
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

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

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

personalhistorie. 
 

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

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

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

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

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

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


Redogorelse
for

Hbgre Elementar-Lårovcrket i Westerns
under låseåret 1876—1877

jemte

Inbjudning
tm

Irs-Examen och Slutofiiingarna
den 4 Juni 1877

af

Ludvig
Laroverkets Rektor.

Innehåll: Om å-ljudets teckning samt om harledningen såsom 
hjålpmedel vid råttskrifningen, af D. A. Sundén.

Redogorelse for Elementar-Låroverken i Westerås, 
Sala och Arboga samt Stadspedagogierna i Koping, 
Nora och Linde.---------<$2>---------

WESTERÅS, 
A. F. Bergh, 1877. 



IV
hundra tjugu undantag minskas med mer an hundran. Å andra sidan har blif- 
vit anfbrdt att, då det nu varande skriftspråket faktiskt egde två tecken for i- 
frågavarande Ijud, nåmligen bokståfverna. « och e, och man åndå icke kunde und
gå att i en stor mångd fail, i synnerhet hvad anginge ord af utlåndsk bord bi- 
behålla e såsom tecken for a-ljudet, samt bokstafven a dessutom vore ”besvårli- 
gare for hånden och mindre inbjudande for bgat”, det med skål kunde såttas i 
fråga, huru vida det ens i praktiskt eller pedagogiskt afseende medfbrde någon 
vinst att —- vare sig inom eller utom grånsen for etymologiens ledning — ut- 
stråcka bruket af bokstafven a, samt om den fbrmenta nyttan dåraf verkligen 
uppvågde de olågenheter, som med ett, från det rådande bruket i hbg grad afvi- 
kande, nytt skrifsått vore fbrenade. Emellertid torde man icke, hvad man an må 
tånka i fbrevarande åmne, kunna dblja for sig, att den åsigten redan gjort och 
alt mer gbr sig gållande, att bruket af e såsom tecken for d-ljudet måste inskrån- 
kas, och att den ”ordlista”, som af Svenska Akademien for ej lange sedan blifvit 
utgifven, ej kan anses gifva någon tillfredsstållande ledning for teckningen af i- 
frågavarande Ijud.

Att också fbrfattaren till den ofvan anfbrda satsen delar sistnåmda åsigt, det 
torde man hafva fullt skål att antaga, ty då han såger att ”ur pedagogisk syn
punkt åtminstone inga synnerligen talande skål torde vara for hånden att åt bok
stafven d sbka bereda mycket stbrre utrymme ån han i den nu varande allmån- 
na skrifseden eger”, så har han synbarligen genom ordet mycket antydt, att åt
minstone något stbrre utrymme bor beredas denna bokstaf. Men huru mycket? 
Sannolikt anser fbrfattaren, att ett utbyte af e mot å bor ske i de fali, då ett 
sådant utbyte jåmvål ur hårledningens synpunkt år beråttigadt och for bfrigt har 
någon utsigt att kunna genomfbras. Ett stod for detta antagande anse vi oss 
åfven hafva i en annan bland fbrfattarens ofvan nåmda satser, så lydande: ”Att 
den s. k. fonetiska grundsatsen bor uppstållas såsom den hbgsta for råttstafningen 
må anses till fullo å daga lagdt; men håraf fbljer icke, att alt afseende på hår
ledningen får vid stafningen lem nas å sido.”

Fbrutsatt nu, att vår uppfattning af fbrfattarens tanke om d-ljudets teckning 
år riktig, så kunna vi ej annat ån inståmma med fbrfattaren, åfven hvad angår 
senare punkten i den forst anfbrda satsen. Åfven vi anse nåmligen, med fåst

’) A. Hazelius: Om svensk rattstafning 2. Stockholm 1871. Sid. 43.
2) Att ej tala om de andelser, i hvilka man visserligen anser ett mellanljud mellan e och 

å horas (Rydqvist: Sv. Spr. Lag. IV 199), men der «-ljudet lir tydligt nog, såsom i griper 
(fsv. gripir), utom hvad betraffar sådana ord, som i fornspråket voro enstafviga, t. ex. vatten 
(fsv. vatn).
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Om n-ljudets teckning 
samt

om hårledningen såsom hjålpmedel vid råttskrifningen.
Af

i D. A. Sundén.

”Bland de frågor, som inom råttstafningen visat sig vara mest egnade att 
fdranleda stridiga meningar, år frågan om anvåndningen af e och d. Ur peda- 
gogisk synpunkt åtminstone torde inga synnerligen talande skål vara for hånden 
att åt bokstafven d soka bereda mycket stbrre utrymme ån han i den nu varan- 
de allmånna skrifvelsen eger.” Så lyder en bland flere satser, som for behbrig- 
het att erhålla lektorsbefattning i svenska språket blifvit under sist fbrflutna år 
till offentlig granskning framstålda n, och vi hafva af mer ån ett skål ansett det 
vara låmpligt att hår anfora den samma. Utan tvifvel inståmmer en hvar med 
satsens fbrfattare, hvad forstå punkten vidkommer, ty helt visst har den strid på 
råttskrifningens fålt, som under några år egt rum. alt sedan Nordiska råttstaf- 
ningsmbtet i Stockholm år 1869, varit mest brinnande just i fråga om a-ljudets 
teckning, under det andra, lika vigtiga frågor inom råttskrifningens område tagit 
stridskrafterna mindre i anspråk. Hvad åter betråffar satsens senare punkt, år 
den deri af en skolans man uttalade åsigten så mycket mårkligare som, under det 
att i flere andra fall en mera konseqvent tillåmpning af vår råttskrifnings prin
cip endast framstålts såsom ett framtidsmål, a-ljudets teckning med a daremot 
ansetts af mer ån en varm fbrespråkare kunna och bbra genast i betydlig mon 
utstråckas och jåmvål utan allt afseende på hårledningen tillåmpas, just på grund 
af den stora pedagogiska nytta, som dårmed vore fbrenad. Genom ett sådant ut- 
vidgadt bruk af bokstafven a skulle nåmligen Svenska Akademiens omkring två

*) H. Wendell: Satser, som for behorighet att erhålla lektorsbefattning till offentlig 
granskning framstållas. Upsala 1876.
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hundra tjugu undantag minskas med mer an hundra V A andra sidan har blif- 
vit anfordt att, då det nu varande skriftspråket faktiskt egde två tecken for i- 
frågavarande Ijud, nåmligen bokståfverna a och e, och man åndå icke kunde und
gå att i en stor mångd fail, i synnerhet hvad anginge ord af utlåndsk bord 2\ bi- 
behålla e såsom tecken for a-ljudet, samt bokstafven « dessutom vore "besvårli- 
gare for hånden och mindre inbjudande for ogat”, det med skål kunde såttas i 
fråga, huru vida det ens i praktiskt eller pedagogiskt afseende medfbrde någon 
vinst att — vare sig inom eller utom grånsen for etymologiens ledning — ut- 
stråcka bruket af bokstafven å, samt om den fbrmenta nyttan daraf verkligen 
uppvågde de olågenheter, som med ett, från det rådande bruket i hbg grad afvi- 
kande, nytt skrifsått vore fbrenade. Emellertid torde man icke, hvad man an må 
tånka i fbrevarande åmne, kunna dolja for sig, att den åsigten redan gjort och 
alt mer gbr sig gållande, att bruket af e såsom tecken for «-ljudet måste inskrån- 
kas, och att den "ordlista”, som af Svenska Akademien for ej lange sedan blifvit 
utgifven, ej kan anses gifva någon tillfredsstållande ledning for teckningen af i- 
frågavarande Ijud.

2) Att ej tala om de andelser, i hvilka man visserligen anser ett mellanljud mellan e och 
a horas (Rydqvist: Sv. Spr. Lag. IV 199), men der a-ljudet ar tydligt nog, såsom i griper 
(fsv. gripir), utom hvad betraffar sådana ord, som i fornspråket voro enstafviga, t. ex. vatten 
(fsv. vatn).

Att också fbrfattaren till den ofvan anfbrda satsen delar sistnåmda åsigt, det 
torde man hafva fullt skål att antaga, ty då han såger att ”ur pedagogisk syn
punkt åtminstone inga synnerligen talande skål torde vara for hånden att åt bok
stafven a sbka bereda mycket storre utrymme ån han i den nu varande allmån- 
na skrifseden eger”, så har han synbarligen genom ordet mycket antydt, att åt
minstone något storre utrymme bor beredas denna bokstaf. Men huru mycket? 
Sannolikt anser fbrfattaren, att ett utbyte af e mot a bor ske i de fail, då ett 
sådant utbyte jåmvål ur hårledningens synpunkt år beråttigadt och for bfrigt har 
någon utsigt att kunna genomfbras. Ett stod for detta antagande anse vi oss 
åfven hafva i en annan bland fbrfattarens ofvan nåmda satser, så lydande: ”Att 
den s. k. fonetiska grundsatsen bor uppstållas såsom den hbgsta for råttstafningen 
må anses till fullo å daga lagdt; men håraf fbljer icke, att alt afseende på hår
ledningen får vid stafningen lemnas å sido.”

