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I. Redogordse for hogre Elementadårowkel 
i Weslerås.

A) Undervisningen.

Hostterminen borjade den 22 Augusti och afslutados den 17 December.
Vårterminen, som borjade den 23 Januari, kommer enligt II. II. Efori bc- 

ståmmande att afslutas den 5 instundande Juni.
Då vid Hostterminens bbrjan samtliga larareplatserna vid detta lårovcrk 

vore besatta med ordinario lårare, hvilka allesamman då voro oforhindrade att 
tjenstgora, så erbjod detta lika lyckliga som hårstådes sållsynta fdrhållande stor 
anledning till glådje. Donna glåoje blef dock snart stbrd, i det att en af lå
rarne strax i borjan af Hostterminen insjuknade, och då sedermera under termi
nens lopp tre af de ofrige lårarne åfven insjuknade, och af dessa tvånne samtidigt, 
såg det ganska betånkligt ut att kunna nppehålla undervisningen; men lyck- 
ligtvis voro de sistnåmnda sjukdomsfallen temligen snart bfvergående, och ge 
nom ett partielt vikariat, men fomåmligast genom den då såsom alltid tillmo- 
tesgående beredvilligheten hos de friska att åtaga sig fiirbkad tjenstgøring, bafva 
ganska få undervisningstimmar till fbljd af den omnåmda sjukligheten gått 
forlorade.

Under Vårterminen hafva, tvånne lårare åtnjutit partiel tjenstledighet, hvar- 
<>m mera liingre ned, under rubriken Lårarne.

Hvad helsotillståndet bland ungdomen betråflar, har detsamma i allmånhet 
varit tillfredsstållande. Under Hostterminen forekomme några fali af skarla- 
kansfeber och nervfeber, och under en del af Vårterminen hafva vid pass 30 
lårjungar varit angripna af den hårstådes gångse messlingsepidemien.

Nåd. Circulåret af den 6 Juni 1873 betråftande undervisningsplanen for de 
tre lågsta klasserna har varit, tillåmpadt, och ingen annan afvikelse från i detta 
hånseende frir bfrigt gållande foreskrifter har egt rum, ån den, att kristendoms
undervisningen i forstå klassen handhafts icke af klasslåraren, utan af den lå
rare, som i nårmast hogre, klasser bestridt denua undervisning; hvarforutom i 
anseende till den partiela tjenstledighet. som klasslåraren i forstå klassen under 
Vårterminen åtnjutit, den undervisningsskyldighet, från hvilken han varit be- 
friad, måst fdrdelas på 2:iio lårare.

Undervisningen for icke-Grekerne har under låseåret va; it på fbljande sått 
ordnad:
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Vil 2:*)  (17 larj.) 3 timmar Engelska tillsammans med r.;

*) 2 ~ hogre, 1 = lagre afdelningen; k. = klassiska linien, r. = reallinien.
**) under låseåret har i V ej funnits någon r.
***J I anledning af pågående byggnadsarbeten i hårvarande skjutbana har under 

hbstterminen blott en (31/, timmars) och under vårterminen hittills ingen skjutbfning med 
denna klass kunnat foretages.

2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker ocli r. i VI1 —VII1 . 5 hr.
VII1: (4 liirj.) 3 tim. Engelska tilis, med r.;

2 tim. Teckning tilis, med icke-Greker ocli r. i Vil 2: och VI 5 t:r.
VI 2: (5 liirj.) 2 tim. Engelska tilis, med r.;

2 t:r Latinskrifning på sårskild tid,
2 t:r Teckning tilis, med icke-Greker och r. i VII och Vil. 6 t:r. 

Vi l: (10 lårj.) 2 tim. Engelska tilis, med r.:
2 tim. Latinskrifning på siirskild tid,
2 tim. Teckning tilis, med icke-Greker och r. i VI 2 —VII . . 6 t:r. 

V: (11 lårj.) 2 tim. Engelska tilis, med r. i IV **)
2 tim. Teckning tilis, med icke-Greker och r. i II7,
1 fee Latinskrifning på sårskild tid.....................................................5 t:r.

IV: (24 lårj.) 4 tim. Engelska på siirskild tid,
2 tim. Teckning tilis, med icke-Greker i V.....................................6 t:r.

Den dagliga undervisningstiden har under hela låseåret varit kl. 7—9, 11 
—2 samt tvånne eftermiddagar i veckan kl. 4—5. Forstå halftimmen af låse- 
dagen, kl. ’/27—7, har varit egnad åt bon med bibellåsning och forklaring, 
med undantag for tiden från 23 Nov. till Hbstterminens slut samt från Vårter
minens bbrjan till Påsk, då morgonbouerna bbrjat 3/47. Ledningen af dessa an
daktsstunder har under detta låseår handhafts af Rektor, och den dervid fbre- 
kommande forklaring har omfattat Apostlagcrningarne samt forrå hålften af Lucæ 
Evangelium. For forstå klassen hafva morgonbonerna under hela liiseåret bbrjat 
kl. ’/4 bfver 7. Gudstjenst har hvarje Sbndag under någon lårares ledning hål- 
lits på låroverkets stora sal, den kaliaste årstiden for hela ungdomen, annars 
for ungefår halfva antalet, då den andra hålften bevistat gudstjensten i Dom- 
kyrkan.

GymnastikOfningar hafva egt rum for klasserna V—VII1: Måndagar kl. 5 
—6 samt Onsdagar och Fredagar kl. 6—7; for klass. I—IV: Tisdagar, Onsda
gar och Fredagar kl. 5—C>. Samfålda bfningar i gevårsexercis och mandver for 
klass. V—VIII hafva å nåmnda timmar stundom forsiggått, hvarjemte klass. V 
sårskildt blifvit bfvad i dessa amnen m. m. Tisdagar kl. 6—7. Till bajonett- 
fåktning for klass. VI och VII1 hafva Thorsdagar kl. 10—11 varit anvånda. 
I fåktning med florett och sabel hafva lårjungarna i klass. VII2 erhållit un
dervisning Måndagar kl. 10—11 och Thorsdagar kl. 5—6. Målskjutning med 
for "salongsskjutning” apterade Remingtongevår hafva klass. VI. och VI11, ett 
skjutlag i sender, fbrehaft å gymnastiksalen Lbrdagar kl. 10—11.

Utom ofvan namda på beståmda dagar i veckan fbrekommande bfningar 
hafva under Hbstterminen 18*/ a timmar blifvit anvånda till sådana bfningar, som 
varit beroende af årstid och våderlek. Bemålda bfningar hafva omfattat: Mål
skjutning å ”Kungsången” for klass. VII2 ***)  samt afdelnings- och kompani- 
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exercis i sluten och spridd ordning for klass. VI och VII i, hvarjemte två dy- 
lika ofningar for lagre klasser forekommit på gymnastiksalen. Under Vårter
minen hafva hittilis 6 timmar till sådana ofningar varit anvånda.

Från gymnastik och vapenofningarna (utom målskjutningar) blefvo på grund 
af lakarebesigtning befriade: vid borjan af Hbstterminen 29 och vid Vårtermi
nens bbrjan 35, hvilket i medeltal utgbr nåra 13 procent af antalet nårvarande 
lårjungar.

Vid sångofningarna hafva lårjungarne varit fordelade i 5 af indelningen i 
låsklasser oberoende afdelningar, hvilka hvardera undervisats foreskrifven tid. 
Instrumentalbfningar hafva egt rum 3 timmar i veckan.

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

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

3:dje ritkursen (6:te och 7:de klass. real, och icke-Greker 2 tim.): Teck
ning och skuggning efter mer utfbrda planscher, samt forklaring bfver perspek- 
tivlårans forstå grunder.

Åt real, i V—VII har en timme hvarje vecka utbfver den eljest for teck
ning afsedda tiden varit anslagen till instrumentalteckning, och har samma tim
me afven varit anvand till extra ritofningar for de lårjungar, som frivilligt der- 
till anmålt sig. I dessa frivilliga ritofningar hafva 42 lårjungar deltagit.

For lårjungarnes skriftliga hemarbeten har ett sårskildt schema varit gal- 
lande, och betråffande lårjungarnes bfriga hemarbeten har, i bfverensståmmelse 
med føreskriften i Nådiga Cirkularet af den 12 Maj 1865, i hvarje afdelning 
funnits en Anteckningsbok, i hvilken for hvarje dag blifvit antecknadt, hvilka 
arbeten lårjungarne haft att fullgora i hemmet.

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

Hvad for ofrigt betråffar undervisningens omfång och indelning på de båda 
bildningslinierna, begagnade lårobbcker m. m., inhemtas detta af fbljande upp- 
gift om

Genomgångua Pensa »»der iåsekel:

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

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



6

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

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

Kl. IV. 3 tim. — Katekisation. — Bergs Bibelhandbok. — Nya Testamen

Kl. V.
tets låsning med forklaring.
3 tim. — Katekisation. — Bergs Bibelhandbok. — Nya Testamen

Kl. VI.
tets låsning med forklaring.
Lagre afdeln. 2 tim. — Forrå hålften af Norbecks Teologi. — 
l:sta perioden af Cornelii Kyrkohistoria. -- Nya Testamentets lås
ning med forklaring.
Hogre afdeln. 2 tim. — Senare hålften af Norbecks Teologi. — 
2:dra och 3:dje perioden af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya Testa
mentets 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.

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

jemte Alanders låsebok. — Geografi: allmån ofversigt af verldsde- 
larna, Europas fysiska geografi utforligare, Sveriges och Noriges 
geografi fullståndigt samt Finlands, Ostersjoprovinsernas och Nord
tyska Forbundets politiska geografi efter Palmblads lårobok.

Kl. II. 5 tim. — Historia: från Kalmare-Unionen till och med Drottn. Chri
stina jemte Alanders lå.-ebok. — Geografi: Europas politiska från 
Nederlåndska monarkien till Asien.

Kl. III. 5 tim. -- Historia: från och med Drottning Christina till lårobokens 
slut, med begagnande af Alanders låsebok. — Geografi: Asiens, Afri
kas och Nordamerikas jemte en kort ofversigt af Sydamerikas och 
Australiens.

Kl. IV. Klassiska linien. 4 tim. — Historia: Gamla Tidens till Mace- 
donierna efter Piitz’ lårobok jemte Grubes karakterskildringar såsom 
låsebok. — Geografi: den fysiska samt Amerikas och Australiens 
politiska. — Kartritning.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Gamla och Medeltidens efter 
Wennerstroms lårobok jemte Grubes karakterskildringar såsom låse
bok. Geografi: lika med klassiska linien.

Kl. V. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Gamla Tidens från och 
med Macedonierna. — Geografi: den mathematiska samt repetition

Kl. VI.
af Europas politiska till och med Frankrike.
Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Medel
tidens efter Piitz’ lårobok. — Geografi: Repetition af den fysiska 
samt af Sveriges, Noriges och Danmarks politiska.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Ekelunds storre sammandrag af 
fåderneslandets till frihetstiden. — Geografi: lika med klassiska 
linien.
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Hogre afdeln. Klassiska linieu. 3 tim.— Historia: Ekelunds 
stiirre sammandrag af fåderneslandets till frihetstiden.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Palmblads lårobok i Nyare Hi
storien till Franska Revolutionen samt fåderneslandets från Kon. Carl 
XII:s ddd till narvarande tid jemte repetition af det foregående af 
Lutherska Tidehvarfvet. — Geografi: Repetition af den fysiska samt 
af Sveriges, Noriges och Danmarks politiska.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Palm
blads lårobok i Nyare Historien till Franska Revolutionen samt få
derneslandets från Kon. Carl XII:s dod till narvarande tid. — Geo
grafi: den fysiska samt Sveriges, Noriges, Danmarks och Forenta 
Staternas i Norra Amerika politiska.
Real-linien. 4 tim. — Histora: Palmblads lårobok i Nyare Hi
storien till åi- 1815 samt repetition af fåderneslandets. — Geografi: 
den fysiska samt Skandinaviens politiska.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Palmblads låro
bok i Nyare Historien från Franska Revolutionen jemte repetition 
af Gamla, Medeltidens och Nyare Historien åfvensom af fåderneslan
dets. — Geografi: Repetition.
Reai-linien. 4 tim. — Lika med klassiska linien, men Sveriges 
Statsforfnttnings historia utfbrligare.

