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L Redogorelse for hogre Elemeutarlaroverkel 
i Westerås.

Under de sista dagarna af forrå låseåret hade laroverket att glådja sig åt 
ett besbk af Hr Expeditions-Sekreteraren och Biddaren Widmark, som den 31 
Maj samt den 1 och 2 Juni inspekterade laroverket och afhbrde undervisningen 
i alla klasser utom sjunde klassens hbgre afdelning, med hvars larjungar af- 
gåugsexamen då redan egt rum.

Hostterminen bbrjade den 28 Augusti och afslutades den 17 December; 
den 17 September iuspekterades militårbfningarna vid laroverket af Majoren vid 
Kgl. Uplands Regemente R. S. O. C. A. Rudbeck.

Vårterminen, som bbrjade den 22 Januari, kommer enligt H. H. Efori be- 
ståmmande att afslutas den 9 instundande Juni.

Helsotillståndet har bland ungdomen varit i allmånhet ganska godt. Bland 
lårarne icke så: under stbrre delen af Hbstterminen hafva 3:ne och under Vår
terminen 4 lårare varit af sjukdom hindrade att tjenstgbra.

Undervisningen har oafbrutet fortgått efter gållande fbreskrifter; dock må
ste i anseende dertill att Lektorn i Mathematik och Fysik i bbrjan af Hbst
terminen insjuknade och under återstående delen af samma termin var hindrad 
att tjenstgbra, och då oaktadt gjorda fbrsbk ingen vikarie for honom stod att 
erhålla, den del af hans undervisning, som ej oaktadt all beredvillighet kunde 
af kamrater bfvertagas, under tiden ligga nere.

1 fjerde klassen,' dår larjungarnes antal vid låseårets bbrjan var 53, hafva 
dessa varit fbrdelade på 2 fullståndigt skilda afdelningar, af hvilka den ena 
(A) låst Latin, den andra (B) Engelska.

Undervisningen for icke-Grekerue har under låseåret varit på fbljande sått 
ordnad:
VII2:*)  (4 ti lårj.) 3 timmar Engelska tillsammans med r;

*) 2 = hbgre, 1 = lagre afdelniugen; k. — klassiska linien, r. = reallinien.
fj Siffrorna angifva forhållandet vid låseårets borian.
**) Under hela låseåret har i Vil och under Vårterminen i VII1 ej tunnits någon r.

2 t:r Teekning tilis, med icke-Greker och r. i VII1 & VI2 . 5 t:r. 
VII1: (4 lårj.) 3 tim. Engelska tilis, med r.;

2 tim. Teekning tilis, med icke-Greker och r. i VII2 och VI 2 5 t:r. 
VI2: (8 lårj.) 2 tim. Engelska tilis, med r.;

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

Vi l: (11 lårj.) 2 tim. Engelska på sårskild tid, **)
2 tim. Latinskrifning på sårskild tid,
2 tim. Teekning tilis, med icke-Greker och r. i V . . . . 6 t:r.. 

V: (11 lårj.) 2 tim. Engelska tilis, med r.;
2 tim. Teekning tilis, med icke-Greker i Vil;
1 t:e Latinskrifning på sårskild tid..................................................5 t:r.
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Den dagliga undervisningstiden har under hela låseåret varit kl. 7—9, 11 

—2 samt tvanne eftermiddagar i veckan kl. 4—5. Forstå halftimmen af låse
dagen, kl. '1^7—7, har varit egnad åt bon med bibellasning och forklaring, 
med undantag for tiden från 8 Nov. till Høstterminens slut samt från Vårter
minens borjan till Påsk, då morgonbonerna bbrjat 3/47. Ledningen af dessa an
daktsstunder har handhafts af Rektor, och den der vid fbrekommande forklaring 
har omfattat. senare hålften af Lucæ samt hela Matfhei Evangelium. For forstå 
klassen hafva morgonbonerna under hela låseåret bbrjat kl. */4 bfver 7. Guds- 
tjenst har hvarje Sbndag under någon lårares ledning hållits på låroverkets stora 
sal, den kaliaste årstiden for hela ungdomen, annars for ungefar halfva anta- 
let, då den andra 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, Onsda
gar och Fredagar kl. 5—6. Samfålda bfningar i gevårsexercis och manoverfør 
klass. V—VII1 hafva å nåmda timmar stundom fbrsiggått, hvarjemte klass. V 
sårskildt blifvit bfvad i dessa åmnen 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 Remingtongevar hafva klass. VI och VII1, ett 
skjutlag i sender, forehaft å gymnastiksalen Lørdagar kl. 10—11.

Utom ofvan nåmda på beståmda dagar i veckan fbrekommande bfningar 
hafva under Hbstterminen 36*/2 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 kompaniexer- 
cis i sluten, spridd och blandad ordning, åfvensom bataljons-manbver (stång- ell. 
repbataljon) for klass. VI och Vil 1. I sistnåmnda manbver hafva åfven 10 af 
lårjungarne i V deltagit. Under Vårterminen hafva 18 timmar till sådana bf
ningar varit anvånda.

Från gymnastik och vapenbfningarna (utom målskjutningar) blefvo på grund 
af låkarebesigtning befriade: vid borjan af Hbstterminen 30 och vid Vårtermi
nens borjan 36, hvilket i medeltal utgbr något bfver 14 procent af antalet når- 
varande laijungar.

Vid sångbfningarna hafva lårjungarne varit fbrdelade i 5 af indelningen i 
låsklasser oberoende afdelningar, hvilka hvardera undervisats fbreskrifven tid. 
Instrumentalbfningar hafva egt rum 2 timmar i veckan.

Undervisningen i teckning har varit fbrdelad på 3 kurser sålunda: Lsta 
ritkursen (Lsta klassen l*/2 tim., 2:dra d:o 1 tim.): Teckning efter våggtatlor; 
detaljteckning efter mindre fbrlåggsplanscher.

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

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.

At real, i V—VII har en timme hvarje vecka utbfver den eljes for teck-
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ning afsedda tiden varit anslagen till instrumentalteekning, och har samma tim- 
me åfven varit anvand till extra ritofningar for de larjungar, som frivilligt der- 
till anmålt sig. I dessa frivilliga ritofningar hafva 40 larjungar deltagit.

For larjungarnes skriftliga hemarbeten har ett sårskildt schema varit gal
lande, och betraftande larjungarnes ofriga hemarbeten har, i bfvcrensstammelse 
med fdreskriften i Nådiga Cirkularet af den 12 Maj 1865, i hvarje afdelning 
funnits en Anteckningsbok, i hvilken for hvarje dag blifvit antecknadt, hvilka 
arbeten larjungarne haft att fullgbra i hemmet.

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

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

Genomgåugna Pensa under laseåret:

Kristendom.
Kl. I. 3 tim. — Bibi, hist.: gamla testamentets efter Ltubner (Thoman- 

derska uppl.) — Katekes: l:sta hufvudstycket. — Bibellåsning i 
sammanhang med bibliska historien och katekesen. — Valda psalmer.

Kl. II. 3 tim. — Bibi, hist.: nya testamentets. — Katekes: 2:dra hufvud
stycket. — Bibellåsning och psalmer.

Kl. III. 3 tim. — Bibi, hist.: repetition. — Katekes: 3:dje—5: te hufvudst. 
— Bibellåsning och psalmer.

Kl. IV. 2 tim. — Katekisation. — Bergs Bibelhandbok. — Bibebellåsning: 
Mat. kap. 1—13 med forklaring.

Kl. V. 3 tim. — Katekisation. — Bergs Bibelhandbok. — Bibellåsning: 
Mat. evang. med forklaring.

Kl. VI. Lagre afdeln. 2 tim. — Forrå hålften af Norbecks Teologi. — 
l:sta perioden af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets lås
ning med forklaring.
Hogre af deln. 2 tim. — Senare hålften af Norbecks Teologi. — 
2:dra perioden af Cornelii Kyrkohistoria. —■ Nya testamentets lås
ning med forklaring.

Kl. VII. Lagre afdeln. 2 tim. — Norbecks Teologi. — 3.:dje perioden af 
Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning på grundsprå- 
ket med fbi klaring.
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 Kon. Carl Knutson efter Ekelunds sammandrag 

jemte Alanders låsebok. — Geografi: ofversigt af verldsdelarnas fy
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siska geografi samt de skandinaviska låndernas, Ost-Europas och Cen- 
tral-Europas fysiska och politiska till Nederlånderna.

Kl. II. 5 tim. — Historia: från borjan af Kalmare-Unionen till Drottning 
Christina efter Ekelunds mindre sammandrag och Alanders låsebok. 
— Geografi: Europas från och med Ryssland.

Kl. III. 5 tim. — Historia: från Carl X Gustaf till lårobokens slut med be- 
gagnande af Alanders låsebok. —- Geografi: Asiens, Afrikas och A
merikas fysiska och polititka.

Kl. IV. Afdelningen A. 5 tim. — Historia: Gamla och Medeltidens 
efter Pallins lårobok jemte Grubes karaktersskildringar såsom låse- 
sebok. — Geografi: Europas fysiska och politiska.
Afdelningen B. 5 tim.— Historia: Gamla och Medeltidens efter 
Pallins lårobok jemte Grubes karaktersskildringar såsom låsebok. — 
Geografi: den matematiska samt Europas fysiska och politiska till 
och med Frankrike.

Kl. V. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Gamla tidens från och med 
Macedonierna efter Piitz’ lårobok. — Geografi: den matematiska 
samt repetition af Europas fysiska och politiska till och med Frank
rike.
Real-linien. 4 tim. — Historia: Nyare tidens efter Wennerstroms 
lårobok samt repetition af hela låroboken. — Geografi: lika med 
klassiska linien.

Kl. VI. Lagre af de In. 3 tim. - Historia: Medeltidens efter Putz’ lå
robok. — Geografi: Repetition af den fysiska samt af Skandinaviens 
politiska.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Ekelunds 
storre sammandrag af fåderneslandets till frihetstiden. • - Geografi: 
repetition af den fysiska jemte Skandinaviens politiska 
Real-linien. 4 tim. —■ Historia: Palmblads lårobok i Nyare ti
dens till Franska revolutionen samt fåderneslandets från Carl XII:s 
dod till nårvarande tid jemte repetition af det foregående af Lu
therska tidehvarfvet. — Geografi: repetition af den fysiska samt af 
Skandinaviens politiska.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Lika med hogre 
afdelningens af sjette klassen real-linie. •
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Palmblads lårobok 
i Nyare tidens historia från Franska revolutionen jemte repetition 
af Gamla, Medeltidens och Nyare historien åfvensom af fåderneslan
dets. — Geografi: repetition.
Real-linien. 4 sim. - Lika med klassiska linien.

Matematik.
Kl. I. 4 tim. — Aritmetik: de fyra råknesåtten med hela tal, med deci- 

malbråk och med sorter (nya och gamla) efter Nystrom; hufvud- 
råkning.

Kl. II. 5 tim. — Aritm.: bråk, decimalbråk och sorter.
Kl. III. 5 tim. — Aritm.: enkel och sammansatt regula de tri samt intresse-

råkning. — Geometri: Bergius’ åskådningslåra 40 lårosatser.
Kl. IV (A & B). 5 tim. — Algebra: reduktioner vid de fyra råknesåtten 

med positiva qyantiteter af obruten form samt inledning till laran 
om bråk, efter Bjorling. — Geom.: Euklides’ Lsta och 2:dra bok, 
efter Lindman.
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K7. V. Klassiska linien. 4 tim. — Aritm.- repetition af sortråkning och

Kl. VI.

