lårarembtet, i Lund 1872, 
kånt hvarjehanda betånkligheter, hvilka li kval icke kommit till nå
got beståmdt uttryck. Att nåmda undervisning liksom sjelfva kon
firmationen år en kyrkans och icke skolans verksamhet tiHhbrande 
angelågenhet, torde icke serskildt behofva bevisas. Deraf fdljer forst 
och fråmst, att sjelfva denna undervisning bor ega en genomgående 
annan karakter ån skolans religionsundervisning. Att den under 
ledning af en skolans lårare verkligen får denna sin serskilda ka
rakter, derfor torde man i betraktande af den vanans makt, hvars 
inflytande hvarken låraren eller lårjungarne kunna undandraga sig, 
icke hafva någon såkrare borgen deri, att låraren år en prestman, 
som kanske dertill har någon presterlig tjenstgøring eller, såsom 
med några år fallet, sjelf år kyrkoherde. Med sin nåmda kyrkliga 
beskaffenhet eger konfirmationsangelågenheten vidare en viss karak
ter’ af allmånnelighet och gemensamhet for alla, i och genom hvil
ken kyrkan gerna vill råcka hånden på en gang och gemensamt åt 
hela den till kyrklig myndighet hunna ungdomen inom en forsam
ling. Både i enskilda kretsar och vid offentligt kyrkomote hafva 
hbjts i'bster for att fråntaga konfirmationen denna hennes karakter 
och forvandla henne till något mer eller mindre liknande den en
skilda bigten. Man har dock hårfor blott åberopat undantagsom- 
ståndigheier, hvilka redan under den nu bestående ordningen och 
utan att man behofver afsåga sig de med henne foljande serskilda 
tillfållen till uppbyggelse tillråckligt kunna tillgodoses och hvilka 
åtminstone icke låra kunna åberopas såsom stod for att betråffande 
konfirmationen behandla den vid en lård skola inom en forsamlings 
område uppvåxande ungdomen såsom en ur gemensamhet med for
samlingens ofriga ungdom afstångd flock for sig. Om låroverks- 
ungdomen mindre ån en stor del af forsamlingens ofriga ungdom 
år i behof af sjelfva den i konfirmationsundervisningen afsedda kun- 
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skapsutvecklingen, så år detta ett undantagsfbrhållande, som genom 
en lått tråffad och oftast i alla fali behbflig serskild anordning kan 
tillgodoses. For ofrigt torde intet finnas, som talar for, men den 
erfarne och uppmårksamme finner såkerligen mycket, som talar emot 
det, att man genom serskild inom skolan anordnad konfirmations
undervisning hindrar såvål skolungdomen som forsamlingens prester
skap från anvåndande af ett .tillfålle att afven bland denna ungdom 
mellau kyrkan och den enskilde grundlågga ett forhållande, som 
både for den enskildes och den kyrkliga ordningens skuli måste 
vara i hogsta måtto onskvårdt.

Betråffande slwlungdomens morgon- och aftonbonestunder kunde 
ånnu sista lårarembtet i fråga om de vid morgonbbnestunderna fo- 
reskrifna bibelfbrklaringarna yttra sig i mycket vålljudande ord, e- 
medan motet blott yttrade sin mening om dessa bibelforklaringars 
uppgift såsom upptagande egentligen ingenting mindre an all bi
belforklarings ideala uppgift och kanske något dertill från andra 
skbna uppgifter, men icke yttrade något om de for en sådan upp- 
gifts fyllande erforderliga vilkoren och om deras fbrhandenvaro in
om skolan. Sista skolkomiteeu har i sitt betånkande den 23 Juli 
1872 fdreslagit de nåmnda bibelfbvklaringarnas borttagande af det 
skål, ”att bibelforklaringen, om den afven kunde anses tillhbra bb- 
nestunden, hvilken år att betrakta såsom en andaktsstund i detta 
ords egentliga mening, icke kan ske på sådant sått, att lårjungar- 
nes olika utvecklingsstadier dervid tillbbrligen afses”, hvarjemte an- 
mårkes, att fbrhållandet år helt annat med bibelforklaringar, som 
anstållas for fullvuxna, ”emedan tolkaren vid dessa får fbrutsåtta 
en viss minimikunskap hos sina åhbrare”, att deremot i skolan ”bi- 
belfbrklaringarna bbra vara så nåra som mbjligt fbrenade med sjelf- 
va undervisningen i kristendom.” Hade komiterade derjemte vid 
sin erinran om lårjungarnes olika utvecklingsstadier något mera 
jemte olikheten i kunskap serskildt framhållit den ånnu mer bety- 
dande olikheten i mognad och erfarenhet af lifvet skulle de utan 
tvifvel dermed hafva på ett for hvarje tånkande menniska ofrån- 
komiigt sått påpekat nbdvåndigheten af en forandring af den nu
varande ordningen i den riktning, de fbrordat. Den sistnåmda o- 
likheten gbr, att man åfven vid den varsammaste anvåndning af 
det icke synnerligen rika forråd af ord, bilder och erfarenheter, till 
hvilka man år hånvisad, så vida man vill hoppas kunna tilltala de 
yngre, hos de åldre, då de icke såsom inom familjen med serskildt 
intresse åro fåstade vid de yngre, knappast undgår att våcka leds- 
nad och stundom loje. Genom att så, som man bor, sbka tillgo- 
dose de åldres behof och naturliga fordringar utsåtter man de yngre 
for de frestelser och faror, som fblja med ett uppbyggelsetillfålle, 
då det icke rått anvåndes. I båda fallen blifver, kanske blott hem- 
ligt, for hjerta och sinne, eller, der ordningen icke år serskildt och 
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i forhållande till skolans fordringar vid bfriga tillfållen bfverdrifvet 
strang, åfven genom yttre oskick och fråckhet det vålmenta upp- 
byggelsetillfållet forbytt i ett for ungdomen mycket skadligt till- 
fålle. Att deremot bibellåsning- och bibelforklaring inom skolan 
just i och med sjelfva religionsundervisningen liafva ett till- 
fålle och sitr basta tillfålle att verka til] uppbyggelse, har forut 
blifvit antydt Att komiterades forslag galler i och med bibelfor
klaringen åfven sjelfva bibellåsningen, således ej velat vid morgon- 
bbnestunderna kvarlemna en bibellasning utan forklaring, det torde, 
oaktadt det otydliga uttryckssåttet, få tagas for gifvet. Ty om 
uppbyggelsen af en bibellåsning, vid hvilken ej ens ordamenin- 
garna och ånnu mindre andemeningen kan uppfattas, torde icke 
komiterade kunnat hysa stora fbrhoppningar, hur besynnerliga 
meningar an stundom kunna horas om vårdet af åfven en blott 
mekanisk bibellåsning. Slutligen torde åfven en åndring be- 
tråffande platsen och det yttre såttet for sjelfva bbnestunderna 
vara att bnska. I våra båda grannlånder hållas bbnestunder
na inom skolan, der de forekomma, inom hvarje klass serskildt. 
Hemmon åro den råtta platsen for ungdomens bbnestunder. Den 
ståmning, som vid en andaktsstund inom familjen visar sig hos 
de aldre omsluter genom sjelfva den naturliga tillgifvenhetens band 
de yngre, men detta desto mindre, ju mer man tanker sig den hvar- 
dagliga familjekretsen vidgad genom fråmmande personers tillkomst. 
Besinnar man, huru många storande omståndigheter, som alltid må
ste vara fbrenade med hopsamlande, kvarhållande for en stund och 
återsåndande af ett eller flera hund ratal ynglingar af mycket olika 
alder, deraf många kanske knapt mer an till namnet bekanta for 
hvarandra, Ligger man dertil! alla mbjligheter inom en sådan yng
lingsamling for oberåkneliga storande tillfålligheter och erinrar man 
sig den unges stora kånslighet for dylika tillfålligheter, skall svår- 
ligen någon tilltro sig kunna hålla en sådan forsamling i den ståm
ning eller ens i det yttre skick, som en bbnestuud dock oeftergif- 
ligen fordrar. Den serskilda klassen ar inom skolan det, som mest 
motsvarar hemmet både i anseende till lårjungarnes fbrhållande till 
låraren och deras fbrtroligare fbrhå.lande till hvarandra, der år ock 
den fridfullaste och låmpligaste pla.;s, skolan kan for en bbnestund 
upplåta.

I fråga om skolungdomens gudatjenst son- och hbgtidsdagar har 
sista lårarembtet antydt påaktansvårda betånkligheter mot det otill- 
fredsstållande och hal tande uti de vanliga serskildt anordnade skol- 
gudstjensterra. Sista skolkomiteen har ansett, att det låmpligast 
kunde bfverlemnas åt eforus att i samråd med rektor beståmma, 
huru hbgmessogudstjensten må for lårjungarne anordnas, samt att 
det fbreskrifna predikofbrhbret icke långre borde vara ovilkorligen 
fbreskrifvet. For anordnande af en på en gång skolans yngste och 
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aldste lårjungar tilltalande gudstjenst framtråda, serskildt hvad be- 
tråffar predikan, samma svårigheter eller råttare ombjligheter, som 
de nyss vid tal om morgonbbnestunderna och den dervid brukliga 
bibelforklaringen anmårkta. I fråga om skolungdomens samfål- 
da tvungna kyrkobesbk tillkomma ytterligare serskilda svårigheter. 
For den yngre skolungdomen synes en ersåttning for det tvungna 
kyrkobesbket både kunna och bbra beredas inom skolan sjelf i och ge
nom religionsundervisningen. I Norges ”mellanskolor” genomgås vid 
religionsundervisningen serskildt kyrkoårets predikotexter, och man 
skulle der kånna det såsom en stor brist, om denna ordning upp- 
hbrde. Om det blefve ordningen åfven hos oss, att vid den till 
religionsundervisningen horande bibellåsningen åtminstone gamla år- 
gången af vårt kyrkoårs predikotexter jemte dertill sig anslutande 
psalmer ur den kyrkliga psalmboken inom skolans lagre klasser ge- 
nomginges, fbrklarades och tillåmpades, skulle den yngre skolung
domen hårigenom såkerligen erhålla en mycket rik ersåttning i upp- 
byggelse och uppfostran till kyrkligt sinne och kyrklig myndighet, 
for hvad som i den nuvarande ordningen for denna ungdoms råk- 
ning visserligen i bm, men svåfvande och for sig sjelf knappast 
redig vålmening åsyftas, men fbga i verkligheten vinnes. Betråf
fande deremot den redan konfirmerade ungdomen i skolans hbgre 
klasser, eger dennas gudstjenst onekligen sin råtta plats i kyrkan 
och bor i enlighet dermed anordnas. Den uppmårksamme finner 
dock lått det bnskvårda deri, att vid en sak, som så fbga som den 
ifrågavarande kan till sitt våsende genom yttre tvångsåtgårder be- 
fordras, åfven så litet som mbjligt af yttre tvång och reglemente- 
ring måtte fbrekomma. Skolan behbfver icke derfor leinna den 
utanfbr sitt deltagande och sin påverkan. I bruket att tilldela 
de serskilde lårarne hvar sin flock af ungdom for når mare tillsyn 
utom skolan, eger denna redan ett, om det rått utvecklades och an- 
våndes, mycket fbrhoppningsfullt medel att råcka både hemmet 
och kyrkan banden. Ofverlåtes det åt dessa tillsyningsmån att 
hvar inom den honom tilldelta flocken genom exempel och eljes på 
enskildt låmpligt sått vårda och fråmja den ifrågavarande angelå- 
genheten, skulle den såkerligen blifva båttre tillgodosedd, ån som 
genom den nuvarande ordningen sker, och lårarens och hans skyds- 
lingars fbrhållande inbbrdes skulle på samma gang i sig sjelft ega 
en osbkt religibs befogenhet och karakter, som det visserligen re
dan nu icke borde vara utan, men som det dock nu lått kommer 
att sakna eller endast på ett konstladt sått erhålla. Slutligen torde 
kunna erinras, att liksom inom hemmet och andra samfundslifvets 
områden serskilda hbgtidstillfållen fbrekomma, vid hvilka det krist- 
liga sinnet varmt bnskar, att åfven kyrkan måtte vara med, så fb
rekomma åfven inom skolans område serskilda dylika tillfållen. 
Hemmets besbk i och genom nårvaron af de unges fbråldrar och 
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andra. anhbrige gbr den vanliga terrr.insafslutningen till en skolans 
hbgtidliga mottagningsfest for nara och kåra vånner, vid hvilken 
hennes målsmån hafva ett mera ån vanligt vigtigt tillfålle att ge
nom några afslutande, skolans och hemmets geraensamma lifserfaren- 
heter for dagen berorande ord kunna verka till godt i nbordes fbrhål- 
lande dem emellan. Stundom låter ett godt gammalt bruk kyrkan gif
va den egentliga afslutningen genom en andaktsstund uppå i templet. 
Den som hårvid uppmårksammat, huru lått de nårvarandes sinnen 
i kånslan af gemensamma sorgeåmnen och glådjeåmnen, bekymmer 
och forhoppningar, ståmmas till gemensam bon och gemensamt lof, 
ban kan val hoppas, att ur en kyrklig anvåndning af dylika till- 
fållen kunna varda religiosa skolhogtider, religiosa folkhbgtider i 
sann och kyrklig mening, bfver hvilka såkerligen både skola och 
hem och kyrka skulle hafva skål att frojdas.

Fbrsbket att besvara den vidstråcktare och for allmånheten mera 
betydande frågan om religionsundervisningens uppgift, om hvad man 
af skolans religionsundervisning kan och får vånta sig, har måst 
taga den långre och mindre banade vågen genom en antydan om 
det for hvarje god skolordning och for alla rimliga fordringar på 
skolan grundlåggande forhållandet mellan skolan och hemmet, under
visning och uppfostran i ordets forstå och narmaste mening såsom 
hemmets uppfostran samt emellan undervisning och religios uppbyg- 
gelse såsom en uppfostran i ordets hogsta mening. De båda bfriga 
betråffande den elementåra religionsundervisningen uppstålda frågorna 
rora sig mera inom skolans eget och fackmannens inskrånktare om
råde och upptagas hår blott i några få i anseende till nårvarande 
forhållanden hos oss mera intresse våckande punkter till besvarande.

II.
Vid beståmmandet af den elementåra religionsundervisningens 

omfång liksom af elementarundervisningens omfang i det hela bruka 
de lårde ofta utgå från allmånna i och for sig mycket sanna filo
sofiska satser, ofta ock från åberopandet af hvarjehanda åtminstone 
under forrå tider mycket betydande historiskt gifna forhållanden, och 
derur utvecklas dessa digra pedagogiker, metodiker o. s. v., hvilka 
onekligen innehålla mycket sant och godt att låsa och betrakta 
men, i anseende till mångahanda i det lefvande lifvet mbtan- 
de omståndigheter, icke i samma mon helsosamt att tillåmpa. 
llufvudfelet år, att man låter omfanget af skolans arbete i forstå 
hånd beståmmas efter utifrån, under inflytandet af ett såsom hos 
oss och i Tyskland mycket utbildadt och i vilkoren for tilltråde till 
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de enklaste verksamhetsområden obevekligt ingripande examensvå- 
sende vanligen af universitet uppstålda fordringar på den bildning, 
skolan bor hafva gifvit den från henne afgående ynglingen for att 
han icke skall vålla allt for mycket omak, der han kommer att 
fortsåtta sin hbgre utbildning. Då skolan sålunda af universitetet 
och andra inråttningar drages vid hufvudet och armarne, medan 
hemmet med hela den bindande kraften i sin erfarenhet, att "alla. 
åro barn i bbrjan” och bbra såsom barn behandlas, så lange de åro 
det, helt naturligt håller fast sitt gamla tag vid fbtterna, råkar hon 
till sist, såsom kanske i fiera hånseenden hos oss, i ett låge, hvari 
hon for alla sina goda gerningar och ånnu båttre afsigter kånner 
sig lonad med den på stråckbånk upplagde ogerningsmannens Ion. 
For att låta henne lefva ett muntrare lif, sådant det hbfves i um- 
gånget med den muntra ungdomen, år nbdvåndigt att vid alla an
ordningar for undervisningen helt enkelt bbrja från undervisnin
gens lillånda i hemmet och den lågre skolan och derifrån steg for 
steg i enlighet med skolans natur och erfarenheter beståmma, hvad 
som kan vara mbjligt och gagneligt att fordra af henne i såvål 
yttre som inre afseende, betråffande såvål frågan, huru långt hån 
till mogen ålder elementarundervisningen skall folja ungdomen, som 
ock i hvilken omfattning och sammanfattning af kunskapsårnnen 
den steg for steg bor meddelas.