Fbrutsatt nu, att vår uppfattning af fbrfattarens tanke om a-ljudets teckning 
år riktig, så kunna vi ej annat ån inståmma med fbrfattaren, åfven hvad angår 
senare punkten i den fbrst anfbrda satsen. Åfven vi anse nåmligen, med fåst

*) A. Hazelius: Om svensk råttstafning 2. Stockholm 1871. Sid. 43.
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afseende på for hånden varande fbrhållanden — vi lemna nåmligen ur sigte den 
framtidshågring, som visar oss en i allo konseqvent tillåmpning i vårt skriftspråk 
af uttalsprincipen — att man bort inskrånka ifrågavarande reformstråfvande till 
de fali, då åfven hårledningen lade sin tyngd i vågskålen for en dylik fbråndring 
i vår allmånna skrifsed. Skålen dertill åro, att det i många fali med obestridlig 
rått efterstråfvade utbytet af e mot å vore låttare att genomfbra, om man icke 
på samma gång sbkte att utstråcka det utbfver den gråns etymologien utstakar, 
samt att, då man i alla håndeiser ej kan undgå att fortfarande låta e med adela 
det vålde, hvaraf å genom en konseqvent tillåmpning af uttalsprincipen komme i 
oqvald besittning — forutsatt nåmligen, att denna bokstaf vore det egentliga och 
mest låmpliga tecknet for ifrågavarande Ijud — man borde vid genomfbrandet af 
åndringen låta sig ledas af annat ån det subjektiva godtycket, som, såge hvad man 
vill, dock i sjelfva verket dårvid biir det beståmmande, så snart man ej långre 
låter sig ledas af etymologiens Ariadnetråd”. Några exempel må till bevis an- 
fbras. Så fbreskrifver godtycket:

att lemna (såkert forut lefna, liksom dans, lerne, isl. leifa; jfr det forna leva i afleva, 
qvarlefva')) skall skrifvas låmna2\ men remna (fsv. och isl. rifna; jfr rifva) icke ån
dras till råmna, ehuru man visst icke kan anfbra såsom skål till den olika teck- 
ningen, att i remna, men icke i lemna, snarare hores e- ån d-ljud;

att helsa (verb, isl. hedsa) skall utbytas mot halsa, men stamordet hell (\A.heill, 
lycka) fbrblifva ofbråndradt;

att hemta (isl. heimta af heimr, sv. hem) bor åndras till håmta2\ men icke rensa 
(af ren) till rånsa;

att ega (isl. eiga, p. p. eiginn, sv. egen, hvaraf egendom och flere med obestridt e-ljud) 
och egna skola tecknas åga och ågna2\ ehuru de ofta uttalas med rent e-ljud3) 
och, så vidt vi fbrnummit, ingen ånnu skrifvit tillegna med a4);

’) Se Rydqvist: Sv. Spr. L. I. 48.
2) Se F. G. Nystrbm: Svensk råttstafningslåra från Ijudenlighetens synpunkt utarbetad. 

Stockholm 1875. Sid. 13.
3) Detta ar t. ex. alltid fallet i Dalarne.
4) Ej en gång d:r L.'Fr. Leffler, som val sbker utstråcka bruket af d så långt som mbj- 

ligt. Se t. ex. l:sta sidan i hans afhandling ”Några Ijudfysiologiska undersokningar roraude 
konsonantljuden”, dår det skrifvits tillegna, ej tillågna.

5) Se ”Veckoblad for folkundarvisningen” N:o 13, dår i en uppsats af Tbg herska tecknas 
med a och uppgifves vara afledt af isl. hår, hbg. Ordet år dock intet annat an det ty. herr
schen, hvaremot i vårt fornspråk fans, enligt Rydqvist, formen hærras i bet. herska (H. Birg.

att man i stållet for herska (ty. herrschen) bor skrifva hårska&} men deremot 
herre fortfarande med e;
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att prest (jfr ty. priester, eng. priest, grek. rtqea^vreQOs) bor skrifvas pråst, men 

fest (lat. festum) icke andras till fåst;
o. s. v.

Att således utbytet af e mot å måste blifva helt och hållet beroende af hvars 
och ens tycke och smak, så vida icke det sker under etymologiens ledning, det 
torde vara for en hvar uppenbart. Det var också med tanken hårpå som den 
fråjdade danske språkforskaren Rask i forevarande fråga yttrade att, då man 
vore nodsakad att anvånda åfven tecknet e for a-ljudet, det icke gifves något be- 
qvåmare och naturligare ån ursprunget att hålla sig till for att någorlunda be- 
ståmma sitt val af å eller e1}. Nu kan visserligen den invåndning goras, att 
många ord redan lange varit tecknade med a, ehuru etymologien talar for e, t. ex. 
ordet van (fsv. vin, i Gustaf I:s bib. ven), och att således etymologiens ledning redan 
vore bfvergifven och dårfor ej vidare kunde med konseqvens fasthållas; men detta 
oaktadt och ånskont en återgång till tecknet e i dylika fall torde vara hvarken 
mojlig eller ånskvård, anse vi lika val, på de grunder vi ofvan anfort, att det i- 
frågavarande reformstråfvandet icke bort utstråcka sin verksamhet utofver den grans 
vi angifvit. Också har Nordiska råttstafningsmbtet ansett detta reformstråfvande 
bora i fråmsta rummet hålla sig inom nåmda område, såsom synes af l:sta punk
ten i dess s. k. bfvergångsfbrslag, dår det heter: ”Bruket af e såsom tecken for 
d-ljudet inskrånkes, i synnerhet dår e har hvarken fonetisk eller etymologisk grund. 
Snarast^ bor e utbytas mot å vid återgifvandet af d-ljudet i Ijudforbindelsen ja?

Att emellertid den åsigt, som ej utofver ofvan angifna grans vill utstråcka 
utbytet af e mot å, utan håller fore, att t. ex. Vesterås fortfarande kan skrifvas 
som forut, och ej Våsterås, har sina skarpa motståndare och jåmvål blifvit håftigt 
anfallen, ej alltid med de blankaste vapen, det har man nog haft tillfålle att er- 
fara. Ja man har till och med forfåktat, att utgifvare af lårobbcker i moders
målets råttskrifning bort genast, efter den utredning Nordiska råttstafningsmbtet 
gifvit frågan, sbka i skolorna infbra den i fråga varande forandringen i hela den 
utstråckning, som kunde anses mojlig. Att vid omdaningsarbetet gå till våga med 
varsamhet har visserligen från samma håll framhållits såsom en nbdvåndighet, men 
om en låroboksfbrfattare sbkt med etymologiens ledning varsamt taga steg framåt

Up.). Skiil torde således ej vara, trots Ijudlikheten, att med å teckna orden herska, herskare, 
på samma sått som formerna hårska, hårskare af adj. harsk.

*) R. Rask: Forsøg till en videnskaplig dansk Rettskrifningslære med Hensyn till Stam- 
sproget och Nabosproget. Sid. 116. Jfr A. Hazelius: Om svensk råttstafning 2. Stockholm 
1871. Sid. 56.

a) Kursiveringarna åro af oss gjorda.
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i den riktning som år i fråga, då har dennes åtgorande^ fbrklarats vara oveten- 
skapligt, olyckligt o. s. v. Så har t. ex. d:r L. Fr. Leffler på det håftigaste upp- 
trådt mot de regler for teckningen af a-ljudet, hvilka vi uppstålt i en af oss ut- 
gifven råttskrifningslåra, samt påstått att, sedan vi forst tagit uttalet till hogsta 
grundsats, vi "bgonblicket dårefter helt och hållet kasta bort den samma och ta
ga oss en ny hogsta grundsats, hårledningen”15. Skålet till detta hr L:s påstående 
skulle vara det, att vi — i bfverensståmmelse med den af Rask uttalade åsigten 
— tillgcdogjort oss etymologiens ledning vid valet af ettdera tecknet, a eller e, 
hvilka båda bokståfver faktiskt åro i vårt skriftspråk tecken for mera nåmda 
Ijud. Sitt påstående stbder hr L. fbrnåmligast på fbljande bevisning: ”Den, som 
såtter uttalets återgtfvande såsom hogsta lag for råttstafningen, har då att upp- 
stalla såsom hogsta regel, såsom hufvudregel: dår Ijudet d hores, skall tecknet å 
nyttjas, dår Ijudet j hores, skall tecknet j nyttjas o. s. v.”2). Mot detta yrkande 
kan visserligen i allmånhet ej någon invåndning goras, då det endast innebår en 
tillåmpning af uttalsgrundsatsen, hvilken faktiskt år normen for vår råttskrifning. 
Men då vårt skriftspråk icke år så idealiskt fullkomligt, att hvarje sårskildt Ijud 
blott har ett enda tecken, utan att fast mer af det vårdade talspråkets tjugusju 
Ijud ej mindre ån tio hafva flere beteckningssått, från två ånda till fem; så forut- 
såttes naturligtvis i de fali, då mer ån ett tecken finnes for samma Ijud, att det 
gifves ett tecken med obestridd rått att anses for det egentliga, det enda »riktiga” 
det for det ifrågavarande Ijudet »afpassade”. Foljer så i ordningen att tilise, om 
det år så fullkomligt såkert, att bokstafven d år det enda riktiga och afpassade (!) 
tecknet for det vokalljud, som hores, t. ex., i orden ej, fem, men, regn, snen. Att 
meningarna derom åro mycket delade, det har man nog haft tillfålle fornimma. 
Ja mången anser till och med, att det vore en fordel, om bokstafven d blefve 
helt och hållet undantrångd af e, och att ett annat tecken, t. ex. é eller något an- 
nat, låmpligen kunde anskaffas for det vokalljud, som hores i ordet se. Atmin- 
stone torde de fleste dela den åsigt, att ett altfor vidstråckt bruk af d "aldrig 
kan”, såsom Rydqvist såger, ”leda till annat ån afsmak for denne bokstaf och”, 
må hånda, ”dess slutliga utdrifvande ur alfabetet”.

’) L. Fr. Leffler: I rattstafningsfrågan. Några ord till forsvar och ytterligare utredning. 
Stockholm 1875. Sid. 9.

’) Jfr L. Fr. Leffler: Anf. st. Sid. 6.