Kl. VIL

Reg. de tr;. (Zweigbergks lårobok). Geom.: Eukl. book. II—IV. 
— Algebra: de fyra råknesåtten med obrutna qvantiteter.
Real-linien. 7 tim. — Aritm.: Intresse-, rabatt- och diskontråk- 
ning (repet.) — Geom.: Eukl. bock. V—VI efter Bjbrling (dock u- 
tan bevis for teoremen i kap. 2 och 3 af bok. V); problemofningar 
efter Todhunter (utan beredelse).— Algebra: irrationela qvantiteter, 
qvadratrotter, iraaginåra qv:r, eqvationer af 2:a gr. till §3 af Kap. 
VIII, problem i laroboken sid. 93—107 och i Bjbrlings problem
samling l:a afdeln. I, II, III, VI.
Klassiska linien 4 tim.
Lagre afdeln. — Aritm.: Reg. de tri (repet.), intresse-, rabatt- 
och diskontrakning. — Geom.: Eukl. bock. I—III (repet.) jemte 
problemofningar efter Todhunter. — Algebra de fyra råknesåtten 
med brutna, positiva och negativa qvantiteter samt eqvationer af l:a 
gr.; en lårjunge har dessutom genomgått t. o. m. eqvationer af 2:a 
gr. och Euklides bock. V, VI.
Hbgre afdeln. — Aritm.: intresse-, rabatt- och diskontrakning. — 
Eukl. III, IV (repet.), proportionslåra efter Hultman, samt problem
ofningar efter Todhunter (utan beredelse). — Algebra: irrationela 
qvant:r och qvadratrotter ur ration, och irration, tal till § 2 af 
kap. VII: problem i laroboken sid. 93—107 och iBj:s problemsam
ling l:a afdeln. I, II, III.
Real-linien. 6 tim.
Hogre afdeln. — Geom.: Eukl. bok. VI (repet.) och stereometri 
efter Guldborgs Lærebog §§ 1—7. — Algebra : rotter, potenser, lo
garitmer och progressioner (laroboken afslutad); problemofningar 
dels med dels utan forberedelse, omfattande så val algebraiska, som 
planimetriska och stereometriska uppgitter efter Bjbrling och Tod
hunter. Mot låseårets slut skriftliga bfningar.
Klassiska linien. 4 tim.
Lagre afdeln. — Algebra: imaginåra qvantiteter, eqvationer af 
2:dra graden med en obekant, roteqvationer (Bjbrl. kap. VII § 3— 
VIII § 5); alg. problem. — Geom.: proportionslåran (efter Hultman), 
ders tillåmpning på plan geometri (Bjbrl.Vil—13); geom. problem 
ur Todhunters samling samt skriftliga bfningar under slutet af vår
terminen.
Hbgre afdeln. -- Algebra: rotter i allmånhet, repetition; plani
metriska problemen i laroboken (kap. VIII art. 19 pr. 1—22) samt 
urval ur probl.samlingen; dessutom har 1 lårjunge genomgått po
tenser, logaritmer, serier och eqvationer med flere obekanta. — 
Geom.: Eukl. VI afslutad (Bjbrl. VI 20—30), repetition; geom. pro
blem i urval ur Todhunters m. fl. samlingar; skriftliga bfningar hvar 
fjortonde dag, deraf 2 ganger under uppsigt på lårorummet. 
Real-linien. 5 tim.
Hbgre afdeln. — Repetition; afslutning af Phragméns trigonome
tri; talrika problem- och bfningssatser, behand'ade dels skriftligen 
(hvar annan vecka) dels muntligen.

Naturvetenskap.
Kl. I. 2 tim. — Ofversigt af menniskokroppens byggnad med ledning af
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Gumperts våggtaflor. Håftena 1 och 2 af Kindbergs botanik samt 
examinering af lefvande vaxter.

Kl. II. 2 tim. — Botanik: Kindbergs lårobok, 3:e håftei; det vigtigaste af 
fanerogamernas organografi och systematik. — Zoologi: WahlstedtS 
mindre lårobok. Det vigtigaste till djurrikets system.

Kl. III. 2 tim. — Botanik: 3:e h. af Kindbergs lårobok. —Zoologi: Walll- 
stedts mindre lårobok, klasser och ordningar inom djurriket.

Kl. IV. 2 tim. — Botanik och Zoologi, repetition och utvidgning af foreg, 
kurs efter samma lårobocker. — Fernlundhs inledning till fysik och 
kemi.

Kl. V. Båda linierna. 2 tim. — Botanik: Areschougs lårobok till och med 
Corallifloræ. — Zoologi: Torins lårobok, foglarne.
Real-linien dessutom. 2 tim. Fysik: Floderi lårobok till § 81 
af mekaniken.

Kl. VI. Lagre afdeln. 2 tim. — Botanik: Areschougs lårobok, nat. fa- 
familjerna till Gramineæ samt repetition af andra och tredje afdel- 
ningarna. — Examinering och låsning af vaxter med anvåndande 
af Thedenii Flora. — Zoologi: Torins lårobok, från och med rep- 
tilierna till blotdjuren samt repetition af foglarna.

Kl. VI. Hogre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Botanik och Zoo
logi: Repetition af det forut låsta. — 1 tim. Fysik: Schabus’ låro
bok, inledningen och låran om magnetism och elektricitet.
Real-linien. 1 tim. — Botanik och Zoologi: Repetition af det 
forut låsta. — 3 tim. Fysik: Floderi lårobok, akustik och optik 
samt repetition af vårmelåran.
2 tim. Kemi: Blomstrands mindre lårobok, metalloiderna.

Kl. VII. Lagre afdeln. 2 tim. — Fysik, akustik, optik och vårmelåra 
samt repetition af magnetism och elektricitet efter Schabus’lårobok.

Kl. VII. Hogre afdeln. Klas s. linien. 2 tim. Fysik: optiken samt 
repetition så val håraf som af de ofriga kapitlen efter Schabus’ lå
robok.
Real-linien. 2 tim. — Fysik: Repetition af helaFloderi lårobok. 
1 tim. Mekanik: Repetition af Jocknicks lårobok. ■— 3 tim. Kemi 
och Mineralogi: Repetition af det vigtigaste af Berlins lårobok i 
kemien och hela Erdmans populåra geologi.

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

och Klingbergs lårobocker.

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

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

Kl. II. 6 tim. — Innanlåsningsofningar ur Sundéns och Modins lasebok 
med redogorelse for innehållet af det låsta. Det vigtigaste af form- 
låran samt kap. I af den allmånna satslåran efter Sundéns språklåra. 
Ofningar i åtskiljandet af ordklasser, satsdelar och satser. Rått- 
stafnings-, interpunktions- och satsbildningsofningar.
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Kl. III. 6 tim. Låsning af valda stycken i obunden och bunden form såsom 

i foregående klass. Formlåran något utfbrligare samt den allmånna 
satslåran efter Sundéns språklåra. Råttskrifning efter’ diktamen med 
iakttagande af interpunktionsreglerna. Analyseringsofningar. Sats- 
bildningsofningar. Skriftlig ofversåttning från tyska språket på lå- 
rorummet.

Kl. IV. A & B. 4 tim. hvardera. — Låsbfningar i Sundéns och Modins låse
bok med redogbrelse for innehållet af det låsta. Formlåran och all
månna satslåran fullståndigt. Satsofningar. Det vigtigaste af ka- 
suslåran i syntaxen. En uppsats eller bfversåttning hvarannan 
vecka.

Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. — Låsofnin
gar. Svenska språkets syntax jemte satsofningar. Repetition. En 

' uppsats eller ofversåttning hvarannan vecka.
Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Låsning af val

da stycken ur svensk, norsk och dansk literatur jemte underrat- 
telser om forfattarne. Ordbildningslåra samt forn-svenskans bbj- 
ningsformer. Satsanalys. Verslåra. En uppsats eller ofversåttning 
hvarannan vecka.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 
tim. — - Låsning af skandinavisk literatur jemte underråttelser om 
forfattarne. Stillåra efter Sundéns och Modins lårobok. Ofversigt 
af Nordiska Mytologien med ledning af Sundéns lårobok. En upp
sats eller ofversåttning hvar annan vecka.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Låsning af 
skandinavisk literatur. Ofningar i disposition. Literaturhistoria 
med ledning af Claesons lårobok: t. o. m. Gustavianska perioden. 
Talbfningar. En utfbrligare uppsats i månaden.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 
tim. — Låsning såsom i foregående klass. Ofningar i disposi
tion. Literaturhistoria. Talofningar. Uppsatser enligt låroverks- 
stadgan.

Tyska.
Kl. I. S tim. — Substantivens, adjektivens personliga och possessiva pro- 

nominens och hjelpverbens bøjning samt det svaga regelbundna ver
bets aktiva former efter Flach. — Den enkla satsens delar. — Flachs 
elementarbok: st. 1 — 18, 23, 28—32, 37, 40—41.

Kl. II. 7 tim. — Det vigtigaste af formlåran efter Flachs lårobok ge- 
nomgånget och repeteradt under låsningen af de tyska och sven
ska bfningarne 19—38 i Flachs elem.bok. — Prepositionerna och 
några af de allmånnaste konjunktionerna genomgångna under lås
ningen af de tyska bfningarne 43—51 i samma elem.bok. — Ofnin- 
gar i åtskiljandet af satsdelar och satser under siåndig jemfbrelse 
med modersmålet. Vokabellåsning.

Kl. III. 7 tim. — Formlåran utfbrligare enligt Hjorts grammatik. — Lås
ning af de tyska och svenska styckena i Flachs elem.bok. st. 20 
till bokens slut. — Analysbfningar. — Lokutioner. — Låsning at 
vokabler.

Kl. IV. K) 4 tim. — Hjorts grammatik: det vigtigare af formlåran, samt 
syntax: det allmånnaste till kap. V. — Flachs låsebok: st. 1—27. 
— Lokutions- och skrifbfningar efter Flachs elem.bok st. 1 —30.

2
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B) 4 tim. — Formlåran: det samma som A): Syntaxen: kap. I—III. 
— Låseboken: st. 1 — 25. — Elem.boken: st. 1—20. — Båda af- 
delningama ett hemthema hvarannan vecka.

Kl. V. Klassiska linien. 2 tim. — Hjorts grammatik: Formlåran full- 
ståndigt repeterad; syntaxen i sin helhet, det vigtigare. — Flachs 
låsebok: st. 1—30 af "Prosaische Lesestiicke”, samt 1—20 af Ge- 
dichte. — Lokutionsofningar efter Flachs elementarbok.
Real-linien. — Det samma som klass. linien samt dessutom 1 hem- 
thema hvarje vecka, omfattande st. 40 — 03 och 75 - 79 af Flachs 
elementarbok.

Kl. VI. Lagre afdeln. 1 tim. — Hjorts grammatik: Formlåran repete
rad samt af syntaxen det vigtigare. — Schillers ”die Jungfrau von 
Orleans" till akt. IV. —- Lokutionsofningar efter Flachs elementar
bok.
Hogre afdeln. Klass. linien. 1 tim. — Hjorts grammatik full- 
ståndigt. — Schillers "die Jungfrau von Orleans”, akt. 3—5. — 
"Maria Stuart” akt. I —II, sc. 8.
Real-linien. 2 tim. —- Det samma som klass. linien samt dess
utom "Wilhelm Tell”, akt. 3—5. — "Wallensteins Lager”. — Die 
Piccolomini, akt. I. — Lokutionsofningar efter "Deutsches Echo." — 
Ett hemthema hvarje vecka.

Franska.
Kl. V. Klassiska linien. 3 tim. — Oides språklåra: l:sta kursen afkap. 