Betråffande religionsundervisningens yttre omfång inom elemen- 
tarlåroverket innehålla våra båda grannlånders skollagar tåmligen 
olika beståmmelser. Norges skollag af den 17 Juni 1869 beståm- 
mer for den hbgre allmånbildningens behof en mellanskola med 6 
ettåriga klasser från ynglingens 9—10 till 14—15 år, med valfri- 
het mellan latin och engelska från och med fjerde klassen men med 
for bfrigt gemensam undervisning, samt ett gymnasium med 3 ett
åriga klasser, 15—16 till 18—19 året, deladt i ett latin- och ett 
realgymnasium. Såsom religionsundervisningens mål i mellansko- 
lan beståmmes, att lårjungen skall ega såker kunskap i bibliska 
historiens våsendtliga innehåll och den kyrkliga tros- och sedelåran 
efter evangeliskt lutherska bekånnelsen, samt såsom målet fbr reli
gionsundervisningen inom gymnasiet, att lårjungen eger såker kun
skap i det vigtigaste af kyrkans historia och kan redogbra for in- 
nehållet och tankegången i ett af evangelierna, hvilket i latingym
nasiet bor låsas på grundspråket. Danmarks lårda skolas och real- 
skolas nya ordning den 1 april 1871 anordnar ett låroverk med 6 
ettåriga kurser, 12—48 år, fbrdeladt de 2 sista åren i en språk- 
ligt historisk och en matematiskt naturvetenskaplig afdelning, men 
med gemensam undervisning de 4 forstå åren blott med undantag 
for grekiska språket i den forrå och naturlåra for den senare af- 
delningen. Religionsundervisning meddelas blott till utgången af 
3 klassen och till omfånget af en god konfirmationsberedelse. Sista 
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svenska skolkomiteen har fbreslagit religionsundervisningens fort
gående hela låroverket igerom under hufvudsakligt meddelande i 6 
klassen af kyrkohistoria och i 7 af dogmatik samt med for tjatt bi
bellåsning inom båda klasserna, hvarvid dock nya testamentets lås
ning på grundspråket, såsom i fbljd af de språkliga svårigheterna 
dragande uppmårksamheten från innehållet af det låsta och i ofrigt 
enligt erfarenhetens vittnesbbrd jemfbrelsevis foga fruktbringande, 
icke mera borde forekomma.

Mot komiterades forslag att forlågga den kyrkohistoriska och 
dogmatiska undervisningen till hvar sina serskilda klasser har en af 
komiteens ledamoter, domprosten Linder, reserverat sig, hvarjemte 
komiterades forslag i detta som andra stycken erhållit en skarp till- 
råttavisning genom Billing, "Om ReLgionsundervisningen’’, Lund 1873, 
hvarutinnan fbrf. ur de serskilda teologiska vetenskapernas egen vigt 
och betydelse sbker sig bevis for deras nodvåndighet såsom serskilda 
undervisningsåmnen i skolan. Serskild elementarundervLning i pa- 
storalteologien forordas dock icke. Till forsvar for ofvan uttalade 
mot forf:s motsatta åsigter rbrande morgonbonestundernas bibelfbr- 
kkringar torde derjemte hår få anmårkas, hvad ofvan af forbiseende 
uraktlåtits, att då fbrf. gent emot komiterades forslag ur egen erfa- 
renhet såsom religionslårare vid ett af våra stbrsta laroverk fbrsåk- 
rar om dessa bibelfbrklaringars hbga betydelse såsom uppbyggelse- 
till fallen, detta dock icke år mycket bfvertygande. Åfven for den, 
som icke har sig serskildt bekant, att i det nåmda låroverket. liksom 
ofta i andra, flere lårares nårvaro varit nodvåndig redan for åstad- 
kommande af yttre ordning vid de nåmda uppbyggelsetillfållena, fbr- 
lorar dock beviset sin bfvertygande kraf; genom det vid fbrfs framståll- 
ning nåra till hånds liggande antagandet, att den gjorda lyckliga 
erfarenheten berott derpå, att det nåmda låroverket egde en mer 
ån vanligt skicklig och lycklig lårare i åmnet.

Betraffande religionsundervisningens omfång torde, med bortse
ende från dem, som under åberopande af inom andra lånder fbr- 
handenvarande, men icke på oss och vårt land tillåmpliga fbrhållan- 
den, yrka på all religionsundervisnings bortskaffande ur elementar
låroverket, kunna antagas såsom på forhånd medgifvet, att låro
verket liksom folkskolan har att fbrst och fråmst meddela den 
icke konnrmerade ungdomen den for konfirmationen nbdiga kunskaps- 
utvecklingen, hvilken derjemte inom låroverket bor vara i samma 
mon rikare och grundligare, som den i låroverket meddelade bild- 
ningen i allmånhet i nåmda hånseenden bfverstiger den i folkskolan 
meddelade. Detta sistnåmda foljer redan af religionslårans betydelse 
såsom vigtigt knnskapsåmne vid den lågre undervisningen, men ånnu 
mer genom hennes stållning såsom ett hela menskan och det hbgsta 
hos menskan upptagande bildningsmedel, hvarmed hon intager en 
stållning bfver och i medelpunkten af alla bfriga åmnen såsom bild- 
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ningsmedel betraktade. I fbljd af denna sin stållning eger hon ock 
en beråttigad och nbdvandig plats inom hela laroverket, fifven om 
hon såsom serskildt kunskapsåmne inom låroverkets hbgre afdelnin- 
gar allt ner tråder tillbaka for andra kunskapsåmnen, och det måste 
lemna efter sig en betånklig brist hos den elementåra bildningen 
sjelf, om såsom i den danska skolan det religiosa bildningsstråfvan- 
det inom laroverket nedlågges, innan det elementåra bildningsstråf- 
vandet i ofrigt hunnit sitt mål.

I fråga om den elementåra undervisningens inre omfang torde 
forst och fråmst bora erinras, att den bfveranstrångning af ungdo
men, som, om ock mindre till kroppen, så mycket mera till sjålen eger 
rum, i betydlig mon vållas deraf, att nåra sammanhångande grenar 
af i grunden samma åmne behandlas som skilda åmnen på serekil- 
da larotimmar och med skilda efter olika plan uppgjorda lårobbc- 
ker, åfvensom af bristande eller olåmplig kursfbrdelning, i fbljd 
hvaraf undervisningen går på bredden ofta flere klasser igenom 
utan att stbdjas och underlåttas af någon samman fat tande bfversigt. 
Detta år det allmånnaste felet som vid beståmmandet af åmnen och 
kurser for kristendomsundervisningen måste undvikas. Derur fram- 
går, att komiterades forslag att skilja den kyrkohistoriska under
visningen från den dogmatiska icke kan vara helsosamt att efter- 
fblja. Icke heller lår religionsundervisningen såsom i det norska 
gymnasiet på ett tillfredsstållande sått kunna meddelas blott genom 
kyrkohistoria och bibellåsning, emedan återgången till skriften må
ste ske genom hånvisning från kyrkolåran, i hvars serskilda huf- 
vudstycken det ur skriften hemtade mångfaldiga ståndigt måste haf
va sin sammanfattande enhet, såvida det skall hafva någon enhet. 
Deremot synes vål som om med en nårmare anslutning mellan så- 
vål kyrkohistorien och dogmatiken som ock emellan kyrkohistorien 
och allmånna historien serskild undervisning i kyrkohistoria skulle 
blifva mindre behbflig. Hårom mera nedanfore vid frågan om re
ligionsundervisningens stållning inom laroverket.

III.
Frågan om religionsundervisningens stållning inom elementar- 

låroverket torde hår blott påkalla uppmårksamhet betråffande de 
tvenne af komiterade berbrda omståndigheterna, huruvida religions
undervisningen fortfarande skall anses såsom sjelfståndigt hufvud- 
åmne inom laroverket och såsom sjelfståndigt examensåmne vid af- 
gångsexamen från laroverket.

Det har straxt ofvan blifvit antydt,, att laroverket, om det utan 
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ungdomens bfveranstrångande skall kunna tillgodose alla de fordrin
gar, som stållas på detsamma, måste vara betånkt på att mera ån 
forr samla och i sammanhang ordn? sin verksamhet såvål hvad åm- 
nenas antal, som klasskursemas ofverskådlighet betråffar. Delta kan 
derjemte icke blott af yttre hånsyn utan åfven af inre grunder blifva 
nbdv åndigt. Ju mera ett något forhastadt i låroverket inkommet 
åmne hinner reda sig och af lårareskickligheten behcrrskas, desto 
mera samlar det sig samman i det genomarbetade enkla och ofver- 
sigtliga och skiljer på samma gang ut från sig hvarjehanda låro- 
verket icke tillhbrande sysslande med enskildheterna, upptagande 
bland dessa blott några omsorgsfullt valda såsom åskådligg brande typer. 
I detta hånseende hafva komite rade utan tvifvel haft fullt rått i fråga 
om de små forkortniagar af vårt mera på bredden ån på djupet 
anordnade låroverksvåsende, som de foreslagit, och de hade utan 
tvifvel i detta hånseeade både kunnat och bort gå annu långre, ån 
som skett, i bland annat t. ex. rbrande den inom låroverket mycket 
till hinders, men utan egentligt inilytande på elementar Gildningen 
kvarstående filosofiska propedevtiken såsom serskildt undervisnings- 
åmne. Afven i fråga om religionsundervisningens stålining måste 
medgifvas, att komiterade i mycket haft en riktig kånsla for behof- 
vet af ett båttre, också i mycket syftat åt det råtta, men å andra 
sidan kan icke heller nekas, att sjelfva deras forslag utfallit serde- 
les clyckligt.

Religionskunskapens stallning såsom hufoud&mne hafva nåmligen 
komiterade velat fbråndra på ett serdeles besynnerligt sått, då de fbre- 
slagit, att undervisningen deri skulle skbtas af adjunkt hela skolan 
igenom med undantag for skolorna i de stiftsståder, der te ologie lek
torn år domkapitelsle laro ot. Detta forslag innehåller forsi; den mot- 
sågelsen, att religionsundervisningen skulle i en skola hafva till måls
man on lektor, i en annan en adjunkt eller ingen alls, och denna 
senare omståndigheten åter innehåller den motsågelsen, att denna 
undantagsstållning skulle betråffa endast religionsåmnet men intet 
annat af låroverkets undervisningsåmnen. Skålet till denna det 
nåmnda åmnets serskilda stallning har varit dess likstallan- 
de med propedevtiken, hvilken dock eger en målsman bland 
hufvudlårarne genom att vara fbrenadt med ett annat åmne. 
Frågar man, huruvida icke en liknande fbrmon kunnat beredas 
det i frågarande åmnet genom dess forening med något annat, 
befinnas komiterade l.afva varit ett godt stycke på våg att kny- 
ta en sådan forening, då de efter att hafva afskiljt undervis
ningen i dogmatiken från den i kyrkohistorien ansett denna senare 
till en god del kunna och bbra bfverlåtas åt den allmånna och 
den svenska historien. Mot en sådan ofverlåtelse hade vål intet 
egentligen varit att in vånda, om den skett rått. Hade homiterade 
blott tagit steget fulk ut genom att satta religionsundervisningen i 
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det hela jemte den historiska under en gemensam hufviyilårare, 
skulle dermed egentligen icke skett något annat an som hos oss 
ofta egt och ege: rum. Genom en sådan forening med historien, 
skulle hon egt en beståmd stållning i låroverket, hon som an
dra skolans låroåmnen. Enligt komiterades forslag deremot skulle 
hennes stållning till de andra blifva sådan, att hon kanske redan 
sjelf skulle kånna sig endast på halft och undantagsvis tillhbra lå
roverket och annu mer af andra så skulle anses till fbga fromma 
for låroverket sjelft.

Religionskunskapens stållning såsom examensåmne vid afgang 
från låroverket hafva komiterade våndt sig emot genom sitt for
slag, att afgångsexamen hvarken skulle hållas i religionsåmnet eller 
i propedevtiken. Fordelarna med serskild exainen kunna betraktas 
på olil a sått och. derfor på mycket olika sått uppskattas. A ena 
sidan menar man, att intet kunskapsåmne gifver någon serskild 
vinst i bildning derigenom, att man sysselsåtter sig dermed vid en 
brådskande och orolig examenslåsning. Man finner det till och med 
anstdtkgt, att religionsåmnet, i synnerhet vista delar deraf gdras till 
foremål for sådan låsning. A andra sidan faster man sig med stora. 
forhoppningar vid den storre noggranhet i uppfattningen och ett hfli- 
gare fåstande i minnet af det, som skall blifva foremål for exainen, 
hvarjeinte man anser tanken på examen såsom en god sporre till 
nyttiga anstrångringar. Klart år, att man genom forhor i ett åmne 
kan prbfva en persons mogenhet i ett annat åmne, som dermed nåra 
sammanhånger, såsom religicnsåmnet med t. ex. historien, och att 
derfbre frågan om religionsåmnet såsom serskildt examensåmne icke 
bor kunna anses vara af någon storre vigt.



I. Redogorelse for hogre Elements rlåroverket 
i Westerås.

A) Undervisningen.
Hostterminen borjade den 23 Augusti och afslutades den 17 De

cember.
Vårterminen, som borjade den 24 Januari, kommer enligt H. H. Efori 

beståmmande att afslutas den 6 instundande Juni; låseåret blifver sålunda 
forkortadt med en dag.

Helsotillståndet liar under hela låseåret varit godt såvål hvad lårare 
som lårjungar betråffar. I anledning af i orten gångse smittkoppor, re
vaccinerades under Hostterminen samtlige lårjungarne; revaccinationen lyc- 
kades med 24 procent.

Från gifna foreskrifter angående undervisningsplanen har ingen an- 
nan afvikelse egt rum, ån den, att kristendomsundervisningen i forstå klas
sen handhafts icke af klasslåraren, utan af den lårare, som i nårmast hogre 
klasser bestridt denna undervisning.

Undervisningen for icke-Grekerna har under låseåret varit påfbljande 
sått ordnad:
VII2:*) (11 lårj.) 3 timmar Engelska tillsammans med frivilliga Engels

mån;

*j 2 = hogre, 1 = lagr« afdelningeu; k. = klassiska linien, r. = reallinien.

2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker och r. i VII1 och IV. 5 t:r. 
VII1: (15 lårj.) 3 t:r Engelska tilis, med

2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker i VII2 och IV, r. i IV. 5 t:r. 
VI2: (3 lårj.) 2 t:r Engelska tilis, med r.;

2 t:r Latinskrifning tilis, med icke-Greker i Vil;
2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker och r. i Vil—V . 6 t:r. 

Vil: (12 lårj.) 2 t:r Engelska tilis, med r.;
2 t:r Latinskrifning tilis, med icke-Greker i VI2;
2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker och r. i VI2 —V . 6 t:r. 

V: (10 lårj.) 2 t:r Engelska tilis, med r.;
2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker och r. i VI2 —VI1;
1 t:e Latinskrifning på sårskild tid 5 t:r.

IV: (14 lårj.) 4 t:r Engelska, deraf 2 t:r tilis, med r., 1 t:e med
III r., 1 t-.e med VI2 r.;

2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker i VII2 o. VII1, r. i VII1 6 t:r.
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Den dagliga undervisningstiden har under hela låseåret varit kl. 7— 
9, 11- 12, samt tvenne eftermiddagar i veckan kl. 4—5. Forstå halftim- 
men af låsedagen, kl. 'IJ—7, har varit egnad åt bon med bibellåsning 
och forklaring, med undantag for tiden från 1 December till Hosttermi
nens slut samt från Vårterminens bbrjan till Påsk, då morgonbbnerna bbr- 
jat s/47. Ledningen af dessa andaktsstunder har åfven under detta låseår 
handhafts af Lektor Schmidt, och den dervid forekommande forklaring har 
omfattat senare hålften af Marti Evangelium samt epistlarna till Corin- 
thierna, Timotheus och Titus. For forstå klassen hafva morgonbbnerna 
under hela låseåret bbrjat kl. '/* dfver 7. Gudstjenst har hvarje Sbndag 
under någon lårares ledning hållits på låroverkets stora sal, den kaliaste 
årstiden for hela ungdomen, anuars for ungefår halfva antalet, då den an
dra hålften bevistat gudstjensten i Domkyrkan.