Ulatematik.
Kl. I. 4 tim. — Aritmetik: de fyra råknesåtten med hela tal (repet.), med 

decimalbråk och med sorter, nya och gamla, efter Nystroms råkne- 
låra; ofningar i hufvudråkning.

Kl. II. <5 tim. — Aritm.: brak och decimalbråk. — Askådningslåra: till och 
prismat, efter Bergius.

Kl. III. 5 tim. — Aritm.: Regula-de-tri och intresse-råkning. — Geometri: 
forstå kursen (repet.) samt 46 lårosatser, efter Bergius.

Kl. IV. Klassiska linien. 4 tim. — Aritm.: Bråkrakning (repet.) och 
sammansatt Reg.-de-tri. — Geom.: Eukl. Bok. I (repet.) och III. 
Real-linien. 6 tim. — Aritm.: intresse och rabatt. — Algebra: 
till och med eqvationer af forstå graden. — Geom.: Euklides I—IV 
(repet.)

Kl. V. Klassiska linien. 4 tim. — Aritm.: Sortråkning (repet.) — 
Geom.: Eukl. Bbck. III, IV jemte spridda ofningssatser efter Tod- 
hunter. — Algebra (Bjorlings lårobok): de fyra råknesåtten med o- 
brutna qvantiteter.

Kl. VI. Klassiska linien. 4 tim.
Lagre afdeln. — Aritm.: Reg.-de-tri (repet.) — Geom.: Bok. I 
(repet.) jemte ofning i problemlosning, efter Todhunter. — Algebra: 
de fyra råknesåtten med hela och brutna, positiva och negativa qvan
titeter samt eqvationer af l:a graden.
Hogre afdeln. — Geom.: Urval ur Todhunters ofningssatser sid. 
5—23. — Algebra: Eqv. af l:a graden (repet.), irrationela qvant. 
qvadratrotter, imaginera qvant. eqvationer af 2:a gr. med en obe- 
kant. — Problem: i låroboken sid. 99—107, i Bjorlings saml. l:n 
afdeln. I, II, III, VI.
Real-linien. 6 tim.
Lagre afdeln. — Aritm.: Bolags-, Alligations- och Kedjeråkning. 
— Geom.: Eukl. Bok. V fullståndigt (efter Bjijrling). — Algebra: 



Eqvat. af 2 gr. med en obekant (repet.), roteqvationer, eqvatiouer 
med flera obekanta. — Problem i lårobokens l:a del sid. 184—211, 
i 2:a delen sid. 47—56 i Bj:s problemsaml. sid. 31—41, 54—59, 
urval ur Todhunter.
Hogre afdeln. — Geom.: Eukl. Bok. V fullståndigt, stereometri 
efter Guldbergs Lærebog §§ 1—7, roed problemofningar efter Bjbr- 
ling. — Algebra: låran om eqvat. med flera obekanta afslutad, Rot
ter, Potenser, Logaritmer och Serier med dithbrande problem i lå- 
roboken. — Problemofningar efter Bjbrling och Todhunter.

Kl. VII, Klassiska linien. 4 tim.
Lagre afdeln. — Algebra: imaginåra qvantiteter, eqvationer af 
andra graden med en obekant, rot-eqvationer, maxima och minima 
(Bjbrl. kap. VII § 3—VIII art. 18); alg. problem (Bj. sidd. 36—50 
tredje uppl.j; dessutom har en lårjunge genomgått låran om poten
ser, logaritmer och serier. — Geom.: Eukl. I--IV (repet.), propor
tionslåran (efter Hul tman och Bjbrl.), dess tillåmpning på plan geo
metri (Bjbrl. VI 1—20); geom. problem ur Todhunters samlingsamt 
bfning i skriftlig behandling af geometriska teorem och problem.
Hogre afdeln. —Algebra: rotter i allmånbet, repetition; problem 
i låroboken kap. VIII art. 19 pr. 1—22 samt urval ur problemsam
lingen; dessutom ha 10 lårjungar genomgått eqvationer med flera 
obekanta, potenser, logaritmer och serier, och 2 lårjungar ha ge
nomgått forstå kursen af Phragméns trigonometri. — Geom.: Eukl. 
VI afslutad (Bj. VI 14—30), repetition; geom. problem i urval ur 
Todhunters m. fl. samlingar; skriftliga bfningar hvar fjortonde dag, 
deraf tre gånger under uppsigt på lårorummet.
Real-linien. 5 tim.
Lagre afdeln. ■— Stereometri: Hellstrbms lårobok fullståndigt 
jemte de fiesta problemen. — Trigonometri: forstå kursen fullstån
digt samt stbrre delen af andra kursen i Phragméns lårobok; såvål 
skriftlig som muntlig behandling af algebraiska och geometriska 
uppgifter.
Hogre afdeln. — Stereometri: repetition af Hellstrbms lårobok 
med problem. — Trigonometri: repetition af det forut genomgångna 
(storre delen af Phragméns lårobok). — Algebra och geometri: re
petition jemte talrika problem och bfningssatser, behandlade såvål 
skriftligen som muntligen.

Naturvetenskap.
Kl. I. 2 tim. — Ofversigt af menniskans kroppsbyggnad med ledning af 

Gumperts våggtaflor. Håftena 1 och 2 af Kindbergs Botanik.
Kl. II. 2 tim. — Kindbergs lårobok, haft. 1 och 2. Examinering af våxter.
Kl. III. 2 tim. — Botanik: 3:e haft, af Kindbergs lårobok. Låsning af våx

ter. — Zoologi: Wahlstedts mindre lårobok, klasser och ordningar 
inom djurriket.

Kl. IV. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: Andra afdelningen af Are- 
schougs lårobok. Låsning af våxter. — Zoologi: Torins lårobok, 
dåggdjuren.
Real-linien. 3 tim. — Botanik: samma som classici. — Zoologi: 
Torins lårobok, dåggdjuren och foglarna. — Fysik: Floderi lårobok 
till § 50.

Kl. F. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: Areschougs lårobok, Fa- 
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miljerna inom Corallifloræ samt repetition af andra och tredje afdel- 
ningarne. Examinering och låsning af vaxter med anviindande af 
Thedenii Flora. — Zoologi: Torins lårobok, foglarna och repetition 
af dåggdjuren.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: Are- 
schougs lårobok, de vigtigaste inhemska våxtfamiljerna. Examine
ring och låsning af vaxter med anvåndande af Thedenii Flora. — 
Zoologi: Torins lårobok, reptilier, amfibier och fiskar samt leddju- 
ren och repetition af dåggdjuren och foglarna.
Real-linien. 1 tim. — Zoologi: Sundevalls lårobok till blotdju- 
ren. — 3 tim. Fysik: Floderi lårobok, låran om magnetism, elek
tricitet och varme, vårmelåran dock ej repeterad. — 2 tim. Kemi: 
Blomstrands mindre lårobok till Fosfor.

Kl. VI. Hogre a,fdeln. Klass. linien. 1 tim. — Botanik och Zoologi: 
Repetition af det vigtigaste af det forut genomgångna pensum. — 
1 tim. Fysik: Låran om magnetism och elektricitet efter Schabus’ 
lårobok.
Real-linien. 1 tim. — Zoologi: Sundevalls lårobok, afslutad. — 
3 tim. Fysik: Floderi lårobok, låran om Ijuset till § 150 samt re
petition af magnetism, elektricitet och vårmelåra. — 2 tim. Kemi: 
Det vigtigaste af metallerne efter Berlins mindre lårobok.

Kl. VII. Lågre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Fysik: Schabus’ 
lårobok, vårmelåra, magnetism, elektricitet, allmån fysik och akustik. 
Real-linien. 2 tim. - • Fysik: Floderi lårobok, optik, akustik 
och dynamik. — Skrifiifningar. — 1 tim. Mekanik: dels efter Flo
deri, dels efter Jocknicks lårobok. — 2 tim. Kemi: Berlins mindre 
lårobok till bly. — 1 tim. Mineralogi: Erdmanns populåra Geologi 
till 3:e kap.

Kl. VII. Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Fysik: Schabus’ 
lårobok, samt repet. af vårmelåra, optik, magnetism och elektricitet. 
Real-linien. 2 tim. -— Fysik: Repetition af hela Floderi lårobok. 
— Skrifiifningar. — 1 tim. Mekanik: Jocknicks lårobok. — Kemi: 
Repetition af Berlins mindre lårobok. — 1 tim. Mineralogi: Erd
manns populåra geologi till 4:e kap.

Filosofi.
Kl. VII. Hogre afdeln. 2 tim. — Antropologi och Logik efter Sjobergs 

och Klingbergs lårobocker.
Lågre afdeln. Real-linien. 2 tim. — Antropologi och Logik 
efter samma lårobocker.

Svenska.
Kl. I. 5 tim. — Upplåsning och forklaring af stycken ur Sundéns och Mo

dins låsebok samt Alanders låsebok jemte ofning att återgifva inne- 
hållet. Af språklåran hufvudsakligen samma delar, som i Tyskan, 
delvis med ledning af Sundéns lårobok. Den enkla satsens delar. 
Råttskrifning efter Sundéns lårobok.

Kl. II. 6 tim. — Låsofningar i Sundéns och Modins låsebok jemte redogo- 
relse for innehållet af det låsta. Råttskrifnings- och satsbildnings- 
ofningar. Korta uppsatser på lårorummet. Form- och satslåra: det 
vigtigaste.

2
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Kl. III. 6 tim. — Låsbfningar såsom i foregående klass. Råttskrifnings- och 
satsbildningsofningar samt smårre uppsatser på lårorummet. Form- 
och satslåra utforligare. Satsofningar.

Kl. IV. 3 tim. — Lås- och skrifofningar såsom i foregående klass. Form- 
låran samt allmånna satslåran fullståndigt. Satsofningar.

Kl. V. 2 tim. — Låsning af valda stycken i Sundéns och Modins samt 
Bjursténs låsebocker. Svenska språkets syntax jemte satsofningar. 
En uppsats eller ofversåttning hvarannan vecka.

Kl. VI. Klassiska linien. 2 tim. Reai-linien. 3 tim. Lagre afd. 
— Låsning af valda stycken ur svensk, norsk och dansk litteratur 
jemte underråttelser om forfattarne. Ordbildningslåra samt forn- 
svenskans bøjningsformer jemte repetition af språklåran. Satsanalys. 
En uppsats eller ofversåttning hvarannan vecka.
Hogre afdeln. — Låsning af skandinavisk literatur jemte under
råttelser om forfattarne. Verslåra. Ofversigt af Nordiska Mytolo
gien efter Sundéns lårobok. Talofningar. En uppsats eller ofver
såttning hvarannan vecka.

Kl. VII. Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. Lågre afd. 
Låsning af skandinavisk literatur. Stillåra efter Sundéns och Mo
dins lårobok. Claesons literaturhistoria: t. o. m. Dalinska perioden. 
Talofningar. En utforligare uppsats i månaden.
Hogre afdeln. — Låsning af skandinavisk literatur. Literatur
historia. Talofningar. En utforligare uppsats i månaden.

Tyska.
Kl. I. 8 tim. — Substantivens, Adjektivens, personliga och possessiva Pro

nomens och Hjelpverbens bojning samt det svaga regelbundna Ver
bets aktiva former efter Flachs lårobok. — Ofning i sårskiljande af 
den enkla satsens delar. — Flachs Elementarbok: st. 1—17.

Kl. II. 1 tim. — Formlåran till och med de starka Verben efter Hjorth. — 
Flachs Elementarbok: st. 8—20 svenska och tyska ofningarna.

Kl. III. 7 tim. — Genusreglerna samt repetition af det vigtigaste af form
låran efter Hjorth. — Svedboms låsebok: 26 valda stycken, 1—5, 
8—10, 12, 13, 16, 17, 19-21, 24, 27, 29, 32, 33, 36, 38, 39, 
42, 45. — Lokutionsofningar hufvudsakligen med ledning af de 
stycken, som forekomma i Hjorths grammatik.

Kl. IV. Klassiska linien. 2 tim. — Det vigtigaste af formlåran. — 
Svedboms låsebok: st. 41—57 jemte repetition.
Real-linien. 2 tim. — Det samma som klassiska linien, samt 
dessutom ett hemthema hvarje vecka.

Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. — Formlåran fullståndigt. — Sved
boms låsebok: st. 61—113.