1—6. — Oides låsebok: l:sta afdeln. st. 1—40. — Skrifning af 
verb. — Muntlig och skriftlig ofversåttn. till franska af styck. 1 
— 10.
Real-linien. 5 tim. — Oides språkl.: l:sta och till en del 2-dra 
kursen af kap. 2-7. — Oides låsebok: l:sta afdeln. st. 41—75. — 
Ofversåttning till franska af st. 1—34.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språkl.: l:a 
och 2:a kursen af kap. 2—7. — Oides låsebok: l:sta afd. st. 46— 
75, 2:dra afdeln. st. 1—12, 14, 20, 29—33. — Ofversåttning till 
franska af st. 1—40. Lokutionsofningar.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språkl.: 
l:sta och 2:dra kursen af kap. 2—8 samt regi. 301—305, 322, 323, 
346, 347, 361 och 362. — Oides låsebok: 2:dra afdeln. st. 34— 
114, 3:dje afdeln. st. 1, 2 och 4. — Ofversåttn. till franska af st. 
31—50. Lokutionsofningar.
Real-linien. 5 tim. — Detsamma som VII klassiska linien, lagre 
afdeln.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 5 tim. — Oides språkl.: 
l:sta och 2:dra kursen af kap. 2—10. — Oides låsebok: den poe
tiska afdeln. — Le verre d’eau, af Scribe. — L’ambitieux af Scribe, 
l:sta akten. — Lokutionsofningar och extemporalier efter Drysén. — 
Ett hemthema hvarannan vecka.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Oides språklåra: 
fullståndigt. — "L’avare” af Moliére, 4:de och 5:te akt. — "L’am
bitieux” af Scribe. — Paul et Virginie af Saint-Pierre (storre delen.) ' 
— Ett hemthema hvarannan vecka.
Real-linien. 5 tim. — Oides språklåra fullståndigt. — "Le verre 
d’eau" af Scribe, 3:dje—5:te akt. — "Les femmes savantes”, af Mo-
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liere. — Valda styckeu ur Dubbs handbøk. — Extemporalier och 
lokutionsofningar efter Eclio frangais, 35 st.— Ett hemthema hvarje 
vecka. .

Engelska.
Kl. IV. Afd. B) 8 tim. — Lohrs lårobok: uttals- och formlara inbfvade i 

sammanhang med l:sta kursen samt st. 1 — 8 af den andra uti lås- 
dfningarne. — Skrifofningar på lårorummet.

Kl. V. Icke-Greker. 2 tim. — Sundsténs lårobok: repetition af form- 
låran; syntax t. o. m. pronomen. — Låseboken st. 17—27. 
Real-linien. 2 tim. — I låroboken: det samma som icke-Greker. 
Låsboken : st. 40—51.

Kl. VI. Lagre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. —Sundsténs lårobok: Syn- 
taxen till ordfbljdslåran. —■ Låseboken: st. 35—51, akt. I—II af 
”King Dagobert." 
Hogre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Sundsténs lårobok: 
formlara och syntax. — Låseboken afslutad. — Moréns urval ur 
Eng. litt. Ser. I, h. 2, 15 sidd.
Real-linien. 2 tim.— Låroboken: det samma som icke-Greker.— 
81 sidd. af Moréns urval ur Eng. litt. Ser. I, h. 2.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 */3 tim. — Uttalslåran 
samt det vigtigaste af formlaran efter Loli-s lårobok. — Elemen- 
tarboken: 1 :sta kursen, samt st. I—VI af 2:dra kursen. 
Icke-Greker. 3 tim. — Sundsténs lårobok fullståndigt. — Mo
réns urval ur Eng. litt. Ser. I, li. 2 från sid. 50. — Macaulays 
History of Engl. Kap. I. 90. sidd.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 1 ,;2 tim. -- Uttalslåran 
samt formlaran fullståndigt efter Lohrs lårobok. — Elementarbo- 
ken: 2:dra kursen fullståndigt, bref samt af blandade ofningar st. 
1—30. — Af ofversåttningsstycken från Svenska till Engelska: l:a 
kursen fullståndigt samt af 2:dra kursen st. 1—20.
Icke-Greker. 3 tim. — Sundsténs lårobok fullståndigt med re
petition. —- Maculays History of England, Kap. I, sid. 103 -134. 
Milt ons Paradise lost sang. I—III. — Lokutionsofningar efter "the 
English Eclio”, st. 1—GO.
Real-linien. 3 tim. detsamma som icke-Grekerna, samt dessutom 
ett hemthema hvarannan vecka.

Latin.
Kl. IV. Afd. A) 8 tim. — Valda stycken af Tornebladhs eleinentarbok. — 

Grammatik: det allmånnaste af formlaran efter Rabes lårobok.
Kl V. 8 tim. — Cæsar de bello Gallico: fr. o. m. 16 kap. af l:sta bo- 

ken t. o. m. 2:dra boken. — Ovidius: Metamorph.: Quatuor æta- 
tes, Philemon et Baucis och Orpheus (vv. 1—-77 efter Cavallin). — 
Grammatik ocli prosodik efter Rabes lårobok. Extemporalier.

Kl. VI. Lagre afdeln. S tim. -• Livius: 30 kap. af l:sta boken. — Ci
cero: de senectute 10 kap.— Virgilius: Æn. 4: boken (vv. 1—540). 
Grammatik och prosodik eftei’ Rabes lårobok. Extemporerade sats- 
dfningar.
Hogre afdeln. 8 tim. — Livius: fr. o. m. kap. 31 af l:sta bo
ken t. o. m. slutet, samt af 2:dra boken kap. 1—40. -- Virgilius,
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Æn.: 4:de boken vv. 533 t. o. m. slutet samt hela l:sta boken. — 
Grammatik och prosodik efter Rabes lårobok. Extemporerade sats
ofningar.

Kl. Vil. Lagre afdeln. 7 tim. — Livius: 2:a boken från 31 kap. samt 3:e 
boken. — Virgilius: Æn. 2:a och 3:e bock. — Horatius: od. l:a 
boken. — Repetition af grammatikes. — Exteinporalier.
Hogre afdeln. 7 tim. — Livius: III, 41—72. - Virgilius: Æn. 
V—VI. — Cicero: Oratio pro Milone. — Horatius: I, IV. — Repe
tition af grammatik. — Exteinporalier.
1 hemthema hvarje vecka for klass. V—VII.

Grekiska.
Kl. V. 5 timmar. — Grammatik efter Lbfstedt: det vigtigare af Attiska 

dialektens formlara. — Xenophons Anabasis: kap. 1—4 af lista 
boken.

Kl. VI. Lagre afdeln. ti tim. — Grammatik: Attiska dialektens formlara 
till oregelbundna verben; hånvisningar till det allmånnaste af syn
taxen. — Xenophons Anabasis: l:sta och 2:a boken.
Hogre afdeln. 6 tim. — Grammatik: lika med foregående och 
derjemte Episk formlara det vigtigare. — Xenophons Anabasis: 2:a 
boken. — Homeri Odyssé: Lsta sången och hålften af 2:dra.

Kl. VII. Lagre afdeln. 5 tim. — Grammatik: Oregelbundna verben. - 
Det allmånnaste af syntaxen till infinitivus. — Xenophons Anabasis: 
5:te boken. — Homeri Odyssé: 3:dje sången, Iliad: l:sta och 2:dra 
sången. — Skrifofningar å lårorummet.
Hogre afdeln. 5 tim. — Grammatik afslutad och repeterad. —• 
— Xenophons Anabasis: 5:te boken. — Homeri Iliad: 3:dje och (>:e 
sången. — Platos Crito. — Skrifofningar å lårorummet.

Hebreiska.
Kl. VII. Lagre afdeln. l'/2 tim. (under hostterminen). — Formlara efter 

Lindbergs grammatik. — Låsofningar.



B) Lårarne. •

Tjenstlødiga hafva varit: Adjunkten H. E. Lyrberg under hela samt Lek
tor Tb. G. BiUbergh och Ritlararen N. Tufvesson under storre delen af Host
terminen; under 'Vårterminen Lektor J. E. Modin, Adjunkten H. E. Lyrberg, 
Musik-Direktor J. G. Nordvall och Ritlararen N. Tufvesson, allesammans for 
sjuklighet och under hela terminen.

Forordnade: till vik. Lektor: Fil. Kand. HI. Rosén for Lektor Modin un
der Vårterminen; till vik. Adjunkt Litteraturen P. A. V. Gullbergson for Adj. 
Lyrberg under hela låseåret; till vik. Ritlåraro: Løjtnanten vid Kongl. Dal-Re- 
gementet A. Bjuggren under storre delen af Host-terminen och Vårterminen: 
till vik. Sang- och Musiklårare: Orgelnisten W. Strom under Vårterniinen.

Under tiden från den 20 April till Vårterminens slut liar Løjtnanten vid 
Kgl. Westmanlauds Regemente C. A. Schenstrom varit kommenderad att leda 
militårbfningarna vid laroverket och har då tillika varit vik. Gymnastiklårare 
flir Kapten R. Rolling, som under ofvaunåmnda tid varit af militåra embets- 
gbromål fbrhindrad att hår tjenstgbra.

Undervisningen har under låseåret varit på fbljande sått flirdelad mellan 
lårarne:
Undertecknad Rektor: Latin i Vil 1; Latinskrifning med

icke-Greker i VI2; morgonbbnerna.................... lo tim. i veckan.
Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Lofberg: Hist, och Geogr. i VII & VI 17 ,.
Lektorn, Fil. Dokt. C. H. Jbhansson: Nat.hist. i VI 2; Fy

sik i VII 2 r., VII 1. VI 2; Mekanik. Mineralogi
i VII r.-, Kemi i VII och Vir............................ 18 ,.

Lektorn. Fil. Dokt. D. A. Sundén: Svenska i VII—V, (ut
om 1 t:e i VH1); Filosofi i Vil.................... 16 „

Lektorn, Fil. Dokt. G. Schmidt: Kristendom i VII—IV (A);
Hebreiska; Svenska i VII1 (1 t:e).................... 16 ,,

Lektorn, Fil. Dokt. Ih. B. G. Widegren: Grekiska i VII;
Latin i VII 2....................................................... 17 ,.

Lektorn, Fil. Dokt. J. E. Modin (under Vårt. Fil. Kand.
M. Rosén): Franska i VII 2 k. och VII r.; Ty
ska i VI 2; Engelska i VII r. samt med fri
villiga ................................................................. 19 -

Lektorn, Fil. Dokt. Th. C. G. BiUbergh: Mathematik i VII
(utom 3 t:r i VII 1 Fysik i VII 2 k. . . 17 ,.

v. Adjunkten P. A. V. Gullbergson: Alla åmnen i I utom
Kalligrafi och Teekning; morgonbbuerna il; . 25*/a „
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Adjunkten S. H. Bathsman: Franska i VII 1 k.— V; Kalli

grafi i III och II.......................................................23 tim. i veckan.
Adjunkten, Fil. Dokt. F. J. L. Wulff: Mathematik i VII l

r. (3 t:r), VI—V; Latinskri fning med icke-Gre
ker i V......................................................................26 ,,

Adjunkten, Fil. Dokt. C. Æ Hvasser: Grekiska i VI och V;
Tyska i VI 1-4V..................................................24

Adjunkten, Fil. Dokt. P. A. Peter son: Mathematik i IV (A).
111 och II; Engelska med realister och icke-Gre
ker i VI och V; Hist, och Geogr. i II ... 26 .,

Adjunkten, Fil. Kaud. IC A. Stigman: Svenska i IV; Hist.
och Geogr. i IV (A) och HI; Nat.hist. i II; La- •
tinskrifning med icke-Greker i VI 1 .... 22 „

Adjunkten, Fil. Dokt. C. G. Åstrom: Kristendom i IV (B)
—II; Fysik i V r.-, Nat.hist. i VI 1—Hl; Ma-
thematik i IV (B); Geogr. i V..............................26 .,

Adjunkten, Fil. Dokt. J. A. F. Svartz: Latin i VI 2 och V:
Engelska i IV (B).................................................. 24 .,

Adjunkten, Fil. Dokt. F. Sandelius: Latin i IV (A) och VI I: 
Hist, och Geogr. i V och IV (B).......... 26 ..