Gymnastikbfningar hafva egt rum for klasserna V—VII1: Måndagar 
kl. 5—6 samt Onsdagar och Fredagar kl. 6—7; for klass. I—IV: Tisdagar, 
Onsdagar och Fredagar kl. 5—6. Samfålda bfningar i gevårsexercis och 
manbver for klass. V—VII1 hafva å nåmnda timmar stundom fbrsiggått, 
hvarjemte klass. V sårskildt blifvit bfvad i dessa åmnen m. m. Tisdagar kl. 
6—7. Till bajonettfaktning for klass. VI och VII1 hafva Thorsdagar kl. 
10—11 varit anvånda. I fåktning med florett och sabel hafva lårjungarne 
i klass. VII2 erhållit undervisning Måndagar kl. 9—10 och Thorsdagar kl. 
5—6. Målskjutning med for "Salongsskjutning” apterade Remingtongevår 
hafva klass. VI och VII1, ett skjutlag i sonder, fbrehaft å gymnastiksalen 
Lbrdagar kl. 10 — 11, och emedan dessa skjutbfningar af brist på dugliga 
gevår ej kunde taga sin bbrjan fbrrån i slutet af November, så hafva de 
under Vårterminen egt rum åfven Måndagar kl. 10—11.

Utom ofvannåmnda på beståmda dagar i veckan forekommande bfnin- 
gar hafva under hbstterminen 34 timmar blifvit anvånda till sådana bfnin- 
gar, som varit beroende af årstid och våderlek. Bemålda bfningar hafva 
omfattat: Målskjutning i skottbanan å ”Wasafåltet” for klassen VII2 samt 
afdelnings- och kompani-exercis såvål i spridd som sluten och blandad ord
ning åfvensom fålttjenstofningar for klass. VI och VII1, hvarjåmte några 
sådana bfningar for lågre klasser fbrekommit på Gymnastiksalen. Under 
vårterminen hafva hittilis 18 timmar till sådana bfningar varit anvånda.

Från gymnastik- och vapenbfningarna (utom målskjutningar) blefvo 
på grund af låkarebesigtning befriade: vid bbrjan af hbstterminen 30 och 
vid vårterminens bbrjan 34, hvilket i medeltal utgbr omkring 12'/a procent 
af antalet nårvarande lårj ungar.

Gymnastikundervisningen inspekterades den 19 och 20 November af 
fbreståndaren for Gymnastiska Centralinstituts Herr Ofversten m. m. G. 
Nyblæus.

Under Hbstterminen hade hela skolungdomens l'/a dags ledighet från 
lektionerna for att låra sig skogsplantering; omkring 3000 bjbrkplantor 
blefvo då under en erfaren skogsplantbrs ledning utsatta på den så kalla- 
de "Stallhagen" i nårheten af staden, och ernar man ett annat år fortsåtta 
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med denna for ungdomen både nyttiga och roande sysselsåttning. De be- 
lopaude kostnaderna bestredos af den lilla kassa, som samlats af det for 
några år sedan af skolungdomen hårstådes bildade och ånnu fortlefvande 
”Sållskapet till Småfoglars skydd”. _

Vid sångbfningarna hafva lårjungarne varit fdrdelade i 5 af indelnin- 
gen i låsklasser oberoende afdelningar, hvilka hvardera undervisats fbre- 
skrifven tid. Instrumentalofningar hafva egt rum 3 timmar i veckan.

Undervisningen i teckning har varit fordelad på 3 kurser sålunda: 
l:sta ritkursen (l:sta klassen l1^ tim., 2:dra d:o 1 tim.): Teckning efter 
våggtaflor; detaljteckning efter mindre forlåggsplanscher.

2:dra ritkursen (3:dje klassen 1 tim., 4:de och 5:te klass. real, och 
icke-Greker 2 tim.): Teckning efter våggtaflor och forlåggsplanscher, 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 utforda planscher, samt forklaring bf- 
ver perspektivlårans forstå grunder.

At real, i V—VII har en timme hvarje vecka utdfver den eljest for 
teckning afsedda tiden varit anslagen till instrumentalteckning, och har 
samma timme åfven varit anvånd till extra ritofningar for de lårjungar, 
som frivilligt dertill anmålt sig. I dessa frivilliga ritofningar hafva 43 
lårjungar deltagit.

For lårjungarnes skriftliga hemarbeten liar ett sårskildt schema varit 
gållande, och betråffande lårjungarnes bfriga hemarbeten har, i bfverens- 
ståmmelse med fbreskriften i Nådiga Cirkulåret af den 12 Maj 1865, i 
hvarje afdelning funnits en Anteckningsbok, i hvilken for hvarje dag blif- 
vit antecknadt, hvilka arbeten lårjungarne haft att fullgdra i hemmet.

Hemlexor hafva fbrekommit i alla klasser: i klasserna I—V i all- 
månhet 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 bildningslinierna, begagnade lårobbcker m. m., inhemtas detta af 
fbljande uppgift om

Geoomgångna Pensa under låseåret:

Kristendom:
Kl. I. 3 tim. — Biblisk Hist.: Gamla Testamentets, efter Hiibner (Thoman- 

derska uppl.) — Katekes: Forstå hufvudstycket och till 2:a artikeln 
på det andra hufvudstycket. — Bibellåsning Och Psalmer.

Kl. II. 3 tim. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets. — Katekes: 2:dra och 3:e 
Artikelu samt 3:dje och 4:de hufvudstyck. — Valda Bibelspråk och 
Psalmer.
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Kl. III. 3 titn. — 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 Bibelhandbok. — Nya Testamentets låsning med forklaring.
Kl. V. 3 tim. — Katekisation med ledning af Norbecks lårobok i Teologi.

— Beigs Bibelhandbok. — Nya Testamentets låsning med forklaring.
Kl. VI. Lagre afdeln. 2 tim. — Forrå hålften af Norbecks Teologi. —

l:sta perioden af Cornelii Kyrkohistoria. —Nya Testamentets låsning 
med forklaring.
Hogre afdeln. 2 tim. — Senare hålften af Norbecks Teologi. — 
2:dra perioden af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya Testamentets låsning 
på grundspråket med forklaring.

Kl. VII. Lagre afdeln. 2 tim. — Norbecks Teologi. — Cornelii Kyrko
historia. — Nya Testamentets låsning på grundspråket med forkla
ring- ... .
Hogre afdeln. 2 tim. — Repetition af Norbecks Teologi och Cor
nelii Kyrkohistoria. — Nya Testamentets låsning på grundspråket 
med forklaring.

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

jemte Alanders låsebok. — Geografi: allmån dfversigt af vorldsdelarna, 
Europas fysiska geografi utforligare, Sveriges geografi fullståndigt 
samt Finlands, Ostersjoprovinsernas och Norra Ty>klands politiska geo
grafi efter Palmblads lårobok.

Kl. II. 5 tim. — Historia: från Kalmare-Unionen till Drottn. Christina jemte 
Alanders låsebok. — Geografi: Europas politiska från Nederlåndska 
monarkien till Asien.

Kl. III. 4 tim. — Historia: från Drottn. Christina till lårobokens slut med 
begagnande af Alanders låsebok. — Geografi: Asiens och Afrikas.

Kl. IV. Klassiska linien. 4 tim. — Historia: Gamla tidens till Mace- 
donierna efter Piitz’ lårobok jemte Grubes karakterskildringar såsom 
låsebok. — Geografi: den mathematiska samt Amerikas och Austra
liens fysiska och politiska. — Kartritning.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Gamla och Medel tidens efter Wen- 
nerstroms lårobok jemte Grubes beråttelser såsom låsebok. — Geo
grafi: lika med klassiska linien.

Kl. V. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Gamla tidens från och med 
Macedonierna. — Geografi: den Mathematiska samt repetition af Eu
ropas politiska till och med Schweiz.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Wennerstroms lårobok i allmånna 
historien afslutad och repeterad. — Geografi: lika med klassiska linien.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. Historia: Medel- 
tidens efter Piitz’ lårobok. — Geografi: Repetition af den fysiska samt 
af Sveriges och Norges fysiska och politiska.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Ekelunds storre sammandrag af 
Fåderneslandets till Frihetstiden. —Geografi: lika med klassiska linien. 
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. —- Historia: Eke
lunds storre sammandrag af Fåderneslandets till Frihetstiden.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Palmblads lårobok i Nyare Hi
storien till Franska revolutionen samt Fåderneslandets från Frihets
tiden till nårvarande tid jemte repetition af det foregående. — Geo
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grafi: Repetition af den fysiska samt af Sveriges och Norges fysiska 
och politiska.

Kl. VIL Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Palm- 
blads lårobok i Nyare Historien till Franska revolutionen samt Fåder- 
neslandets från Carl XII:s dod till nårvarande tid. — Geografi: Re
petition af den fysiska samt af Sveriges och Norges fysiska och po
litiska.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Palmblads lårobok i Nyare Hi 
storien från Franska revolutionen till nårvarande tid jemte repetitio 
af Gamla, Medeltidens och Nyare Historien åfvensom af Fådernesla n 
dets. — Geografi: lika med klassiska linien.
Hbgre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Palm
blads lårobok i Nyare Historien från Franska revolutionen jemte re
petition af Gamla, Medeltidens och Nyare Historien åfvensom af Få- 
derneslandets. — Geografi: repetition.

Matematik.
Kl. I. 4 tim. ■— Aritmetik: Sorter, inledning till decimalbråk (Zweigbergk), 

bfning med huf'-udråkning. — Linearteckning: rata linier, råtliniga 
vinklar och figurer (efter Ekman).

Kl. II. 5 tim. — Brak, Decimalbråk samt Sorter. Ofning af hufvudråkning. 
Kl. III. Klassiska linien. 4 tim. — Aritmetik: enkel Regula-de-tri, re

petition. — Geometri: Eukl. Bok. I (Lindman).
Real-linien. 6 tim. — Aritmetik: sammansatt Regula-de-tri, re
petition. — Geometri: Eukl. II—IV (Lindman).

Kl. IV. Klassiska linien. 4 tim. — Aritm.: sammansatt Reg.-de-tri, re- 
pet. af bråkråkning. — Geom.' Euklides’ Bok. I (fr. prop. 27 till 
slutet) och Bok. II, samt repot, af Bok. I.
Real-linien. 7 tim. — Aritm.: Intresse och Rabatt. — Algebra: 
till och med eqvationer af l:sta graden. — Geom.: Eukl. I—IV re
petition.

Kl. V. Klassiska linien. 4 tim. — Aritm.: repet. af brak- och sort- 
råkning. — Geom.: Eukl. bbck. III, IV. — Algebra: från bbrjan till 
polynomers uppdelning i faktorer (Bjbrlings lårobok, 9:de uppl.). 
Real-linien. 7 tim. — Aritm.: Intresse-, Rabatt- och Diskontråk- 
ning. — Geom.: Eukl. bbck. V och VI (dock utan bevis for theore- 
men i Kap. 2 och 3 af bok. V) samt repet. af bbck. I—IV. — Al
gebra: irrationela qvant., qvadratrbtter, imagin. qy., eqvationer af 
2:a grad, samt rep. af eqv. af l:a gr.; problem i låroboken sid. 93 
—107 och i Bjbrlings problemsaml. (3:e uppl.) stbrsta delen af For
stå Afdelningen.

Kl. VI. Klassiska linien. 4 tim.
Lagre afdelningen. — Aritm.: Intresse-, Rabatt- och Diskont- 
rakning. — Geom.: repet. af Eukl. bbck. I—IV. — Algebra: de fyra 
råknesåtten med brutna qvant:r: negativa qv. och eqvationer af l:a 
graden jemte probleinofningar.
Hbgre afdelningen. — Geom.: Eukl. bok. V, kap. 1 samt repet. 
af bock. I, II, jemte problemofningar. — Algebra: irrationela qvant., 
qvadratrbtter, imagin. qv., rena eqv. af 2 gr.; problem i låroboken 
sid. 99—107 och i probl.-saml. (3:e uppl.) I, II, III, VI af Forstå 
Afdelningen.
Real-linien. 6 tim.
Lagre afdelningen. — Geom.: repet. af Eukl. bbck, I—VI. —
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Algebra: från och med roteqvationer till l:a delens slut; af 2:a delen 
låran om eqvationer med flera obekanta till sid. 34. Algebraiska och 
geometriska problem efter Bjorlings problemsamling.
Hdgre afdelningen. — «) Algebra: kubik-rotter och rotter i all- 
månhet, potenser, logaritmer, serier (Bj. kap. 9 §5—slut). —^Geo
metri: Eukl. V och VI fullståndigt (efter Bj.), låran om storheter i 
rummet 2 bocker samt Stereometri (efter Hellstrom). — y) Problem: 
Bj. (2:dra uppl.) afd. III, pr. 53—72, g. pr. 43—59, afd. III urval 
af 1—90, g. pr. 1—52, afd. V pr. 21—96, stereom. pr. 1—25 samt 
de fiesta af num. pr. 1 —133 (Hellstr.), urval af Todh. geom. ofnings- 
satser.

Kl. VII. Klassiska linien. 4 tim.
Lagre afdelningen. — u) Algebra: irrationela qvantiteter och 
qvadrat-rbtter (repet.); imaginåra qvantiteter, eqvationer af 2:dra gra
den med 1 obekant, rot,-eqvationer, maxima och minima (Bj. kap. VI 
—VIII art. 18). Dessutom har ofra lexlaget (10 lårjungar) genom- 
gått eqvationer med flere obekanta, rotter i allmånhet, potenser. — 
/?) Geometri: proportionslåran, dess tillåmpning på plan geometri till 
likformiga figurer (Bj. V—VI: 13). — y) Alg. Problem: Bj. afd. II 
sidd. 35—50 (3:dje uppl.); Geom. Problem: Todh. 357—377 samt 
urval af de foregående och af andra samlingar, och dessutom (under 
senare delen af vårterminen) bfning i skriftlig behandling af geometriska 
uppgifter.
Hogre afdelningen. — «) Algebra: eqvationer med flere obe
kanta, kubik-rotter och rotter i allmånhet, repetition af det foregå
ende. Dessutom har ofra lexlaget (7 lårjungar) genomgått låran om 
potenser, logaritmer och serier med talrika ofningsexempel. — ft) Geo
metri: proportionslåran (repet.), dess tillåmpning på plan geometri 
(fullståndigt). — y) Alg. Problem: Bj. afd, II sidd. 31—45 (2:dra 
uppl.); Geom. Problem: Todh. de fiesta af pr. 357—440 samt urval 
ur andra samlingar, och dessutom skriftliga ofningar hvar fjortende 
dag.
Real-linien. 6 tim.
Lagre afdelningen. — a) Trigonometri: Phragméns lårobok 
"forrå kursen” fullståndigt, storre delen af "senare kursen”. — /?) Ste
reometri: Hellstrbms lårobok fullståndigt. — y) Problem: Bj. afd. III 
sidd. 27—36, afd. V sidd. 69—79, Todh. urval af satser, trigonom. 
och stereom. ofningsexempel ur lårobdckerna, och dessutom skriftliga 
ofningar.

Naturvetenskap.
Kl. I. 2 tim. — Menniskans kroppsbyggnad med ledning af Gumperts tabel

ler. Våxternas hufvuddelar efter Anderssons våggtaflor samt lefvande 
våxter. Låsning af hithorande delar af Berlins naturlåra.

Kl. II. 2 tim. — Botanik: Kånnedom om våxtens organer dels efter Anders
sons våggtaflor dels efter lefvande våxter. — Zoologi: Berlins låro
bok i naturlåra, andra afdelningen. Menniskokroppen efter Gumperts 
tabeller.