Kl. VI. Lågre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Formlåran jemte 
syntaxen till kasuslåran efter Hjorth. — Schillers ”Die Jungfrau von 
Orleans” till 4:de scenen af 3:dje akten.
Real-linien. 2 tim. — Det vigtigtigaste af syntaxen efter Hjorth. 
— Svedboms låsebok: st. 100—113, samt 2:ne akter af Schillers 
Wilhelm Tell.” — Ett hemthema hvarje vecka.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Hjorths gramma
tik fullståndigt. — De 3:ne sista akterna af ”Die Jungfrau von Or- 
leans" samt 2:ne akter af Schillers ”Wallensteins Tod.” — Loku
tionsofningar.
Real-linien. 2 tim. — Hjorths grammatik fullståndigt. — Schil
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lers "Wallensteins Lager” och "Die Piccolomini." — Talofningar ef
ter "Deutsches Echo.” — Ett hemthema hvarje vecka.

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

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

1—6. — Oides låsebok: l:sta afdeln. st. 1—45. — Skrifning af 
verb.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språkl.: 
l:sta och 2:dra kursen af kap. 2—7. — Oides låsbok: l:sta afdeln. 
st. 41—75 samt af 2:dra afdeln. st. 1—14, 20, 29—33. — Ofver- 
såttning, dels muntlig dels skriftlig, till franska af st. 1—30. — 
Skrifofningar efter Pauli.
Real-linien. 5 tim. — Oides språkl.: l:sta och 2:dra kursen af 
kap. 2—8 samt regi. 301—305, 322, 323, 346, 347, 361, 362. — 
Oides låsebok: 2:dra afdeln. st. 21—114 samt af 3:dje afdeln. st. 1 
och 4. — Ofversåttning, dels muntlig dels skriftlig, till franska af 
st. 31—50. — Lokutionsofningar.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Det samma som 
lagre afdeln. real linie.
Real-linien. 5 tim. — Oides språkl.: kap. 9 och 10 jemte repe
tition af kap. 2—10. — "L’honneur et l’argent” af Ponsard. — 
"L’avare" af Moliére samt l:sta akten af "Le verre d’eau" afScribe. 
— Exemtemporalier och lokutionsofningar. — Ett hemthema hvarje 
vecka.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 5 tim. — Oides språkl.: 
l:sta, 2:dra och 3:dje kursen af kap. 2—8 samt l:sta och 2:dra 
kursen af kap. 9 och 10. — Oides låsebok: den poetiska afdeln. — 
"L’honneur et l’argent” af Ponsard samt "L’avare” af Moliére, 3 ak
ter. — Extemporalier, lokutions- och skrifofningar efter Drysén. — 
Ett hemthema hvarannan vecka.
Real-linien. — Det samma som real-linien i hogre afdelningen 
af kl. VI.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Oides språklara 
fullståndigt. — "Le bourgeois gentilhomme" af Moliére, 4:de och 
5:te akt. — "Hernani” af V. Hugo, samt 3 akter af "Les femmes 
savantes” af Moliére. — Lokutionsofningar. — Ett hemthema hvar
annan vecka.
Real-linien. 5 tim. — Oides språklara fullståndigt. •— "Le bour
geois gentilhomme,” 4:de och 5:te akt. — "Hernani” af V. Hugo. — 
Extemporalier och lokutionsofningar. — Ett hemthema hvarje vecka.

Engelska.
Kl. IV. Icke-Greker. 4 tim. — Uttalslåran och det vigtigaste af form- 

låran till och med de oregelbundna verben efter Sundstén. — Ele- 
mentarboken: st. 1—12.
Real-linien. 2 tim. — Formlåran fullståndigt. — Elementarbo- 
ken: st. 18—34.

Kl. V. Icke-Greker. 2 tim. — Det samma som 4:de klassens real-linie.
Kl. VI. Lagre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Syntax till låran om 

konjunktiven efter Sundstén. — Elementarboken t. o. ni. st. 42.
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Real-linien. 2 tim. — Det samma som afdelningens Icke-Gre
ker, samt dessutom "Dagobert, king of the Franks.”
Hogr.e afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Syntaxen fullstiindigt 
efter Sundsténs lårobok. — "Dagobert, king of the Franks” samt af 
Moréns urval ur engelska litterat, haft. 2 sid. 1 -53.
Real-linien. 2 tim. — Syntaxen fullståndigt. — Moréns urval ur 
engelska litterat., håftet 4, "Voyages and discoveries of the Compa- 
nions of Columbus” samt Macaulays Englands” historia till ”the Ori- 
gin of the Church of England". — Ett hemthema hvarannan vecka. 

Kl. VII. Lågre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Uttalslåran samt 
det vigtigaste af formlåran efter Lohrs lårobok. — Elementarboken: 
l:sta kursen, samt st. I—VII af 2:dra kursen.
Icke-Greker. 3 tim. — Syntaxen fullståndigt. — Macaulay, "Hi- 
story of England,” 100 sid. — Lokutionsofningar.
Real-linien. 3 tim. — Lika med samma afdelnings Icke-Greker 
samt dessutom ett hemthema hvarannan vecka.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Formlåran och 
det vigtigaste af syntaxen efter Sundsténs lårobok. — Elementarbo
ken: "Dagobert, king of the Franks” samt af 4:de håftet af Moréns 
urval ur engelska litterat. 4 kapitel.
Icke-Greker. 3 tim. — Sundstens lårobok fullståndigt med re
petition. — "Life and voyages of Columbus” of Wash. Irving, kap. 
11—24. — Shakespeare’s "Julius Cæsar.” — Talofningar efter "the 
English Echo."
Real-linien. 3 tim. — Lika med samma afdelnings Icke-Greker 
samt dessutom ett hemthema hvarannan vecka.

Latin.
Kl. IV. 8 tim. — Cornelius Nep.: Miltiades och Phocion. — Cæsar: de bello 

Gallico: 15 kapitel af l:sta boken. — Grammatik: Formlåra och 
syntax efter Rabes lårobok. — Extemporerade satsofningar.

Kl. V. 8 tim. — Cæsar de bello Gallico: fr. o. m. 18 kap. på l:sta bok.
t. o. m. 2:dra bokens slut. — Ovidius: Metamorph.: Pyramus & 
Thisbe och Orpheus et Evrydice. Formlåran och det vigtigaste af 
syntaxen repeterade efter Rabes grammatik. Hufvuddragen af pro- 
sodiken efter densamma. Extemporalier.

Kl. VI. Lågre afdeln. 8 tim. — Livius: 30 kap. af l:sta boken. — Ci
cero: de senectute 10 kap. — Virgilius: Æn. 4: boken (vv. 1—540). 
Grammatik och prosodik efter Rabes lårobok. — Extemporerade 
satsofningar.
Hogre afdeln. 8 tim.— Livius: senare hålften af l:sta och forrå 
hålften af 2:dra boken. — Cicero: de Amicitia: 15 kap. — Virgi
lius: Æn. l:sta boken samt 4:de från v. 50<) till bokens slut. — 
Grammatik och prosodik efter Rabes lårobok. — Extemporerade 
satsofningar.

Kl. VII. Lågre afdelningen. 7 tim. — Livius: 2:a Boken från 21 kap. 
samt 3:e Boken till kap. 41. — Virgilius: Æn. 2:a och 3:e Bbck.— 

' Horatius: 24 od. af l:a Boken.— Repetition af Grammatiken. —Ex
temporalier efter Tornebladhs latinska skrifofningar.
Hogre afdelningen. 7 tim. — Livius: 3:dje boken från kap.
51 till slutet — Virgilius : Æn. 5:te och 6:te bockerna. — Cicero: 
Qvæstiones Tusculanæ l:a boken. — Horatius: od. l:a och 2:a bock. 
— Grammatik och Extemporalier såsom i lågre afdelningen. — An- 



tigvitetor muutligt. •— Ett hemthema i veekan for klass. V—Vil, 
for IV hvarannan vecka.

Grekiska:
Kl. IV. fi tim. — Det allmånnaste af Attiska dialektens formlara till verba 

på -/il efter Lbfstedts Grammatik jemte motsvarande lasbfniugar i 
Aulins låsebok.

Kl. V. 5 tim. — Grammatik: det vigtigaste af Attiska formlåran. — Xe- 
nophons Anabasis: kap. 1, 2 och 4 af l:a boken.

Kl. VI. Lagre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Det vigtigaste af Attiska 
formlåran samt allmannare syntaktiska anvisningar. — Xenophons 
Anabasis: l:a boken.
Hogre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Attiska och Episka form- 
låran jemte behofliga hånvisningar till syntaxen. — Xenophons Ana
basis: 2:a och 3:e boken. — Homeri Odyssé: l:a och 2:a sangen.

Kl. VII. Lagre afdeln. 5 tim. — Grammatik: Oregelbundna verben. — 
Det allmånnaste af syntaxen. — Xenophons Anabasis: 4:de boken. 
— Xenophons Memorabilia: l:a bokens 1 och 2 kap. — Homeri 0- 
dyssé: 3:e boken, Iliad l:a och 2:a boken. — Skrifofningar å låro- 
rummet.
Hogre afdeln. 5 tim. — Grammatik afslutad och repeterad. — 
Xenophons Anabasis: 5:e boken. — Homeri Illiad från 2 sangen v. 
277 till och med 3 sangen. — Repetition af 3 sanger i Iliaden och 
2 i Odysséen. — Platos Crito. — Skrifofningar å lårorummet.

Hebreiska.
Kl. VII. Lagre afdeln. 1’/^ tim. (under hostterminen). —Formlara efter 

Lindbergs grammatik. — Låsofningar.
Hogre afdeln. 11/3 tim. — Det vigtigaste af grammatiken efter 
Lindberg. — Psaltaren, de 10 forstå psalmerna.

B) Lårarne.

I lårarepersonalen har under låseåret ingen forandring intråffat. Lektorn 
D. A. Sundén har under stbrre delen af hbstterminen varit tjenstledig dels till 
fbljd af sjukdom dels i egenskap af Folkskoleinspekt.br; hans lektioner uppehbl- 
los då genom fbrdelning på några af de bfrige lårarne. Under Vårterminen har 
han likaledes på grund af sin inspektbrsbefaftning genom vikarie uppehållit 
fyra af sina låsetimmar i veekan.

Adjunkten II. E. Lyrberg har under Vårterminen på grund af sjuklighet 
genom vikarie uppehållit sin tjenstgbringsskyldighet med undantag for kristen
domsundervisningen i de tre lågsta klasserna (9 t:r), som han sjelf bestridt.

Folkskoleinspekt.br
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I anledning af den partiela tjenstledighet, som Hrr Sundén och Lyrberg 
sålunda åtnjutit, har Litteraturen P. A. V. Gullbergson varit forordnad till 
deras vikarie.

Undervisningen har under laseåret varit på fbljande sått fordelad mellan 
lårarne:
Undertecknad Rektor: Latin i VII 2; morgonbonerna . . . 15 tim. i veckan. 
Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Lbfberg: Hist, och Geogr i VII. k.

och r., VI k.................................................................17 „
Lektorn, Fil. Dokt. C. H. Johansson: Nat.hist. i VI k.—V;

Fysik i VII 2, VII 1 r., VI 2 k., Mekanik, Kemi,
Mineralogi i VII r......................................................21 „

Lektorn, Fil. Dokt. P. A. Sundén (under V.T. partielt Lit-
teratoren P. A. V. Gullbergson): Svenska i VII 
-V, i IV (1 t:e); Filosofi i VII..........................17

Lektorn, Fil. Dokt. C. Schmidt: Kristendom i VII—IV; He-
breiska..................................................................... 17 ,,

Lektorn, Fil. Dokt. 'Ih. P. G. Widegren: Grekiska i VII;
Latin i VII 1...........................................................17 „

Lektorn, Fil. Dokt. J. E. Modin: Franska i VII 2 k.,
Vil och VI 2 r.; Engelska i Vil r. samt med 
frivilliga och icke-Greker i VII; Tyska i VI 2 k. 
samt i VI 2 och lr.................................................. 20 „

Lektorn, Fil. Dokt. Th. C. G. Billberg: Mathematik i VII;
Fysik i VII 1 k...........................................................18

Adjunkten, Fil. Dokt. H. E. Lyrberg (under V.T. partielt
Litteraturen Gullbergson): Kristendom i III—I;
Svenska, Tyska, Hist, och Geogr. i I; morgon- 
bonerna il................................................................ 25’/a -.i

Adjunkten S. H. Ilathsman: Franska i Vil 1 7c., VI och V;
Kalligrafi i III och II...........................................23 „

Adjunkten, Fil. Dokt. F. J. L. Wulff: Mathematik i VI, V, 
IV k...........................................................27

Adjunkten, Fil. Dokt. C. A. Hvasser: Grekiska i VI och V;
Tyska i VI 1 k.—IV...........................................22 „

Adjunkten, Fil. Dokt. P. A. Pcterson: Engelska i VI—IV r.
samt med icke-Greker i dessa klasser; Mathema
tik, Tyska och Nat.hist. i II................................ 24 ,.