Adjunkten, Fil. Kami. J. Janzon: Tyska och Svenska i IH—H 26 ,.
Musik-Direktøren G-. Nordvall (umier Vårterminen Orgelni

sten IT. Stram): Musik- och sångofningar i alla.
klasser...................................................................... 11 ..

Ritliirareu N. Tufvesson (under storre delen af Hostterminen 
och Vårterminen Løjtnanten A. Bjuggren): Kal
ligrafi i I; Teckning i alla klasser (afven med 
icke-Greker och frivilliga)..................... 10 ..

Gymnastiklåraren, Kapten B. Balling: Gymnastik och vapen- 
ofningar i alla klasser (oberaknadt undervisnings
tiden utom Schema)...............................11 „

Derigenom att den ende realist, som i borjan af låseåret fanns i Vil 1, 
vid Vårterminens borjan lemnade låroverket, fick Lektor Johanson sin undervis- 
ningsskyldighet minskad med 4 timmar, och har i stållet under Vårterminen 
ofvertagit de 2 tiimr Natur.hist. i VI 1. som under Høstterminen tillhorde Ad
junkten Åstrom, hvilken sålunda under Vårt. haft sin uudervisningsskyldighet 
minskad med dessa 2 timmar. Adjunkten Wulff har af samma anledning under 
Vårterminen haft 2 timmars minskning i sin tjenstgøringstid.

Skrifofningarna hafva under låseåret handhafts:
de Latinska af Lektor Widegren for VII2; af Rektor for Vil 1 ; af Adjunkten 

Svartz for VI 2 och V; af. Adj. Sandelius for VI 1.
de Svenska af Lektor Sundén for VII 2 kr, af Lektor Lofberg for Vil 2 rr, af 

Lektor Schmidt for VII 1; af Lektor Johansson for VI 2 k.-, af Adj.
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Åstrom for VI 2 r.; af Adj. Rathsman for VI 1; af v. Adj. GuU- 
bergson for V A.; af Adi. Peterson for V r.; af Adj. Stigman for IV. 

de Franska for VI! 2 k. och VII r., de. Engelslia, de Tyska for VI r. af Lektor 
Morfin (ander Vårt. v. Lektor Posen);

de Franska flir Vil 1 k. af Adj. Ratlisman; de Tyska for V r. och IV af Adj. 
Hvasser;

de Mafhematiska af Lektor JJiRbergh;
de Fy sikali Ska af Lektor Johans son.

Under Vårterminen har Tyska skrifningen i IV varit så fordelad, att Adj. 
Hvasser handhaft densamma i IV (A) och Adj. Peterson i IV (B).

Klassforeståndare hafva under laseåret varit: Lektor Morfin (under Vårt. 
Lektor Schmidt) før VII 2: Adj. Rathsman for VII 1; Lektor Johansen for VI 2; 
Adj. Wulff for VI 1; Adj. Hvasser for V k.; Adj. Sandelius fOr V r.; Adj. 
Peterson fiir IV (Aj: Adj. Svarte; for IV (B); Adj. Åstrom fiir 111; Adj. Janzon 
fiir II; v. Adj. Gullbergson for I.

Den sårskilda inspektionen bfver lårjungarne har varit fbrdelad på samt
lige lårarne.

C) Lårjungarne.

Antalet utgjorde vid forrå årsberattelsens afgifvande . . 217.
Under detta låseår hafva blifvit inskrifne: 

Hbstterminen............................................................................. 30.
Vårtei minen....................................................................... 6.
Återkommen till låroverket.............................................. 1- 254.
Sedan fbrra årsberattelsens afgifvande afgångne . . . 35.
Sålunda utgor antalet denna dag..................................... 219. 254.

Af dessa tillhbra 23 forstå klassen.
34 andra ,,
39 tredje „
32 fjerde (B) „
20 „ (A) „
26 femte „
19 sjette lagre afdelningen.

9 „ hbgre .,
17 sjunde lagre ,.

219.
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Realisternas antal år 7, af hvilka 6 tillhbra femte klassen. 1 sjette kl. 

hbgre afdeln. — 38 larjungar (under V.T. 37) hafva last latin utan grekiska; 
3 (under Vårt. ingen) hebreiska; 14 (under V.T. 13) engelska jamte latin och 
grekiska; i fjerde klassen hafva SO larjungar låst latin och 32 engelska; •— 
någon bfvergång från ena till audra bildningslinien har under låseåret icke egt 
rum.

Af de 35 afgångna lårjungarna hafva 12 aflagt maturitetsexamen, 1 har 
bfvergått till annat låroverk, 1 på apotek. 1 på handelsinstitnt, 4 på bruk, 3 
på mekanisk verkstad, 1 till bokhandel, 2 till jernvågen, 5 till audra yrken, 1 
har affbrts såsom bfverårig i sin afdeln., 4 hafva aflidit: 0. Jacobsson och 0. 
IV Ha^nmarback (Vil 2 1;.). C. L. Carlsson (Vil 1 .%,) och A. G. Brineb 
(VI 1 kJ.

D) Skollokakn.

Låroverkshuset har blifvit utvåndigt omstruket. I ofrigt år ingenting hår
vid att omnåmna.

E) lliukrvisningsmatenelen.

For låroverkets medel har inkbpts bland annat en mindre samling af upp- 
stoppade foglar; 2 Ballongstaplar jemte fyllning; Svensk—Latinsk ordbok af 
Cavallin; Fransk—Svensk ordbok af Balin; Cwtius, Grundzuge der Grie- 
ehischen Etymologie; Bange, Rømische Alterthhmer: Schoenuwvn, Griechisehe 
Alterthtlmer; Buchert, Rom. Kriegswesen.

For Bibliothekets medel Uro inkbpta:
Upsala Universitets årsskrift for 1875: Theologi, Mathematik h. 1. Philosophie 

I: 1, 2 och for 1876, Philosophie 1.
SeJimids Encyplopædi, h. 99- 102.
Svenska Akademiens handlingar, del. 47—49.
Pedagogisk tidskrift for 1876.
Pedagogiska blad for 1876.
Hjårne, Svensk tidskrift 1876.
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Fbljande gåfvor till låroverket och bibliothekct får jag med tacksamhet 

oinnånina:

Från Kongl. Ecclesiastik-Departcmentet:
En samling danska och norska laroverksprogram.

Från Kongl. Svenska Akademi en:
Dess minnespenning bfver Svante Sture.

Från Kongl. Vetenskaps-Akademien:
Dess minnespenning bfver Grefve Augustin Ehrensvård.
Ofversigt af Fbrhandlinganie. Arg. 30 och 31.
Handliugar. 12:e Bet.
Bihang till handlingarne. B. 1: 2 och 11: 1, 2.
Lefnadsteckningar. B. 1, h. 3.
Lefnadsteekning bfver TI. Jårta af L. de Geer.
Meteorologiska iakttagelser. B. 12, 13, 14.
leones Selectæ hymenomycetum nonduni delineatorum. P. V—X. ’

Från Kongl. Statistiska CentraVByrån:
Bidrag till Sveriges officiela Statistik:

A. Befolkningsstatistik. XV, XVI.
B. Rattsvåsendet, VI, 1, 2.
C. Bergshandteringen. Oommerce-Ooll. beråitelse for 1874.
D. Fabriker och Manufakturer „ „ ,, 1873.
E. Inrikes sjbfart ,, ., „ 1874.
G. Fångvården, Fångvårdsstyrelsens „ ,. 1870.
11. Femårsberåttelserna. 111 (1866—70).
K. Helso- och sjukvården. Beråttelse for 1868.
R. Valstatistik. 111.

Från Westmanlands och Dala Nation i Upsala:
En samling diverse Akademiskt årstryck.

Från Sekreteriatet vid det Kgl. Norske Frederichs Universitet i Kristiania:
Seliubeler, F. C. Die Pflanzenwelt Norwegens. Spec. Th. Kristiania 1875.
Sars, On some remarkable forms of animal li fe from the great deeps of the 

norwegian coast. II. Krist. 1875.
Sielike, Enumeratio insectorum norvegicornm. P. II. Krist, 1875.
Nuller, Transfusion und Plethora. Krist. 1875.
Beretning om Ladegaardsbens hovedgaard, h. I. Krist. 1872.
Universitetets Aarsberetning for 1874. Krist, 1875.
Om ordningen af det hbjere skolevasen i Norge. (Aftr. ur Norske Universitets- 

och skole-annaler. 111 Rakke, VI band 1866).
Mcdalj i brons slagen i anledning af Carl XIV f7iMmw.s-monumentets aftaekning 

i Kristiania den 7 Sept. 1875.

3
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Från Smithsonian Institution i Washington:

Contributions to Knowledge. Vol. XIX. Washington 1874.
Annual report for 1872.
Miscellaneous collections. Vol. XI, XII.
The U. S. Sanitary commission in the valley of the Misisippi. dering the var 

of the rebellion 1861—66. Ulevel. 1871.
Rapport sur Fimmigration par E. Young. Washington 1872.
Proceedings of the Amerieain philosophical society. Jan-Jun. 1872.
Annual report of the board of public education of the first sehool-district of 

Pennsylvania for the year 1871. Philad. 1872.

Från the Academy of Science of S:t Louis:
The transactions. Vol. III. N:o 2. S:t Louis 1875.

Från Forfattaren:
Hjorting, C. O. Den Christliga Dogmatiken. D. II. 2. 3. Stoek. 1872, 75.

Från Frosten F. W. Bergstrands Sterbhus:
Brandel, H. La Myriade, systeme chronologique pour une periode de 10.000 

ans. Copenhagen 1853.
Lilja, N. Kristendomen. Sth. 1860.

Från Herr Apothekaren Axel Eltholm:
(reffroy, Traité de la matiére medicale. T. I--Vil. Paris 1743.

Från Landtrantmastaren F. A. Alms Sterbhus:
Lagerbring, S. Sammandrag af S vea rikes historia. D. 1 — 6 i ett band. Sth. 

1796.
Liwné, C. Systema vegetabilium. Ed. 4:a cur. A. Murray. Gottingen 1784.
Acharius, E. Lichenes. Sect. Lor. Sth. 1803.
Lehnberg, M. Predikningar. D. 1, 2. Sth. 1814, 15.
Salvius, L. Beskrifning ofver Sveriget. T. 1. Upland. Sth. 1741.
Fischer sir om, J. Beskrifning om Malaren. Sth. 1785.
S~z, J. C. Fellingsbro forr och nu. Sth. 1851
Westergbtlands historia och beskrifning. D. 1. Sth. 1787.
Catteau-Callevine, Drottn. Christina« historia. Ofv. D. 1. Nykop. 1821.
Cartérå, J. Histoire de Catherine II. T. I—III. Paris VIII (1800)
Memoires sur la Russie. T. I —111. Paris VIII.
Maltet, F. Beskrifning om jordklotet. Ups. D. 1—111.
Lenngren, A. M. Skaldeforsok. Sth. 1819
Seseman, J. Arithmetica. Ups. 1779.
Home, T. Prineipia medicinæ. Edinb. 1762.
Boerhave, H. Aphorismi de cognoscendis et eurandis morbis. Leyden 1727.