Kl. III. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: Areschougs lårobok, l:a 
afdelningen. Låsning af våxter. — Zoologi: Torins lårobok, dågg- 
djurens system.
Real-linien. 3 tim. — Botanik: samma som classici. — Zoologi: 
samma som classici och derti:l om menniskokroppen.
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Kl. IV. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: Areschougs lårobok, andra 
och tredje afdeln. Om våxtens inre byggnad och lifsyttringar till 7:e 
kap. Låsning af våxter. Exkursioner. — Zoologi: Dåggdjuren efter 
Torins lårobok.
Real-linien. 3 tim. — Botanik: det samma som klass. linien. — 
Zoologi: Dåggdjuren och foglarne efter Torins lårobok. — Fysik: 
Floderi lårobok till § 50.

Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: Areschougs lårobok, andra 
och tredje afdeln., om våxtens inre byggnad och lifsyttringar. Lås
ning af våxter och exkursioner. — Zoologi: Foglarne efter Torins 
lårobok.
Real-linien. 2 tim. — Botanik och Zoologi: det samma som klass. 
linien. — Fysik: Floderi lårobok t. § 81 med problemer.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klass. linien. 2 tim. — Botanik: Areschougs 
lårobok, kap. 3 — 8. Låsning af våxter efter Nat. systemet och ex
kursioner. — Zoologi: Reptilier, Batrachier, Fiskar, Leddjur och Ma
skar efter Torins lårobok.
Real-linien. 1 tim. — Zoologi: samma som klassiska linien, men 
efter Sundevalls lårobok. — 3 tim. Fysik: Låran om varme, magne- 
tism och elektricitet efter Floderi lårobok, jemte dithorande proble
mer. — 2 tim. Kemi: Berlins lårobok, inledningen och det vigti
gaste af metalloider och syror.
Hogre afdeln. Klass. linien. 2 tim. — Botanik: De vigti
gaste inhemska våxtfamiljerna samt låran om våxtens inre byggnad 
efter Areschougs lårobok. Exkursioner. — Zoologi: Repetition af 
hela Torins lårobok. — Fysik: Schabus’ lårobok, inledningen.
Real-linien. 1 tim. — Zoologi: Repetition af Torins lårobok. — 
3 tim. Fysik: Magnetism och elektricitet samt repetition af vårme- 
låran efter Floderi lårobok och med dithorande problemer. — 2 tim. 
Kemi: Det vigtigaste af Berlins lårobok. Experimenter.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klass. linien. 2 tim. — Fysik: Magnetism, 
elektricitet och optik efter Schabus’ lårobok.
Real-linien. 2 tim. — Fysik: Repetition af Floderi låroboks l:a 
del och optik jemte problemer. — 1 tim. Mekanik: Jocknicks låro
bok. — 2 tim. Kemi: Berlins mindre lårobok. Experimenter. — 
Mineralogi: Det vigtigaste af Hellboms lårobok.
Hogre afdeln. Klass. linien. 2 tim. — Magnetism, elektri
citet, akustik, optik efter Schabus’ lårobok. Repetition.

Filosofi.
Kl. VII. Hogre afdeln. — Antropologi och Logik efter Sjobergs och Kling- 

bergs lårobbcker.
Lagre afdeln. Real-linien. — Antropologi efter Sjobergs och 
Klingbergs lårobok.

Svenska.
Kl. I. — Upplåsning och forklaring af stycken ur Sundéns och Modins samt 

ur Alanders låsebok jemte ofning att återgifva innehållet. Af språk- 
låran muntligen utan lårobok fornåmligast samma delar som i tyskan. 
Den enkla satsens hufvuddelar. Råttskrifning efter Sundéns lårobok.

Kl. II. — Låsofningar i Sundéns och Modins låsebok. Råttstafnings- och 
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satsbildningsbfningar. Korta uppsatser på lårorummet. Form- och 
satslåra, det allra vigtigaste.

Kl. III. Låsning af stycken i Sundéns och Modins låsebok (2:dra del.) Rått- 
skrifningslåra och skrifofningar samt smårre uppsatser på lånerammer. 
Form- och satslåra utforligare. Satsofningar.

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

Kl. V. — Låsning af valda stycken i Sundéns och Modins samt Bjursténs 
låsebocker. Svenska språkets syntax jemte satsofningar. En uppsats 
eller ofversattning hvarannan vecka.

Kl. VI. Lagre afdeln. — Låsning af valda stycken ur svensk, norsk och 
dansk literatur efter Sundéns och Modins, Bjursténs samt Hammerichs 
låsebocker. Ordbildningslåran samt fornsvenskans bøjningsformer jemte 
repetition af låroboken. Satsanalys. En uppsats eller ofversattning 
hvarannan vecka.
Hbgre af de In. — Låsning af skandinavisk literatur. Verslåra. 
Ofversigt af Nordiska Mytologien efter Sundéns lårobok. Talofningar. 
En uppsats eller ofversattning hvarannan vecka.

Kl. Vil. Lagre af de In. — Låsning af skandinavisk literatur. Stillåra efter 
Sundéns och Modins lårobok. Ofversigt af diktarterna efter Brodéns 
lårobok. Literaturhistoria: t. o. m. Dalinska perioden. Talofningar. 
En utforligare uppsats i månaden.
Hbgre afdeln. — Låsning af skandinavisk literatur. Literatur
historia. Talofningar. En utforligare uppsats i månaden.

Tyslca.
Kl. I. 6 tim. — Substantivens, Adjektivens, personliga och possessiva pro- 

nominens, hjelpverbens samt det svaga regelbundna Verbets aktiva 
former efter Hjorth. — Ofning i sårskiljande af den enkla satsens 
hufvuddelar. — Flachs Elementarbok: st. 1—15.

Kl. II. 1 tim. •— Repetition af Substantivens, Pronomens och Verbens for
mel- jemte de starka Verben och Prepositionerna. — Flachs Elemen
tarbok : st. 8—23.

Kl. III. Klassiska linien. 4 tim. — Genusreglerna efter Hjorth samt re
petition af det vigtigaste i formlåran. —Svedboms låsebok: st. 13— 
21, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 42. — Lokutionsbfningar huf- 
vudsakligen med ledning af de stycken, som fbrekomma i Hjorts gram
matik.
Real-linien. 5 tim. — Det samma som klassiska linien.

Kl. IV. Klassiska linien. 2 tim. — Formlåran fullståndigare jemte re
petition. — Svedboms låsebok: st. 41—60.
Real-linien. 2 tim. — Det samma som klassiska linien, samt dess- 
utom ett hemthema hvarje vecka.

Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. — Formlåran fullståndigt. —Svedboms 
låsebok: st. 71—99.
Real-linien. 2 tim. — • Det samma som klassiska linien, samt dess- 
utom ett hemthema hvarje vecka.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. —Repetition af form
låran och det allmånnaste af Syntaxen till Verbet. — Schillers ”Die 
Jungfrau von Orleans” till 4:de scenen af 2:dra akten.
Real-linien. 2 tim. — Det samma som hbgre afdelningens real
linie.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Hjorths gramma



9

tik fullstandigt. — Goethes "Hermann und Dorothea" samt Schillers 
"Wallensteins Lager”. — Lokutionsofningar.
Real-linien. 2 tim. — Hjorths grammatik fullstandigt.—Goethes 
"Hermann und Dorothea” samt Schillers "Maria Stuart”. — Lokutions
ofningar. — Ett hemthema hvarje vecka.

/

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

—6. — Oides Låsebok: Lsta afdeln. styck. 1—40. — Skrifning af 
Verb.

Kl. V. Klassiska linien. 3 tim. — Lika med IV real.
Real-linien. 5 tim. — Oides språkl.: Lsta och 2:dra kursen af 
kap. 2 — 7. —• Oides låsebok: l:sta afdeln. styck. 41—75 samt af 
2:dra afdeln. styck. 1 —14, 20. — Ofversåttning (muntlig och skrift
lig) till franska af styck. 1 — 30.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Lika med V real, 
sarat dessutom styck. 29—38 af 2:dra afdeln. i Oides låsebok. 
Real-linien. 5 tim. — Oides språkl.: l:sta och 2:dra kursen af 
kap. 2—7 samt det vigtigaste af kap. 8 och 9. — Oides låsebok: 
2:dra afdeln. styck. 91—'114 samt hela 3:dje afdeln. — Skriftlig och 
muntlig dfversåttn. till franska af styck. 51—68, åfvensom muntlig 
efter Pauli. — Berndtsons Variétés littéraires pag. 1 —25, 60—66. 
Hogre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språklåra: 
Lsta och 2:dra kursen af kap. 2—7 samt det vigtigaste af kap. 8 
och 9. — Oides låsebok: af 2:dra afdeln. styck. 18—28, 38—114 
samt af 3:dje afdeln. styck. 1 — 4. — Skriftlig och muntlig bfversått- 
ning till franska af styck. 31—50. Lokutionsofningar. 
Real-linien. 5 tim. — Lika med Vil real.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 5 tim. — Oides språklåra: 
kap. 9 jemte repetition af kap. 2—9. — Oides låsebok: den poetiska 
afdel. — Variétés littéraires 2:me livraison. — "Athalie” af Racine. 
— "Le bourgeois gentilhomme”: 3 akter. -- Extemporalier, Skrif- 
och Lokutionsofningar efter Drysén. — Ett hemthema hvarannan 
vecka.
Real-linien. 5 tim. — Lika med klassiska linien.

Kl. VII. Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Oides språklåra fullstån- 
digt. — "Le verre d’eau” af Scribe och "Le Tartuffe” af Moliére samt 
ett kap. af "Histoire ds la révolution frangaise” afMignet. —Extem- 
poralier och Lokutionsofningar. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Engelska.
Kl. III. Real-linien. 4 tim. ■- Formlaran efter Sundstén. — Elementar- 

boken st. 10—22.
Kl. IV. Icke-Greker. 4 tim. — Uttalslåran, det vigtigaste af formlaran 

och de oregelbundna verben. — Elementarboken st. 10— 24.
Real-linien. 2 tim. — Formlaran fullstandigt. — Elementarboken 
st. 11—30.

Kl. V. Icke-Greker. 2 tim. — Formlaran fullstandigt. — Elementarbo
ken st. 11—27.
Real-linien. 2 tim. — Syntaxen efter Sundstén t. o. m. kap. 3. 
— Elementarboken t. o. ro. st. 51 samt 6 fabler.

2
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Kl. VI. Lagre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Syntaxen t. o. m. kap. 
5. — Elementarboken t. o. m. st. 45.
Real-linien. — Syntax efter Sandsten t. o. m. kap. 9. — Elemen
tarboken fullståndigt. — Morens lasebok: serien 1 h. 2 sidd. 1—81. 
Hogre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Syntax efter Sundstén 
t. o. m. kap. 9. — Elementarboken fullståndigt. — Morens lasebok: 
serien 1, haft. 2, sidd. 1— 32.
Rel-linien. 2 tim. — Detsamma som icke-Grekerna.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim.— Sundsténs lårobok: 
Uttalslåran samt hela formlåran. — Elementarboken: st. 1—40. 
Icke-Greker. 3 tim. — Syntaxen fullståndigt med repetition. — 
Elementarboken fullståndigt. — "Frederic the Great” och ”John 
Bunyan” af Macaulay samt de 10 forstå kap. af "Life ad voyages of 
Columbus” af Wash. Irving.
Real-linien. 3 tim. — Lika med samma afdeln. icke-Greker.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Sundsténs lårobok 
fullståndigt. — Elementarboken t. o. m. st. 36. — 4 akter af ”King 
Dagobert".
Icke-Greker. 3 tim. — Sundsténs lårobok fullståndigt med repe
tition. — Walter Scott’s "Tales of a Grandfather” kap. VIII—XII. — 
Shakespeare’s "Macbeth” 4 akter. — Talbfningar efter ”the English 
Echo".

Latin.

Kl. III. 10 tim. — Cornelius Nepos: De Regibus, Iphicrates, Aristides, Pau- 
sanias, Cimon och Chabrias. — Rabes Grammatik: Formlåran full- 
ståndigare samt det vigtigaste af kasuslåran i Syntaxen med extem- 
porerade ofningar.

Kl. IV. 8 tim. — Cornelius Nep.: Militiades och Aristides. — Cæsar: de bello 
Gallico: 16 kapitel af l:sta boken. — Grammatik: Formlåra och Syn
tax efter Rabes lårobok. — Extemporerade satsbfningar.

Kl. V. 8 tim. — Cæsar: de bello Gallico: kap. 16—slutet af l:a boken. — 
Ovidius: Methamorph.: Pyramus & Thisbe samt Niobe (v. 1 -158). 
— Grammatik och Prosodik efter Rabes lårobok. — Extemporerade 
satsbfningar.

Kl. VI. Lagre afdeln. 8 tim. — Livius: 30 kap. af l:sta boken. — Ci
cero: de Amicitia: 15 kap. — Virgilius: Æn. 4:de boken (v. 1—500). 
— Grammatik och Prosodik efter Rabes lårobok.
Hogre afdeln. 8 tim. — Livius: senare hålften af l:sta och 20 
kap. af 2:dra boken. — Cicero: de Amicitia: 16 kap. — Virgilius: 
Æn. l:sta boken. — Grammatik och Prosodik efter Rabes lårobok. - 
Extemporerade satsbfningar.

Kl. VII. Lågre afdeln. 7 tim. — Livius: 2:a boken från kap. 32 samt 3:e 
boken till kap. 51. — Virgilius: Æn. l:a bok. från v. 600 samt 2:a 
och 3:e bbckerna jemte repetition af bbck. I—III. — Horatius: 20 
od. af l:a boken. — Repetition af Grammatiken. — Extemporalier 
efter Tornebladhs latinska skrifbfningar.
Hogre afdeln. 7 tim. — Livius: 3:dje boken från kap. 21. — 
Virgilius: Æn. 5:te och 6:te bbck. — Cicero: Qvæstiones Tusculanæ 
l:sta boken. — Horatius: od. l:sta bok. — Grammatik och Extem
poralier såsom i lågre afdeln. — Antikviteter efter Thomsen. — En 
lårjunge har dessutom genomgått 3:dje och 4:de bbckerna af Horatii 
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od. samt de 3 forstå bbckerna af Taciti Annaler. — Ett hemthema 
i veckan for klass. IV—VIL

Grekiska.
Kl. IV. 6 tim. ■— Grammatik af Lofstedt: det allmånnaste af Attiska dialek

tens formlara till konjugationen på -/.ti jemte tillhbrande låsebfningar 
i Aulins lasebok.

Kl. V. 5 tim. — Det allmånnare af Attiska dialektens formlara till oregel- 
bundna Verben åfvensom af dessa de vanligaste. — Explikation: Xe- 
phons Anabasis I, 1—2.

Kl. VI. Lågre afdeln. 6 tim. — Attiska dialektens formlara till oregel- 
bundna Verben och af dessa de vid låsningen ferekommande. — Xe- 
nophons Anabasis bok. I.
Hogre afdeln. 6 tim. — Det allmånnaste af Episka dialektens 
formlara. — Syntax: Gasuslåra, jemte låran om Modi i sjelfståndiga 
satser. — Xenophons Anabasis: II, III. — Homers Odyssé: I, II. — 
Skrifofningar å lårorummet.

Kl. VII. Lågre afdeln. 5 tim. — Oregelbundna Verben. — Syntax: Det 
allmånnaste från borjan till Hypothetiska satser. — Xenophons Ana
basis: III, IV. — Homers Odyssé: III, Iliad I, II, 1—277. — Ex- 
temporerad låsning i Xenophons Memorabilia. — Skrifofningar å låro
rummet.
Hogre afdeln. 5 tim. — Grammatik afslutad och repeterad. — 
Xenophons Anabasis: V, 1—10. —- Homérs Iliad II, III jemte repe
tition delvis. — Platos Krito. — Skrifofningar å lårorummet.

Hebreiska.
Kl. VII. Lågre afdeln. l*/2 tim. — Formlåran efter Lindbergs grammatik. 

— Låsbfningar.
Hogre afdeln. 1 */2 tim. — Det vigtigaste af grammatiken efter 
Lindberg. — Psaltaren, de 10 forstå psalmerna.

B) Lårarne.

I lårarepersonalen hafva under låseåret foljande foråndringar intråf- 
fat: Adjunkten, Fil. Dokt. G. A. Westholm har blifvit befordrad tillKyrko- 
herde i Sala stadsfbrsamling; Fil. Dokt. Th. C. C. Billbergh har tilltrådt 
den Mathematiska lektionen och Fil. Kand. J. Janson den genom ofvan- 
nåmnda befordran lediga Adjunkturen.