Emellertid medgifva vi att, då hr L. skrifver: ”dår Ijudet d hores, skall føcÆ- 
net d nyttjas”, det for ogat ser ut, som om a vore hufvudtecknet och man från- 
ginge uttalsgrundsatsen genom att skrifva: ”a-ljudet tecknas dels med a dels med 
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e”. Men låtom oss framstålla saken så hår: Det vokalljud, som bildas, om mun- 
nen gores något bredare (an vid bildandet af a) och tungan hojes (bågformigt) mot 
meller sta delen af gommen^ har i det nu varande skriftspråket två "konventionella” 
tecken, nåmligen bokståfverna e och å, t. ex. lett (i ijuslett m. fl.) och Idtt (ej tung). 
Monne man också, om regeln så uppståldes, kastade bort uttalsgrundsatsen och 
toge sig en ny hbgsta grundsats? Fbrmodligen påstår hr L. att så vore, på den 
grund att man icke uppståller blott den ena af de båda bokståfverna, nåmligen 
å, såsom det enda "riktiga” och for Ijudet ”afpassade” tecknet och fbrklarar det 
andra, e, endast till fbljd af tvingande omståndigheter kunna tilis vidare fbrdra- 
gas. Men nu dela vi och många med oss alis icke hr L:s åsigt, att d år det 
enda riktiga tecknet, utan anse att — under for hånden varande fbrhållanden och 
till dess i en framtid, såkert långt aflågsen, någon stbrre utsigt ån nu yppar sig 
for de Ijud, som hafva flere tecken, att i skrift blifva betecknade genom hvar sitt, 
stadse samma tecken — bokståfverna d och e åro, hvar i sin stad, lika beratti- 
gade tecken for det sjelfljud, som hores i orden balg och helg. Monne den, som 
har en sådan åsigt, kan med skål sågas hafva bfvergifvit uttalsgrundsatsen, då 
han uppståller såsom hufvudregel: ”Å-ljudet tecknas dels med d dels med e? 
Dårpå svara vi ett beståmdt nej. Emellertid synes hr L., i fråga om fasthållan- 
det eller bortkastandet af uttalsgrundsatsen i fbrevarande fali, hafva mottagit ett 
afgbrande inflytande och fått styrkan i sin bevisning af den omståndigheten, att, 
når man vill på vigaste saltet gbra for bgat fornimbart att ifrågavarande Ijud å- 
syftas, man då år nbdsakad skrifva ”a-ljudet”, och icke ”e-ljudet”, af den orsak 
att bokstafven e också år tecken for ett annat Ijud. Just denna omståndighet 
synes for hr L. utgbra ett fullgiltigt skål att fbrklara tecknet d vara det enda riktiga 
och att uppstålla såsom hufvudregel: ’’dår Ijudet d hores, skall tecknet d nyttjas”. 
Om vi också nu medgifva, att hr L. från sin synpunkt och med sin åsigt, att d 
år det enda riktiga tecknet, har rått dåri, att uttalsgrundsatsen bfvergifves, om 
såsom hufvudregel uppstålles, att a-ljudet tecknas dels med d dels med e; så torde 
ock hr L. å sin sida medgifva, att vi från vår synpunkt och med vår åsigt, att 
båda bokståfverna d och e åro, hvar i sin stad, lika beråttigade och ”konventio- 
nella’’ tecken for ifrågavarande Ijud, ingalunda hafva bortkastat uttalsgrundsatsen 
i och med uppstållandet af sist nåmda regel. Men år ej uttalsgrundsatsen i detta 
fall bfvergifven, lår han vål ej håller blifva det, dårfbr att man vid hufvudre- 
gelns tillåmpning begagnar ordens hdrledning eller sldgtskap med andra. ord så
som medel att beståmma valet mellan de båda tecknen och for den skuil gifver

1) Jfr J. A. A.: Bidrag till Svenska språkets Ljudlara. Linkbping 1869. Sid. 7.
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t. ex. denna foreskrift: teckna ci-ljudet med d i lågge på grund af dess slågtskap 
med låda (fsv. ba^ir, ba^ar, la^i; gen. bæggia), men med e itregge såsom beslågtadt 
med tre (fsv. ty-ir, ty-iar, ty-y; gen. ty-iggia). Herr L. gor val nu den invåndningen, 
som vi fbrut till en del upptagit, att den dår anvisningen icke alltid kan foljas, 
emedan flere ord, trots hårledning och slågtskap, redan tecknas med å i stållet 
for e, t. ex. båfva (isl. bifa), grans (i Gustaf Irs bibel grenssa, ty. grenze), håftig 
(isl. heiptugr af heipt, fiendskap; jfr ty. heftig), van (fsv. vin, ven) m. fh, och tvårt om 
flere med e i stållet for å, t. ex. den (fsv. pan tyen), efter (af af; jfr. afton), elje^ 
och eller (fsv. ællis, ællighis; ællær, ælla(r); båda af samma stam som got. alja, lat. alius), 
henne (af han) m. fl. Hårpå svara vi, att undantag lika litet i detta som i andra 
fali kunna undvikas, enår man i viss mon måste fåsta afseende vid bruket, samt 
att for bfrigt mångden af undantag biir mångfaldiga ganger storre, om den regeln 
uppstålles, att ”a-ljudet tecknas med å” — eller, såsom hr L. vill hafva det, 
”långt a-ljud tecknas med a|, och ’’kort d-ljud tecknas med — samt till un- 
dantagen foras alla ord, i hvilka samma Ijud tecknas med e.

Sedan vi sålunda ådagalagt, huru vida hr L. haft verkligt skål for sitt på
stående, att vi i reglerna for u-ljudets teckning icke fasthållit uttalsgrundsatsen, 
må vi taga i nårmare skårskådande, huru han går till våga i sin bevisning mot 
begagnandet af hårledningen såsom medel vid råttskrifningen. Synbarligen gbr 
han ett forsbk att drifva saken ”in absurdum”, då han framståller fol- 
jande:

”Det kan icke fbrnekas, att man vid stafningen efter hårledning hittiis gått till våga så, 
att man undersbkt, ur hvilket Ijud det nu varande narmast uppkommit, utan att folja Ijudfbr- 
vandlingarnas skiften långre till baka, och det år ju också med afseende dårpå som Sund,én be- 
ståmt sina a-, i- och w-klasser. Så har man ju sagt, att valboren skall stafvas med o, ty det 
kommer af buren, att fem skall stafvas med c, ty det kommer af fimm; men man har stannat 
hår och icke undersbkt, af hvilka Ijud u i buren eller i i fimm kunna hafva uppkommit. Att 
man hårutinnan måtte hafva fbrfarit mycket. oriktigt, ger oss nu den nyss nåmda hånvisningen 
på rørs uppkomst genom mellanstadiet ia ur ett ånnu aldre och ursprungligare Ijud i en tydlig 
vink om. Vi folja denna vink och fortsåtta undersøkningarna om uppkomsten af de vokalljud, 
som hbras i forstå stafvelsen i boren samt i fem. Buren och fimm voro blott ett mellansta- 
dium, vid hvilket vi ej fingo stanna. Det behbfves ej stora språkliga kunskaper for att veta, 
att båda de i fråga varande vokalljuden, u och i, i de nåmda orden uppkommit genom fbrsvag- 
ning af ett aldre a. I imperfektformen bar se vi ånnu denna ursprungligare vokal kvarstående. 
For att finna reda på den ålsta vokal, hvaraf i i fimm uppkommit, få vi gå litet långre till 
baka. Isl. fimm har uppkommit af åldre fimf (got.), som enligt Ijudskridningslagarne regelrått 
motsvarar det æoliska négne (grek. nevre'), hvilket åter år det sanskritiska pan'k'an. Men hur

1) Se Pedagogisk Tidskrift 1874. Sid. 92, 
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går det nu med stafningen af boren och fem? Jo, skola hjårna, hjalp stafvas med e, dårfor att 
de komma af aldre himl, hilpa, måste mau ju också stafva båren, fåm, då å och å hår båda 
ålst uppkommit ur ett al Men vi skola begagna de vapen som stuckits oss i hånderna, ånnu 
en stund. Brytningsformen iæ skulle skrifvas je dårfor att bortom det åldre stadiet ice låg ett 
ånnu åldre i. Men om man nu skulle kunna visa, att bortom detta åldre stadium med i låg
ett ånnu åldre med a, hur skulle det då gå med råttskrifningen? Då finge man val till slut åndå
hålla till godo med jå såsom utveckladt ytterst ur ett a, genom mellanstadierna i - ia - ice!

Men vi bedja om ursåkt for denna nog långa utflykt, af hvilken det emellertid torde framgå,
till hvilka stora orimligheter hårledningsstafvandet leder, och huru fullkomligt ovetenskapligt 
det år att beståmma ett Ijuds beteckning med afseende på ett af de Ijud, hvarur det utvecklat 
sig, då naturligtvis det ena utvecklingsstadiet med lika mycket skål (!) kunde återgifvas i skrift 
som det andra”1).

Många ord behofvas icke for att vederlågga den slutsats, till hvilken hr L. 
har genom en falsk bevisningsgrund kommit. Hr L. fornekar ju icke, att man 
vid "hårledningsstafvandet”, såsom hr L. uttrycker sig, eller, såsom vi saga, "vid 
begagnandet af hårledningen såsom hjålpmedel vid råttskrifningen", hittiis gått 
så till våga, att man undersbkt, ur hvilket Ijud det nu varande nårmast — mark 
nårmast — uppkommit. Just dårpå ligger den stbrsta vigt, att man betraktar, 
ur hvilket ord det nu varande omedelbart utvecklat sig eller hvilken dess når- 
maste slågtforbindelse år; ty endast genom att så gå till våga kan man begagna 
ordens hårledning eller slågtskap såsom en hjålpreda vid undervisningen. Altså 
heter det icke, att de exempelvis anforda orden hjårna, hjålpa skola stafvas med 
e, dårfor att de, i tredje led, hårstamma från hirni, hilpa^, eller med å, dårfor 
att ”bortom detta åldre stadium med i låg ett ånnu åldre med a”; utan det heter, 
att nåmda ord skola stafvas med å, dårfor att de nårmast eller omedelbart upp- 
stått ur de yngre hiarni, hialpa, hvilkas brytningsform ia bfvergått till Ijudfbr- 
bindelsen jå, dår å, såsom P. A. Munch såger, år ett "fårgadt a’’3). Och likaså 
tecknas vålboren och fem med o och e, emedan de Ijud, som dessa bokståfver be- 
teckna, nårmast uppkommit af w och i. Om man icke stannade vid nårmaste 
slågtleden, då skulle i sanning "hårledningsstafvandet" leda till stora orimlighe-

*) Se Pedagogisk Tidkrift for 1874. Sid. 89—91.
3) Att forsvara teckningen je genom hanvisning på. brytningsformen ia:s uppkomst af ett 

aldre i (se JRydquist-. Sv. Spr. Lag. IV. 178) forefaller altså oss, ej mindre an hrL., mark
ligt. Se Ped. Tidskr. sid. 89.