„ Institutiones medicæ. Niirnberg 1740.
„ Tractatus de viribus medicamentorum. Paris 1727.
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Methodus discendi artem medicam. London 1734.
Rawlinson, De fem Mosebbckemas åkthet och trovårdighet. Ofv. Orebro 1833.

Från Prosten C. M. Leksells Sterbhus:
Julius Cæsar. Amsterd. 1670.
Wblff, Cr Elementa Matheseos universæ. 'I', i. Geneve 173’2.

Från Herr A. Wallis:
Brooke, S. A. Åtfa predikningar. Ofvers. Ser. 1. Ups. 187(i.

Från Pastor A. F. Svedenis:
En samling div. aldre kopparmynt.

Från Herr Inspektor Sjogren:
Ett monstrøst honsagg.

Från Herr Sergeant Collin:
En besynnerligt formad sten funnen vid grutning i jorden vid Långby i Bade- 

lunda.

Från Herr J. Pettersson:
En d:o, funnen i jorden vid Wedbo.

Från Herr Handl. Lindahl:
En perlemosnåcka (Haliotis).

Från Grefve C. G. Bidder stolpe:
En fossil tand af Equus Caballus. -

Från Ingenior J. Wessel:
En monstres bildning på ett grautrad.

Från Konditor C. A. Nilsson:
Ett ovanligt stort getingbo.

Sållskapet Kurlsbroderna har afven i år ihågkommit laroverket med en 
frikostig gåfva af 150 kronor, hvilka blifvit till mig bfverlemnade, ”for att i 
2:ne premier, hvartdera å 75 kronor, vid Vårterminens slut enligt Laroverks- 
Collegii bestammande tilldelas 2:ne behbfvande, hoppgifvande ynglingar af låro
verkets 6:te eller 7:de klass.” Åfvenledes har jag nu likasom flora foregående 
år haft glådjen att af ”en person, som vill vara okflnd”, emottaga 20 kronor 
att låggas till de premier, som vid Vårt. slut utdelas. For dessa gåfvor får jag 
i låroverkets och ungdomens namn hembåra hjertliga tacksågelser.
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Den skriftliga afgåugsexamen med de 12 lårjungar i sjunde klassens hogre 

afdclning samt en privatist, som i stadgad ordning anmålt sig till afgångsexa- 
men under innevarande Vårtermin, egde rum den 21. 22, 24 och 25 nåstlidne 
April. Vid den muntliga examen. hvartill dessa allesammans admitterades och 
som egde rum den 27 i donna månad, blefvo samtlige låroverket tillhbrande 
liirjungar mugne fbrklarade. nåmligen Hans Albert Lyrberg, Ålbin Petrus Wick- 
holm, Erik Albert Jernstrbm, Ernst Herman Theodor Lundberg, Lars Wilhelm 
Svensson, Erik Ander sson, Gustaf Hjalmar Johansson, Per Immanuel Gillberg, 
Emil Sundstedt, Carl Edvard Leufvén, Alartin Bernhard Klinckowstrbm och 
Anders Gustaf Ericsson. Såsom Censorer fungerade Domprosten L. K. N. O. 
Kil. Dokt. C. W. Linder, Adjunkten vid Kongl. Universitetet i Lund, R. Sp. 
C. IILs O. Fil. Dokt. V. E. Lidfors och Adjunkten vid Kgl. Universitetet i Up- 
sala Fil. Dokt. G. Pillner.

Uppvisning i Gymnastik sker Thorsdagen den 8 Juni kl. 6 e. m.
Årsexamen med Låroverkets samtliga klasser kommer att hållas Fredagen 

den 9 Juni kl. <8—‘/21 f. m., hvarefter slutofning i Sång sker på stora lårosa
len. Sedan derefter flyttningen klasserna emellan, åfvensom de beløningar och 
understod, som blifvit liirjungar tillerkånda, offentligen gifvits tillkånna, kommer 
låseåret att afslutas med Gudstjenst i Domkyrkan, då tecken gifves med stora 
kloekan.

Att Låroverkets Eforus, Biskopen, Kommendbren af Kongl. Nordstjerne
Orden, Hbgvbrdigste Herr Doktor C. 0. Bjorling måtte taekas med sin nårvaro 
gifva åt ofvannåmnda oftentliga fbrråttningar bkad vigt och betydelse, derom an- 
håller jag vbrdsamast. Med samma vbrdsama anhållan vånder jag mig åfven 
till de mån, som H. H. Eforus anmodat att såsom ledare ocli vitnen vid examen 
tillstådesvara: Lånets Hofding, Kommendbren af K. N. O. Hr G. E. Charpen- 
tier, Sekund-Chefen for Lifregem. Grenadiorcorps, Ofverstelojtnanten, Riddaren 
af K. S. O. Frih. O. Fleming, Domprosten. L. N. O., Fil. Doktor Hr G. W. 
Linder, Lands-Sekreteraren, Riddaren af K. W. O. Hr C. E. Stålhos, Borgmå- 
staren Hr E. IF. Abenius, Stadslåkaren, Ridd. af K. W. 0. Hr Doktor L, AI. 
Altin, Lasarettslåkaren Hr Dokt. I. F. Claréus, Prosten, Ledam. af K. W. 0., 
Fil. Dokt. Htrr L. E. Boberg; och skall råkna det for en heder och glådje 
att vid samma tillfålle få se rått talrikt nårvarande ungdomens FOraldrar, An- 
horige och Målsmån, samt bfrige vetenskapernas och den offentliga undervisnin
gens Gynnare och Vånner.

Westerås den 29 Maj 1876.
.Ludvig liossberg*.
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IL Lagre Lleinenhtrliiroverkel i Sala.
(Hppgift af Rektor. Fil. Dokt. J. li, Westmaii.)

A. Ijiidervisiiiugen.
Hostterminen borjade den 30 Augusti och slutade den 20 December; 

Vårterminen bbrjade den 19 Januari och kommer att ufslutas den 2 Juni.
Tiden for den dagliga undervisningen har varit kl. 7—9 och 10—12 

f. m. samt två timmar Mandags-. Tisdags- och Thorsdags-eftermiddagar och 
en timme Fredags eftermiddag. Fjerdedels timmen hvarje morgon fore kl. 
7 har blifvit anvand till bon och bibellåsning. Gymnastikofningarna hafva 
fbrsiggått kl. 12—’/2l hvarje dag; ofningar i Teckning och Sang hafva liål- 
lits, de forrå kl. 2 ■ 3 Onsdags- och Lbrdags-eftermiddagar, de senare kl. 
3—l samma eftermiddagar.

Amneslåsning for lårarne har varit begagnad, likvål så, att en lårare 
haft de fiesta undervisningstimmar i I: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 hem- 
arbete behbft anvåndas, kan beråknas till en a två timmar for dagen.

Hvad betråffar omfanget af undervisningen och hvilka lårobocker be- 
gagnats, inhåmtas detta af foljande uppgift om

Genoingåiigna Pensa under låseåret:

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

af Katekcsen. — Valda Bibelspråk och Psalmer.
Klassen II. — Bibi. Hist..- Nya Testamentets efter Hllbuer. — Katekes: 2:dra 

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

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

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

Geografi: det allmamiaste om Verldsdelarne; fådorneslandets Geografi; 
det ofriga Europas fysiska och politiska till Saehsiska statermi efter 
Palmblads lårobok.

Klassen II. Historia: från Wasa-åtten till Frihetstiden. Geografi: stbrre 
delen af Europas fysiska och politiska.
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Klassen III. — Historia: från Frihetstiden till Larobokens slut. — Geografi: 

Euiopas fysiska och politiska afslutad. jemte Asiens och Afrikas.

Matliematik.
Klassen I. — Arithmetik: Sorte)' och Bråk efter Zveigbergk. jemte hnfvudråk- 

uing. • Geometri: Linoavteckning efter Ekman. — Mera forsig- 
komne larjungar: Euklides Bok. I, 5 propositioner.

Klassen II. — Arithmetik: Sorter och Bråk, Bråks anvåndande på Sorter, huf- 
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.

Naturlara.
Klassen I. — Inledning till djur- och våxtrikets kannedom. omfattande det all- 

månnaste af liiran om menuiskans kroppsbyggnad och undersokning 
af lefvande våxter (Berlins lårobok).

Klassen LI. — Om vaxters yttrc organer efter Areschoug, Anderssons V ågg- 
tatior och Thedenii Skolbotanik. — Borjan till våxtinsamling. — 
Toiins Zoologi: kannedom om menniskokroppen med tillampning på 
Fiedlers anatomiska Vaggtatlor. Djurrikets system. — 7 ordnin
gar af Dåggdjnren.

Klassen III. — Areschougs Botanik: Lsta afdeluingen fullståndig, och praktisk 
tillampning håraf på våxter. — Våxtsamling. — Torins Zoologi: 
kannedom om menniskokroppen, Djurrikets system. — Dåggdjnren.

Svenska språket.
Klassen I. — Låsning af Snndéns och Modins Låsebok med redogbrelse fdr 

iuneh&llet; låsning af vissa skaldestycken. — Det vigtigaste af Form- 
låran samt låran om den enkla satsens delar, efter Sundéns Lårobok. 
— Råttskrifningsofningar. — Satsbildningar.

Klassen II. — Formlåra. Satslåra, Råttskrifningslåra efter Sundén. — Sundéns 
och Modins Låsebok. — Råttstafnings-, satsupplosnings- och sats- 
bildnings-bfningar.

Klassen III. — Detsamma som klassen IL ehuru iitfdrligare. — Skriftliga upp- 
satser bfver lattare åmnen.

Tyska språket.
Klassen I, — Det vigti gaste af Formlåran samt af Explikatiousbfningarna st. 

1 29 efter Lyth.
Klassen II. — Formlåra efter Lyth och af Låseboken 21 styek. med analys 

och jemforelser med den Svenska satsen och formlåran. — Skrifdf- 
ningar.

Klassen III. - • Formlåran och någon bekantskap med syntaxen efter Lyth och 
af Låseboken styek. 22—39 med analys och jemforelser med moders
målet. — Skrif- och lokutiouscifningar.
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B. Lårarne.

Betråffande undervisningsskyldigheten, har den varit fdrdelad på fdl- 
jande 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 Ty
ska (>, i Naturlara 2, i Kalligrafi 2, tillsammans 27 timmar.

Kollega Fil. Dokt. E. E. Walstersson: i Tyska 12 timmar, i Svenska 
10, i Naturlara 4, i Kalligrafi 1, tillsammans 27 timmar.

Larjungarnes i tredje klassen skriftliga uppsatser på Tyska och Sven
ska språken hafva råttats af Kollega Dokt. Wallstersson.

Sånglåraren Ldjtnant E: Aminoff har undervisat i Sang 2 timmar i 
veckau och, såsom Gymnastiklårare, i Gymnastik 3 timmar.

t. f. Ritlårarinnan Demoiselle A. LindfelM: i Teckuing 2 timmar i 
veckan.

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

C. Lårjungarne.

Fore Hostterminens borjan afgingo 11, af hvilka 3 ofvergått till hogre 
låroverk, 2 till handtverk, de ofriga utan uppgifven afsigt vid afgangen.

Vid Hostterminens borjan inskrefvos 8; antalet den terminen var 31. 
Vid Vårterminens borjan- inskrefvos 4; hvadan antalet denim termin varit 
35 tilis vid slutet af Mars 1 afgick, for att med fbråldrarne afflytta från 
orten.

Larjungarnes antal i de sårskilda klasserna:
Hostterminen: Vårterminen:

i l:sta klassen 9. i l:sta klassen 13.
i 2:dra klassen 11. i 2:dra klassen 11.
i 3-.dje klassen 11. i 3:dje klassen 10.