Hr Kyrkoherden Westholm, som nåra 15 år med lika mycket nit som 
framgång tjenstgjort vid detta låroverk, medtager hårifrån till sin nya 
verkningskrets formans och embetsbroders odelade hogaktning och tillgifven- 
het samt ungdomens kårlek, kånslor, hvilka åro en naturlig gård åt hans 
redbara, anspråkslosa och vånsålla personlighet. I Lektor Billbergh, som 
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från 1873 års bbrjan tjenstgjort vid lårverket, hafva vi redan lårt kånna 
en allvarlig, samvetsgran och begåfvad lårare, och glådja oss derfor att 
nu få kalia honom vår, tilionskande såvål honom, som Adjunkten Janzon, 
af hvars grundliga kunskaper vi lofva oss goda frukter for vårt låroverks 
ungdom, all vålsignelse och framgång i deras ansvarsfulla kali.

Forordnade hafva varit: till v. Lektor: Fil. Dokt. Th. C. C. JBiUbergh 
vid den Mathematiska lektionen från låseårets bbrjan till den 1 Maj, då 
han såsom ordinarie tilltrådde samma befattning; till v. Adjunkt: Littera- 
tbren P. A. V. Gullbergson vid den efter Kyrkoherden Westholm lediga 
Adjunkturen från låseårets bbrjan till den 1 Mars, då tjensten skolat af 
ordinarie innehafvaren tilltrådas, samt från den tiden till låseårets slut i 
stållet for utn. Adj. Janzon, som for den då återstående delen af vårter
minen erhållit tjenstledighet. I anledning af den partiela tjenstledighet, 
som på grund af sjuklighet varit Adj. Lyrberg beviljad under vårterminen, 
har utn. Kyrkoherden, Fil. Dokt. A. Arhusiander uppå fbrordnande be
stridt kristendomsundervisningen i de tre lågsta klasserna.

Undervisningen har under låseåret varit på fbljande sått fbrdelad 
mellan lårarne: 
Undertecknad Rektor: Latin i kl. VII.................................. 13 t:r i veckan.
Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Lofberg: Hist, och Geogr. i

VII- VI................................... 17 „
Lektorn, Fil. Dokt. C. H. Johansson: Nat.hist. i VI—IV, 

Fysik i VII1 —VI1 (inclusive 1 t:me mekanik 
i VIIir.).............................................20 „

Lektorn, Fil. Dokt. D. A. Sundén: Svenska i VII—V, i
IV (1 t:e); Filosofi i VII....................................... 18 „

Lektorn, Fil. Dokt. G. Schmidt: Kristendom i VII—VI;
Hebreiska; morgonbbnerna..................................19 „

Lektorn, Fil. Dokt. Th. D. G. Widegren: Grekiska i VII
—VI2; Latin i VII1 (1 t:e).................................. 17 „

Lektorn, Fil. Dokt. J.E. Modin: Tyska i VI2 7c.; i Vir.;
Franska i VII; Engelska i VII1 r.; samt med 
frivilliga och icke-Greker i VII.............................20 „

Lektorn, Fil. Dokt. Th. C. C. Billbergh: Matematik i VII 
och VI2 r.; Fysik i VII2....................20 „

Adjunkten, Fil. Dokt. H. E. Lyrberg: (under vårterminen
partielt utn. Kyrkoherden A. Arhusiander) Kri
stendom i V—I; Latin i III.................................. 25 „

Adjunkten S. H. Rathsman: Franska i VI—IV r.; Kalli
grafi i III—II........................................ 23 ,,

Adjunkten, Fil. Dokt. I. J. L. Wulff: Matematik i VI2 k., 
i Vil—V samt i IV k.  .................... 27 „

Adjunkten, Fil. Dokt. C, A. Hvasser: Grekiska i VI—IV;



13

Tyska i Vi l li.—IV; Latinskrifning med icke- 
Greker i V.................................................................23 t:r i veckan.

Adjunkten, Fil. Dokt. P. A. Peterson: Engelska med icke- 
Grek. och real, i VI—III; Matematik och Ty
ska i II..............................................24 „

Adjunkten, Fil. Kand. K. A. Stigman: Svenska i IV—II;
Tyska i III; Hist, och Geogr. i III-II ... 25 „

Adjunkten, Fil. Dokt. C. G. Åstrom: Matematik i III k., 
III och IV r.; Fysik och Zoologi i V—IV r.-, 
Nat.-hist. i III—II; Kemi i VII i r. och VI r. 26 „

Adjunkten, Fil. Kand. J. A. F. Svartz: Latin i VI2, i 
V och IV.............................................. 23 „

Adjunkten, Fil. Dokt. E. Sandélius: Latin i Vil; Hist, 
och Geogr. i V—IV; Latinskrifning med icke- 
Greker i VI.........................................23 „

v. Adjunkten, Litteraturen P. A. V. Gullbergson: Latin i 
V (1 t:e); alla åmnen i I utom Kristendom, 
samt Kalligrafi och Teckning; Morgonbonerna i I 23‘/2 „

Musik-Direktoren G. Nordvall: Musik- och Sångofningar
i alla klasser........................................ . . 11 „

Ritlåraren N. Tufvcsson: Kalligrafi i I; Teckning i alla 
klasser (afven med icke-Greker)..... 10 „

Gymnastiklåraren, Kapten R. Rolling: Gymnastik- och 
vapenbfningar i alla klasser (oberåknadt under
visningstiden utom Schema)................12 „

Skrifofuingarna hafva under låseåret handhafts:
de Latinska af Rektor for VII2; af Lektor Widegren for VII1; af Adj. 

Svartz for VI2 och IV; af Adj. Sandélius for Vil; af v. Adj. 
Gullbergson for V.

de Svenska af Lektor Sundén for VII2; af Lektor Schmidt for VII1; af 
Adj. Peterson for VI2; af Adj. Rathsman for VIi; af Adj. Stig
man for V och IV.

de Franska och Engelska af Lektor Modin.
de Tyska af Lektor’ Modin for VI; af Adj. Hvasser for V och IV.
de Matematiska af Lektor Billbergh.

Klassforeståndare hafva under låseåret varit: Rektor for VII2; Lektor 
Johansson for VII1; Lektor Modin for VI2; Adj. Rathsman for VI1; Adj. 
Wulff for V; Adj. Hvasser for IV; Adj. Åstrom for III; Adj. Peterson for 
II; v. Adj. Gullbergson for I.

Den sårskilda inspektionen ofver lårjungarne har varit fordelad på 
samtlige lårare.
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C) Lårjungarne.
Antalet utgjorde vid forrå årsberåttelsens afgifvande . . . 254.

Under detta låseår hafva blifvit- inskrifne: 
Hostterminen.......................................................................................53.
Vårterminen........................................   4. 311.
Sedan forrå årsberåttelsens afgifvande afgångne.............................61.
Sålunda utgdr antalet denna dag............................................... 250. 311.

250.

Af dessa tillhora 23 forstå klassen.
41 andra ,,
37 tredje „
31 fjerde ,,
21 femte „
21 sjette „ lågre afdelningen.
29 sjette ,, hogre „
28 sjunde „ lågre „
19 sjunde „ hogre „

Realisternas antal år 15, af hvilka 3 tillhora tredje klassen, 4 fjerde, 
4 femte, 1 sjette klass. lågre och 2 samma klass hogre afdelning, samt 1 
sjunde kl. lågre afdeln. — 66 lårjungar hafva låst latin utan grekiska; 2 
hebreiska; 14 engelska jåmte latin och grekiska. — Från klassiska till 
reala linien eller tvårtom har under låseåret ingen ofvergång egt rum. — 
Af de afgångne hafva 22 aflagt maturitetsexamen, 5 hafva afgått till an- 
nat låroverk, 3 att priv. fortsåtta sina studier, 1 att soka intråde vid Tek
nologiska Institutet, 4 till Handels-Institut. 6 i handel, 1 på mekanisk 
verkstad, 2 på bruk, 1 till sjos, 12 till andra yrken, 3 hafva foljt sin mo
der på flyttning till Amerika; 1 lårjunge, S. V. Tersens, afled i sitt hem 
den 25 Mars d. å., efter att hafva legat sjuk allt ifrån sitt intagande vid 
låroverket hbstterminen 1873; han tillhorde sjette klassens lågre afdelning.

D) Skollokalen.
I afseende hårpå år ingenting att omnåmna.
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E) Undervisnnigsmteriden.
For låroverkets medel hafva inkopts bland annat 18 ex. af Bjurstens 

låsebok (sista uppl.), en jordglob, en vaggtafla ofver svenska mått, vigter 
och mynt, Gumperts våggtaflor ofver menniskokroppens byggnad, 20 nya 
florettklingor.

For Bibliothekets medel aro inkopta:
Schmids Encyclopædie h. 95—98.
Upsala Universitets Årsskrift 1873, Mathematik och Naturvetenskap, Medi

cin och Filosofi.
Geologiska Kartverket Nds 46—49.
Gauss Werke. IV. Gottingen 1873.

Fbljande gåfvor till Laroverket och Bibliotheket får jag med tacksam- 
het omnamna:

Från Kgl. Ecclesiastik-Bepartementet:
Årsberattelse af Chefen for Fbrenta Staternas Generalland-Kontor 1869. 

Ofvers. af Oscar 0—g. Washington 1871.
En samling Danska och Norska Laroverksprogram.

Från Kgl. Svenska Akademien:
Dess minnespenning ofver Olaus Petri.

Från Kgl. Vetenskaps-Akademien: 
Dess minnespenning ofver H. Jdrta.

Från Kgl. Statistiska Byrån:
Bidrag till Sveriges officiela Statistik: Kgl. M:ts Befallningshafvandes Fem

år sberattelser for 1866—70.
Commerce-Collegii beråttelse for 1872.
Styrelsens for allm. våg- och vattenbyggnader beråttelse for 1872.
Hushållnings-Sållskapens beråttelser for 1871.
Sundhets-Collegii beråttelse for 1870.
Beråttelse ror. kommunala rbstråtten for 1871.

I rån Westmanlands och Dala Nation i Epsala: 
Diverse disputationer och Akademiskt årstryck.

Från 'Westmanlands Fornminnes forening:
Dess årsskrift utgifven af J. E. Modin. I. W:ås 1874.

Från Kgl. Kniver sitetet i Christiania;
Aarsberetning for 1872.
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Lieblein. Die Ægyptischen Deukmiiler in Petersborg, Helsingfors, Upsala 
och Copenhagen. Christ. 1873.

Sy nner stedt. Anatomisk beskrivelse paa bursæ mucosæ. Christ. 1869.
Hertzberg. Indberetning om nogle Lærerseminarier i fremmede Lænder. 

Christiania 1873.
Diverse Småskrifter ror. Norges skolvåsen.
En Medalj till minne af Kon. Oskar II och Drottn. Sofias kroning.
En Medalj preglad for Harald Haarfagers-festen.

Från Smithsonian Institution i Washington:
Annual report pr 1870. Washington 1871.

Från Utgifvarne: .
Bergstedt. Veckoskriften Samtiden for 1873.
E. Erdman. Geologiska Vaggtaflor ni. text. ■
E. Åhrling. C. Linnæi flora dalecarlica. Orebro 1873.

Från Lektor E. G. Bjbrlings btcrbhus:
Trancoeur. Cours complet de mathematiques pures. T. I. II. Paris 

1837.

Från Bolttr. Bergh i Westerns:
Arstryck for 1872 och 1873. .

Från Kapten Bjuggren:
2:ne gamla mynt, uppgråfda på Ceylon.
Ett egyptiskt mynt (1/2 piaster).
Diverse kinesiska och siamesiska mynt.

Från ynglingen O. B. T. Silfverskjbld:
Minnespenning dfver Drottn. Kristina.

Från Sållskapet Karlsbrbderna har åfven i år blifvit till mig ofver- 
lemnad en frikostig gåfva af 150 Rdr Rmt, for att i 2:ne præmier, hvart- 
dera å 75 Rdr Rmt, vid Vårterminens slut enligt Låroverks-Collegii be- 
ståmmande tilldelas 2:ne behbfvande hoppgifvande ynglingar af låroverkets 
6:te eller 7:de klass. — Afvenledes har jag haft glådjen att af "en person, 
som vill vara okånd”, få emottaga 150 Rdr Rmt "såsom ett bevis på till- 
gifvenhet for Westerås hogre Elementarlaroverk, att af Collegium i 3:ne 
lika stora præmier vid hvartdera af innevarande låseårs terminer tilldelas 
ynglingar, som gjort sig fortjenta af uppmuntran”. I låroverkets och ung
domens namn hembåras de adle gifvarne hjertliga tacksågelser.
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Vid den muntliga afgångsexamen, som egde rum hårstådes den 13, 
14 och 16 Juni 1873, blefvo foljande 22 lårjungar tillhorande sjunde klas
sens hogre afdelning mogne forklarade: Johan Gustaf Kyberg, Lars Au
gust Ahlgren, Gottfrid Backlin, Knut Oscar Zethelius, Erik Wilhelm 
Fromhold Lyrberg, Per Fredrik Eingstrom, Johan Christoffer Odelberg, 
Carl Gustaf Odelberg, Carl Gustaf Nilsson, Johan August Lund, Gustaj 
Andersson, Carl Jakob Mauritz Malmqvist, Lars Axel Gustafsson, Erik 
Ephraim Andersson, Arvid Johan Leonard Axelsson, Knut Magnus Canell, 
Johan Oscar Lindberg, Ernst Ludv. Nyberg, Axel Maur itz Arnberg, Johan 
Gustaf Iverus, Carl Helmer Frænell och Johan Bernhard WicUolm. — 
Såsom Censorer fungerade Professorn vid Upsala Universitet, Fil. Dokt. H. 
T. I)aug och Professorn vid samma Universitet, Fil. Dokt. J. T. Hagberg.

Den skriftliga examen med de 19 larjungar i sjunde klassens hogre 
afdelning, samt 2 privatister, som i stadgad ordning anmålt sig till af- 
gångsexamen under innevarande Vårtermin, egde rum den 17, 18, 20 och 
21 nåstlidne April. Den muntliga examen, till hvilken desse samtlige blif- 
vit admitterade, kommer att borjas den 27 Maj.

Uppvisning i Gymnastik sker Fredagen den 5 Juni kl. 6 e. in.
Årsexamen med Låroverkets sam tliga klasser kommer att hållas Fre

dagen den 5 Juni kl. 9—12 f. m., 4—6 e. m., samt Lordagen den 6 Juni 
kl. 9—11 f. m., hvarefter slutbfning i Sang sker på stora lårosalen. Se
dan derefter flyttningen klasserna emellan, åfvensom de beldningar och un
derstod, som blifvit lårjungar tillerkånda, offentligen gifvits tillkånna, kom
mer låseåret att afslutas med Gudstjenst i Domkyrkan, då tecken gifves 
med stora klockan.

Att Låroverkets Eforus, Biskopen, Kommendoren af Kongl. Nordstjer
neorden, Hogvbrdigste Herr Doktor C. O. Bjorling måtte tåekas med sin 
nårvaro gifva åt ofvannåmnda offentliga forråttningar okad vigt och bety
delse, derom anhåller jag vdrdsamast. Med samma vordsama anhållan 
vånder jag mig åfven till de mån, som H. H. Eforus anmodat att såsom 
ledare och vitnen vid examen tillstådesvara: Lånets Hofding, Kommendoren 
af K. N. O. Hr G. R. Charpentier, Sekund-Chefen for Lifregem. Grenadiercorps, 
Ofversten, Riddaren af K. S. O. och S:t O. O. Frih. H. Falkenbcrg, Dompro- 
sten, L. N. O., Fil. Doktor Hr C. W. Linder, Lands-Sekreteraren Hr C. 
E. Stålhbs, Borgmåstaren Herr E. W. Abenius, Stadslåkaren, Ridd. af K. 
W. 0., Hr Doktor L. M. Altin, Lasarettslåkaren Hr Doktor J. F. Claréus, 
Prosten, Ledam. af K. W. 0., Fil. Dokt. Herr L. E. Boberg; och skall 
råkna det for en heder och glådje att vid samma tillfallen få se rått tal- 
rikt nårvarande ungdomens Foraldrar, Anhorige och Målsmån, samt ofrige 
vetenskapernas och den offentliga undervisningens Gynnare och Vånner.