Adjunkten, Fil. Kand. K. A. Stigman: Svenska i IV—II;
Tyska i III; Hist, och Geogr. i II..................... 20 „

Adjunkten, Fil. Dokt. C. G. Åstrom: Mathematik i IV r. o.
III; Fysik i VI 1 r. och IV r.; Kemi i VI r.;
Nat.hist. i VI 2 och 1 r., IV, III; Latinskrifning 
med icke-Greker i V................................................25

Adjunkten, Fil. Kand. J. A. F. Svartø: Latin i IV och VI 1;
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Grekiska i IV; Latinskrifning med ieke-Greker i 
VI 1................................................................................24

Adjunkten, Fil. Dokt. E. Sandelius: Hist, och Geogr. i VI r., 
V och IV; Latin i VI 2; Latinskrifning med ieke- 
Greker i VI 2...........................................25

Adjunkten, Fil. Kand. J. Janzon: Latin i V; Franska i IV r.;
Hist, och Geogr. i III; Mathem. och Nat.hist. i I 24

Musik-Direktøren Gr. Nordvall: Musik- och sångofningar i 
alla klasser................................................ 11

Ritlararen N. Tuf vesson: Kalligrafi i I; Teckning i alla 
klasser (afven med ieke-Greker)........... 10

Gymnastiklåraren, Kapten R. Balling: Gymnastik- och vapen- 
øfningar i alla klasser (oberaknadt undervisnings
tiden utom schema)................................ 12

Skrifofningarna hafva under låseåret handhafts: 
de Latinska af Rektor for VII 2; af Lektor Widegren for VII 1; af Adj. San

delius før VI 2; af Adj. Svartz for VI 1 och IV; af Adj. Janzon 
for V.

de Svenska af Lektor Sundén for VII 2; af Lektor Schmidt for VII 1; af Adj. 
Rathsman for VI 2; af Adj. Peter son før VI 1; af Adj. Stigman forx 
V och IV.

de Franska och Engelska af Lektor Modin.
de Tyska af Adj. Hvas ser.
de Mathematiska af Lektor Billbergh.
de Fysikalislza af Lektor Johanson.

Klassføreståndare hafva under låseåret varit: Lektor Johanson for VII 2; 
Lektor Modin for VII 1; Adj. Rathsman for VI 2; Adj. Wtdff for VI 1; Adj. 
Hvasser for V; Adj. Svartz for IV kr, Adj. Sandelius for IV r.; Adj. Astrom 
før III; Adj. Peterson for II; Adj. Lyrberg (under Vårt. Litteraturen Gullberg- 
son) før I.

Den sårskilda inspektionen ofver lårjungarne har varit førdeiad på samt
lige lårarne.
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C) LarjinigarBe.

Antalet utgjorde vid fbrra årsberåttelsens afgifvande . . 250.
Under detta låseår hafva blifvit inskrifne:

Hostterminen................................................................................. 41.
Aterkommen till låroverket................................................. 1.
Vårterminen . ... ,................................................ 2.
Återkomna till låroverket...................................................... 2. 296.
Sedan forrå årsberåttelsens afgifvande afgångne ... 79.
Sålunda utgbr antalet denna dag...........................................217. 296

Af dessa tillhbra 22 forstå klassen.
39 andra „
41 tredje „
40 fjerde „
22 femte „
18 sjette „ lagre afdelningen.
14 sjette „ hogre „
18 sjunde ,, lagre „
3 sjunde „ hbgre „
Itu

Realisternas antal år 16, af hvilka 9 tillhbra fjerde klassen, 4 sjette kl. 
lagre afdelningen, 1 samma klass hogre afdeln., 1 sjunde kl. lagre afdeln. och 
1 samma kl. hogre afdeln. — 75 lårjungar (under V.T. 70) hafva låst latin 
utan grekiska; 4 (under V.T. 1) hebreiska; 18 engelska jåmte latin och gre
kiska. — Från klassiska till reala linien hafva under låseåret 4 lårjungar bf- 
vergått; från reala till klassiska ingen. — Af de 79 afgångne lårjungarne haf
va 43 aflagt maturitetsexamen, 1 har afgått till annat låroverk, 2 att privat 
fortsåtta sina studier, 3 till handelsinstitut, 3 i handel, 2 på apothek, 5 på bruk, 
1 på mekan. verkstad, 1 till sjbs, 1 till sjbkrigsskolan, 12 till andra yrken, 2 
hafva affbrts såsom bfveråriga i sina afdeln., 3 hafva ailidit i sina hem: L. 
G-ronstrand (VI 2 7c.), G. A. Engvall (IV 7c.), G. V. Peterson (IV k.)

D) Skollokalen.

I afseende hårpå år ingenting att omnåmna.
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E) lhidmisHingSMiaterieleii.
Fbr låroverkets medel hafva inkopts bland annat: Ausfilhrliche Grammatik 

der Grieehisclieu Sprache von liapkiael Kiihner.
For ritsalen åro anskaffiide 40 stycken ritpulpeter så inråttade, att de 

kunna efter behof lidjas och siinkas (å 17 kronor); ett storre skåp till forva
ring af planscher (for 13G kronor); ett klotsritnings-uppstållningsbord (for 82 
kronor), en rorlig svart tafla for perspektivteekning (for 82 kronor); 6 stycken 
tabellbårare (å 10,75).

Ett af skolrummen har blifvit mbbleradt med 30 st. nya pulpeter med 
tillhorande stolar (å 17 kronor).

For Bibliothekets medel åro inkopta;
Upsala Universitets årsskrift for 1874.
Geologiska kartverket h. 50—53.
Rydqvist, Sv. språkets lagar. B. V.
Fries, Hymenomycetes europæi, Ed. 2:a. Ups. 1874.
Lubkes Real-Lexicon des classischen Alterthums. Leipz. 1874.
Carls son, Sveriges historia. Del. 1—3.
Nordisk Tidskrift for filologi och pædagogik. 1 B. h. 1—4. Kjobenh. 1874. 
Acta Universitatis Lundensis 1872. Philologie och Mathematik.
Gauss. Werke. Vol. VI.

Fbljande gåfvor till liiroverket och bibliotheket får jag med tacksamhet 
omnamna:

Från Kongl. Ecdesiastik-Pepartementet:
Cronholm, Sveriges historia under Gustaf II Adolfs regering. D. VI, haft. 2. 

Sthm 1872.
Pasch, Geometrisk konstruktionslåra och projektionslåra. Sth. 1873. Sex hat

ten med planscher.
Ilanséllis utgifna aldre svenska vitterhetsarbeten. Del. XVI. XVII.
Allmiinna Kyrkombtets protokoll 1873 m. bihang.
R. Dybeck, Runa. Saml. 1. 6 håften.
Reckman, Sv. Psalmhistoria. II. 17. Sth. 1872.
Sv. Fornsaker samlade och ritade på sten af S. B. Ulfsparre.
Konstitutions-Utskottets memorialer m. m. vid riksdagen 1809—10. Sth. 1874. 
Svensk fojfattnings-samling.
Samling af Danska och Norska Låroverks-Program.

Från Sv. Akademien:
Dess minnespenning bfver E. Sjoberg (Vitalis).

Från Vetenskaps-Akademien: 
Dess minnespenning bfver Sam. Oven.

Från Pastor A. F. Svcderus: 
13 st. aldre silfvermynt.
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Från Utgifvaren:
Popular Geologi (jemte mineralogi) af E. Erdmann.

Från Handl. S. Backman:
Ett gammalt svHrd, sannolikt fr. Carl XILs tid, och en spjutspets af jern.

Från Sekreteriatet vid det Kgl. Ner ske Freder ichs Universitet i Kristiania: 
Unger. Postola Sogur. Legendariske fortællinger om Apostlemes liv, udgifne 

efter gamle haandskrifter. Krist. 1874.
Hertzlerg. Grundtrækkene i den ældste norske proces. Krist. 1874.
Sexe. Jættegryder og gamle strandlinier i fast klippe. Krist. 1874.
Siekke. Enumeratio insectorum norvegicorum.. Fase. I. Catalogum hemipteror- 

um et orthopterornm continens. Krist. 1874.
Kjerul.f. Om skuringsmærker, glacialformationen, terasser och strandlinier. I. II. 

Krist. 1871—73.
Munck. Om nordboernes forbindelser med Rusland oeh tillgrændsende lande. 

Krist. 1873.
Det Kong. Norske Frederiks Universitets aarsberetning for 1873.
Norges officielle statistik: Beretning om skolvæsenets tilstand i Norges land

distrikt for aaren 1871 oeh 1872.
Oversigt over Norges almueskolevæsen.
LiMein. Reeherches sur la ehronologie egyptienne d’aprés les listes généalo- 

giques. Christ. 1873.
Schubeler. Die Pflanzenwelt Norwegens. Chr. 1873.
Sars, On some remarkable forms of animal life from the great deeps of tho 

norwegian coast. I. Chr. 1872.
Blytt, Christiania omegns phanerogamer och Bregner. Chr. 1870.
Unger, Morkinskinna. Pergamentsbog fra forste halvdel af det tiettonde aar- 

hundrede. Indeholdende en af de ældste optegnelser af Norske konge
sagner. Chr. 1867.

Munch, Nordens ældste historie (af et ufnldendet arbeide).
Hellaud, Forekomster of kise i visse skiffer,e i Norge, udgivet af Miinster. Chr. 

1873.
Sexe, On the rise of land in Scandinavia. Chr. 1872.
Seue, Le Nevé de justedal et ses glaciers. Chr. 1870.
Holniboe, Ezechiels syner og chaldæernes astrolab. Chr. 1866.
Nicolaysen, Om Throndhjems Domkirke. Chr. 1872.
Hettig, Veiledning i at bygge Laxetrapper. Chr. 1872.

Från Westerås stad:
En stlirre samling aldre tidningar.

Från Statistiska CentraFyrån:
Bidrag till Sveriges offieiela Statistik rdrande Befolkningsstatistiken, riittsvasen- 

det, statens jernvSgstrafik, telegrafviisendet, landtmateriet och skogs- 
viisendet.
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Från Smithsonian Institution i Amerika:
Contributions to Knowledge. Vol. XVIII. Washington 1873.
Annual report for 1871 and 1872.
Miscellaneous Collections. Vol. 8.
Annual report of the board of public oducation of the first school district of 

Penney Ivania for 1872.
Report of the board of trustces of public schools of the city of Washington. 

1871-73.
Annual report of the board of state Charities of Massachusetts. Jan. 1873. 

Roston.
On the Natural history and distribution of Yellow Fever in the United statos 

fr. 1668—1874, by J. M. Toner.
Annual report of the board of directors of tlie Pcnnsylvania Institution for the 

Deaf and Dumb for 1873. Phiiadelphia.
Annual report of the board of Menagers of tho house of refuges. Phiiadelphia 1873.

Från the Academy of Science of S:t Louis, Missouri: 
Transactions. Vol. III. 1. 1873.
Annual report of the board of S:t Louis public Schools. 3 Vol. 1870—73. 

S:t Louis.

Sallskapet Karlsbriiderna har afven i år ihågkommit låroverket med en 
frikostig gåfva af 150 kronor, hvilka blifvit till mig bfverlemnade, ”fdr att i 
2:ne premier, hvartdera å 75 kronor, vid Vårterminens slut enligt Låroverks- 
Collegii beståmmande tilldelas 2:ne behofvande, hoppgifvande ynglingar af låro- 
verkets 6:te eller 7:de klass.” Afvenledes har jag haft glådjen att af ”en per
son, som vill vara okitnd”, emottaga 20 kronor att låggas till de premier, som 
vid Vårt. slut utdelas, samt af en annan likaledes okånd gifvare en specie att 
af Lektorn i svenska språket utdelas till någon lårjunge, som utmårker sig for 
akicklighet i deklamation.