’) Detta fbrhållande hafva vi också angifvit i samtliga upplagorna af Råttskrifningslåran, 
dår det låses: ”Ljudforbindelsen jå har uppstått ur fornspråkets ia, ett s. k. brytningsljud, dår 

4/ det ursprungliga ai-ljudet brytes bfver mot a. Detta brytningsljud motsvaras i Tyskan af a-ljud, 
tecknadt med e, t.'ex. got. hilpan, hjelpa, fsv. hialpa, t. luffen; got. stilan, stjal a, fsv. stiala,
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ter. Men nu stannar man och måste stanna just dår, och foljaktligen år hr Las 
bevisning i forevarande fali ogiltig, enår hon steder sig på den falska bevisnings- 
grunden, att det år "fullkomligt ovetenskapligt att beståmma ett Ijuds beteckning 
med afseendc på ett af de Ijud, hvarur det utvccklat sig, då naturligtvis det ena 
utvecklingsstadiet med lika mycket skal kunde återgifvas i skrift som det andra”(!).

Lika ogiltig år också hr L-s bevisning, då han angriper den råttskrifnings- 
regeln, att ”hårledda ord skrifvas såsom stamorden”. I Pedag. Tidskrift for år 
1874 sid. 182 yttrar hr L. fbljande:

”Till slut måste vi liår yttra några ord med anledning af en regel, som forekommer i så 
godt som alla svenska språkliiror och liksom såtter kronan på hårledningsstafvandet, nåmligen 
den foreskriften. att "hårledda ord skrifvas såsom stamorden (så Sundén, Brodén, Ullman m. fl.)” 
Denna regel år dels fullkomligt oriktig i teoretiskt liånseende, enår den utgår från den grund- 
falska forestållningen, att någon språklig lag skulle fordra, att i hårlcdda ord stamordets Ijud 
skola bibehallas oforåndrade,') dels alldeles otillåmplig på vårt nuvarande svenska skriftspråk, 
for hvilket den dock år uppståld. Vi skulle kunna fylla många sidor med exempel, som på 
samma gång skulle visa, att en mångd svenska stamords Ijud vid afledning undergått forån- 
dringar och att denna forandring af Ijud i talspråket åtfbljts af en motsvarande forandring af 
tecken i skriftspråket. Några sådana exempel må hår anforas.

Sålunda heter det icke långre och skrifves ej haller kårling (af karl), bakare (af baka), 
kidling (ai kid), brbdlung (af broder) — — — — kunst (af kunna); utan vi saga och skrifva 
nu mera kåring, bagare, killing, brylling — — — — konst, utan att bekymra oss om deras 
stamord karl, baka m. fl.”

Genom detta yttrande visar hr L. sig hafva helt ocli ballet missforstått den 
ifrågavarande regcln ”att hårledda ord skrifvas såsom stamorden.” Denna regel 
innebår nåmligen endast det, att ett och samma Ijud, for hvilket flere betecknings- 
sått finnas, tecknas i hårledda eller afiedda ord med samma tecken som i stam- 
ordet, så att t. cx., om d-ljudet tecknas med e i fest (hbgtid), det ock skall tecknas 
med c i de afiedda orden festlig och festlighet, och att deremot afledningen fåst- 
ning skall skrifvas med a, emedan dess stamord fdsta så skrifves. Hår år såle

t. stehlen. Samma år forhållandet någon gång i Nysvenskan, t. ex. fsv. biargh, nysv. bcrg; 
fsv. siax, nysv. sex, men i de allra fiesta fali har, såsom ofvan synes, i ofvergått till j och a 
till d-ljud. hvilket P A. Munch kaliar ett "fårgadt a.” Riktigt vore att alltid teckna d-ljudet 
i Ijudforbindelsen jå med Sant år att, detta oaktadt, nåmda Ijudforbindelse i Råttskrifnings- 
låran icke tecknas med jå i alla ord, utan i somliga ånnu med je; men orsaken dertill år na
turligtvis ingen annan ån den, att vi icke ansett oss kunna ”våldsamt” upptråda mot bruket. 
Svårigheten att vid en foråndring i den allmånna skrifvelseden på samma gång gå ”varsamt” och 
vetenskapligt till våga år i samling stor och helt visst af en och annan mindre beaktad, ån råttvisa 
och billighet fordrar. Vi kunde anfora många exempel på, i hvilket bryderi en låroboks utgif- 
vare i dylikt fali kommer, då han icke vill åfventyra att den ganska stora anvåndning, hans låro- 
bocker fått, hastigt skall upphora.

*) Kursiveringen år gjord af oss.
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des icke det allra ringaste fråga om, att hårledda ord stamordets Ijud skola bi- 
behållas oforandrade” utan att de Ijud, som åro lika ocli gemensamma for stam- 
ord och deraf hårledda skola på samma eller lika sått tecknas. Regeln foreskrif- 
ver altså, for att ån en gång upprepa det, ingalunda, såsom hr L. synes hafva 
fbrestålt sig, att t. ex. fornformen kunnist eller kunst skulle åter upptagas i språ- 
ket i stållet for det nysvenska konst, utan belt enkelt att de hårledda (eller af- 
ledda) orden konstla, konstig, konstnår skola skrifvas med o, dårfdr att motsva- 
rande Ijud i deras stamord konst så tecknas. Och hvad som i detta fali gålier 
afledda ord gåiler åfven bbjda och sammansattafl Men hr Leffler, hemfallen som 
han år åt sin missuppfattning, påstår naturligtvis att den regeln likaledes år falsk, 
att ”bojda ord skrifvas såsom stamorden”, d. v. s. att bojningsformernas Ijud hafva 
samma tecken som motsvarande Ijud i stammen, så att t. ex. a-ljudet i de bbjda 
orden rensar, rensade, rensat, rensad o. s. v. tecknas med e, derfor att motsva
rande Ijud i rensa så tecknas. Han har nåmligen, sedan han sbkt uppvisa falsk- 
heten af det innehåll i den afhandlade regeln, som hans missuppfattning ensam 
ditlagt, å sid. 184 i Pedag. Tidskrift s. å. fbljande yttrande:

”Det har darfor varit af vigt att uppvisa denna regels falskhet (!) och soka hindra den 
från att medfora vidare skada (!) och utbreda vilseledande åsigter (!) om den svenska råttskrif- 
ningens uppgift. Afven de regler, som i våra grammatiker meddelas om bojda och sammansatta 
ords stafning efter hårledning åro i sin nu varande form oriktiga. Det skulle emellertid fora 
oss for långt att uppvisa detta.”

Huru tacksam borde icke hvarje vån af sunda och riktiga regler i våra lå- 
robbeker vara hr L., om han verkligen, såsom i ofvanstående rader påstås, hade 
uppvisat falskheten af en råttstafningsregel och bidragit att hindra utspridandet 
af vilseledande åsigter! Men nu år ty vårr, såsom ofvan blifvit till fullo visadt, 
det oriktiga och falska, mot hvilket hr L upptrådt, blott och bart foster af hans 
egen falska fbrestållning, och fbljaktligen den slutsats, till hvilken hr L. kommit, 
såsom dragen ur falska premisser, helt och hållet stridande mot sanningen. Efter 
som emellertid hr L. visat att den ifrågavarande regeln kunde misstydas, vi såga

*) For sammansatta ord plågar dock uppstållas den regeln att de ”skrifvas såsom de enkla 
ord, af hvilka de bestå”. Denna regel har hbgst få undantag, men for dess giltighet fbrutsåttes 
dock att med sammansatta ord forstås endast sådana, i hvilka sammansåttningsdelarne tydligt 
framtråda, så att det sammansatta ordet lått kan upplbsas i de enkla ord, af hvilka det består, 
t. ex. solljus, månsken o. s. v. Ty enår all ordbildning ursprungligen bestått i sammansåttning, 
måste, då man med afseende på ordens bildning, sådan denna i de yngre språken framtråder, in- 
dolar dem i stamord, afledda (hårledda) och sammansatta, dessa sistnåmda fattas i ofvan angifna 
betydelse, men deremot sådana ord som stackare (— stafkarl), ingen (af en och nekande suf- 
flxet gi) o. s. v., betraktas såsom formelt enkla, hålst som de också folja lagarne for enkla ords 
betoning.



XIII
icke fbrtydas, funno vi oss fbranlåtna att i 4:de upplagan af Råttskrifningslåran, 
utgifven 1876, framstålla regeln så, att all misstydning skulle blifva ombjlig. Regeln 
lyder nu så hår; ”Bbjda och af led da ord skrifvas i bfverensståmmelse med 
stamordet, så att i dem de Ijud, for hvilka flere beteckningssått gifvas, tecknas 
med samma slags tecken som i stamordet; men i fråga om långt medljuds teck
ning gålla foregående regler. Så t. ex. tecknas y-ljudet med Ij i Ijus-et, Ijus-en, 
ljus-t, Ijus-are, Ijus-ast, Ijus-ning o. s. v., emedan stamordet Ijus (subst.och adj.) 
så tecknas.1)

Sedan vi sålunda uppvisat, att den råttskrifningsregel, som hr L. fbrklarat 
vara i teoretiskt hånseende ”fullkomligt oriktig’’, tvårt om år fullkomligt riktig, 
vilja vi tillågga att samma regel också år i pedagogiskt hånseende nbdvåndig. 
For dem, som något sysselsatt sig med undervisning i råttstafning, torde detta 
vårt påstående icke behbfva bevisas, ty de veta altfor vål, huru ofta man får 
vådja till hårledningen i dylika fail. Så t. ex. måste man ju, då en lårjunge 
skrifvit hvålfd eller hvdlfning utan /», gbra honom uppmårksam på att v-ljudet i 
dessa ord skall tecknas med hv, emedan det så tecknas i hvålfva och hvalf. Om 
man icke uppstålde ifrågavarande regel, fordrade foljdriktigheten och fullståndig- 
heten, att alla ord — icke blott stamorden utan åfven alla bøjningsformer och 
afledningar — i hvilka t. ex. v-ljudet tecknas med hv, skulle uppråknas. Men 
detta vore naturligtvis en hbgst opraktisk omvåg, hvadan det i pedagogiskt af
seende år nbdvåndigt att uppstålla en sådan regel som den ifrågavarande.