Westerås den 26 Maj 1874.

Ludvig Mossberg.

3
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II. Lagre Elementarlaroverkel i Sala.
(Uppgift af Rektor, Fil. Doktor J. G. Westman.)

Innan den vanliga redogorcisen afgifves, bor bar fbrst namnas, att 
laroverket haft glådjen att under låseåret mottaga ett besbk af dess vbr- 
dade Eforus, hvilken den 27 Oktober afhbrde låsningarne i låroverkets 
3:ne klasser.

Derjemte får namnas, att Bergshauptmannen och Riddaren, Fil. Dokt. 
Herr P. N. Sewén, efter att flera år hafva varit låroverkets Inspektor, 
sistlidne hosttermin anhdll om entledigande från denna befattning. Det 
var ingen ringa uppoffring Herr Bergshauptman Sewén ådagalade genom 
mottagandet af detta uppdrag, då man besinnar dels hans framskridna 
alder, dels den anstrångande befattning, han i Statens tjenst innehar, 
samt de mångahanda kommunala fdrtroenden, hvilka hopat sig på ho- 
nom. Den trohet, hvarmed Herr Bergshauptman Sewén såsom detta lå- 
roverks Inspektor verkat, tillhbr det icke mig att orda om; men hvad 
jag ville saga år, att det humana, vålvilliga sått, på hvilket Herr Bergs
hauptman Sewén stadse omfattat låroverkets såvål lårare som lårjungar, af 
desse sent kommer att fbrgåtas, men tacksamt bevaras som ett af deras 
kåraste minnen.

Då H. H. Eforus sedan till låroverkets nye Inspektor fbrordnade Kyr- 
koherden i Sala Stadsfbrsamling, Fil. Doktor Herr G. A. Westholm, kunde 
val ett lyckligare val icke tråffas, alldenstund den vidstrackta erfarenhet, 
Herr Kyrkoherden Westholm under en mångårig, vålsignelserik tjenstgø
ring vid ett hogre Elementarlåroverk samlat, helt visst i mera an ett hån
seende kommer att gagna hårvarande låroverk. Då man derjemte kånner 
den ålsklighet, hvarmed Herr Kyrkoherden Westholm vet att vinna tillgif- 
venhet af alla, som med honom komma i berbring, kan laroverket icke an
nat åu med den uppriktigaste glådje helsa honom vålkommen såsom dess 
nårmaste forman.

A. Undervisningen.
Hbstterminen borjade den 29 Augusti och slutade den 18 December; 

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

fbrmidd. samt två timmar Mandags-, Tisdags- och Thorsdagseftermiddagar 
och en timme Fredags eftermiddag. Fjerdedels timmen hvarje morgon fore 
kl. 7 har blifvit anvånd till bon och bibellåsning. Gymnastikbfningarna 
hafva fbrsiggått kl. 12—'/21 hvarje dag; bfningar i Teckning och Sång 
hafva hållits, de forrå kl. 2--3 Onsdags och Lordags eftermiddagar, de 
senare kl. 3--4 samma eftermiddagar.
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Det har varit nodvåndigt att under detta låseår meddela gemensam 
undervisning åt l:sta och 2:dra klassernas lårjungar de 10 timmar, på 
hvilka 3:dje klassens bågge linier fordrat hvar sin lårare. Åfven har åm- 
neslåsning for lårarne varit begagnad, likvål så, att en lårare haft de fiesta 
undervis ni ngstimmar i l:sta klassen.

Hemlexor hafva under låseåret gifvits i 2:dra och 3:dje klasserna, 
men ej till någon dag i flera ån två låroåmnen. Den tid, som på detta 
hemarbete behoft anvåndas, kan beråknas till en å två timmar for dagen.

Hvad betråfiar omfånget af undervisningen och hvilka lårobbcker be- 
gagnats, inhemtas detta af foljande uppgift om

Genomgangna Pensa under iiiseårel:

Kristendom.
Klassen I. — Bibi. Hist.: Gamla Test, efter Hiibner. — Forstå hufvud- 

stycket af Katekesen. — Valda Bibelspråk och Psalmer.
Klassen II. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Hiibner. — Katekes: 

2:dra, 3:dje och 4:de hufvudst. — Valda Bibelspråk och Psalmer.
Klassen III. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Kurtz. — Katekes r 

5:te hufvudst. och repetition af de foregående. — Katekisation. — Valda Bi
belspråk och Psalmer.

Historia och Geografi.
Klassen I. — Historia: till Wasa-åtten efter Ekelunds mindre samman

drag. — Geografi: det allmånnaste om Verldsdelarne; fåderneslandets Geografi; 
det ofriga Europas fysiska och politiska till Sachsiska Staterna, efter Palm- 
blads Lårobok.

Klassen II. — Historia: från Wasa-åtten till Frihetstiden. — Geografi: 
storre delen af Europas fysiska och politiska.

Klassen III. — Historia: ifrån Frihetstiden till Lårobokens slut. — Geo
grafi: Europas fysiska och politiska afslutad, jemte Asiens och Afrikas.

Mathematih.
Klassen I. — Arithmetik: Sorter och Bråk efter Zweigbergk, jemte huf- 

vudråkning. — Geometri: Linearteckning efter Ekman. ■— Mera forsigkomne 
lårjungar 12 propositioner af Eukl. l:sta Bok.

Klassen II. — Arithmetik: Sorter och Bråk, Bråks anvåndning på Sor
ter, Hufvudråkning. — Några lårjungar Regula-de-tri. —Geometri: Eukl. Bok. 
I. 41 propositioner.

Klassen III. — Klassiska linien. Arithmetik: Detsamma som klassen II. 
— Regula-de-tri med tillåmpuing på Intresse-råkning. — Geometri: Eukl. 
Bok. I.

Real-linien. — Arithmetik: Detsamma som den klassiska linien. — Sam
mansatt Regula-de-tri, Rabatt-, Bolags- och Kedje-råkning. — Geometri: Eukl. 
IV Biicker.
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Naturlåra.
Klassen [. — Inledning till diur- och våxtrikets kånnedom, omfattande 

det allmånnaste af iåran om mennislans kroppsbyggnad och undersokning af 
lefvande våxter (Berlins Lårobok).

Klassen II. — Botanik: kånnedom om våxternas yttre organer efter l:a 
afdelningen af Areschougs "Botanikens Elementer,” med begagnande af Thedenii 
Skol-Botanik och Anderssons Våggtaflor. — Insamling af våxter. — Zoologi: 
kånnedom om Menniskan och Dåggdjuren efter Berlins Lårobocker.

Klassen III. — Klassiska linien. — Botanik och Zoologi: detsamma som 
klassen II fullståndigare genomgånget. — Insamling af våxter.

Real-linien. — Botanik och Zoologi: detsamma som den klassiska linien. 
— Dessutom i Zoologi: Inledningen till Djurrikets kånnedom, Dåggdjuren och 
någon bekantskap med Fåglarne, efter Torins Lårobok.

Svenska språket.
Klassen I. — Låsning af Sundéns och Modins Låsebok med redogorelse 

for innehållet; låsning ur minnet af vissa Skaldestycken. — Det vigtigaste af 
Formlaran samt låran om den enkla satsens delar, efter Sundene Lårobok. — 
Råttskrifningsofningar. — Satsbildningsbfningar.

Klassen II. — Låsebfningar såsom i foregående klass. — Satsbildnings- 
bfningar. — Smårre uppsatser på lårorummet.

Klassen III. — Låsebfningar. — Ofning att bilda sammansatta Satsbild- 
ningar och Satsfogningar. — Smårre uppsatser på lårorummet.

Tyska språket.
Klassen I. — Det vigtigaste af Formlaran samt af Explikationsofningar- 

na st. 1—29, efter Lyth.
Klassen II. — Formlaran efter Hjorth. — Explikation: Flachs Låsebok 

st. 12—29. — Analys med jemfbrelse mellan Tyskan och modersmålet. — Lo- 
cutions- och Skrifbfningar.

Klassen III. — Båda linierna. — Explication: Flachs Låsebok st. 29— 
41. — For ofrigt som klassen II.

Engetska språket.
Klassen III. — Real-linien. — Det vigtigaste af Formlåran, efter Sund

stén. — Af densammas Elementarbok: de tre sista akterna af Tragedien Dago- 
bert. — Locutionsofningar.

Latin.
Klassen III. — Cornelius Nep.: till Thrasybulus. — Extemporerade Sats- 

ofningar, Formlåran samt det vigtigaste af Syntaxen, efter Råbe. — Yokabel- 
låsning.

B. Lårarne.
Betråffande undervisningsskyldigheteii, har den varit fordelad på fol- 

jande sått:
Rektor har undervisat i Kristendom 6 timmar, i Historia och Geo

grafi 9, i Svenska 9, tillsammans 24 timmar i hvarje vecka.
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Kollega J. G. Arpi: i Kristendom 3 timmar, i Latin 10, i Tyska 6, 
i Mathematik 3, i Naturlara 2, i Kalligrafi 3, tillsammans 27 timmar.

Kollega, Fil. Dokt. P. E. Wallsterssm: i Mathematik 10 timmar, i 
Tyska 12, i Engelska 4, i Naturlara 2, tillsammans 28 timmar.

Skrifofningarne hafva fbrsiggått på lårorummet och råttats af låraren 
i åmnet.

Sånglåraren Lbjtnant F. Aminoff har undervisat i Sang 2 timmar i 
veckan och, såsom Gymnastiklårare, i Gymnastik 3 timmar.

■ t. f. Ritlårarinnan Demoiselle A. Lindféldt: i Teckning 2 timmar i 
veckan.

Kollega Arpi har varit Klassforeståndare for l:sta klassen.
Kollega Wallstersson....................................... 2:dra „
Rektor................................................................. 3:dje ,,

C. Lårjungarne.
Fore Hostterminens bbrjan afgingo 17, af hvilka 7 dfvergått till hogre 

låroverk, de ofriga till handel, handtverk eller andra yrken.
Vid Hostterminens borjan inskrefvos 5 och en måuad derefter inskrefs 

åfven 1, hvilken egde giltigt skål till sin fordrojda ankomst; antalet var 
den terminen 34. Under vinterferierna afgick en lårjunge for att egna sig 
åt handel, och vid Vårterminens bbrjan inskrefvos 5, hvadan antalet denna 
termin år 38.

Lårjungarnes antal i de sårskilda klasserna har varit fbljande
Hbstterminen:

i l:sta klassen 5,
i 2:dra klassen 10,
i 3:dje klassen 19, 

deraf 6 på reallinien.

Vårterminen:
i l:sta klassen 10,
i 2:dra klassen 10,
i 3:dje klassen 18, 

deraf 5 på reallinien.

D. Skollokaleii.
Plåttaket på låroverkshuset har blifvit oljestruket.

E. Undervisningsmaterielen.
For låroverkets medel hafva blifvit inkbpta Stielers stdrre Hand-Atlas 

samt åtskilliga bocker.
Låroverkets bibliothek har fått emottaga fbljande gåfvor: 1 ex. Geo

logiska Våggtaflor”; Svensk Fbrfattnings-samling for år 1873; några håften 
innehållande bidrag till Sverges officiella Statistik; Westmanlands Forn- 
minnes-fbrenings Årsskrift, Lsta håftet, samt'låroverkens Årsberåttelser.
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F. Examina.
Hbsttermins-examen boils den 18 December, dervid såsom ledare och 

vittnen voro nårvarande: Inspektor Scholæ, Kyrkoherden Fil. Dokt. Herr 
G. A. Westholm, Herr Bergshauptmannen och. Riddaren Fil. Dokt. P. N 
Sewén, Herr Borgmåstarea P. Schott och Herr Rådmauuen J. A. Ekstedt.

Årsexamen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 5 Juni.
Sala den 15 Maj 1871.

III. Lagre Slemcntarlåroverket i Arboga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. L. II. Afzelius).

Undervisningen.
Hostterminen borjade den 30 Augusti och afslutades den 19 Decem

ber; Vårterminen borjade den 22 Januari och kommer att afslutas den 9 
inst. Juni.

Låsetimmarna hafva fortfarande varit forlagda till formiddagarna kl. 
8—10 samt kl. !2—3 efterm., och dessutom for klasserna V—HI till kl. 
5—6 Mandags- och Thorsdags-eftermiddagar, med det undantag for 2:dra 
klassens lårjungar, att dessa på Thorsdagarna slutat kl. 2 och i stållet låst 
mellan 5—6 e. m. Ofningarna i Gymnastik hafva egt rum for alla lårjun
garne gemensamt hvarje dag en half timme omedelbart efter morgonlek- 
tionernas slut; till vapenofningar for de lårjungar, som deruti dfvats, har 
en timme på Lordagseftermiddagarna varit anslagen. Ofningarna i Sang 
och Instrumentalmusik hafva varit forlagda till Tisdags- och Fredagsefter
middagar; de båda sångafdelningarna hafva haft den gemensamma bfnings- 
timmen på ( nsdagseftermiddagarna. Till undervisning i Teckning hafva 
varit anslagna och i den allmånna 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 frivilligt dertill anmålt sig. — De lårjungar på klassiska linien, hvilka 
varit befriade från låsning af Grekiska språket, hafva på de åt detta sprak 
anslagna lårotimmar varit sysselsatta i enlighet med foreskrifterna i Nåd- 
Cirkulåret af den 10 Mars 1869 och har dervid for 5:te klassens dispense- 
rade en af dessa lårotimmar varit anslagen till Latinskrifning.

Hemlexor hafva i alla klasser for hvarje dag blifvit lårjungarne fbre- 
satta, for kl. I i ett å två åmnen, for kl. II i allmånhet i 2:ne åmneo och 
for de bfriga i 3:ne åmnen, och kunna dessa hemlexor i allmånhet anses 
hafva upptagit: for l:sta klassen omkr. 1 timme dagligen; for 2:dra klass. 
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omkr. l’/.j timme; for 3:dje klassen l*/a a 2 timmar samt for 4:de och 5:te 
klass. 21/, a 3 timmar. Den tid, lårjungarne behoft anvånda på sina hem- 
scripta, har flertalet uppgifvit till 2 timmar i veckan.

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

undervisningen i Franska i V— IV samt i Latin i III; Vålskrifning i IV r.; 
tillsammans 20 timmar i veckan.

Kollega L. T Sundell: Matematik i V—II; Tyska i II (4 t:r); Vål
skrifning i III k.\ tillsammans 31 timmar.

Kollega, Fil. Dokt. G. II. von Stapélmohr: Alla åmnen i I utom Teck
ning; Fysik i V—IV; bitrådt vid undervisningen i Naturvetenskap i IV r 
och III r. (gemensamt 1 t:e) samt i Kristendom i III (Bibi. Hist. 1 t:e); 
tillsammans 30 timmar.

Kollega, Fil. Dokt. J. E. E. Åhrling: Historia och Geografi samtNa- 
turalhistoria i V—II; Kristendom i II; tillsammans 31 timmar.

Kollega, Fil. Dokt. S. 0. Stenberg: Kristendom i V—III; Svenska i 
V—II; Grekiska i V—IV; bitrådt vid undervisningen i Tyska i II (3 t:r); 
Vålskrifning i II; tillsammans 30 timmar.

Kollega, Fil. Dokt. G. V. Kemner: Franska i V—IV; Engelska i IV— 
III; Latin och Tyska i III; Svenska (låsebfningar) i II (1 t:e); Vålskrifning 
i III r. och I (1 t:e); tillsammans 29 timmar.

Rektor har råttat 5:te och 4:de klassernas Latinska och Tyska hem- 
themata, Kollega Stenberg 5:te och 4:de klassernas Svenska samt Kollega 
Kemner 3:dje klassens Latinska och Tyska uppsatser, jemte det den sist- 
nåmnde handhaft 5:te klassens dispenserades sårskilda Latinska skrifbfnin- 
gar.

Under låseåret hafva foljande lårostycken blifvit genomgångua:

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

— Forstå hufvudst. af Katekesen. — Låsning af valda bibelstallen 
och psalmer.