D. Skolhkalen.

I Gymnastiksalen har en ny, stbrrc Jernkamin blifvit uppsatt.

E. 1'ndemsuingsuiateneleM.

For låroverkets medel hafva, bland annat, blifvit inkbpta: åtskilliga 
håften (fortsåttn.) af Brehm, "Djurens lif,” åtvensom de utkomna håftena af 
Illustrerad Verldshistoria.
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Låroverkets bibliothek bar fått emottaga fbljande gåfvor: Några håften 

innehållande bidrag till Sveriges officiella statistik; laroverkens årsberattel- 
ser samt Svensk Forfattnings-Samling for år 1875.

F. Kwuina.

Hosttermins-examen boils den 20 December, dervid såsom ledare och 
vittnen voro nårvarande: Låroverkets Inspektor, Herr Kontrakts-Prosten Fil. 
Dokt. G. A. Westholm, Herr Bergshauptmannen och Riddaren Fil. Dokt. 
P. N. Seivén och Herr Råd mannen J. A. Ekstedt.

Årsexamen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 2 Juni.
Slutligen får jag nåmna, att Låroverket i dessa dagar haft glådjen e- 

mottaga besok af Expeditions-Svkreteraren ni. m. Fil. Dokt. Herr E. Wid- 
mark, som inspekterade det samma.

Sala den 13 Maj 1876.

IH. Lagre ElemeiHarlaroverkel i Arbaga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. L. Afzelius.)

Undervisningen. -
Hbstterminen bbrjade den 30 Augusti och afslutades den 18 December; 

Vårterminen bbrjade den 26 Januari och kommer att afslutas den 13 in- 
stundande Juni.

Under låseåret har Låroverket haft att glådja sig bfver ett besok af 
Herr Expeditions-Sekreteraren m. m. D:r E. Widmark, hvilken den 9 och 
10 dennes inspekterade Låroverket och afhorde undervisningen.

Låstimmarne hafva fortfarande varit forlagda till fbrmiddagarne kl. 
8—10 samt kl. 12—3 efterm., och dessutom for klasserna V—IV till kl. 
5—6 Mandags- och Thorsdags-oftermiddagar, med det undantag for klassi
ska liniens lårjungar i 4:de klassen, att de varit lediga Måndagar och Tors
dagar kl. 12 -1, då realisterna undervisats i Teckning, samt for l:sta klas
sens lårjungar, att dessa tvånne dagar i veckan bbrjat morgonlektionerna 
fbrst kl. 9 f. m. samt en dag middagslektionerna kl. 1 e. m. Ofningarna 
i Gymnastik egde under hbstterminen rum for alla lårjungarne gemensamt 
hvarje dag en half timme omedelbart efter morgonlektionernas slut; under 
vårterminen har en afdelning haft sina bfningar en half timme omedelbart 
fore middagslektionernas borjan; till vapenbfningar for de lårjungar, som 
deruti deltagit, bar en timme på Lbrdagseftermiddagarne varit anslagen.— 
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Ofningarna i Sång och Instrumentalmusik hafva varit forlagda till Tisdags- 
och Fredags-eftermiddagar; de båda sångafdelningarna hafva haft den ge- 
inensamma ofuingstimmen på Ondags-eftermidd. — Till undervisning i Teck- 
ning hafva varit anslagna och i den allmånna låseordniugeu upptagna: for 
klasserna III—I en timme i veckan samt for klasserna V—IV två timmar. 
— Den enda lårjunge på klassiska linien, hvilken varit befriad från låsning 
af Grekiska språket, har på de åt detta sprak anslagna lårotimmar varit 
sysselsatt i enlighet med foreskrifterna i Nåd. Cirkulåret af den 10 Mars 
1069 och har dervid en timme for houom varit anslagen till Latinskrifning.

Ilemlexor hafva i alla klasser och for hvarje dag blifvit lårjungarne 
fdresatta, for klass. I i ett å två åmnen, for klass. III och II i alhnånhet 
i två åmnen och for de ofriga i två a tre åmnen, och kunna dessa hem- 
lexor i allmånhet anses hafva upptagit: for Lsta klassen omkring 1 timme 
dagligen, for 2:dra och 3:dje klass. omkring 2 timmar samt for de ofriga 
omkring 3 timmar. Den tid, lårjungarne behoft anvånda på sina hem- 
scripta, hafva 5:te klassens larjungar uppgifvit till omkring 2 timmar i vec- 
kan samt 4:de klassens till 1 timme.

Undervisningen har på loljande sått varit mellan lårarne fordelad: 
Rektor: Latin och Tyska i klass. V —IV; Franska i V k.; tillsammans 

20 timmar i veckan.
Kollega L. T. Sundéll: Mathematik i V—II; bitrådt vid undervisnin

gen i Svenska (låsbfniugar) i III (2 t:r) och II (2 t:r); tillsammans 29 tim
mar.

Kollega, Fil. Dokt, G. H. von Stapdmobr: Alla åmnen i I utom Teck- 
uing; Fysik i V; bitrådt vid undervisningen i Kristendom (Bibi. Hist.) i III 
(1 t:e) och II (1 t:e); tillsammans 30 timmar.

Kollega, Fil. Dokt. J. E. E. Åhrling: Historia och Geografi samt Na- 
turalhistoria i V—II; tillsammans 29 timmar.

Kollega, Fil. Dokt. S. 0. Stenberg: Kristendom i V—II; Svenska i 
V—II; Grekiska i V; morgonbbnerna; tillsammans 29 timmar. '

Kollega, Fil. Dokt. G. V. Kamner: Franska i Nr; Engelska i V—IV; 
Tyska i III—II; tillsammans 29 timmar; hvarjemte vik. Ritlararen, som haft 
7 undervisningstimmar i veckan, handhaft undervisningen i Vålskrifning i 
klass. III och II. •

Rektor har råttat 5:te och 4:de klassernas Latinska och Tyska hem- 
themata åfveusom handhaft 5:te klassens dispenserades sårskilda Latinska 
skrifbfniugar; Kollega Stenberg har råttat r>:te klassens samt Kollega Sun- 
dell 4:de klassens Svenska uppsatser; Kollega Kemner 3:dje klassens Tyska 
uppsatser.

Under låseåret hafva fbljande lårostycken blifvit genomgångna:

Ebrsta Klassen.
Kristendom: Bibi. Historia, Gamla Testamentets efter Httbner (Thomand. uppl.) 

Ber. 1—44. — Forstå Imfvudst. af Katekesen. — Låsning af valda 
bibelstallen och psalmer.

4
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Modersmålet: Låsning och forklaring af Starbacks "Beråttelser ur Svenska Hi

storien” till Nyare tiden, med dfning for lårjungame att med egna 
ord återgifva innehållet af det låsta. — Af Språklåran, efter Brodéns 
lårobok, hufvudsakligen samma delar, som blifvit genomgångna vid 
undervisningen i Tyska språket. — Det vigtigaste om satsdelarna 
samt ofningar i råttskrifning.

Tyska: Flaeh’s lårobocker, det vigtigaste af formlaran till och med de regel- 
bundna svaga verbernas aktiva bbjning jemte de 19 forstå bfversatt- 
ningsbfningarna i Elementarboken, såval de Tyska som de Svenska.

Mathematik: Arithmetik: de fyra råknesåtten i hela tal jemte någon dfning i 
anvåndandet af decimaler; tillåmpning på Sorter; hufvudråkning.

Naturlara: De forstå grunderna till Djur- och Våxtrikets kånnedom, inhemtade 
under låsning af Berlins låsebok jemte undersbkning af lefvande våx- 
ter.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia, efter Ekelunds ”Lårobok for 
forstå begynnare,” till Kalmare-Unionen. Geografi: det allmånnaste 
om verldsdelarna samt Sveriges, Norges, Danmarks, Englands och 
Rysslands fys. och polit. Geografi, efter Palmblads lårobok.

Andra Klassen.
Kristendom: Bibi. Hist., Nya Testamentets. — Andra hufvudst. af Katekesen. 

—• Valda bibelspråk och psalmer.
Modersmålet: Låsebfningar såsom i foregående klass. — Formlåran afslutad. — 

Ofningar i sårskiljande af den enkla satsens delar samt satsbindning. 
— Satsbildnings- samt råttskrifnings- och interpunktionsofningar.

Tyska: Formlåran fortsatt och fullståndigare genomgången till och med konju
gation af svaga Verber och af under låsningen fbrekommande starka 
Verber jemte det allmånnaste om Adverbier och Partiklar. — Ele- 
mentarbokens tredje afdelnings 20 stycken. — Ofningar i sårskiljande 
af ordklasser samt satser och satsdelar.

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

Naturlara: Om Dåggdjuren, efter Berlins låsebok. — Det vigtigaste om våxter- 
nas yttre organer samt Sexualsystemets classer, med ledning af An- 
derssons "tilledning till Botaniken,” Håft. I, samt "botaniska vågg- 
taflor.” — Insamling och undersokning af några allmånnare vårvåxter.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia från och med Kalmare-Unionen 
till Frihetstiden. — Tysklands, Hollands, Belgiens, Schweiz’ och Py- 
reneiska hålfons fys. och polit. Geografi jemte repetition af det fore
gående.

Tredje Klassen.
Kristendom: Bibi. Hist., Nya Testamentets. — Repet. — Katekesen afslutad. — 

Valda bibelspråk och psalmer.
Modersmålet: Låsebfningar såsom i foregående klasser. — Formlåran repeterad. 

— Satslåran afslutad. — Interpunktionslåran muntligen meddelad. — 
Satsbildnings- och råttskrifningsbfningar. - Smårre uppsatser på lå- 
rorummet.

Tyska: Formlåran, efter Hjorts lårobok, afslutad och repeterad. — Satsofningar 
såsom i foregående klass. — Svedboms stbrre låsebok, styck. 1 — 25. 
— Muntlig bfversåttning från Svenska till Tyska efter Flaeh’s Ele- 
mentarbok. — Vokabellåsning. — Skrifbfningar på lårorummet.
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Mathematik: Arithmetik: Tillåmpning af de genomgångna kurserna på Reg.- 

de-tri, Intresseråkning m. m. — Hufvudråkning. — Geometri: Åskåd- 
ningslåra tillåmpad på planimetriska och stereometriska uppgifter. — 
Några enkla geometriska satser.

Naturlåra: Berlins låsebok, Andra afdelningen, Kap. 20—49. — Låran om våx- 
tens yttre organer med hufvudsakligt afseende på rotens, stammens 
och bladets terminologi, efter Anderssons ”Inledning till Botaniken,” 
Haft. I, och med ledning af samma fbrfattares "botaniska våggtaflor”. 
— Excursioner, insamling af 30 våxtarter.

Historia och Geografi: Fåderneslandets Historia afslutad och repeterad från och 
med Gustaf Wasa. — Europas polit. Geografi afslutad och repeterad. 
— De bfriga verldsdelarnas fys. Geografi.

Fjerde Klassen:
Kristendom: Repetition af de två forstå hufvudst. af Katekesen. — Bergs bibel- 

handbok, Gamla Testamentets kanoniska bbeker. — Låsning af Matth. 
Evangelium, Kap. 1 —15.

Modersmålet: Låsning af valda stycken ur Sundéns och Modins låsebok samt 
Fånrik Ståls sagner. — Sats- och interpunktionslåra repeterade. — 
Råttskrifningsbfningar. — Hvarannan vecka en uppsats på tid utom 
lårotimmarne.

Tyslca: Formlåra repeterad. — Af Syntaxen det nodvåndigaste i forening med 
extemporerade ofningar. — Låseboken, s\'ck. 31 60. - Hvarannan 
vecka ett hemthema.