Af hvad sålunda blifvit framståldt torde till fullo inses, att hr L. visserligen 
från sin synpunkt och med sin åsigt, att a år det enda riktiga tecknet for det 
vokalljud, som hores i t. ex. orden sven, svensk, haft en viss befogenhet att fbr- 
kasta ordens hårledning såsom ett medel att beståmma valet mellan de båda teck- 
nen a och e, men att hr L. for bfrigt, så vål i fråga om detta medels råtta an- 
våndning i allmånhet som ock sårskildt betråffande reglerna for bbjda, afledda 
och sammansatta ords bokstafvering, helt och hållet misstagit sig om, hvad frå
gan egentligen gåide, samt i sin be visning utgått från alt an nat ån sanna be- 
visningsgrunder?)

*) "Deremot: ilsken (af fsv. ilir, ond; jfr illa) med ett l och ytlre (af ut) med två t 
enligt reglerna for långt medljuds-teckning.” Se Råttskrifningslåran, 4:de uppl., sid. 65.

2) I en foregående uppsats (Hr C. J. Dahlbåcks upptrådande i Sv. Rattstafningsfrågan. 
Stockholm 1874,), hvilken var under tryckning, då Ped. Tidskrift med hr L:s ofvan nåmda upp
sats kom oss till handa, hade vi tillfålle att endast i en not, vid sidan af en anmårkning mot 
hr L:s regler for a-ljudets teckning, gbra en antydan dårom, att åtskilligt annat i hr L:s upp
sats vore ohållbart. Vi hafva nu hår ofvan uppvisat, att så verkligen forhåller sig, och torde 
den bevisning i sak, som vi åstadkommit, båst bembta de mindre hofsamma tillmålen, som
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Likaledes torde ock inses att, ehuru rattstafningen har uteslutande till mål 
att återgifva ordens mi varande nital men ingalunda att antyda déras narmare 
eller fjarmare ursprung eller, med andra ord, deras jorna uttal på det ena eller 
andra utvecklingsstadiet, det dåraf icke foljer ”att allt afseende på hårledningen

nåmda antydan hos hr L. framkallat. Jfr "I råttstafningsfrågan” sid. 12.
I samma skrift, sid. 14, yttrar hr L. iifven, att han vill upptaga den "polemik”, som vi 

mbjligen kunde komma att oppna mot honom med anledning af hans uppsats i Ped. Tidskrift; 
men han uppståller såsom vilkor dårfor, att vi erkånna hvad som, enligt hans formenaude, lig
ger oss till last genom tvanne af oss falda yttranden, hvilkas "mindre vackra beskaffenhet” han 
tror sig hafva uppvisat. Det ena af dessa yttranden lyder så hår: ”Vill blott anmårka, att man 
ej haller kan lita på hr Lefflers uppgifter, enår han sid. 89 såger, att det år fyrtio ord, som 
af Sundén skrifvas med je (hjerna, hielp o. d.). I min Råttskrifningslåra finnas endast tjugu; 
hvarifrån har hr L. fått de andra tjugu ” Detta omdbme om hr L:s uppgifter hatva vi så myc- 
mindre skål att formildra, som hr L. ytterligare gjort sig skyldig till oriktiga uppgifter. Så 
har hr L. å sid. 7 i ”1 Råttstafningsfrågan” vid återgifvandet af våra ord skrifvit hår lednings
grundsatsen, dar vi skrifvit uttalsgrundsatsen, såsom af fbljande jåmfbrelse synes.

Vårt yttrande:
”Deremot, om man hade teeknat a-lju- 

det med någon annan bokstaf ån d eller e, 
då hade man verkligen bfvergifvit uttals
grundsatsen; men ingalunda kan man sågas 
gbra det” (d. v. s. bfvergifva uttalsgrundsatsen) 
”derfbr, att man vid tillåmpningen” o. s. v.

Hr L:s anforing:
"Strax dårefter heter det vidare: "inga

lunda kan man sågas bfvergifva hårlednings- 
grundsatsen dårfor, att man vid tillåmpnin
gen” o. s. v.

Vidare har hr L„ då han å sid. 31 återgifver en anmårkning i vår Sv. Språklåra (2:dra 
uppl. 1871, sid. 14) uteslutit ordet ”vanligen" och dårigenom åndrat ordafbrståndet, i det han 
såger: "Så heter det i Sv. Språklåra af D. A. Sundén -■ liksom i många andra språklåror — 
att d-ljudet tecknas med e i fbljande ord: — — djelcne, djefvul — spjele — tjena — —”. 
Men hvad varre år, hr L. har i sin skrift, som utgafs 1875, återgifvit anmårkningen — dock 
med uteslutande af ordet vanligen — sådan hon fbrekommer i 1871 års upplaga, ehuru vi re
dan 1872 och framgent i de nya upplagorna af råttskrifnings- och språklårorna gifvit nåmda 
anmårkning fbljande fbråndrade lydelse: — — Så tecknas, enligt bruket, a-ljudet dels med
å dels med e i Ijudforbindelsen jå, t. ex. bjåbba, — dj akne (ofta dj elme), djåfvul (ofta djefvul) 
— — spjåla — —; deremot vanligen: — — tjena — —”. Dessutom hafva vi i en not til
lagt att det vore riktigt att skrifva alla ifrågavarande ord med å. På sådant sått återgifver hr 
L. andras yttranden. Vare dårom nog sagdt!

Det andra yttrandet, for hvilket hr L. klandrat oss, innebar ett ogillande dåraf, att hr L. 
upprepade gånger mot oss åberopat en auktoritet, som vi icke kunna betrakta såsom sådan. 
Att uttala ett sådant ogillande torde vara så mycket mer beråttigadt, som man i allmånhet icke 
plågar åberopa sådana skrifter, hvilka befunnits vara uppfylda af "osanna uppgifter, fbrvrång- 
ningar oeh hugskott”, åfven fastån ett och annat dåri passar i stycket for den framstållning 
man vill gbra.

Efter detta svaromål torde det vara vår tur att uppstålla vilkor for en fortsatt skriftvex- 
ling med hr L. Dessa vilkor åro, 1) att hr L. vid återgifvandet af våra yttranden anfbr dem 
riktigt och or dag rant, samt 2) att hr L. vid en stbrre eller mindre granskning af våra utgifna 
lårobbcker alltid håller sig till de sista upplagorna. Skulle dårjåmte hr L. hådanefter finna for 
godt att utelemna sådana obcfogade fornarmande uttryck, som ymnigast fbrekomma å sid. 12— 
14 i ”1 Råttskrifningsfrågan”, skulle helt såkert hr Leffler icke fbrlora dårpå.
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får vid stafningen lemnas å sido”1’. Tvårt om har etymologien med afseende på 
det nu varande skriftspråket, sådant det utvecklat sig, Men storsta vigt åfven 
for stafningssåttet,” samt år ”ett af råttskrifningens yppersta medel att hinna må
let”2’. ”Hon råddar ur den ovisshet, hvari stundom det nu varande uttalet lemnar 
oss*2’ och hon år i flere fali ett oumbårligt hjålpmedel for Ijudens beteckning. Så 
leder hon oss, for att anfbra ett par exempel, till insigt dåri, att intet verkligt 
skal fbrefinnes att sbka infora imperfektformen grat i stållet for gret, som upp- 
stått ur isl. grét (impft.: af gråta) och således bor uttalas med e-ljud, såsom ock 
vanligast sker, samt att a-ljudet i ordet merendels (af t. mchrentheils) tillhor en o- 
betonad åndelse, hvadan teckningen merandels eller, såsom den åfven någon gång 
forekommer, mer an dels år oriktig. Och sårskildt anse vi etymologiens ledning vara 
af hbgsta vigt for det ifrågavarande utbytet af e mot ti, så att detta hvarken sker 
godtyckligt eller får for stor utstråckning. Råttmåtigheten af ett sådant utbyte, dår 
det sker på etymologiska grunder, lår ingen kunna bestrida, hvadan det måste anses 
efterstråfvansvårdt, att flere ord, som i Sv. Akademiens ordlista hafva a-ljudet 
tecknadt med e, få detta tecken i vår allmånna skrifsed utbytt mot å, t. ex. så
dana ord som bågge (se ofvan), dår (fsv. par, p«r; jfr dådan), haxa (jfr eng. hag;in.hagr, 
konstfardig), ]dmn och jåmte (fsv. iamn, iæmn; fn. iafn), jårn (fsv. iarn, iærn; fn. iårn\ 
jdrpe (fsv. iarpi; jfr fn. iarpr, brun) och bfriga med Ijudfbrbindelsen ja; månniska 
(fsv. mænnislcia; jfr man), nåmligen (jfr nåmna,namn; ty. ndmlich), alfva (naturviisen; jfr alf), 
ambete (fsv. æmbiti; jfr fn. ambått, t. amt) m. fl. Men att gå långre ån så i detta 
reformstråfvande anse vi mindre vålbetånkt, hålst som, enligt vår åsigt, bokstaf
ven « aldrig kan komma i besittning af något synnerligen stort bfvervålde, ån 
mindre envålde. Den beqvåmlighets- och kraftbesparingsdrift, hvaraf talspråkets 
utveckling beror och hvaraf skriftspråket vål också rbner inflytande, torde nåm
ligen motarbeta ett ymnigare bruk af denna bokstaf, som, om han altfor ofta 
forekommer, onekligen år ”fbr ogat mindre inbjudånde”.