Modersmålet: Låsning af valda styeken ur Sundéns låsebok samt Starbacks "Be- 
råttelsor ur Svenska Historien”, med bfning for lårjungarne att med 
egna ord återgifva innehållet af det låstn. — Af Språklåran, efter- 
Brodéns lårobok, hufvudsakligen samma delar, som blifvit genom- 
gångna vid undervisningen i Tyska språket. — Det vigtigaste om 
satsdelarna samt bfningar i råttskrifning.

Tyska: Hjorts Grammatik, det vigtigaste af formlåran (utom pronom. demonstr., 
derterm., interrog. och relat.) till och med Hjelpverberna och aktiva 
och svaga Verbets regelbundna bøjningsformer, jemte de i låroboken 
forekonnnande dubbla "Ofningar for den forstå undervisningen" med 
resolution samt bfning i sårskiljande af satsdelarna.

Matliematik: Arithmetik: de fyra råknesåtten i hela tal jemte bfning i anvån- 
dande af decimaler samt tillåmpning på Sorter. — Hufvudråkning. 

Naturlåra: Dø forstå grunderna till Djur- och Våxtrikets kånnedom, inhåmtade 
under innanlåsning och forklaring af Berlins låsebok.
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Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia, efter Ekelunds "Lårobok for 
forstå begynnare”, till Kalmare Unionen. — Efter Palmblads Geo
grafi: det allmånnaste om verldsdelarna samt Sveriges, Norges, Dan
marks, Rysslands och Englands fys. och polit. Geografi

Andra Klassen.
Kristendom: Bibi. Hist-, Nya Tostam. — Andra hufvudst. af Katekesen jemte 

repetition af det forstå. — For ofrigt som i foregående klass.
Modersmålet: Laseofningar såsom i foregående klass. — Af formlåran det vig

tigaste och hufvudsakligen detsamma, som blifvit genomgånget vid 
undervisningen i Tyska språket. — Satsbildnings- samt råttskrif- 
nings- och interpunktionsofningar.

Tyska: De i låroboken forekommande "Låttare stycken till ofversattning” samt 
styck. 1—9 i Svedboms storre låsebok. — Formlåran fortsatt och 
fullstandigare till och med Konjugation af svaga Verber och under 
låsningen forekommande starka Verber jemte det al'månnaste om 
Adverbier och Partiklar. — Ofningar i sårskiljande af Ordklasser 
samt satser och satsdelar.

Mathematik: Arithmetik: de fyra råknesåtten i Bråk med tillåmpning på Sor
ter. — Hufvudråkning. — Geometrisk åskådningslåra efter Bergius.

Naturlara: Om Dåggdjuren, efter Berlins låsebok. — Det vigtigaste om våx- 
ternas yttre organer samt Sexualsystemet, med ledning af Anders- 
sons "Inledning till Botaniken", Haft. 1, samt "botaniska Våggtaflor". 
— Insamling och undersokning af några allmånnare vårvåxter.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia från och med Kalmare Unio
nen till Carl XII. — Tysklands, Hollands, Belgiens, Schweiz’ och 
Frankrikes fys. och polit. Geografi jemte repetition af det fore
gående.

Tredje klassen.
Kristendom.: Bibi. Hist, repet. — Tredje, fjerde och femte hufvudst. af Kate

kesen jemte repetition af de foregående. — Valda bibelspråk och 
psalmer.

Modersmålet: Låse- och Skrifofningar. — Det vigtigaste af satslåran.—Form
låran repeterad.

Latin: Formlåran efter Rabes lårobok repeterad och fullstandigare. — Af Ca- 
suslåran det vigtigaste. —Cornelius Nepos: Militiades, Themistocles, 
Aristides och Cimon. — Skrifofningar på lårorummet.

Tyska: Formlåran fullstandigare och afslutad. — Svedboms st. låsebok, styck. 
10—29. — Skrifofningar på lårorummet. — R.ealliniens sårskilda 
timme anvånd till skrifofningar på lårorummet.

Engdska: Enbloms lårobok, formlåran till præpositionerna. — Låseboken st. 
27—38 med undantag af det 35:te. — Skrifofningar på lårorummet.

Mathematik: Klass. linien: Arithmetik, låran om Sorter samt Reg.-de tri. ■— 
Ofning i hufvudråkning. - Geometri, Eukl. Bok. 1. — Reallinien: 
Arithmetik, Reg.-de-tri, Intresse-, Bolags- och Kedjeråkning. — Of
ning i hufvudråkning. - ■ Geometri, Eukl. Bock. 1—4.

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons "Inledning till Botaniken”, Haft. 1, med 
ledning af samma forfattares "botaniska våggtaflor” och Thedenii 
Skolbotanik samt insamlade 50 våxtarter. — Zoologi: Torins låro
bok, Inledningen och Dåggdjuren till Pecora, med ledning af Fied- 
lers "Anatomische Wandtafeln” och Krans’ "das Thierreich in Bil
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Jern”. — Realliniens sarskilda timme anvand till låsning af de fram- 
mande verldsdelarnes 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 repe
terad.

Fjerde Klassen.
Kristendom: Katekesen repeterad. — Bergs Bibelhandbok, Gamla Testamentets 

Kanoniska bocker. — Låsning af Evangelierna.
Modersmålet: Låseofningar. — Sats- och Interpunktionslåran afslutade. — Skrif

ofningar på lårorummet.
Latin: Form- och Casuslåran fullstandigare ; fortsattning af Syntaxen, det vig

tigaste. — Cornelius Nepos: Themistocles, Pausanias, Alcibiades, 
Thrasybulus. — Ett hemtheina i veckan.

Grekiska: Kiihners Grammatik, det vigtigaste af formlåran t. o. m. Verba på 
(u samt låseofningsstyck. 1—42. — Xenophons Anabasis, Bok. 1, 
Kap. 1.

Tyska: Formlara repeterad; af Syntaxen det nodvåndigaste. — Låseboken st. 
49—60. — For Reallinien ett hemthema i veckan.

Engelska: Formlåran afslutad och repeterad. — Låseboken styck. 38—44. —• 
Lokutionsofningar. — De från Grekiska dispenserade lika med 3:dje 
klassens realister.

Franska: Oides lårobok, det vigtigaste af formlåran till de oregelbundna Ver- 
berna. — Låsebokens l:sta afdelning styck. 1—39. — Lokutions- 
bfningar.

Mathematik: Klass. linien: Arithmetik: Reg.-de-tri och Intresseråkning. — Of- 
ning i hufvudråkning. — Geometri, Euklid. Bdck. 1—2. — Real
linien: Geometri, Eukl. Bbck. 5—6 efter Bjbrling. — Algebra, Bjbr- 
lings, Eqvationer af 1 :a graden med en obekant jemte problemer.

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons lårobok, Haft. 2, "Kronblomstrige" och 
"Fåstblomstrige”, med ledning af egna herbarier, Thedenii Skolbota- 
nik, Fristedts Exsiccater och ett Skolans herbarium. — Insamlade 
ytterligare 75 våxtarter. — Zoologi: Torins lårobok, Dåggdjuren 
och Foglarne till Hbnsen med ledning af Kraus’ "das Thierreich in 
Bildern” och Sundevalls "Atlas till Svenska foglarne” samt Skolans 
naturaliesamling. — Realliniens sarskilda timme anvand till repeti
tion af fys. Geografi tillsammans med 3:dje klassens realister. — 
Fysik: Floderi lårobok, Inledningen och Geostatiken till Vågen.

Historia och Geografi: Klass. linien: Gamla tidens Historia, efter Ekelunds lå
robok, til Alexander, jemte nbdig Geografi. — Ofversigt af de fråm- 
mande verldsdelarnes polit. Geografi samt de fbrnåmsta Europeiska 
culturlåndernas polit. Geografi repeterad. — Reallinien: Gamla Ti
dens och Medeltidens Historia efter Wennerstrbms lårobok. — Geo
grafi lika och tillsammans med klass. linien.

Femte Klassen.
Kristendom: Katekesen repeterad. — Bibellåsning lika och tillsammans med 4:e 

klassen. — Skarstedts Kyrkohistoriska beråttelselser, l:sta och 2:a 
tidehvarfvet.

Modersmålet: Låroboken repeterad. — Låse- och råttskrifningsbfningar. — 
Uppsatser på lårorummet.

4
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Latin: Syntaxen fullstandigare med extemporerade bfningar. — Cæsar de bello 
Gallico, Bok. 1. —Ovidii Metamorph., Quatuor Aetates, Phaeton. — 
Ett hemthema i veckan.

Grekiska: Formlåran afslutad och repeterad. — Xenophons Anabasis, Bok. 1, 
Kap. 1—7.

Tyska: Grammatik fullstandigare. — Låseboken styck. 67—88. •— Schillers 
Wilhelm Tell, l:er—2:er Aufz., l:ste Scene. — Ett hemthema i 
veckan.

Engelska: Grammatik: fullstandigare. — Walter Scotts Tales of a Grandfather 
(Bergend. Edit.), Kap. 1—5. — Skrifofningar på lårorummet.

Franska: Klass. linien: Oides lårobok, det vigtigaste af formlåran till de ore- 
gelbundna Verberna. — Låsebokens l:sta afdelning styck. 1—30. — 
Reallinien: Formlåran fullstandigare jemte de oregelbundna Verber
na. - - Låsebokens 2:dra afdelning styck. 1—38. — Skrifofningar 
på lårorummet.

Mathematik: Klass. linien: Arithm., Reg.-de-iri, Intresse- och Bolagsråkning. 
— Algebra, till Multiplikation i Bråk. — Geometri, Euklid. Bbck. 
1—4. — Reallinien: Algebra, Irrationela qvantiteter, qvadratrbtter, 
imagin. qvantiteter, Eqvationer af 2:dra graden till § 4 af 8 kap. 
jemte problemer. — Geometri, Eukl. Bbck. 5—6. — Geometriska 
bfningssatser. — Repetition.

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons lårobok, Haft. 2, med ledning af egna 
herbarier, Thedenii Skolbotanik, Fristedts Exsiccater samt Skolans 
herbarium. — Insamlade ytterligare 75 våxtarter. — Zoologi: To- 
rins lårobok, de vertebrerade djuren, med ledning af Krans’ "Bilder”, 
Sundevalls Atlas och Skolans naturaliesamling. — Fysik: Leksells 
lårobok, det vigtigaste.

Historia och Geografi: Klass. linien: Gamla Tidens Historia afslutad och repe
terad. — Reallinien: Wennerstrbms lårobok afslutad och repeterad 
samt på Realliniens sårskilda timme Asiens, Afrikas och några af 
de fbrnåmsta Europeiska culturlåndernas polit. Geografi repeterad 
tillsammans med 4:de klassen. — Båda linierna gemensamt hafva 
repeterat Fåderneslandets Historia fr. o. m. Gustaf Wasa samt A
merikas och Australiens polit. Geografi.

Lårarne.
Till den vid forrå låseårets borjan lediga femte Kollegatjensten vid 

Låroverket utnåmndes den 12 Mars forl. år extra Låraren vid H. Elemen- 
tarlåroverket i Linkoping, Fil. Dokt. Gustaf Voltemar Kemner och intrådde 
han med innevarande låseårs borjan i tjenstgøring hårstådes. — Till den 
under forrå Vårterminen ledigblifna Gymnastiklårarebefattningen vid Låro
verket utnåmndes vid slutet af terminen Løjtnanten vid K. Westmanlands 
Regemente, Sven Anton Hallstrom, och intrådde han vid borjan af innevar. 
låseår i tjenstgøring hårstådes. — Tjenstledighet under innevarande termin 
från den 1 Mars har åtnjutits af Lbjtnant Hallstrom, och har under tiden 
Gymnastiklårarebefattningen uppehållits af Sergeanten vid K. Westmanlands 
Regemente E. M. Eklundh. — Såsom vikar. Ritlårare har Kaptenen vid 
K. Lif-Reg:ts Grenadier-Corps, R. S. O., Frih. St. Creutz under hela låse
året tjenstgjort.
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Rektor har varit klassforeståndare for 5:te klassen, Kollega Sundeli 
for 4:de, Kollega Åhrling for 3:dje, Kollega Stenberg for 2:dra samt Kollega 
Stapélmohr for l:sta klassen.

Lårjungarne.
Vid forrå redogorelsens afgifvande var lårjungarnes antal 63. Af dessa 

afgingo efter låseårets slut 21, deraf 6 till hogre Elementarlåroverk (.2 till 
Westerås, 3 till Orebro, 1 till Carlstad), 1 till lagre Elementarlåroverket i 
Eskilstuna, 1 till Tekniska skolan i Orebro, 1 i Telegrafverkets tjenst, 2 
till Jernvågarna, 1 på Kontor, 1 i Handel samt 8 utan uppgifven afsigt. — 
Vid hostterminens borjan inskreivos 16 lårjungar, deraf 5 i 2:dra och 11 
i l:sta klassen, och var altså antalet under Hostterminen 58. Sedan vid 
terminens slut en lårjunge afgått till Handelsyrket samt vid Vårterminens 
borjan 4 lårjungar blifvit inskrifne, har antalet denna innevarande termin 
utgjort 61, deraf 4 tillhort 5:te klassen, 7 den 4:de, 9 den 3:dje, 23 den 
2:dra samt 18 den l:sta klassen. — Af 5:te klassens lårjungar hafva, sedan 
vid låseårets borjan en af lårjungarne i denna klass ofvergått från klassi
ska linien till reala, 2 tillhort klassiska linien och af dessa 1 varit från 
Grekiska dispenserad; af 4:de klassens lårjungar hafva 5 tillhort klassiska 
linien och af dessa 3 varit från Grekiska dispenserade; af 3:dje klassens 
lårjungar hafva 6 låst Latin.

Skollokalen.
Intet anmårkningsvårdt att omnåmna.

Undervisningsmaterie len.
Från Kongl. Ecklesiastik-Departementet, H. H. Ephorus, Consistorium 

och andra Auktoriteter har Laroverket med tacksamhet emottagit foljande 
bocker och planschverk: Geologiska Våggtaflor af E. Erdman; Sv. Fbrfatt- 
ningssamling for år 1873; Statistiska Central-Byråns und. Beråttelser for 
åren 1870, 1871; Bidrag till Sveriges officiela Statistik, 7 håften, innehål- 
lande olika myndigheters und. Beråttelser; Plan till Statistik ror. elemen- 
tarundervisningen; Betånkande och Forslag till inråttaude af en pedagogisk 
undervisningsanstalt for Elementarlårare; Und. betånkande ang. pensione
ring af enkor och barn efter Prester och Elementarlårare; Westmanlands 
Fornminnesforenings Årsskrift, l:a årgangen; Geometrisk Konstruktions-och 
Projektionslåra af A. Pasch jemte åtfoljande 20 planscher (2 exemplar), 
samt den vanliga samlingen af Låroverkens årsberåttelser.

Dessutom får jag med tacksamhet omnåmna foljande gåfvor: Från K. 
Vetenskaps-Akademien genom Intendenten, Hr Professor F. A. Smitt: en 
samling Fiskar, inlagda i sprit, deraf 24 arter tillhora den Svenska Fau
nan och 4 arter åro exotiska, samt af Herrar Stadsfullmåktige iArbogaett 
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anslag af 100 rdr rmt, hvilket Hrr Stadsfullmåktige i slutet af forrå låse
året val villigt beviljade Låroverket till inkbp af utensilier for uaturalie- 
samli:igen.

I en foregående årsberåttelse omnåmndes, att hårstådes år 1871 aflidne 
f. Kaptenen vid K. Uplands Regemente C. T. Stromberger i sitt den 8 April 
1867 uppråttade testamente ihågkommit Arboga Elementarlåroverk med ”en 
donation af Ett Tusen rdr rmt, hvaraf årliga råntan såsom premier for flit 
och godt uppforande uti tre olika poster af 10, 20 och 60 riksdaler tillde- 
las tre af de mest deraf fortjenta bland de fattigare ynglingarne”. — Jag 
har nu glådjen meddela, att det donerade kapitalet, 1000 rdr, fbrlidne år 
blef af utredningsmånnen i afl. Kapten Strombergers sterbhus till Lårover
ket bfverlemnadt, så att premier af denna donation kunna vid inst. års
examen till deraf fortjenta lårjungar utdelas.