Engelska: Enbloms lårobok, hela formlåran i forening med muntlig ofversått- 
ning från Svenska till Engelska utaf motsvarande Svenska bfversått- 
ningsstyekena i Herléns lårobok. — Låseboken, styck. 1—24. —- 
Lokutionsofningar.

Latin: Rabe’s lårobok, formlåran samt 1—2 afdeln. af låseboken. — Vokabel- 
låsning. — Behofliga delar af Syntaxen muntligt meddelade.

Miathematik: Algebra: de fyra råknesåtten i hela tal; låran om Bråk påbbrjad. 
— Geometri: låran om liniers stållning till hvarandra samt om tri- 
anglar och parallelogrammer, (Euklides, Bok. 1 — 2). —Arithmetiska 
bfningar så mycket tiden medgifvit.

Naturlåra: Botanik: Anderssons lårobok, Håft. 1, afslutad; af Haft. 2 ”Krou- 
blomstrige”, fbrnåmligast med afseende på blommans och fruktens ter
minologi, med ledning af egna våxtsamlingar, Anderssons våggtaflor, 
Fristedts Exsiccater och Låroverkets herbarium. — Excursioner; 
insamling af ytterligare 50 våxtarter. — Zoologi: Torins lårobok, 
Dåggdjuren och Foglarne, med ledning af Krans’ ”das Thierreich in 
Bildern” och Suudevalls "Atlas till Svenska foglarne” samt Lårover
kets naturaliesamling.

Historia och Geografi: Gamla Tidens och Medeltidens Historia efter Wenner- 
strbms lårobok. — (ifversigt af de fråmmande verldsdelarnas polit. 
Geografi samt de fbrnåmsta Europeiska culturlåndernas polit. Geo
grafi repeterad.

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

klassen. — Skarstedts Kyrkohistoriska beråttelser t. o. m. Muhame
danismen.
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Modersmålet: Språklåran repeterad. — Lasebfningar såsom i foregående klass. 

— Råttskrifningsbfningar. -- En uppsats hvarannan vecka.
Latin: Syntaxen fullståndigare med extemporerade bfningar. Cæsar de bello Gal

lien. Bok. 1. — Ovidii Metamorph., Quatur Ætates. Phaeton, Pyra- 
mus et Thisbe. — Ett hemthema i veckan.

Grekiska: Kilhners Grammatik, formlåran afslutad och repeterad. — Xenophons 
Anabasis, Bok. 1.

Tyska: Formlåra och Syntax fullståndigare. — Låseboken, styek. 51—SO. — 
Schillers Wilhelm Tell. Ler Aufz. — Ett hemthema i veckan.

Engelska: Formlåran repeterad. — Af Syntaxen låran om Infinit. och Partic. i 
forening med extemporerade bfningar. — Walter Scotts Tales of a 
Grandfather (Bergend. Edit.) Kap. 1—5.

Franska: Klass. linien: Oldes lårobok, det vigtigaste af formlåran till de ore- 
gelbnndna Verberna. — Låsebokens l.sta afdelning, styek. 1 — 30. — 
Real-linien: Formlåran, Lsta och 2:dra kursen, till och med de oie- 
gelbundna Verberna. — Låsebokens 2:dra afdeln.. styek. 1—34. — 
Muntlig ofversåttning från Svenska till Franska af styek. 31—52 af 
"Ofningar for muntlig och skriftlig Ofversåttning från Svenska till 
Franska”.

Mathematik: Klass. linien: Algebra, till Multiplikation i Bråk. — Geometri, Eu- 
klides Bock. 1—4. Arithmetiska bfningar. Real-linien: Algebra, 
Irrationela qvantiteter. qvadratrotter, imagin. qvantiteter, eqvationer 
af 2:dra graden jemte problemer. — Geometri, Euklid., Bock. 5—6. 
— Geometriska Ofningssatser. — Repetition. .

Natur vetenskap: Botanik: Anderssous lårobok, Håft. 2. med ledning af egna våxt- 
samlingar, Fristedts Exsiccater och Låroverkets herbarium. — Ex- 
eursioner; insamling af ytterligare 75 våxtarter. — Zoologi: Torms 
lårobok, de vertebrerade djuren, med ledning af Krans’ "Bilder”, 
Sundevalls Atlas och Låroverkets naturaliesamling. — Real-linien: 
Fysik: Floderi lårobok, Inledningen och Statiken jemte problemer.

Historia och Geografi: Klass. linien: Gamla tidens Historia, efter Ekelunds laro- 
bok, afslutad och repeterad. — Real-linien: Wennerstrbms lårobok 
afslutad och repeterad samt Fåderneslandets Historia repeterad. ■ 
Båda linierna gemensamt: de fbrnåmsta Europeiska culturlandernas 
samt Amerikas och Australiens polit. Geografi repeterad.

Lårarne.

Såsom vikarieraude Ritlårare har Kapteuen vid Kgl. Lif-Regementets 
Grenadier-Corps, R. S. O., Frib. St. Creute under låseåret tjenstgjort.

Rektor har varit Klassforeståndare for 5:te klassen, Kollega Sundrtl 
for 4:de, Kollega Åhrling for 3:dje, Kollega Stenberg for 2:dra samt Kollega 
Stapelmohr for Lsta klassen.

Lårjungarne.

Vid forrå redogbrelsens afgifvande var lårj ungarnes antal 61. — Af 
dessa afgingo efter låseårets slut 9, deraf 1 till Hogre Elementarlåroverket 
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i Westerås, 1 till Hogre Elementarlåroverket i Falun, 1 till Tekniska sko- 
lan i Ørebro, 2 for att privat fortsåtta sina studier, 1 att soka anstållning 
vid jernvågarna, 1 till landtbruk, 1 i handel, 1 utau uppgifven afsigt. — 
Vid hostterminens borjan inskrefvos 17 larjungar, alla i l:sta klassen, och 
var altså antalet under hostterminen 69. -■ Sedan under hostterminens lopp 
1 lårjuiige i fdljd af sjukdom afgått från Låroverket och efter terminens 
slut ytterligare 4, alla utan uppgifven afsigt, samt vid Vårterminens borjan 
1 lårjunge blifvit inskrifven jch 1 af de forrå året afgångna till Lårover
ket återkommit, har antalet under innevarande termin utgjort 66. — Af 
dessa hafva 6 tillhort 5:te klassen, 13 den 4:de, 14 den 3:dje, 13 den 2:dra 
samt 20 den l:sta klassen. — Af 5:te klassens larjungar tillhbrde under 
hostterminen 5 den klassiska linien, af hvilka 1 var från låsning af Gre« 
kiska befriad; under innevarande termin hafva i 5:te klassen 4, af hvilka 
ingen dispenserad, samt i 4:de klassen 5 tillhort den klassiska linien.

Skollokakn.

Intet att omnåmna.

Undervisningstid teriden.

For Låroverkets egna medel hafva iukopts 15 exemplar af L. A. 
Lundhs Sanger for tre stammor, Haft. 1 — 2, samt Pedagogisk Tidskrift for 
1875. — Från Consistorium och andra myndigheter har Låroverket fått 
emottaga Svensk Forfattningssamling for 1875; Bidrag till Sveriges officiela 
Statistik, 13 håften, samt den vanliga samlingen af Låroverkens årsberåt- 
telser.

Exauiina.

Hostterminens exameu holls den 18 December, dervid såsom ledare 
och vittnen voro nårvarande Herrar t. f. Inspector Scholæ, Prosten och Kyrko- 
herden i Fellingsbro, Fil. Dokt. A. Nystedt, Pastorn, Fil. Dokt. och Theol. 
Kand. A. Dehlgren, Forste Stadalakareu, Med. Dokt. C. Wettergrvn, Andre 
Stadslåkaren, Med. Dokt. TF Hcrtelius, Rådmanneu och Magistrats-Sekre- 
teraren A. Orstrom samt f. d. Foreståndaren for Arboga mekaniska verk- 
stad, Ingenieuren och Riddaren C. W. Olsson. — Den oft’entliga Arsexamen 
år af H. H. Ephorus utsatt att hållas den 13 inst. Juni.

Arboga den 15 Maj 1876.
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IV. Sladspedagogieai i Kop hig.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. Jl. Barken.)

Under det låseår, som snart går till ånda, har skolans t. f. Inspektor, 
Borgmåstaren och Riddaren af Kongl. Wasa-Orden Herr Oskar Schenstrom, 
afsagt sig detta uppdrag, hvilket af H. H. Eforos blifvit bfverflyttadt på 
Kbpings Fbrsamlingars nya Kyrkoherde, Filosofie Doktorn Herr Anders Ar- 
husiander. På samma gang jag å skolans, dess lårares och lårjungars våg- 
nar bringar Herr Borgmastar Schenstrom en uppriktig tacksågelse for den 
omvårdnad och ledning han under sitt tvååriga. Inspektorat egnat skolan 
och dess angelågenheter, vågar jag hysa den vissa fbrhoppning, att skolan 
åfven hådanefter alltid må utgbra ett kårt fdremål for hans varma delta- 
gande och bevågenhet. Att skolan i sin nya Inspektor stadse skall kunna 
påråkna en varm van och befråmjare af sina angelågenheter, dess lårare en 
upplyst, erfaren rådgifvare och ett kraftigt stod i sina. stråfvanden, derfor 
år Herr Kyrkoherden Arhusianders allmånt kånda humanitet, nit och mång- 
beprbfvade eifarenhet en såker borgen.

Då lårjungarnes antal under senaste tid bbgst betydligt stigit, har be- 
hofvet af skolans utvidgning gjort sig alltmera kånbarc och vid innevarande 
termins borjan gjordes derfor hos Kongl. Maj:t underdanig ansokan, som 
åfven af II. H. Eforus understoddes, om anstållande af en extra lårare; men 
denna onskan lyckades icke vinna K. Maj:ts Nådiga bifall.

Under senaste dagar har skolan haft att fågna sig af besok af Byrå- 
chefen for den Hogre undervisningen, Expeditions-Sekreteraren Herr E. 
Widmark, som den 11 dennes inspekterade skolan och afhbrde undervis
ningen.

A. Undervisningen.

Hostterminen borjade den 30 Augusti och afslutades med examen den 
18 December. Vårterminen faar fortgått sedan 17 Januari d. å. och kom
mer efter H. H. Efori beståmmande att afslutas den 2 instundande Juni.

Den dagliga lårotiden har åfven detta år varit kl. 7—9, 10—12 f. m. 
och 1—2 e. m.

I afseende å undervisningens omfang, så hafva lårokurserna uti Forstå 
klassen varit hufvudsakligen desamma, som for samma klass i Kongl. Maj:ts 
Nådiga Skolstadga finnas foreskrifna, dock med någon utstråckning for of- 
versta lexlaget. I Rektorsklassen har undervisningen, nu som fbrr, varit 
låmpad efter lårjungarnes olika framsteg och således i vissa åmnen omfat
tat åfven 3—5:e klassernas lårokurser.
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Lårobbckerna hafva till stbrre delen varit desamma, som begagnas vid 

Hogre Elementarlåroverket i Westerås.
Tisdagar, Onsdagar, Fredagar och Lordagar kl. 12 1 har ungdomen 

bfvats i Gymnastik med och utan redskap och i enklare infanterirbrelser, 
hvilka såvål under hosten som våren fdretagits i fria luften, då våderleken 
så medgifvit. Hår som annorstådes vid de lagre låroverken måste dock ge
nom lårarens tjenstgøring å moten bfningarna afbrytas just vid den tid, då 
lårjungarne låmpligast kunde foretaga sina ofningar i det fria.

Sångundervisningen liar varit fbrlagd till Tisdags och Fredags efter
middagar kl. 3—och hafva lårjungarne efter olika framsteg och anlag 
varit fordelade i tvenne afdeluingar.