Det Bjoflingska stipendium har under detta låseår fått ett vackert addi- 
tament. Sedan nåmligen bland all. Lektor Bjorlings vånner samt aldre och 
yngre lårjungar från Barnången, Upsala och Westerås en insamling blifvit gjord 
for anskaffande af en enkel men vårdig minnesvård på hans graf, så har, sedan 
minnesvården blifvit anskaffad och den 5 Juni 1871 aftåckt, samt alla dithorande 
kostnader bestridda, bfverskottet, utgbrande omkring 800 kr., blifvit enligt gif- 
varnes uttalade bnskan bfverlemnadt till Westerås hogre Elcmentarlåroverk, for 
att låggas till den derstades redan fbrut varande Bjorlingska stipendiifon- 
den, med enahanda bestemmelser i afseende på fbrvaltandet och anvåndandet, 
som for denna åro gallande, deck att det skall ”tillhbra hvarje kommande Rek
tor eller Styresman for detta låroverk, eller, om detta framdeles raåhånda upp- 
hor, det, som då tråder i stållet, att af den årliga råntan på detta tillaket! an- 
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vånda så stor del, som hvarje år erfordras till att underhålla grafvården, samt 
vårda, med blommor forse, och putsa den for alla så kåra och dyrbara grafven?

I Låroverkets och ungdomens namn får jag hembåra alla dessa ådla, gif- 
vare hjertliga tacksagelser.

Vid den muntliga afgångsexamen, som egde rum hårstådes den 27, 28 och 
29 Maj 1874, blefvo fbljande 16 lårjungar tillhorande sjunde klassens hogre af- 
delning mogne fbrklarade: Erik Hedva.ll, Erik Bodén, Berndt Wilh. Hed- 
yren, Carl August Larsson, Gust. Nathanael Westman, Gust. Willi. West- 
lund, Jonas Wahlstrbm, Carl Werner Lundahl, Gustaf Wald. Lundberg, 
Lorens Ludvig Zethelius, Carl Georg F. Ernst Reutercrona, Gustaf Fre
drik Sjoberg, John Otto Karlsson, Carl Fredrik Magnus Åkerman, Axel 
Mauritz Ekstedt och Oskar Georg Lbwenborg. Såsom Censorer fungerade 
Professorn vid Upsala Universitet L. N. O. Doktor C. A. Hultkrantz och Ad
junkten vid Lunds Universitet Doktor E. V. E. von Zeipel.

Den skriftliga examen med de 30 lårjungar i sjunde klassens hogre af- 
delning samt 1 privatist, som i stadgad ordning anmalt sig till afgångsexamen 
under innevarande Vårtermin, egde rum den 16, 17, 19 och 20 nåstlidne April. 
Vid den muntliga examen, hvartill 29 af dessa blifvit admitterade, och som egde 
rum den 18, 19 och 20 i denna månad, blefvo fbljande 27 låroverket tillhbran- 
de lårjungar mogne fbrklarade: Erik Gottfrid Hugo Forsstrom, And. Gustaf 
Enander, Anders Erik Lefrin, Knut Adolf Bovin, Per Hjalmar Peterson, 
Carl Axel Ringstrom, Arvid Ludvig Muntzing, Fredrik Kitander, O. Leon. 
Starnberg, Anders Gust. Wallén, Edv. O. N. Tornebladh, Carl Henr. Karls
son, Carl Richard Falck, Carl Gustaf Ludvig Mossberg, Per Anton Ljung- 
berg, August Johansson, Frans Birger Stafsing, Carl Ojermark, Gustaf 
Helmer Borgman, August Wilhelm Malmqvist, Carl Willi. Astley Freden- 
berg, Willi. Edv. Adr. Pettersson, Ernst Johan Sodergren, Carl Axel Berg- 
man, C. G. Amand. Hedgren, Carl Fredrik Wilh. Langenberg och Fredrik 
Wilhelm Cronstedt. Såsom Censorer fungerade Prosten, L. N. O. Doktor J. 
Andersson, Professorn vid K. Teknologiska Institutet, R. N. O. Doktor II. 
Holmgren samt Adjunkten vid Universitet i Lund R. Sp. C. lll.-s O. Doktor V. 
E. Lidjors.

Uppvisning i Gymnastik sker Fredagen den 4 Juni kl. 6 e. m.
Årsexamen med Låroverkets saintliga klasser kommer att hållas Fredagen 

den 4 Juni kl. 9—12 f. m., 4—6 e. m., samt Lordagen den 5 Juni kl. 9—11 
f. m., hvarefter slutbfning i Sång sker på stora lårosalen. Sedan derefter 
flyttningen klasserna emellan, afvensom do belbningar och understod, som blif
vit lårjungar tillerkånda, offentligen gifvits tillkånna, kommer laseåret att afslu- 
tas med Gudstjenst i Domkyrkan, då tecken gifves med stora klockan.

Att Låroverkets Eforus, Biskopen, Kommendbren af Kongl. Nordstjerne- 
orden, Hbgvbrdigste Herr Doktor C. O. Bjbrling måtte tåekas med sin nårvaro 
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gifva åt ofvannamda offentliga fbrråttningar okad vigt ocli bctydelsc, derom an- 
håller jag vordsamast. Med samma vordsama anhållan vander jag mig afven 
till de man, som H. H. Eforus anmodat att såsom ledare ocli vitnen vid examen 
tillstådesvara: Lanets Hbfding, Kommendoren af K. N. O. Hr G. II. Charpen- 
tier, Sekund-Chefen for Lifregem. Grenadiercorps, Ofverstelbjtnanten, Riddaron 
af K. S. O. Frih. O. Fleming, Domprosten, L. N. O., Fil. Doktor Hr C. W. 
Linder, Lands-Sekreteraren, Riddaren af K. W. O. Hr C. E. Stålhos, Borgmå- 
staren Hr E. W- Abenius, Stadslåkaren, Ridd. af K. W. O., Hr Doktor L. M. 
Altin, Lasarettslåkaren Hr Dokt. J. F. Claréus, Prosten, Ledam. af K. W. O., 
Fil. Dokt. Herr L. E. Boberg; och skall råkna det for en heder och glådje 
att vid samma tillfållen få se rått talrikt narvarande ungdomens Foråldrar, An- 
horige och Målsmån, samt ofrige vetenskap ernas och den offentliga undervisnin
gens Gynnare och Vånner.

Westerås den 26 Maj 1875.



II. Lågre ElemeiHarlåroverket i Sala,
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. J. & Wcstnian).

A. Undervisningen.
Hbstterminen borjade den ‘29 Augusti ocli slutade den 18 December; Vår- 

terminen borjade den 18 Jannari och kommer att afslutas den 5 Juni.
Helsotillståndet har varit godt under låseåret utom de sisfa begge vee- 

korna af Hostterminen, då messlingen bbrjade sprida sig bland ungdomen; men 
lyekligtvis inskrånkte sig sjukpersonalen till ett tiotal, så att låsningarne med 
de iifriga kunde fortsåttas till den tor terminens afslutning beståmda dag.

Tiden for den dagliga undervisningen liar varit kl. 7—9 och 10—12 f. 
m. samt två timmar Måndags-, Tisdags- och Thorsdags-eftermiddagar och en 
timme Fredags eftermiddag. Fjerdedels timmen hvarje morgon fore kl. 7 har 
blifvit anvand till bon och bibellåsnig. Gymnastikofningarna hafva forsiggått 
kl. 12—^l hvarje dag; ofningar i Teckning och Sång hafva hållits, de forrå 
kl. 2—3 Onsdags och Lørdags eftermiddagar, de senare kl. 3—4 summa efter
middagar.

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

Hemlexor hafva under låseåret gifvits i 2;dra och 3:dje klasserna, men oj 
till någon dag i flera an två låroåmnen. Den tid, som på detta hemarbetø be- 
hOft anvåndas, kan beiåknas till en å två timmar for dagen.

Hvad betraftar omfånget af undervisningen och hvilka lårobbcker begag- 
nats, inhemtas detta af fdljande uppgift om

Genomghgna Pensa under låsemel:

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

af Katekesen. — Valda Bibelspråk och Psalmer.
Klassen II. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Hiibner. — Katekes: 2:dra 

och 3:dje hufvudst. — Valda Bibelspråk och Psalmer.
Klassen III. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Kurtz. — Katekes: 4:dø

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

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

Geografi: det allmånnaste om Verldsdelarne; faderneslandets Geografi; 
det ofriga Europas fysiska cch politiska till Sachsiska staterna, efter 
Palmblads lårobok.
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Klassen II, - - Historia: från Wasa-åtten till Frihetstideu. — Geografi: større 
delen af Europas fysiska och politiska.

Klassen III. — Historia: från Frihetstiden till Liisebokens slut. — Geografi: 
Europas fysiska och politiska afslutad, jemte Asiens ocli Afrikas,

Mathematik.
Klassen I. — Arithmetik: Satser och Brak efter Zveigbergk, jemte hufvudråk- 

ning. — Geometri: Linearteckning efter Ekman. — Mera forsig- 
komne lårjungar: Euklides Bok. I. 5 propositioner.

Klassen II. — Arithmetik: Sorter oeh Brak, Bråks anvandande på Sorter, liuf- 
vudråkning. — Geometri: Euklides Bok. I. 41 propositioner.

Klassen III. — Arithmetik: till och med sammansatt Regula-de-tri. — Geo
metri: Euklides Bok. I samt Bok, III. 25 propositioner.

Naturlåra.
Klassen I. — Inledning till djur- och våxtrikets kånnedom, omfattande det all

månnaste af låran om menniskaus kroppsbyggnad och undersokning 
af lefvande våxter (Berlins Lårobok.)

Klassen II. — Om våxters yttre organer efter Areschoug, Anderssons Vågg- 
tafior och Thedenii Skolbotanik. — Borjan till våxtinsamling. — 
Thorins Zoologi: kånnedom om menniskokroppen med tillåmpning på 
Fiedlers anatomiska Våggtaflor. — Djurrikets system. — 7 ordnin
gar af Dåggdjuren.

Klassen III. — Areschougs Botanik: l:sta afdelningen fullståndig, och prak
tisk tillåmpning håraf på våxter. — Våxtsamling. — Torins Zoologi: 
kånnedom om menniskokroppen, Djurrikets system. — Dåggdjuren.

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

innehållet; låsning af vissa skaldestycken. — Det vigtigaste af Form
låran samt låran om den enkla satsens delar, efter Sundéns Låro
bok. — Råttskrifningsofningar. — Satsbilduingar.

Klassen II. — Formlara, Satslåra, Råttskrifningslåra efter Sundén. — Sundéns 
och Modins Låsebok. — Råttstafnings- satsupplåsnings- och sats- 
bildningi-ofningar.

Klassen III. — Detsamma som klassen II, ehuru utforligare. — Skriftliga upp- 
satser bfver låttare åmnen.

Tyska språket.
Klassen I. — Det vigtigaste af Formlåran samt af Explikationsbfningarna st. 

1—29 efter Lyth.
Klassen II. — Formlara efter Lyth och af Låseboken 21 styck. med analys 

och jemforelser med den Svenska satsen och formlåran, — Skrifof- 
ningar.

Klassen III. — Formlåran och någon bekantskap med syntaxen efter Hjorth. 
— Flacks Låsebok styck. 30—42 och styck. 46 med analys och jem- 
forelser med modersmålet. — Skrif- och lokutionsofningar.
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B. Lararnc.
Betråfiande undervisningsskyldigheten, har den varit tordelad på fbljau- 

de sått:
Rektor har undervisat i Kristendom 5 timmar, i Historia och Geografi 13, 

i Svenska 5, i Kalligrafi 1, tillsammans 24 timmar i hvarje vecka.
Kollega J. G. Arpi: i Kristendom 3 timmar, i Mathematik 14, i Tyska 

6, i Naturlåra 2, i Kalligrafi 2, tillsammans 27 timmar.
Kollega, Fil. Dokt. P. E. Wallstersson: i Tyska 12 timmar, i Svenska 

10, i Naturlåra 4, i Kalligrafi 1, tillsammans 27 timmar.
Lårjungarnes i tredje klassen skriftliga uppsatser på Tyska och Svenska 

språken hafva råttats af Kollega Dokt. Wallstersson.
Sånglåraren Lojtnant F. Aminoff har undervisat i Sång 2 timmar i vec- 

kan och, såsom Gymnastiklårare, i Gymnastik 3 timmar.
t. f. Ritlårarinnan Demoiselle A. Lindfeldt: i Teckning 2 timmar i veekan.
Kollega Arpi har varit Klassfbreståndare for l:sta klassen.
Kollega Wallstersson „ „ 2:dra „
Rektor „ „ 3:djc „

C. Larjungarne.
Fbre HOstterminens borjan afgingo 17, af hvilka 10 bfvergått till hogre 

låroverk, 1 till handel, de ofriga utan uppgifven afsigt vid afgången.
Vid Hbstterminens borjan inskrefvos 12, deraf 2 i 2:dra och 10 i l:sta 

klassen; antalet den terminen var 33. Under vinterferierna afgick en utan upp
gifven afsigt, och vid Vårterminens borjan inskrefvos två, hvadan antalet denna 
termin år 34.