£xamina.
Hbsttermins-examen boils den 19 December, dervid såsom ledare och 

vittnen voro nårvarande: Inspector Scholæ, Fbrste Stadslåkaren, Hr Med. 
Dokt. IL. JA. Bergmanson; Hr Borg mås taren JA W. Bosæus; Hr v. Håradsh. 
Fil. Dokt. Th. Elf stedt; Ordforanden bland Stadsfullmaktige; Hr Bruks- 
patronen C. Stenberg; Hr Majoren och Riddaren B. Wolfram; Hr v. Pa
storn, Fil. Dokt. och Theol. Kand. A. Dehlgren samt Hr Handlanden och 
Riddaren J. O. Rosendal. Den offentliga årsexamen år af H. H. Ephorus 
utsatt att hållas den 9 inst. Juni.

Till afslutande af denna redogbrelse har jag glådjen omnåmna det be- 
sbk, hvarmed Låroverket hedrades, då dess vbrdade Ephorus sistlidne Fre
dag inspekterade detsamma. Detta besbk bor for Låroverkets lårare utgbra 
det kåraste minnet från det låseår, som nu går till ånda.

Arboga den 18 Maj 1874.

IV. Sladspedagogien i Koping.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. M. Barkéu.).

Vid återblicken på det snart tillåndagångna låseåret fåster sig tanken 
ovilkorligen i fråmsta rummet vid den stora och smårtsamma fbrlust denna 
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skola lidit genom sin vbrdnadsvårde, ålskade Inspektors, Kyrkoherden df
ver Kopings Stads- och Landsforsamlingar, Ledamoten af Kongl. Nord
stjerne-Orden, Filos. Ju beldoktor n och Theol. Doktorn, Hbgvbrdige Hen.’ 
Olof Rudolf Sollanders dbdliga frånfålle, som timade den 9 sisti. Augusti. 
Under 40 år eller alltsedan 1834 hade Doktor’ Bellander haft nårmaste till- 
synen dfver denna skola och genom sitt stadse visade fortroende och vån- 
skap for lårarne, sin faderliga kårlek och vålvilja for lårjungarne, af hvilka. 
såkerligen mangen har att tacka hans allvarliga råd och bmma formanin- 
gar for hela sin lefnadsriktning, kunde han icke annat ån vinna allas var
maste tillgifvenhet, tacksamhet och vordnad. Saknaden och sorgen vid hans 
bortgång kånnas derfor så mycket djupare, vålsignelsen dfver hans minne 
så mycket innerligare. Att detta minne hår i skolan skall fortlefva vål- 
signadt intill senaste efterverid derfor åro åfven de båda stiftelser han 
gjorde till ungdomens uppmuntran och till hågkomst af sina båda synner- 
ligt lofvande, i fortid bortryekta sbner en ytterligare såker borgen.

I ledigheten efter den aflidne har H. H. Eforus fbrordnat stadens Borg- 
måstare, Riddaren af Kongl. Wasa-Orden Herr Osliar Schenstrom att tilis 
vidare vara skolans Inspektor och kunde helt visst intet lyekligare val hafva 
tråffats med afseende på det varma nit och deltagande, hvarmed Borgmå- 
star Schenstrom stadse omfattat allt som gagnar denna stad och sårskildt 
denna skola.

tndervisningen.
Hostterminen bbrjade den 30 Augusti och afslutades den 20 Decem

ber. Vårterminen bppnades den 20 Januari och år af H. II. Eforus be- 
ståmd att afslutas den 5 Juni.

Dagliga lårotiden har detta, likasom flera foregående år, varit fdrlagd 
till forraiddagarne kl. 7—9, 10—12 och efterm. kl. 1—2.

Tisdagar, Onsdagar, Fredagar och Lbrdagar kl. 12—1 har ungdomen 
bfvats i gymnastik med och utan redskap, i enklare infanterirbrelser och 
kroppsbfningar, hvilka når våderleken så medgifvit fbretagits i fria luften.

Undervisning i sang har meddelats Tisdags och Fredags efterm. kl. 
3—4 och i

Teckning Måndags och Thorsdags efterm. kl. 3—5 uti frihands-, linear- 
och klotsritniug.

Lårobockerna hafva varit hufvudsakligen desamma som begagnas vid 
hbgre Elementarlåroverket i Westerås och lårokurserna inom Kollegaklassen 
i de fiesta åmnen motsvarande forstå klassens, men i Rektorsklassen for de 
åldre lårjungarne utstråckts till 3—5 klassernas kurser. I Engelska språ- 
ket hafva 11 lårjungar njutit undervisning, i Franska 2 och i Latin 1, till 
en del på sårskilda timmar.

Lårarne.
Strax fore hbstterminens bbrjan erhbll Gymnastiklåraren, Lbjtnanten 

B. Lindgren, på begåran afsked från sin befattning, hvilken han i sjuter- 
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miner innehaft, och har H. H. Eforus sedan till denna tjenst utnåmnt Løjt
nanten vid Kongl. Nerikes regemente Rolf Sckenstrbm, som fore Herr Lind
gren under 9 terminer uppå fororduande med utmarkt skicklighet och nit 
ledde ungdomens gymnastikofningar, hvadan han med allt skal af både lå
rare och lårjungar nu helsas vålkommen åter. Under ledigheten, eller hela 
hosttermin och mer an halfva vårterminen, har Kaptenen vid Kgl. Westman
lands Regemente, Frih. L. Fleming, haft godheten uppehålla denna under
visning efter fbrordnande.

Civil-Ingenioren E. F. Hultgren har afven under hela detta låseår va
rit forordnad till lårare i teckning.

Rektor och Kollega hafva undervisat hvar och en inom sin klass med 
uudantag att Kollega D:r Bellander bestridt undervisningen afven i Engel
ska språket inom Rektorsklassen.

Lårjungarne.
Lårjungarnes antal vid forrå låseårets slut utgjorde . . . 37.
Vid borjan af hbstterminen inskrefvos............................. 5.

„ vårterminen „ . ...........................2^- 44.
Vid hostterminens borjan afgingo........................................9.

„ vårterminens borjan afgick.......................................... 1-10.
så att antalet under vårterminen varit

i Rektorsklassen....................................................... 20.
i Kollegaklassen........................................................14. 34. 44

Utaf de afgångne hafva 2 bfvergått till hogre låroverk, 1 erhållit an- 
stållning såsom ritare vid mek. verkstad, 1 i bokbandel, 1 i minuthandel, 
1 å boktryckeri och 4 ingått i handtverk och landtbruk.

Skollokalen 
oforåndrad.

Lndervisningsinaterielcn.
For skolans egna medel hafva inkbpts Våggtaflor i 2 kurser for un

dervisningen i teckning, Atlas ofver Skandin. Dåggdjur m. fl. forts, samt 
åtskilliga kartor, lexika och låsebbcker.

Genom Konsistorii-Expeditionen de fiesta låroverks årsberåttelser.

Examina.
Hostterminens examen hblls den 20 December, hvarvid skolans t. f. 

Inspektor, Borgmåstaren, R. W. O. Oskar Schenstrom och Rådman J. E. 
Moller såsom ledare och vittnen voro nårvarande. Den offentliga årsexa- 
men ar af H. H. Eforus utsatt att hållas den 5 inst. Juni.

Kbping den 12 Maj 1874.
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V. Nora Stadspedagogi.
(Uppgift af Rektor Ernst Brandberg.)

Ind er visningen.
Innevarande låseår tog sin borjan den 25 Aug. och afslots den 18 De

cember. Afslutningen af vårterminen, som borjade den 22 Januari, år af 
Eforus beståmd till den 6 Juni.

Den dagliga lårotiden har varit så indelad, att undervisningen, efter 
foregången bon med bibellåsning och forklaring, fyra dagar i veckan fort- 
gått med båda klasserna från kl. 7—9 och 1/all—1 samt tvånne dagar 
7—9 och */2ll—'/al f. m., med ungefår en halftimmes framflyttning af 
morgontimmarne under den morkaste årstiden, samt dessutom med den 
ofre klassen fyra dagar 3—4 och med den nedre tvånne */a4—‘/a5 e. m. 
Ofningarne i gymnastik hafva hållits hvarje dag en halftimme efter formid
dagslektionernas slut och i sang Onsdags- och Fredagseftermiddagar 3—4. 
De forrå hafva bestått i pedagogisk gymnastik med och utan redskap, mar- 
scher och exercis samt lekar och kroppsrorelser i fria luften; de sednare i 
tontråffning, koralsång och tvåståmmiga sanger.

De under året begagnade lårobocker hafva i allmånhet varit desamma 
som i Orebro Elementarlåroverks fyra nedersta klasser, och betraffande un
dervisningens omfång hafva lårokuiserne ungefårligen motsvarat dem, som 
for Elementarlåroverkens 3:ne nedersta klasser åro fbreskrifna. Dock har 
på ofre klassens hogre afdelning undervisningen i de fiesta åmnen utstråckts 
till 4:de klassens kurser.

Med anledning af K. M:ts nådiga fdreskrift om undervisningstimmar- 
nas inskrånkning for Elementarlåroverkens 3:ne nedersta klasser, har kolle
gium, som ansett denna fdreskrift åfven bora gålla pedagogierna, efter in- 
hemtadt yttrande af Eforus, från och med låseårets borjan tillåmpat den- 
samma, men med hånsyn till att hvardera klassen, genom sin fordelning 
i tvånne årsafdelningar, ungefårligen motsvarar 2:ne klasser af Elementar- 
låroverken, ansett sig dervid bbra gå en medelvåg och således beståint låro- 
timmarne, de kalligrafiska iuberåknade, till 28 for nedre och 30 for ofre 
klassen. På dessa timmar hafva de sarskilda låroåmnena så fordelats, att 
Rektor undervisat i Kristendom 7 timmar i veckan (ofre kl. 3, nedre 1), 
i Historia och Geografi 9 (ofre kl. 5, nedre 4), i Tyska språket 5 (ofre kl.), 
i Engelska 2 (ofre kl.), i Kalligrafi 3’/a (ofre kl. l‘.a, nedre 2), i Latin och 
Grekiska 2’/a (ofre kl.), tillsammans 29 timmar; Kollega: i Naturvetenskap 
4 (ofre kl. 2, nedre 2), i Svenska språket 8 (ofre kl. 3, nedre 5), i Tyska 
5 (nedre kl.), i Matematik 12 (ofre kl. 6, nedre 6), tilis. 29 timmar. Under 
båda terminerna hafva 32 lårjungar begagnat sig af undervisning i Tyska och
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8 i Engelska, men endast 2:ne i Latinet, af hvilka sednare den ene under 
vårterminen afven undervisats i Grekiska språket; men enår ett tillråckligt 
antal lårotimmar icke kunnat i låsordningen inrymmas åt de tvånne sist- 
nåmnda låroåmnena, har Rektor några timmar hvarje vecka deruti lemnat 
enskild undervisning. — Likasom under flera foregående år har Rektor 
ensam handhaft ledningen af morgonbonerna med dithorande bibelforkla
ringar, hvaremot Kollegan råttat samtlige lårjungarnes skriftliga uppsatser 
på modersmålet. De Engelska och Latinska hafva råttats af låraren i dessa 
åmnen. Under vintermånaderna har Sbndagsgudstjenst af lårarne turvis 
fbrråttats i skolans storre lårosal.

Lårarne.
Under hela låseåret hafva de ordinarie lårarue utan afbrott tjenst- 

gjort, och Kollega, D:r Bdlmanson, derjemte under samma tid på fbrord- 
nande uppehållit de ånnu vakanta lårarebefattningarna i gymnastik och 
sång. Rektor har varit foreståndare for ofre och Kollega for nedre klassen.

Lårjungarne.
Vid afslutningen af sistlidna låseår utgjorde dessas antal 39, af hvilka 

vid hostterminens borjan endast 24 återkommo. Bland de 15, som lemnade 
laroverket, afgingo 5 till Orebro hogre Elementarlåroverk, nåmligen: från 
ofre klassen 1 till 5:te och 1 till 4:de latinklass samt från nedre 2 till 2:dra 
och 1 (med underhaltiga betyg) till l:a klassen, 1 till teknisk, 1 till landt- 
bruksskola, 2 till handel, 1 till mekanisk verkstad och de dfrige utan upp- 
gifven afsigt vid afgången. Under hostterminen inskrefvos 12, hvadan an
talet då utgjorde 36, nåmi. 11 i ofre och 25 i nedre klassen, fbrutom 2:ne, 
hvilka fingo såsom auskultanter deltaga i undervisningen. Sedan 1, efter 
att hafva fått plats som bodgosse, afgått under terminen och 1 utan angif- 
vet skål mot slutet, 3 under vårterminen inskrifvits och 1, efter vunnen 
anstållning såsom postskrifvare, under densamma lemnat laroverket, utgbr 
antalet f. n. 36, eller 8 i ofre och 28 i nedre klassen, fbrutom 1 auskultant.

Skol-lokalen
befinner sig i ofbråudradt skick.

Undervisningsmaterielen.
Af skolans medel hafva inkbpts: ett Tellurium och Lunarium, 3:ne 

storre på våf uppfordrade Kartor biver Skandinavien, de 3:e sista håftena 
af Holmgrens Zoolog. Atlas, 1 Stielers Atlas jemte några mindre kartor, 
diverse bbcker for biblioteket samt till utlåning åt obemedlade lårjungar, 
hvarjemte skolan for sitt bibliotek genom Konsistoriiexpeditionen fått e- 
mottaga de fiesta af Låroverkens Årsprogrammer och såsom gåfva af stu
deranden K. V. E. Hartman ett handbref af Kon, Karl XII, dat. Lund 
den 11 Juni 1718.
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Bxamina.
Hbstterminsexamen boils den 18 December, ocb voro dervid såsom le- 

dare och vittnen nårvarande: Inspect. scholæ, Herr Kontraktsprosten Osk. 
Bohm, Herr Borgmåst. K. J. Watz och Herr Komminister J. A. Westén. 
Dagen for vårterminsexamen år, såsom ofvau nåmndt år, utsatt till den 
6 Juni.

Nora den 13 Maj 1874.

VI. Sladspedagogien i Linde.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. E. J. Tågtstrom.)

' Undervisningen.
Hostterminen borjade d. 25 Aug. och slutade d. 19 Dec. Vårterminen, 

som bdrjade d. 19 Jan., kommer att afslutas d. 29 Maj. Låsetimmarne 
hafva, såsom fbrhållandet varit under alla foregående år, varit forlagda dels 
på for- och dels på eftermiddagarne: formiddagarne kl. ’/a8—9, 10 — 12 
(Onsdagar och Lordagar till eftermiddagarne (med undantag af Ons
dagar och Lordagar, då ingen låsning egt rum) kl. 3—5; dock har åfven 
under detta år undervisningstiden under den morkare årstiden varit så for- 
åndrad, att låsningarna begynt en half timme senare på formiddagarne och 
en timme tidigare på eftermiddagarne, Lårobbckerna åro hufvudsakligen 
desamma som i h. Elementarlåroverkets i Orebro lågre klasser, der de fleste, 
som fortsåtta sina studier, sbka intråde. Lårokurserna desamma som i h. 
Elementarlåroverkets 3 lågsta klasser. Af vid skolan under hbstterminen 
nårvarande 31 lårjungar hafva 2 låst Tyska och 12 Engelska, och af de 
under vårterminen nårvarande 32 lårjungar låsa 7 Tyska och 14 Engelska. 
Någon undervisning i Gymnastik har under låseårot ej meddelats.

L&rarac.
Undervisningen har under hela låseåret blifvit bestridd af ord. Rek

torn, Fil. Dokt. E. J. Tagtstrom ensam.

i
Lårjnngirnes

antal under hostterminen Bl, under vårterminen 32.
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SkoUokalen
ofdråndrad.

Ilfldervisiiingsiuatenelen
har genom Konsistorii-Notarie-Expeditionens forsorg blifvit ferokad med 
en Våggtafla for mått, mål och vigt, samt med de fiesta låroverks Berat- 
telser for sisti. år.

Examina.
Hosttermins-examen holls d. 19 Dec. i nårvaro af Kontrakts-prosten, 

Ledamoten af K. N. O., Fil. och Theol. Dokt. C. I). Arosenius; dagen for 
vårterminens afslutande år, såsom ofvan sades, beståmd till d. 29 Maj.

Lindesberg den 16 Maj 1874.