Måndagar och Torsdagar kl. 3 — 5 har undervisning i Teckning med- 
delats, dels efter etyder, dels i geometrisk konstruktions- och klotsritning.

B. Lårarne.

Rektor och Kollega hafva undervisat hvar och en i sin klass, dock har 
Kollega D:r Bellander tillika meddelat undervisning i Engelska språket 
inom Rektorsklassen, hvaremot Rektor under samma tid undervisat Kollega- 
klassens larjungar i Svenska språket.

Gymnastiklåraren Lbjtnant B. Schenstrom har alltsedan borjan af Ok
tober åtnjutit tjenstledighet for att vistas utrikes och har Sergeanten vid 
Kongl. Lifregementets Grenadierkår C. E. Klint under ledigheten varit for- 
ordnad att uppehålla Gymnastiklåraretjensten.

Civil-Ingenioren E. F. Hultgren har åfven hela detta år haft fbrord- 
nande att undervisa i Teckning.

C. Lårjungarne.

Larjungarnes antal vid forrå låseårets slut utgjorde . 50.
Vid Hostterminens borjan inskrefvos...........................5.

„ Vårterminens „ .................... 14. 19.
Till Hostterminens borjan afgingo................................9.

„ Vårterminens „ ......................... 4. 13.
så att antalet under Vårterminen varit:

I Rektorsklassen............................................................18.
I Kollegaklassen............................................................38. 59. gg
Utaf de afgångne har 1 bfvergått till Westerås Hogre Elementarlåro- 

verk (5:e Realkl.), 1 till Fjellstedska skolan, 2 till enskild undervisning, 1 
till Bokhandel, 1 till Jernvågskontor, 1 till Mekanisk Verkstad, 1 till Mi
nuthandel och 5 till Landtbruk.
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J). Skoliokalen.

Under sommaren ommålades lårosalarne, likasom bord och bankar m. ni.

E. (ndervLdrigsmaieriHen.

For egna medel hafva till skolan inkbpts Geologiska och Zoologiska 
Våggtaflor, flera storre Våggkartor, en samling Klotsar for undervisningen 
i teekning samt åtskilliga Lase-, Laro- och Ordbocker m. m.

Genom Konsistorii-Expeditionen har skolan fått emottaga de fiesta 
låroverks årsberåttelser.

F. Bxainina.

Hostterminen afslutades den 18 December med examen, som leddes 
af skolans Inspektor, Kyrkoherden Doktor A. Arhusiander och Rådman J. 
E. Moller. Vårexamen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 2 Juni.

Koping deu 13 Maj 1876.

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

lindervisningen.
Hostterminen bbrjades den 23 Aug. och afslbts med examen den 17 

December. Afslutningen af Vårterminen, som tog sin bbrjan den 21 Jim., 
år af H. II. Eforus beståmd till den 3 Juni.

Med undautag af några veckor under den kallaste årstiden, då mor- 
gonlektionerna varit framflyttade en half timme eller till kl. 8—10, har 
undervisningen hvarje morgon bbrjats kl. ’/a8 och fortgått samtidigt med 
båda klasserna från kl. 11^— ‘/310 samt kl. 11—’/32, hvartill for ofre klas
sen kommit 4 och for nedre 2 lårotimmar, som varit fbrlagda till eftenn. 
kl. */a4—’/25. Antalet lårotimmar i veckan har således for ofre klassen 
utgjort 31 och for den nedre 29. Morgonlektionerna hafva all tid foregåtts 
af bon med bibelforklaring, som vanligen upptagit 15 minuter, och under 
vintermånaderna har Sbndagsgudstjenst turvis fbrråttats af lårarne.
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Ofningarna i gymnastik hafva fbrsiggått en half timme hvarje dag o- 

medelbart efter formiddagsle ktionernas slut och i sång Onsdags- och Fre
dagseftermiddagar kl. 3—4. De forrå hafva bestått i pedagogisk gymna
stik med och utan redskap, marscher och exercis samt lekar och roreiser 
i fria luften; de sednare i tontråffning, koralsång samt två- och treståm- 
miga sanger.

De vid pedagogien begagnade lårobbcker aro fortfaraude hufvudsakli- 
gen desamma som i Orebro Elementarlåroverks 4 nedre klasser, och har 
under året ingen annan forandring skett med dessa, ån att Sorensons lå
robok i geografi, hvilken, såsom utgången i bokhandeln, vid forl. låseårs 
borjan utbyttes mot Halms, åter blifvit inford och Berlins lårobok i ua- 
turlåra utbytt mot Celanders.

Betråffande omfanget af de under året genomgångna lårokurserna haf
va dessa varit ungefårligen lika med de 3:ne forstå klassernas vid Elem. 
låroverkeu, ehuru på ofre klassens hogre afdelning undervisningen i de 
fiesta åmnen utstråckts till ungefårlig motsvarighet af de for 4;de klassen 
foreskrifna kurser. Med afseende åter på fordelningen af de sårskilda lå- 
roåmnena, har Rektor undervisat i Kristendom 7 timmar i veckan, i Hi
storia och Geografi 9, i Tyska språket 5*/2, i Engelska och Latin Vl2 och 
i Vålskrifning 4, tillsammans 30 timmar; Kollegan i Naturvetenskap 4, i 
Matematik 13, i Modersmålet 8 och i Tyska språket 5 (nedre kl.), tillsam
mans 30 timmar. Under båda terminerna hafva de fiesta lårjungarne nju- 
tit undervisning i Tyska språket och 7 i Engelska, men blott en i Latinet 
(under hostterminen), dels i skolan, dels enskildt. Ledningen af bbnestuu- 
derna med dithorande bibelfdrklaringar har under detta, likasom under 
flera foregående låseår, handhafts af Rektor ensam, emot det att Kollegan 
råttat de skriftliga uppsatserna på modersmålet. De Engelska skrifbfnin- 
garne hafva af Rektor råttats.

Lårarne.

Kollega D:r P. R. Billmanson har under båda terminerna på forord- 
nande uppehållit de vakanta lårare befattningar na i gymnastik och sång. 
Rektor har varit foreståndare for ofre och Kollegan for nedre klassen.

Skolans båda ord. lårare hafva under året bestridt den dem hvardera 
åliggande tjenstgøringen. Ett afbrott hårutinnan intråffade dock genom 
D:r Billmansons insjuknande mot slutet af Oktober. Under fbrhoppning 
att sjukdomen ej skulle blifva af langre varaktighet, skedde ingen anmålan 
hårom hos H. H. Eforus, utan afhjelptes den uppkomna svårigheten på det 
sått, att Tekniska Kemisten E. Wahlbcrg under 3:ne och Underldjtnanten 
B. Zetzell under 2:ne veckor, på Rektors anmodan ocli med hans bitråde, 
uppehbllo Kollegans tjensteåligganden, hvarjemte desse Herrar, hvardera 
under sin tjenstgdringstid, åfven ledde de gymnastiska ofningarna. Under
visningen i sång måste i brist på låmplig larare några gånger instållaa,

5
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men efter Musik-Direktoi- Rosenborgs hemkomst från en resa, åtog han sig 
godhetsfullt for några veckor ledningen deraf.

Lårjungarne
utgjorde vid forl. låseårs afslutning 46, hvaraf vid Hostterminens borjan 
36 återkommo. Bland de 10, som lemnade låroverket, afgingo 2 till Øre
bro hogre Elementarlåroverk (4:de kl.), 1 till teknisk skola, 1 till Beskow- 
ska skolan i Stockholm, 2 till handel, 1 till handtverk och de ofrige utan 
uppgifven afsigt vid afgången. Vid låseårets borjan inskrefvos 13, alla i 
nedre klassen, hvadan antalet då utgjorde 49, nåmligen 16 i ofre och 33 i 
nedre klassen. Sedan, enligt Kollegii af H. H. Eforus faststålda dom, fore 
Hostterminens slut 3 fbrvisats från låroverket, 2 under ferierna afgått och 
6 vid Vårterminens borjan inskrifvits, utgbr f. n. lårjungarnes antal 50, 
hvaraf 13 tillhbra ofre och 37 nedre klassen.

Skollokalen
har under året ej undergått någon forandring.

Lndervisningsmaterielen.
Gymnastik-attiraljen har under året blifvit tillokt med en ny tråhåst, 

som af skolans egna medel bekostats. For samma medel har ock inkopts: 
En Vattenreservoir med tillbehbr, 22 sårskilda fogelarter och en Mustela 
erminea for museet, 2:ne satser stereometriska figurer, Nilssons Engelsk— 
Svenska Ordbok, 1 årgång predikningar bfver Nya hbgmessotexterna, 1 At
las samt diverse bbeker till utlåning åt medellosa lårjungar. Dessutom har 
skolan såsom gåfvor fått emottaga: Af Skollåraren Hartman Gustaf I:s 
historia af Erik Gorgenson (Tegel), af Kadetten H. Diliner (f. lårjunge) 
ett herbarium, af Apotekseleven V. Hartman (f. lårjunge) en tretåig hack- 
spett, af lårjungen Alfr. Andersson en råka samt genom Consistorii-expe- 
ditionen de fiesta af låroverkens årsberåttelser.

Exauiina.
Hbstterminsexamen boils den 17 December, hvarvid låroverkets In

spektor, Kontraktsprosten Osk. Bohm, Komministern J. A. Westén och 
Brukspatronen H. Diliner voro såsom vittnen och ledare nårvarande.

Vårterminsexamen år, som ofvan år nåmndt, utsatt till den 3 Juni.
Nora den 15 Maj 1876.
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VI. Stadspedagogien i Linde.
(Uppgift af Rektor, Regem.-Pastorn. utn. Kyrkoh., Fil. Dokt. E. J. Tågtstrom.)

Undervisningen.
Hostterminen borjade den 23 Aug. och slutade den 17 Dec. Vårter

minen, som tog sin bbrjan den 17 Jan., kommer att afslutas den 1 Juni. 
Låsetimmarne hafva åfven under detta låseår varit fcrlagda på formidda
garne kl. 1/a8—9 och 10—1. Lårobbckerna åro hufvudsakligen desamma 
som i h. Elementarlåroverkets i Orebro lagre klasser, der de fleste, som 
fortsåtta sina studier, sbka intråde. Lårokurserna desamma som i nåmnda 
låroverks 3 lågsta klasser. Af vid skolan under Hbstterminen nårvarande 
28 larjungar hafva 7 låst Tyska och 4 Engelska, och af under Vårter
minen nårvarande 33 larjungar låsa 7 Tyska och 5 Engelska. Någon un
dervisning i Gymnastik har' under låseåret ej meddelats.

Lårare.
Undervisningen har under hela låseåret varit bestridd af ord. Rek

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

Lårjungarnes
antal, som vid sisti. låseårs slut utgjorde 34, var vid Hbstterminens bbrjan 
28, sedan 2:ne afgått till Tekniska skolan i Orebro och de ofriga till nå- 
ringarna. Under innevarande Vårtermin år deras antal 33.

Skoliokalen 
ofbråndrad.

Undervisningsmaterielen
har blifvit fbrbkad genom inkbp af en storre Våggkarta bfver Europa samt 
med de fiesta låroverksberåttelser for sisti. år, erhållna genom Konsistorii- 
Expeditionen.
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Ewnina.
Hosttermins-examen boils den 17 Dec. i nårvaro af Kontrakts-Prosten, 

Ledamoten af K. N. O., Fil. och Theol. Dokt. C. D. Arosenius; dagen for 
Vårterminens afslutande år, såsom ofvan sades, beståmd till den 1 Juni.

Lindesberg den 2 Maj 1876.