Lårjungarnes antal i de sårskilda klasserna har varit fbljande: 
Hostterminen: Vårterminen:

i l:sta klassen 10, i l:sta klassen 12,
i 2:dra klassen 11, i 2:dra klassen 11,
i 3:dje klassen 12. i 3:dje klassen 11.

D. SkoJlokalen.
Oforåndrad.

E. I ndenisningsmateridcM.
For låroverkets medel hafva, bland annat, blifvit inkbpta: Fiedlers Auato- 

iniska våggtaflor; en samling Geometrisk åskådningsmateriel; Brehm, Djurcns lif.
Låroverkets bibliothek har fått emottaga fbljande gåfvor: ”Svenska Forn- 

saker”, 15 plancher, ritade af S. B. Ulf sparre; Populår Geologi af E. Erdmann; 
Svensk Fbrfattnings-Samling for år 1874; några håften innehållande bidrag till 
Sveriges officiella statistik; låroverkens årsberattelser; forslag till stadga for ri- 
kets allmånna låroverk, afgifvet den 22 December 1874 af utsedde komiterade; 
"Frukterna af Fyratio års mbdor på undervisningens Ialt”, l:sta delen, af A. P. 
Wy Bromander.
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F. Ewnina.
Hbsttermins-examcn liolls den 18 December, dervid såsom ledare och vitt- 

nen voro nårvarande: Låroverkets Inspektor, Hr Kontrakts-Prosten Fil. Dokt. 
G. A. Westholm, Hr Bergshauptmannen och Riddaren Fil. Dokt. P. N. Setcén, 
Hr Borgmåstaren P. Schott och Hr Rådmannen J. A. Ekstedt.

Arsexamen år af II. H. Eforus utsatt att hållas den 5 Juni.
Sala den 11 Maj 1875.

III. Lagre Elemenlarlaroverkel i Arboga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. L. Åfzelius.)

Vid afgifvandet af redogbrelscn for det låseår, som nu går till anda, 
har jag att i fråmsta rummet omnåmna den smårtsamma forlust, som kort fore 
låseårets borjan drabbade detta låroverk genom Fbrste Stadslåkaren i Arboga, 
Med. Dokt. W. AI. Eergmansons dodliga frånfålle den 22 Aug. 1874. Detta 
dødsfall våckte sorg och saknad i vida kretsar; alla, hvilka han skånkt sin 
vånskap och tillgifvenhet, kande djupt den forlust, de genom hans bortgang li
dit, isynnerhet inom donna ort, der hån under 34 år utOfvat sin vålsignelserika 
verksamhet i mensklighetens tjenst. Icke minst smårtsam var hans bortgång flir 
detta låroverk, med hvilket han under de tvånne sista åren af sin lefnad stod i 
narmaste berbring, sedan låroverkets vordade Ephorus åt honom anfortrott att 
såsom låroverkets Inspektor hafva nårmaste uppsigten bfver detsamma. Så upp- 
tagen hans tid an var af hans vidstråckta låkarepraktik och andra allmånna 
och enskilda angelågenheter, tvekade han ej att emottaga detta uppdrag, eme- 
dan, såsom han fbrklarade, honom dermed en heder bevisades, som han skattade 
hogt, och emedan han ansåg sig kunna gagna detta låroverk, hvilket redan fortit 
under många år fått rbna bevis på hans varmaste deltagande och med hvars 
verksamhet han gjort sig val fortrogen. Och med tacksamhet skall erkånnas, 
att han genom det sått, hvarpå han utofvade sin tillsyn, vål forstod att befråmja 
låroverkets båsta. Grenom den hångifvenhet, hvarmed han fyllde sitt kali så
som Inspektor, genom sitt vånliga forhållande till lårarne under utbfningen af 
detta kali, genom den oskrymtade vånskap, hvarmed han i ofrigt omfattade dem, 
samt genom den kårlek och vålvilja hvarmed han omhuldade lårjungarne, kun
de han ej annat ån tillvinna sig allas aktning, vbrdnad och tillgifvenhet. Vel
signelse bfver hans minno!

I ledigheten efter den aflidne fbrordnade H. H. Ephorus vid borjan af lå
seåret Prosten och Kyrkoherden i Fellingsbro, Fil. Dokt. And. Nystedt att tilis 
vidare vara låroverkets Inspektor. Det varma deltagande, hvarmed Prosten Ny- 
stedt omfattar alla låroverkets angelågenheter, och hans hjertliga fbrhållaude till 

4
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låroverkets lårare, hafva under den tid, ban innehaft sin befattning, befiistat 
den aktning och det fbrtroende, hvarmed lårarne mottogo honom såsom sin når- 
maste forman.

Undervisningen.

Hbstterminen bbrjade den 31 Augusti och afslutades den 19 December; 
Vårterminen bbrjade den 23 Jariuari och kommer att afslutas den 11 inst. Juni.

Låstimmarna hafva fortfarande varit fbrlagda till fbrmiddagama kl. 8—10 
samt kl. 12—3 efterm., och dessutom for klasserna V—IV till kl. 5—6 Mån- 
dags- och Thorsdags-eftermiddagar, med det undantag for 3:dje klassens lårjun- 
gar, att dessa på Thorsdagarna låst kl. 12—2 och 5—6 e. m., samt for l:sta 
klassens lårjungar, att dessa trenne dagar i veekan bbrjat morgonlektionerna 
fbrst kl. 9 f. m. — Ofningarna i Gymnastik hafva egt rum for alla lårjungarne 
gemensamt hvarje dag en half timme omedelbart efter morgonlektionernas slut; 
till vapenbfningar for de lårjungar, som deruti bfvats, har en timme på Lbr- 
dagseftermiddagarna varit anslagen. — Ofningarna i Sång och Instrumentalmu
sik hafva varit fbrlagda till Tisdags- och Fredags-eftermiddagar; de båda sång- 
afdelningarna hafva haft den gemensamma bfningstimmen på Onsdags-eftermidd. 
— Till undervisning i Teckning hafva varit anslagna och i den allmånna låse
ordningen upptagna: for klasserna III—I en timme i veekan samt for klass. V 
—IV två timmar. — De lårjungar på klassiska linien, hvilka varit befriade 
från låsning af Grekiska språket, hafva på de åt detta språk anslagna lårotim- 
mar varit sysselsatta i enlighet med fbreskrifterna i Nåd. Cirkulåret af den 10 
Mars 1869 och har dervid for 5:te klassens dispenserade en af dessa lårotimmar 
varit anslagen till Latinskrifning.

Hemlexor hafva i alla klasser och for hvarje dag blifvit lårjungarne fbre- 
satta, for klass. I i ett å två åmnen, for klass. II i allmånhet i två åmnen, och 
for de bfriga i två å tre åmnen, och kunna dessa hemlexor i allmånhet anses 
hafva upptagit: for l:sta klassen omkring 1 timme dagligen, for 2:dra och 3:dje 
klass. omkring 2 timmar samt for 4:de och 5:te klass. 2'/2 å 3 timmar. Den 
tid, lårjungarne behbft anvånda på sina hemscripta, har flertalet uppgifvit till 
l*/3 timme i veekan.

Undervisningen har på fbljande satt varit mellan lårarne fbrdelad:
Rektor: Latin och Tyska i klass. V—IV; Franska i V; tillsammans 20 

timmar i veekan.
Kollega L. T. Sundéll: Mathematik i V—II; bitrådt vid undervisningen i 

Svenska (låsebfningar) i III (1 t:e) och II (2 t:r); Vålskrifning i III; tillsam
mans 29 timmar.

Kollega, Fil. Dokt. G-. 11. von Stapélmohr: Alla åmnen i I utom Teck
ning; Fysik i IV; bitrådt vid undervisningen i Naturvetenskap i IV (Fys. Geogr. 
1 t:e) samt i Kristendom i III (Bibi. Hist. 1 t:e); tillsammans 29 timmar.

Kollega, Fil. Dokt. S. O. Storiberg: Kristendom i V—III; Svenska i V— 
II; Grekiska i V—IV; morgonbbnerna; tillsammans 30 timmar.
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Kollega, Fil. Dokt. G. V. Kemner: Franska i IV; Engelska iV—-IV; Ty
ska i III—II; Valskrifning i II; tillsammans 28 timmar.

Vik. Kollega C. G. Walsten (under forstå månaden af låseåret ord. Kol
lega, Fil. Dokt. J. E. E. Åhrling): Historia oeli Geografi samt Naturalhistoria 
i V—II; Kristendom i II; tillsammans 30 timmar.

Rektor har rattat 5:te och 4:de klassernas Latinska och Tyska hemthemata 
iifvensom handhaft 5:te klassens dispenserades sUrskilda Latinska skrifiifningar; 
Kollega Stenberg har rattat 5:te och 4:de klass. Svenska samt Kollega Kemner 
3:dje klassens Tyska uppsatser.

Under låseåret hafva fbljande lårostyckeen blifvit genomgångna:

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

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

Modersmålet: Låsning och forklaring af valda stycken ur Sundéns låsebok samt 
Starbåcks "Beråttelser ur Svenska Historien” till Nyare tiden, med 
bfning for lårjungarne att med egna ord återgifva innehållet af det 
låsta. — Af Språklåran, efter Brodéns lårobok, hufvudsakligen sam
ma delar, som blifvit genomgångna vid undervisningen i Tyska språ- 
ket. — Det vigtigaste om satsdelarna samt ofningar i rattskrifning.

Tyslia: Flach’s lårobocker, det vigtigaste af formlåran (utom pron. demonstr., 
determ., interrog. och relat.) till och med de regelbundna svaga 
Verberna, jemte de 18 forstå ofversåttnings-bfningarna i Elementar- 
boken, såvål de Tyska som de Svenska.

Mathematil:: Arithmetik: de fyra råknesåtten i hela tal och decimalbråk med 
tillåmpning på Sorter. — Hufvudråkning.

Naturlåra: De forstå grunderna till Djur- och Våxt-rikets kånnedom, inhåmtade 
under innanlåsning och forklaring af Berlins låsebok jemte under- 
sokning af lefvande vaxter.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia, efter Ekelunds ”Lårobok for 
forstå begynnare”, till Kalmare-Unionen. — Geografi: det allmånna- 
ste om Verldsdelarna, ramt Sveriges, Norges, Danmarks, Rysslands 
och Englands fys. och polit. Geografi, efter Palmblads lårobok.

Andra Klassen.
Kristendom: Bibi. Hist., Gamla Testamentets afslutad och repeterad. — Andra 

hufvudst. af Katekesen jemte repet. af det forstå. - ■ Valda bibel
språk och psalmer.

Modersmålet: Låseofningar såsom i foregående klass. — Formlåran afslutad. — 
Satsbildnings- samt råttskrifnings- och interpunktions-ofningar.

Tysha: Formlåra efter Hjorts lårobok till och med de starka Verberna samt 
præpositionerna. — De i låroboken forekommande 25 ”Låttare styc
ken till bfversattning”. — Ofningar i sårskiljande af ordklasser samt 
satser och satsdelar.

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

Naturlåra: Om Dåggdjuren efter Berlins låsebok. — Det vigtigaste om våxtens 
yttre organer samt Sexualsystemet, med ledning af Anderssons ”In- 
ledning till Botaniken”, Haft. 1, samt ”botaniska våggtaflor".
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Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia från och med Gustaf Wasa till 
Carl XII. — Europas Geografi med undantag af Frankrike, Italien, 
Turkiet och Grekland.

Tredje Klassen.
Kristendom: Bibi. Hist, repeterad. — Katekesen afslutad. — Valda bibelspråk 

och psalmer.
Modersmålet: Låseofningar såsom i foregående klasser. — Formlara samt sats- 

och interpunktions-låra jemte satsbildningsofningar. — Råttskrifnings- 
och interpunktions-ofningar efter- diktamen. — Smårre uppsatser på 
lårorummet.