*) H. Wendell: Anf. st.
a) Artur Hazelius: Om svensk rattstafning. I. Sid. 67—68.
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Innan jag går att enligt den foreskrifna nya planen meddela redogorelse for hårva- 
rande hdgre Elementarlåroverk under låseåret 1876—1877, år det for mig en kår pligt att 
omnåmna, att Låroverket under detta år hugnats med besok af il. Majst Kouuugen, hvil
ken den 13 sistlidne December tåcktes afhora undervisningen i flera af Låroverkets afdel- 
ningar. Detta besok har icke kunnat annat ån lifvande och uppmuntrande inverka på bå
de lårare och lårjungar och skall af dem stadse i tacksamt minne bevaras.

I. Redogorelse for hogre ElemenlarUiroverket 
i Westerås.

Å) Undervisningen.
Hostterminen borjade den 26 Aug. och slutade den 18 December.
Vårterminen bbrjade den 19 Januari och kommer att afslutas den 4 Juni.
Undervisningen har under låseåret varit forlagd till fbljande tider på dagen: kl. 7— 

9, 11—2 samt 4—5 på Måndags- och Thorsdagseftermiddagar. Gemensam morgonbon med 
bibellåsning och forklaring, hvilken omfattat Johaimis Evangelium samt brefven till Titus 
och Philemon, har egt rum hvarje låsdag på fjerdedelstimmen fore kl. 7. Gemensam afton- 
bon har hållits endast på Måndagar och Thorsdagar. For forstå klassen hafva morgonbo- 
nerna bbrjat kl. 7*/« och låsningarna kl. 7*/2.

Gudstjenst har hållits hvarje Sondag under den kallare årstiden på skolsalen for hela 
ungdomen; under den blidare årstiden har vid pass halfva antalet lårjungar enligt af 
Rektor faststålld ordning bfvervarit gudstjensten i Domkyrkan, den andra hålften på skol
salen. Responsorierna vid gudstjénstén i Domkyrkan hafva utfdrts af skolungdomens chbr 
som for detta åndamål varit indelad i 2 afdelningar, hvilka turvis tjenstgjort.

• Gymnastikofningarna hafva varit forlagda till eftermiddagarna kl. 5 -7 tre dagar, kl. 
5—6 två dagar i veckan. Ofningarna.i målskjutning med sa-longsgevar samt fåktning haf- 
va egt rum kl. 10—11 tre dagar, kl. 5—6 en dag i veckan; målskjutning méd skarpa skott 
har egt rum på Lordagseftermiddagarna under Hostterminen, så lange våderlek'en sådant 
tillåth

Sångofningarna hafva varit forlagda till formiddagarna kl. 9—110, 10—*11, ^11^11 
två dagar, kl. 4—5 fvå dagar och kl. 5—6 tre dagar i veckan. Instrumentahnusikofnin- 
garna hafva egt rum en dag kl. 3 — 4 och 2 dagar kl. 6—7.

Teckningsdfningarna hafva egt rum kl. 11 -12 två dagat, kl. 1—2 två dagar, kl. 3— 
4 två: dagar och kl. 4 5- en dag i veckan.



2
Betråffande det antal larotimmar i veckan, under hvilka for hvarje klass eller afdel- 

ning undervisning enligt den faststallda låneordningen af sårskilda lårare meddelats, samt 
antalet af undervisade lårjungar i hvarje klass eller afdelning under hvardera terminen, 
se nedanstående tabeli:

' L.
Begagnade larobocker och genomgångna lårokurser i låseamnena inom de sårskilda 

klasserna och afdelningarna inhemtas af nedanstående uppgift om

Klass eller
Antal låro- 

timmar
Antal lårjun

gar Anmarkningar. (afdelning. Host- Vår- Host- Vår-
termi nen. termi nen.

I 24
28

24 27 31 <* ’

II 28 40 35
III 28 28 27 32

■ 1 l . 1 •■-11
................................................................. ,..................J ...... -./..ni

IV A. 30 30 13 12 i klass. IV & V utmårker A. den afdelning, som låser La
tin, B. den som låser Engelska.

IV B. 30 30 20 21
V A. 30 30 18 18
V B. 30 30 23 23 vi - . i .

Vil L. 32 32 16 15
tilis, med VI1 L.: 2 t:r Christendom, 1 t:e Nat.hist., 2 t:rVI1 R.

VI2 L.
24
32

24
32

5
16

5
16

Svenska, 1 t:e Tyska.

vm l. 30 30 4 4
tilis, med VII1 L.: 2 t:r Christ., 3 t:r Hist., 4 t:r Mafhein.,

vin r. 18 18 1 1 2 t:r Svenska; tilis, med Vil R: 1 t:e Geografi.

VII2 L. 27 27 15 15 tilis, med VII1 R.: 3 t:r Franska.
Summa 363 363 225 228

Genomgångna Pensa under låseåret:

Kristendom.
Kl. I. 3 tim. — Bibi, hist.: gamla testamentets efter Hubner (Thomanderska 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 hufvudstycket. — Bibel
låsning och psalmer.

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

Kl. IV. A. & B. 2 tim. hvardera. — Katekisation. — Bergs Bibelhandbok. — Bibellåsning: 
Mark. kap. 1—8 med forklaring. •

Kl. V. A. & B. 2 tim. hvardera. — Katekisation. — Bergs Bibelhandbok. — Bibel låsning : 
Mat. evang. med forklaring.
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Kl. VI.

Kl. VIL

Kl. I.

Kl. II.

Kl. III.

Kl. IV.

XL । V.

Kl. VI.

Kl. VIL

Lagre afdeln. (båda linierna) 2 fim. — Forrå hålften af Norbecks Teologi. — 
l:sta perioden af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning med forklaring. 
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tiin. — Senare hålften af Norbecks Teo
logi. — 2:dra perioden af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning med 
forklaring.
Lagre afdeln. (båda linierna) 2 tim. — Norbecks Teologi. — 3:dje perioden af 
Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning på grundspråket med forklaring. 
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Repetition af Norbecks Teologi 
och Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning på grundspråket med for
klaring.

Historia, och Geografi.
4 tim. (3 i hist. 1 i geogr.). Historia: till Kon. Carl Knutsson efter Ekelunds min
dre sammandrag jemte Alanders låsebok. — Geografi: ofversigt af verldsdelarnes fy
siska samt de skandinaviska låndernas, Ost-Europas och Central-Europas fysiska och 
politiska till Nederlanderne.
5 tim. (4 i hist. 1 i geogr.). Historia: Kalmare-Unionens och Wasaåttens till och 
med Gustaf II Adolf efter Ekelunds mindre sammandrag jemte låsning af samma pe- 
riod i Alanders låsebok. — Geografi: Europas från och med Nederlånderna.
5 tim. (4 i hist. 1 i geogr.). Historia: från och med Drottn. Christina jemte lås
ning af samma period i Alanders låsebok. — Geografi: Asiens, Afrikas, Amerikas 
och Australiens fysiska och politiska.
Afdeln. A. 5 tim. (4 i hist. 1 i geogr.) Historia: Gamla och Medeltidens efter 
Pallins lårobok jemte låsebok af Sjbgren. — Geografi: den mathematiska jemte Eu
ropas och Asiens fysiska och politiska.
Afdeln. B. Tid och kurser lika med afdeln. A.
Afdeln. A. 4 tim. (3 i hist. 1 i geogr.). Allmån historia: repetition af Gamla och 
Medeltidens. Nyare tidens låst och repeterad. Svenska historien efter Ekelunds 
mindre sammandrag repeterad. — Geografi: den mathematiska samt alla verldsdelar
nes fysiska och politiska.
Afdeln. B. Tid och kurser lika med afdeln. A.
Lågre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Allmån historia: Medeltidens ef
ter Piitz’ lårobok. — Svensk historia: till Folkungaåtten efter Ekelunds storre sam
mandrag. — Geografi: repetition af den fysiska samt af Skandinaviens politiska. 
Real-linien. 4 tim. — Hela Svenska historien efter Ekelunds storre sammandrag. 
— Geografi: repetition af den fysiska samt af Skandinaviens politiska.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Hela Svenska historien efter Eke- 
Junds storre sammandrag. — Geografi- repetition af den fysiska jemte Skandinaviens 
politiska.
Lågre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Palmblads lårobok i Ny
ure tiden till Franska revolutionen samt Ekelunds storre sammandrag af fådernes- 
landets historia från Carl XII:s dbd till nårvarande tid jemte repetition af det fore
gående af Lutherska tidehvarfvet.
Real-linien. 4 tim. — Lika med klassiska linien,
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 fåderneslandets. — Geografi: repetition.

Lårobok i Geografi: Palmblads i alla klasser.
' -i ' ■(
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Matematik.
Kl. I. 4 tim. — Aritmetik: de fyra råknesåtten med decimalbrøk och sorter efter Nystrom; 

hufvudråkning.
Kl. II. 5 tim. — Aritm.: brak och sorter.
Kl. III. 5 tim. -- Aritm.: enkel och sammansatt regula de tri samt intresseråkning; repeti

tion. — Geometri: Bergius’ åskådningslara forstå kursen och en del af den andra.
Kl. IV. A. & B. 5 tim. hvardera. — Geom.: Eukl. bock. I—II efter Lindman. —Algebra:

obrutna qvantiteters add. subtr. och multiplikation efter Bjorling. — Aritm.: repe
tition af brak, sorter och enkel reg. de tri (Zweigbergks larobok). En liirjunge 
genomgått samma kurs som Kl. V akleln. A.