Tyska: Formlåran fullståndigare och afslutad. — Satsofningar såsom i foregå
ende klass. — Svedboms storre låsebok, styck. 10—32. — Muntlig 
ofversåttning från Svenska till Tyska efter Flachs Elementarbok. — 
Skrifofningar på lårorummet.

Mathematik: Arithmetik: låran om Brak afslutad. — Tillåmpning af de genom- 
gångna kurserna på Reg.-de-tri, Intresseråkning in. m. — Hufvud- 
råknig. — Geometri: åskådningslåra tillåmpad på planimetriska och 
stereometriska uppgifter. •— Några enkla geometriska satser.

Naturlåra: Det vigtigaste af låran om Dåggdjuren, efter Torins lårobok i Zoo
logi, från och med Inledningen till Skåldjuren, med ledning af Kraus’ 
"das Thierreich in Bildern” och Fiedlers "Anatomische Wandtafeln”. 
— Fortsattning af låran om våxtens yttre organer samt bfning i be- 
ståmmandet af våxter efter Linné’s system, med ledning af Anders- 
sons "Inledning till Botaniken”, Haft. 1, samt "botaniska våggtaflor”. 

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia f. o. m. Carl XII till Carl XV. 
— Europas Geografi afslutad och repeterad.

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

Kanoniska bocker. — Låsning af Math. Evangelium.
Modersmålet: Låsning af valda stycken ur Sundéns och Hodins låsebok. — Sats- 

och interpunktions-laran afslutade. — Skrifofningar på lårorummet.
Latin: Rabe’s lårobok, form- och casus-låran fullståndigare; af Syntaxen, det 

vigtigaste. — Corn. Nepos: Themistocles, Pausanias, Lysander, Alci- 
biades, Thrasybulus. — Ett hemthema i veckan.

Grekiska: Kiihners Grammatik, det vigtigaste af formlåran t. o. m. Verba li- 
quida samt låseofningsstyckena 1—43.

Tyska: Formlåran repeterad; af Syntaxen det nodvåndigaste. — Låseboken, 
styck. 30 — 50. —• For Reallinien ett hemthema i veckan.

Engelska: Enbloms lårobok, formlåran afslutad och repeterad. — Låseboken 
styck. 38—43. — Lokutionsbfningar. — De från Grekiska dispen- 
serade: formlåran till Adverberna samt låseboken, st. 1—20.

Franska: Oides lårobok, det vigtigaste af formlåran till de oregelbundna Ver- 
berna. — Låsebokens Lsta afdelning, st. 1—34. — Skriftlig och 
muntlig ofversåttning af "Ofningar i ofversåttning från Svenska till 
Franska", st. 31—37.

Mathematik: Klass. linien. Arithmetik: Reg.-de-tri och Intresseråkning. •— Of- 
ning i hufvudråkning. — Geometri: Euklides, bbck. 1—2. — Real- 
linien. Geometri: Euklides, Bok 5 och repetition. — Algebra: Bjor- 
lings, Eqvationer af Lsta graden med en obekant jemte problemer.
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Naturvetenskap: Botanik: Anderssons lårobok, Haft. 2, "Kronblomstrige” och 
"Fåstblomstrige”, med ledning af Skolans herbarium. — Zoologi: 
Torins lårobok, Dåggdjuren samt Foglarne till Honsen, med ledning 
af Krans’ ”das Thierrech in bildern” och Sundøvalls "Atlas till Sven
ska foglarne” samt Skolans naturaliesamling. — Realliniens sårskilda 
timme anvånd till repetition af Fys. Geografi. — Fysik: Floderi 
lårobok, Inledningen och Geostatiken till Enkla maskiner, jemte pro
blemer.

Historia och Geografi: Klass. Linien: Gamla tidens Historia till Alexander, ef
ter Ekelunds lårobok. — Reallinien: Gamla tiders och Medeltidens 
Historia, efter Wennerstroms lårobok. — Båda linierna gemensamt: 
Ofversigt af de fråmmande verldsdelarnas Geografi, samt storsta de
len af Europas Geografi repeterad.

Femte Klassen.
(Endast Klassisk linie.)

Kristendom: Katekesen repeterad. — Bibellåsning lika och tillsammans med 4:e 
klassen. — Skarstedts Kyrkohistoriska beråttelser t. o. m. Muhame
danismen.

Modersmålet: Låroboken repeterad. — Låseofningar såsom i foregående klass. 
— Råttskrifningsofningar. — En uppsats bvarannan vecka.

Latin: Syntaxen fullstandigare med extemporerade ofningar. — Cæsar de bello 
Gallico, Bok. 1. — ■ Ovidii Metamorph., Quatuor Ætates, Phaéton, 
Pyramus et Thisbe. — Ett hemthema i veekan.

Grekiska: Formlåran afslutad. — Xenophons Anabasis, Bok. 1.
Tyska: Formlara och Syntax fullstandigare. — Låseboken, st. 61—85. — 

Schillers Wilhelm Tell, l:er Aufz. — Ett hemthema i veekan.
Engelska: Formlåran repeterad. — Af Syntaxen, låran om Infinit. och Partic. 

— Låseboken, st. 38—43. — Skrifofningar på larorummet.
Franska: Oides lårobok, det vigtigaste af formlåran till de oregelbundna Ver- 

berna. — Låsebokens Irsta afdeln., st. 1—30.
Mathematik: Arithmetik: Reg.-de-tri, Intresse- och Bolags-råkning. — Algebra: 

till Divisions-Bråk. — Geometri: Euklid. bocker 1—4.
Naturvetenskap: Botanik: Anderssons lårobok, Haft. 2, med ledning af Skolans 

herbarium cch Fristedts Exsiccater. — Zoologi: Torins lårobok, de 
vertebrerade djuren, med ledning af Kraus’ "Bilder”, Sundevalls At
las och Skolans naturaliesamling.

Historia och Geografi: Gamla tidons Historia afslutad och ropeterad. — Rape- 
titon af Fåderneslandets Historia samt af samtliga verldsdelarnas 
Geografi.

Liirarne.

Tjenstledige hafva varit: Kollega Åhrling under hela låseåret från den 1 
Oktober samt Gymnastiklåraren, Lojtnant S. A. Hallsirom under hela låsåret, 
och har Studeranden C. G. Walsten varit forordnad att under Kollega Åhrlings 
tjenstledighet uppehålla hans Kollegabefattning, samt Sergeanten vid K. West- 
manlands Regemente E. M. Eklundh att i Lojtnant HaUstrmns stalle uppe
hålla Gymnastiklåraretjensten. Såsom vikar. Ritlårare har Kaptenen vid Kgl. 



30

Lit-Regementets Grenadier-Gorps, R. S. O., Frih. St. Creuts under hela låse
året tjenstgjort.

Rektor har varit Klassfbreståndare for 5:te klassen, Kollega Sundeil for 
4:de, Kollega Kemner for 3:dje, Kollega Stenberg for 2:dra samt Kollega Sta- 
pelmohr for l:sta klassen.

Lårj ungarne.

Vid forrå rcdogbrelsens afgifvande var lårjungarnes antal 61. Af dessa 
afgingo — sedan en lårjunge kort fore terminens slut lemnat låroverket for att 
gå till sjbs — efter låseårets slut 11 lårjungar, deraf 4 till hogre Elementar- 
låroverk (2 till Orebro, 1 till Jbnkbping, 1 till Nykoping), 1 till Teknisk skola, 
l till privat låroanstalt, 2 for att sbka anstållning vid jernvågarna, 1 i handel, 
samt 2 utan uppgifveu afsigt. Vid Hbstterminens borjan inskrefvos 14 lårjun
gar, deraf 1 i 4:de och 13 i l:sta klassen, och var altså, och sedan vid termi
nens borjan den fbrst namnda lårjungen återkommit till låroverket, antalet un
der Hostterminen 64. Sedan under Hbstterminens lopp 1 lårjunge afgått, for 
att sbka intråde vid II. Elementarlåroverket i Westerås, samt efter terminens 
slut ytterligare 2 lårjungar utan uppgifveu afsigt afgått från låroverket, har 
antalet under innevarande termin utgjort 61, af hvilka 3 tillhbra 5:te klassen, 
11 den 4:de, 15 den 3:dje, 18 den 2:dra samt 14 den l:sta klassen. Af 5:te 
klassens lårjungar, hvilka samtliga tillhbra klassiska linien, har 1 varit från 
låsning af Grekiska språket dispenserad; af 4:de klassens 11 lårjungar hafva, 
sedan vid låseårets borjan en af dem bfvergått från klassiska linien till reala, 
7 tillhbrt klassiska linien och af dessa 2 varit från Grekiska dispenserade.

Skollokaleu.

Intet att omnåmna.

rndervisningsinateriden.

Från Kongl. Ecklesiastik-Dcpartementet, Consistorium och andra Auktori- 
teter har låroverket med tacksamhet emottagit fbljande bbcker och planschverk: 
Svensk Fbrfattningssamling for år 1874; Cronholm, Sveriges Historia under Gu
staf II Adolfs regering, 6:te delens 2:dra afdelning; Beckmans Svenska Psalm- 
historia, 17:de håftet; Erdmann, popular Geologi; Svenska fornsaker, ritade af 
Kapten Ulf sparre; Bidrag till Sveriges offlciela Statistik, 11 håften, innehållan- 
de olika myndigheters und. Beråttelser; Forslag till Stadga for Rikets allmånna 
låroverk af utsedde Komiterade afgifvet den 22 Dec. 1874; samt den vanliga 
samlingen af laroverkens årsberåttelser. — For låroverkets egna medel har, lik- 
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som foregående år, den af Herrar Hult och Olbcrs utgifna "Pedagogisk Tid
skrift” blifvit inkbpt.

Exaniina.

Hbstterminens examen hblls den 19 December, dervid såsom ledare ocli 
vittnen voro nårvarande: t. f. Inspector Scholæ, Prosten ocli Kyrkoherden i Fel- 
lingsbro, Fil. Dokt. And. Ny stedt; Herrar Borgmåstaren R. W. Bosæus; v. Pa
storn, Fil. Dokt. ocli Theol. Kand. A. Dehlgren; Fbrste Stadslakaren, Med. Dokt. 
C. ^'ettergren; Andre Stadslåkaren, Med. Dokt. W. Hartelius; Handlanden och 
Riddaren R O. Rosendal samt Løjtnanten vid K. Lif-Reg:ts Husar-Corps C. W. 
von Schulzeriheim. — Den offentliga årsexamen år af H. II. Ephorus utsatt att 
hållas den 11 inst. Juni.

Arboga den 18 Maj 1875.

IV. Sladspedagogien i Koping.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. IB. Barken.)

Undervisningen.

Hbstterminen bbrjade den 31 Augusti och afslutades den 19 December. 
Vårterminen tog sin borjan den 18 Januari och kommer, enligt II. II. Efori be- 
ståmmande, att afslutas den 4 instundande Juni.

Dagliga undervisningstiden har under detta, likasom flera foregående år, 
varit kl. 1-—9, 10—12 f. m. och 1—2 e. m.

Betraffande undervisningens omfång, så hafva lårokurserna uti Forstå klas
sen varit hufvudsakligen desamma som for denna klass i Kongl. Majds Nådiga 
Skolstadga finnas fdreskrifna; men i Rektorsklassen har undervisningen nu som 
forr måst låmpas efter lårjungarnes olika framsteg och ålder och sålunda for de 
åldste i sina åmnen utstråckas till 3—5:e klassernas kurser. I Engelska språ- 
kct hafva 12 erhållit undervisning och i Franska 1 på sårskild timme.

Lårobbckerna åro fortfarande till stbrre delen desamma, som anvåndas vid 
Hogre Elementarlåroverket i Westerås.

Tisdagar, Onsdagar, Fredagar och Lbrdagar kl. 12—1 hafva larjungarne 
bfvats i Gymnastik med och utan redskap, i enklare infanterirbrelser och andra 
kroppsbfningar, hvilka under hosten foretogos i fria luften, då våderleken så 
medgaf.

Sångbfningar hafva egt rum Tisdags och Fredags eftermiddagar kl. 3—4 och i
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Teckning Måndags och Torsdags e. m. kl. 3—5, dels efter etyder, dels 
uti geometrisk konstruktions- och klotsritning.