Kl. V. A. & B. 5 tim. hvardera. — Geom.: Eukl. bock. III, IV. — Algebra: låran om o- 
brutna qvantiteter repeterad; låran om brak; Afdeln. A. åfven låran om negativa 
qvant. och låttare eqvationer af l:a graden med en obekant. — Aritm.: repet. af 
brak och sorter, Afdeln. A. dessutom reg. de tri.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Aritm.: rånte- och bolags-råkning. 
— Geom.: problemofningar på l:sta och 2:dra boken, efter Todhunter. — Algebra: 
de fyra råknesåtten med positiva och negativa qvantiteter samt eqvationer af l:sta 
graden med en obekant; problemofningar.
Real-linien. 6 tim. -- Geom.: Eukl. bock. V, VI (Bjorlings ed.); problemofningar 
efter Todhunter (utan beredelse). — Algebra: låran om eqvationer af 2:dra gr. med 
en obekant afslutad, roteqvationer, eqvationssystem med flera obekanta; problem i laro- 
boken (kap. VIII § 6) och i Bjorlings problemsamling 2:a afdeln. I, II och en del 
af V. — Aritm.: från och med reg. de tri till lårobokens slut (Zweigbergk). En 
lårjunge afslutat 2:a delen af Bj:s Algebra.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Geom.: proportionslåran (efter 
Hultman) samt problemofningar på l:sta, 2:dra och 3:dje boken. — Algebra: irratio- 
nela qvant:r, qvadratrbtter och komplexer; l:sta afdeln. af Bjorlings problemsamling. 
En lårjunge har dessutom genomgått eqvationer med flera obekanta, rotter, potenser, 
logaritmer och serier (efter Bjorling) jemte talrika problem.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Algebra: eqvationer af 2:dra gra
den med en obekant (till roteqvationer); stbrre delen af Bjorlings problemsamling 
2:dra afdeln. I-r-IV. — Geom.: proportionslårans tillåmpning på plnngeometrien (ef
ter Lindman) till låran om likformiga figurer; problem ur Todhunters samling samt 
skriftliga hemarbeten under slutet af vårtei minen.
Real-linien. 5 tim. — Trigonometri: båda kurserna af Phragméns larobok. — 
Stereometri: Guldbergs lærebog §§ 1—7 repeterad, talrika problemofningar. — Geom.: 
problem i urval ur Todhunter: skriftliga hemarbeten hvar fjortonde dag.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Algebra: planimetriska problemen 
i låroboken samt urval ur problemsamlingen, eqvationer af l:sta graden med flera 
obekanta jemte mots varande problem; repetition. —. Geom.: Eukl. B. VI afslutad 
(Bjbrl. VI 14—30), repetition, talrika problem i urval ur Todhunters m. fl. samlin
gar; skriftliga hemarbeten hvar fjortonde dag, deraf 2 ganger under upsigt på låro- 
rummet.

Naturvetenskap.
Kl. I. 2 tim. Ofversigt af menniskokroppens byggnad med ledning af Gumperts vflggtaflor. 

Håftena 1 och 2 af Kindbergs Sammandrag af botanikens elementer.
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Kl. II. 2 tim. Botanik: Kindbergs ofvannåmnde lårobok, 3:e haftet. — Zoologi: Wahlstedts 
mindre lårobok, det vigtigaste till djurrikets system.

Kl. III. 2 tim. — Botanik: Kindbergs larobok, 3:e håftet. — Zoologi: Wahlstedts mindre
larobok, klasser och ordningar inom djurriket.

Kl. IV. A & B. 2 tim. hvardera. — Botanik och Zoologi: repetition och utvidgning af
foreg, kurs efter samma larobocker. — Natuilåra: Fernlundhs inledning till Fysik 
och Kemi. »

Kl. V. A. & B. 2 tim. hvardera. — Botanik: 3:e och 4:e h. af Kindbergs lårobok. — 
Zoologi: Wahlstedts mindre lårobok fullståndigt. — Naturlåra: Calanders lårobok, 
kap. 1—6.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. -- Botanik: 1 tim. Areschougs lårobok, re
petition af 2:a och 3:e afdeln. samt en del af 1 :a; genomgång af våxter enl. natur
liga systemet; examinering fter Thedenii flora. — Zoologi: 1 tim. Torins lårobok; 
reptilier, batrachier, fiskar, leddjur ocb maskar samt repetition af foglarne. 
Real-linien. — Zoologi, 1 tim. tillsammans med klass. linien. — Fysik: 3 tim. 
magnetism, elektricitet, akustik och katoptrik efter Floderi lårobok med problemer. 
— Kemi: 2 tim Blomstrands lårobok till haloiderna.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: repetition af det vigti
gaste af Areschougs lårobok samt genomgång af våxter. — Zoologi: repetition af 
Torins lårobok till blbtdjuren. - Fysik: §§ 1—92 af Christie’s (dfversatt af Linde- 
berg) lårobok med undantag af låran om vågrbrelsen.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Fysik: Christies lårobok till låran 
om Ijuset.
Real-linien. — Fysik 2 tim. Mekanik 1 tim. Floderi lårobok, del. 1 §§ 81—114. 
Jocknicks lårobok i mekaniken. Repetition af magnetism, elektricitet och optik efter 
Floderi lårobok. Problemer. — Kemi: 2 tim. Blomstrands lårobok till och med 
Platina. — Geologi: 1 tim. Erdmans lårobok till 4:e kap.
Hogre afdeln. — 2 tim. Fysik: repetition af Scbabus’ lårobok, bfvers. af Berlin.

filosofi.

Kl. VII. Lagre afdeln. Real-linien. 2 tim. -- Antropologi och Logik efter Sjobergs 
och Klingbergs larobocker.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. -• Antropologi och Logik efter Sjo- 
bergs och Klingbergs larobocker.

Svenska.
Kl. I. 5 tim. — Upplåsning ocb forklaring af stycken ur Sundéns och Modins samt Alan

ders låsebok jemte bfning att återgifva innehållet. Af språklåran samma delar som 
i Tyskan, delvis med ledning af Sundéns lårobok. Den enkla satsens delar och sats- 
bildningsdfningar. Råttskrifning efter Sundéns lårobok.

Kl. II. 6 tim — Innanlåsningsofningar ur Sundéns och Modins låsebok med redogbrelse for 
innehållet af det låsta. Det vigtigaste af formlåran samt kap. I af den allmånna 
satslåran efter Sundéns språklåra. Ofningar i åtskiljandet af ordklasser, satsdelar 
och satser. Råttstafnings-, interpunktions- och satsbildningsofningar.

Kl. III. fi tim. Låsning af valda stycken i obunden och bunden form såsom i foregående 
klass. Formlåran något utforligare samt den allmånna satslåran efter Sundéns språk- 
lara. Råttskrifning efter diktamen med iakttagande af interpunktionsreglerna 2 tim- 
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mar i veckan. Analyseringsofningar. Satsbildningsofningar. Skriftlig ofversåttning 
från tyska språket på lårorummet.

Kl. IV. A & B. 4 timmar hvardera. — Låsofningar i Sundéns och Modins låsebok med rede
gørelse for innehållet af det låsta. Formlåran och allmånna satslåran fullståndigt. 
Satsofningar. Det vigtigaste af kasuslåran i syntaxen. En uppsats efter ofversått- 
ning hvarannan vecka.

Kl. V. A & B. 3 tim. hvardera. — Låsofningar. Svenska språkets syntax jemte satsofningar. 
Repetition. En uppsats eller ofversåttning hvarannan vecka.

Kl. VI. Lågre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. - Låsning af 
valda stycken ur svensk norsk och dansk literatur jemte underråtteiser om forfat- 
tarne. Ordbildningslåra samt forn-svenskans bøjningsformer. Satsanalys. Verslåra. 
En uppsats eller ofversåttning hvarannan vecka.

। Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Låsning af skandinavisk literatur 
jemte underråttelser om forfattarne samt islåndska efter Oldnorsk Læsebog of M. 
Nygaard. Stillåra efter Sundene och Modins lårobok. Ofversigt af Nordiska Mytolo
gien med ledning af Sundéns lårobok. En uppsats eller ofversåttning hvar annan 
vecka.

Kl. VII. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. — Låsning af 
skandinavisk literatur. Ofningar i disposition. Literaturhistoria med ledning af 
Claesons lårobok: t. o. m. Gustavianska perioden. Talofningar. En utforligare upp
sats i måneden.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Låsning såsom i foregående klass. 
Ofningar i disposition. Literaturhistoria. Talofningar. Uppsatser enligt låroverks- 
verksstadgan.

Tyska.
Kl. I. 6 tim. — Substantivens, adjektivens, personliga och possessiva pronomens och hjelp- 

verbens bojniug samt aktiva och passiva verbets former efter Flachs lårobok. — Of- 
ning i sårskiljande af den enkla satsens delar. — Flachs elementarbok: st. 1 —18, 
23—32, 39 41 muntligen och skriftligen genomgångna.

Kl. II. 7 tim. — Det vigtigaste af formlåran efter Flachs lårobok. — Flachs elementarbok, 
3:dje uppl., st. 19—63. — Ofningar i sårskiljande af ordklasser, satsdelar och olika 
slags satser. — Vokabellåsning.

Kl. III. 7 tim. — Formlåran repeterad efter Flachs lårobok. — Flachs elementarbok, 2:dra 
uppl., från st. 39 till slutet. — Satsanalys, extemporalier, vokabellåsning.

Kl. IV. Å. 4 tim. •— Formlara och syntax till 6:te kap., efter Hjort. — Flachs låsebok: 
st. 1—31 af l:a afdeln. — Lokutionsofningar efter Flachs elementarbok.
B. 4 tim. — Repetition af formlåran samt den enkla satsens syntax efter Hjort. — 
Flachs låsebok: st. 9—31. — Ett hemthema hvarannan vecka for båda afdelningar. 