Lårarne.
Skolans Rektor och Kollega hafva hela året undervisat hvar ocli en inom 

sin klass, endast med det undantag att Kollega D:r Bellander bestridt under
visningen i Engelska språket for lårjungarne i Rektorsklassen, hvaremot Rektor 
dessa timmar undervisat i Svenska språket inom Kollegaklassen.

Gymnastiklårai'en, Lojtnant II. Schenstrom har sedan 1 November åtnjutit 
tjenstledighet for att vistas utrikes och har Furiren vid Kongl. Lifreg. Grena
dierkår C. E. Klint derefter varit tillfbrordnad Gymnastiklårare.

Civil-Ingenibren C. F. Huligren har åfven detta låseår efter forordnande 
bestridt undervisningen i teckning.

Lårjiiiiganie.
Lårjungarnes antal vid slutet af forrå låseåret afgjorde . 34.
Vid Hostterminens borjan inskrefvos................................11.

,, Vårterminens „ ........................... 13. 24. 58

Vid Hostterminens borjan afgingo........................... 7.
„ Vårterminens „ ........................... 1-8.

så att antalet denna termin varit:
I Rektorsklassen................................................................ 19.
I Kollegaklassen................................................................31. 50.

Utaf de afgångna har 1 bfvergått till Westerås Hogre Elementarlåroverk 
(5:e Latinkl.), 1 till Kgl. Postverket, 1 till sjbs, 2 till minuthandel och 3 utan 
angifvet mål.

Skoilokalen.
Hårvid ingen våsendtlig forandring att omformåla.

LndervisniiigsinaterideH.
For skolans egna medel hafva inkopts 1 ex. Anderssons Bot. Våggtaflor; 

1 ex. Stein stbrre Atlas; åtskilliga låsebbeker m. m. och for Gymnastiken en 
s. k. Barr och några andra redskap. ;

Från Kongl. Ecklesiastik-Departementet har skolan fått emottaga 1 ex. 
Ulf sparres Svenska Fornsaker; underd. Bet. ang. pensionering af enkor och barn 
efter Prestmån och Elementarlårare; Forslag till Stadga for rikets allmånna lå- 
roverk m. m.

Genom Konsist.-Expeditionen de fiesta Elementarlåroverks årsberåttelser.
Af Herr Rådman C. A. Malmqvisl i Kbping hafva den 12 inst. December 

blifvit till skolan bfverlemnade Fem hundra (500) kronor, hvaraf årliga råntan 
under benåmning "Carl Hof grens Minne” skall ut delas såsom stipendium till nå- 
gon flitig, sedig och behbfvande lårjunge. For denna frikostiga gåfva, som der- 
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jemte åtfbljdes af 25 kronor att genast utdelas, får jag å låroverkets ocli ung
domens vågnar till de ådla gifvarne hembåra de varmaste tacksågelser.

Examina.

Hostterminsexamen hblls den 19 Dec. och voro dervid såsom ledare och 
vittnen nårvarande skolans t. f. Inspektor Borgmåstaren, R. W. O. Herr 0. 
Schenstrom och Herr Rådman J. E. Moller. Den offentliga årsexamen år, så
som ofvan nåmndes, af H. H. Eforus utsatt att hållas Fredagen d. 4 inst. Juni.

Koping den 12 Maj 1875.

V. Stadspedagogien i Nora.
(Uppgift af Rektor Ernst Brandberg.)

Undervisningen.
Forliden Hosttermin borjade den 26 Augusti och fortgick till den 17 Dec. 

Vårterminen, som tog sin borjan den 22 Januari, kommer enligt H. H. Efori 
beståmmande att afslutas den 8 Juni.

Den dagliga lårotiden har varit fbrlagd dels till formiddagarne kl. 7—9 
och 1jill—1 for båda klasserna, dels ock till eftermiddagarne kl.'/.^—^5, nåmi. 
for ofre klassen fyra dagar i veckan, men for den nedre endast tvånne. Sam- 
manlagda antalet lårotimmar i veckan, de Kalligrafiska inberåknade, har således 
utgjort for cifre klassen 31 och for nedre 29. Likasom under flera foregående 
år har under den kallare årstiden en framflyttning af lårotimmarne skett, så att 
under den sist fbrflutna strånga vintern låsningen bbrjat till och med en hel 
timme senare, men med den Ijusare och varmare årstiden åter flyttats till kl. 7. 
Fore hvarje morgonlektion har bon och bibellåsning upptagit l/4 timme.

Ofningarna i gymnastik och sang hafva fått bibehålla foregående års lårotim
mar, hvarjemte de åfven till sitt innehåll forblifvit oforåndrade.

Som de dagliga lexorna i de fiesta fali af lårarne på forhånd genomgås 
och fbrklaras, och god tid till bfverlåsning i skolan beredes lårjungarne derige- 
nom, att hvardera klassen ar fordelad i tvånne lexlag eller afdelningar, som tur- 
vis fbrhbras, kunna dessa lexor icke ens for lårjungar med medelmåttiga anlag 
anses fororsaka någon bfveranstrångning.

De i skolan begagnade lårobocker åro fortfarande desamma, som i de nedre 
klasserna af Orebro Elementarlåroverk, och har under låseåret ingen annan fér- 
åndring med dessa skett, ån att i nedre klassen Sbrensons lårobok i geografi 
och Brodéns i tyska språket, såsom i bokhandeln utgångna, utbytts, den forrå 
mot Dahms och den sednare mot Flachs.

5
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De under året genomgångna lårokurser hafva ungefårligen motsvarat de 
for Elementarlåroverkens 3:ne nedersta klasser filreskrifna; doek har undervis
ningen for ofre klassens hogre afdelning i flera amnen utstråckts till 4:de klas
sens kurser.

De sårskilda låroamnena hafva mellan lårarne varit så fbrdelade, att 
Rektor undervisat i Kristendom 7 timmar i veckan (ofre kl. 3, nedre 4), i 
Historia och Geografi 9 (ofre kl. 5, nedre 4), i Tyska språket 5*/2 (ofre kl.), 
i Engelska 2’/2 (ofre kl.), i Latin 2 (ofre kl.), i Kalligrafi 4 (ofre kl. 2, nedre 
2), tillsammans 30 timmar; Kollega i Natur vetenskap 4 (ofre kl. 2, nedre 2), 
i Matematik 13 (ofre kl. 6'/r nedre 6 J, i Svenska språket 8 (ofre kl. 3, nedre 
5), i Tyska 5 (nedre kl.), tilis. 30 timmar. — Under båda terminerna hafva in- 
alles 44 lårjungar begagnat undervisning i Tyska språket och 4 i Engelska, 
men endast en i Latinet, dels i skolan, dels enskildt af Rektor. Ledningen af 
de allmånna bønestunderna jemte bibelforklaring har tillkommit Rektor ensam, 
hvaremot Kollegan råttat samtlige lårjungarnes skriftliga uppsatser på moders
målet, bestående i råttskrifningsofningar for nedre och låttare krior for ofre kl. 
De Engelska skrifofningarna hafva råttats af Rektor. Under den kallare årsti
den har sondagsgudstjenst hållits i skolan.

Lararne.

Kollega D:r P. R. Billmanson har afven under detta låseår, likasom un
der flera foregående, påH. H. Efori forordnande uppehållit de ånnu lediga lårare- 
befattningarna i Gymnastik och Sång. Rektor har varit foreståndare for ofre 
och Kollegan for den nedre klassen.

Som skolans båda lårare, ehuru lyekligtvis på olika tider, varit af sjukdom 
forhindrade att bestrida den dem hvardera åliggande tjenstgøringen, så har, enl. 
forordnande af H. II. Eforus, under Rektors helt korta opasslighet Kollegan up
pehållit båda lårarebefattningarne, likasom Rektor, på grund af ett dylikt for
ordnande, under Kollegans något långvarigare sjukdom åfvenledes bestridt hela 
undervisningen, dock med bitråde i tvanne låroåmnen af på stållet vikar. Folk- 
skollararen II. Hjorth. Den sednare har ock under samma tid på Rektors for- 
ordnande forestått och ledt ofningarna i Gymnastik och Sång. — Førhoppningen 
om hvars och ens af de insjuknade snara forbåttring jemte svårigheten att midt 
under terminen och for kortare tid erhålla en kompetent vikarie har under dy- 
lika omståndigheter gjort denna anordning af noden, ehuru derigenom den tjenst- 
bare lårarens redan forut mycket anlitade krafter ånnu mera tagits i anspråk for 
undervisningens i mbjligaste mån ostorda fortgång.

Larjungarne.

Vid sista redogørelsens afgifvande utgjorde lårjungarnes antal 36. Af 
desse afgingo efter låseårets slut 6, deraf 2 till Orebro høgre Elementarlaroverk 
(4:e latinkh), 1 till landtbruksskola, 1 till handel, 1 till anstållning vid jern- 
våg och 1 utan uppgifven afsigt vid afgången.
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Under Hbstterminen inskrefvos i nedre klassen 16, så att antalet då nt- 
gjorde 46, hvaraf 17 tillliorde ofre ocli 29 nedre klassen.

Sedan under vinterferie rna 3 utan uppgifven afsigt afgått och 3 under 
Vårtermmen inskrifvits, utgbr lårjungeantalet f. n. 46, nåmligen 14 i ofre och 
32 i nedre klassen.

Skoliokalen 
har under låseåret icke undergått någon forandring.

Undcrvisningsinaterielen.
For skolans medel hafva inkopts: 10 st. exercisgevår, 12 ex. af Låsebok 

fiir Folkskolan, 1 taklampa, l Atlas samt diverse kartor och bocker såvål for 
skolan, som for utlåning till obemedlade lårjungar. Från Kongl. Ecklesiastik- 
Departementet har skolan fått emottaga Svenska Fornsaker, samlade och ritade 
på sten af S. B. Ulfsparre och Korslag till stadga for Rikets Allmånna låro- 
■verk, afgifvet den 22 Dec. 1874 af utsedde Komiterade, samt genom Konsi- 
storii-Expeditionen de fiesta af låroverkens årsberåttelser.

Examina.
Hostterminsexamen hdlls den 17 December, livarvid skolans Inspektor, Kon- 

traktsprosten Osk. Rohm, Borgmåstaren K. J. Wats och Brukspatronen K. G. 
Ldwenhielm voro såsom ledare och vittnen narvarande. Vårterminsexamen år, 
såsom ofvan nåmnts, utsatt att hållas den 8 Juni.

Nora den 14 Maj 1875.

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

Undervisningen.
Hostterminen bbrjade den 24 Aug. och slutade den 18 Dec. Vårterminen, 

som bbrjade den 18 Jan., kommer att afslutas den 28 Maj. Låsetimmarne hafva 
varit fbrlagda på fbrmiddagarne kl. 1f8—9 och 10—1. Lårobbckerna åro huf- 
vudsakligen desamma som i h. Elementarlåroverkets i Orebro lagre klasse)1, der 
de fleste, som fortsåtta sina studier, sbka intråde. Lårokurserna desamma som 
i h. Elementarlåroverkets 3 lagsta klasser. Af vid skolan under Hbstterminen 
niirvarande 28 lårjungar hafva 7 låst Tyska och 9 Engelska, och af de under 
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Vårterminen nårvarande 34 lårjungar låsa 12 Tyska och 12 Engelska. Någon 
undervisning i Gymnastik har under låseåret ej meddelats.

Lararne.
Undervisningen har under hela låseåret blifvit, bestridd af ord. Rektorn, 

Fil. Dokt. E. J. Tagtstrom ensam.

Lårjungarnes
antal, som vid sistlidna låseårs slut utgjorde 32, var vid Hbstterminens borjan 
28, sedan 1 afgått till 4:e klassen af Orebro h. Elementarlåroverk och de bfriga 
till nåringarna. Under innevarande Vårtermin år deras antal 34.

Skellokalen
ofbråndrad.

Undervisningsmaterielen
har blifvit fbrbkad genom inkbp af ett stbrre skåp, samt med de fiesta låro- 
verksberattelser fbr sisti. år, erhållna genom Konsist.-Expeditionen.

Examina.
Hbsttermins-examen hblls den 18 Dec. i nårvaro af Kontrakts-Prosten, Le- 

damoten af K. N. O., Fil. och Theol. Dokt. C. D. Arosenius; dagen fbr Vår- 
terminens afslutande år, såsom ofvan sades, beståmd till den 28 Maj.

Lindesberg den 4 Maj 1875.
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