Kl. V. A & B. 3 tim. hvardera. — Formlara och det vigtigaste af syntaxen efter Hjort. — 
Flachs låsebok: st. 28—39 af l:a afdelningen och st. 1 — 29 af2:dra. — Lokutions- 
och skrifofningar efter Flachs elementarbok. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Kl. VI. Lågre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Repetition af Formlåran och det 
vigtigaste af syntaxen efter Hjort. — Schillers "Die Jungfrau von Oneans”, de 3 
forstå akterna.
Real-linien. 2 tim. — Det samma som klass. linien och dessutom de 7 forstå sån- 
gerna af Gothes "Hermann und Dorothea.” — Ett hemthema hvarje vecka.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Hjorts grammatik fullståndigt. —- 
Schillers "Die Jungfrau von Orleans”, 4:e och 5:te akt. "Wallensteins Lager." "Die 
Piccolomini,” akt.^I.
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Franska. 1!Tr: ' — bi",~

in .b.l
Kl. V. A & B. 3 tim. hvardera. — Oides språklåra: kap. 1—6, det vigtigaste af uttals- 

låran och af formlåran. — Oides låsebok: l:a afdeln., st. 1—30. — Muntlig ofvers. 
till franska af st. 1—12. — Skrifn. af franska verb.

Kl. VI. Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. Oides språklåra: l:a och 2:a kursen 
af kap. 2—7. —-* Oides låsebok: l:a afdeln., st. 46—-75; 2:a afdeln. st. .1—14, 20, 
29—40. — Muntlig och skriftlig ofvers. till franska af st. 13 40.
Real-linien. 5 tim. — Oides språklåra: l:a och 2:a kursen af kap. 2—9. — 01- 
des låsebok: 2:a afdeln. st. 1 22, 29—90. — Ofvers. till franska af st. 33—60. 
— Lokutionsofningar.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språklåra: l:a och 2:a kur
sen af kap. 2—10. — Oides låsebok: 2:a afdeln., st. 34-^114, samt af 3:e afd. st. 
1—4. Muntlig och skriftlig ofvers. till franska af st. 31 — 68. — Lokutionséfningar. 

Kl. VII. }Lågre afdeln. Klassiska linien. 5 tim. — Oides språklåra: l:a och 2:a kur
sen af kap. 2 — 10. — Oides låsebok: 3:e afdeln., st. 3 samt de poetiska st — 
Dubbs handbok: Voltaires Contes; Marmontel: Belisaire; LeSage: GilBlas; Fénelon: 
Télémaque; Chateaubriand : Les Romains et Les Francs; Thiers: Hist, de la Révolu- 
tion; V. Hugo: Notre Dame de Paris. — Muntlig och skriftlig bfvers,( till franska 
efter Olde, Pauli och Drysén. — Lokutionsofningar. — Ett hemthema. hvarannan 
vecka.

j Real-linien. 5 tim. — Oides språklåra fullståndigt. — "L’ambitieux’’ at Scribe 
akt. 2—5. — "Les femmes savantes" of 'Moliére. — "Athalie” af Racine. — "Le 
bourgeois gentilhomme* af Moliére, akt. 1—3. -— Talofningar efter "Echo fran<;ais.” 
— Ett hemthema hvarje vecka.
Hogre afdelningen. Klassiska linien. 3 tim. — Oides larobok fullståndigt 
med repetition. — "L’ambitieux af Scribe, akt. 2—5. — "Les femmes savantes” af 
Moliére. — Talofningar efter "Echo frangais". ■— Ett hemthema hvarannan vecka.

.11 ' * a
;l' !I1' Engelska. . ;! u 1

Kl. IV. B. 8 tim. — Lohrs larobok: uttals- och formlåra inbfvade i sammanhang med 
l:sta kursen samt st. 1—8 af den andra uti låsofningarna. — Skrifofningar på låro- 
rummet.

Kl. V. B. 8 tim. — Lohrs larobok fullståndigt. — Skrifofningar på lårorummet.
Kl. VI. Lagre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Sundsténs grammatik; formlåra och

syntax till ordfoljdslåran. — Sturzen-Beckers låsebok: st. 1—57. — Skrifofningar 
på lårorummet.
Real-linien. 2 tim. — Detsamma som icke-Greker.
Hogre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Sundsténs grammatik fullståndigt. — 
Akt. 3—5 af "King Dagobert.” — Sturzenbeckers låsebok: sid. 23 — 98. — Loku
tionsofningar.

Kl. VII. Lagre afdeln. Icke-Greker. 3 tim. — Sundsténs grammatik fullståndigt. — 
Moréns urval ur eng. litter. The Alhambra, sid. 81--152. — Sturzenbeekers låee- 
bok: st. 47—65. -- Talofningar efter "the English Echo.” f . '
Real-linien. 3 tim. — Detsamma som icke-Greker, samt dessutom ett hemthema 
hvar annan vecka. ;
Hogre afdeln. Klassiska lin. 1 tim. — Grammatiken fullståndigt efter Lohrs 
larobok. — 2:dra kursen af elementarboken samt st 1—16 af blandade ofningar. 
Icke-Greker. 3 tim. — Sundsténs grammatik fullståndigt med repetition. — Ma- 
caulays History of England: kap. I, sid. 90 till slutet enl. Moréns urval ur Eng.
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litt. — Walter Scotts "The Lady of the lake". — Shakspeares "Macbeth,” akt. I och 
II. — Talofningar efter "the English Echo.”

Latin.
Kl. IV. Å.. 8 tim. — Tornebladhs elementarbok: l:a afdeln. utom de 2 sisfa styckena. — 

Grammatik: Det allmånnaste af formlaran efter Rabes larobok.
Kl. V. A. 8 tim. — Cornelius Nepos: Conon, Aristides, Timotheus och Agesilaus. — Gram

matik: Formlaran utfbrligare samt det allmånna af laran om kasus och att-satser i 
syntaxen efter Råbe. — Skriftliga bfriingar på larorummet.

Kl. VI. Lagre afd. 8 tim. — Livius: 31 kap. af l:sta boken. — Cicero: de senectute 12 
kap. — Virgilius: Æn. 4:de boken. — Grammatik och prosodik efter Råbe. —Ex- 
temporerade bfningar på larorummet. — Ett hemthema hvarje vecka.
Hogre afd. 8 tim. Livius: fr. o. m. kap. 31 af l:sta boken t. o. m. slutet, samt 
kap. 1—40 af 2:dra boken. — Virgilius Æn.: de två l:sta bbckerna. — Grammatik 
och prosodik efter Rabes lårobok. — Extemporerade satsofningar på larorummet. — 
Ett hemthema hvarje vecka.

Kl. VII. Lagre afd. 7 tim. — Livius II, 40—III, 60. — Virgilius Æn.: II—III. — Horat. 
Od. I, 1—16. — Repetition af grammatiken. — Extemporalier. — Ett hemthema 
hvarje vecka.
Hogre afd. 7 tim. — Virgilius: Æn. 5:te och 6:te bock. — Cicero: Qvæstiones 
Tusculanæ l:a boken. — Horatius: od. l:a (repet.) och 2:a bock. — Grammatik.— 
Extemporalier. — Antiqviteter. — Ett hemthema hvarje vecka.

Grekiska.
Kl. VI. Lagre afd. 6 tim. — Grammatik after Lofstedt: Attisk formlåra jemte behofliga 

syntaktiska hån visningar. — Xenophons Anabasis I—II, 4.
Hogre afd. 6 tim. — Grammatik: Attisk och Episk formlåra, åfvensom behofliga 
hånvisningar till syntaxen. — Xenophons Anabasis III—IV. — Homeri Odyssé I—II. 

Kl VII. Lagre afd. 5 tim. — Grammatik: Oregelbundna verben jemte allmån repetition 
af formlaran. — Det allmånnaste af syntaxen till låran om Modi i bisatser. — Xe 
nophons Anabasis IV —V, 1 — 3. — Homeri Odyssé III, Iliad I—11,1—300.— Skrif- 
ofningar å larorummet.
Hogre afd. 5 tim. — Grammatik afslutad och repeferad. — Xenophons Anabasis 
IV. — Memorabilia: kursif låsning å spridda stållen af l:a boken. — Homeri Iliad 

d" III, VI, 1 — 340. — Platos Crito. — Skrifbfningar å larorummet.

klebreiska. "
Kl. VII. Lagre afd. 2 tim. (under hostterminen). - Formlåra efter Lindbergs grammatik. 

Låsofningar.

I afseende på larobocker har under låseåret det ombyte egt rum, att i VII1 L. anta- 
gits Lindmans proportionslårans'tillåmpning; i VI2 och VII1 Christie# lårobok i Fysik 
(ofversatt af Lindeberg)-, i VI2 Oldnorsk Læsebog af l ygaard; i V Celanders lårobok i 
Naturlåra.

I vålskrifning hafva klasserna I —III undervisats hvardera en timme i veckan.
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Undervisningen i teckning har varit på foljande sått anordnad :
l:sta klassen. — 2 timmar: Teckning efter våggplanscher, af hvilka de 6 forstå medhun- 

nits af storre delen af lårjungarne.
2:dra klassen. — 1 tim.: Teckning efter våggplanscher, dervid de 12 forstå af flertalet lår

jungar medhunnits.
3:dje klassen. — 1 tim.: Teckning dels efter våggplanscher, dels efter mindre forlåggs- 

planscher.
6:te och 7:de klassernas real, och icke-Greker. — Tillsammans 2 tim.: Teckning och skugg- 

ning såvål med blyertspenna som svartkrita efter mer eller mindre utfbrda fbr- 
låggsplanscher.

6:te och 7:de Idassernas realister hafva dessutom erhållit undervisning i instrumentalteck- 
ning 1 tim., på hvilken timme åfven de frivilliga teckningsofningarna egt rum.

Vid sångofningarna, som upptagit 8 timmar i veckan, hafva lårjungarne varit forde- 
lade i 5 sångklasser, hvilka varit oberoende af låsklasserna.

For de sårskilda sångklasserna hafva kurserna och undervisningstiden varit foljande:
Forstå sångklassen: (30 elever) 1 tim.: 15 sångstycken af Cronhamns sånglåra.
Andra „ (32 elever) 1 tim.: forstå hålften af Cronhamns sånglåra.
Tredje „ (27 elever) 1 tim.: Cronhamns sånglåra fullståndigt.
Fjerde „ (35 elever) 2 tim.: Duetter af olika kompositorer.
Femte „ (36 elever) 2 tim.: Qvartetter af olika kompositorer.

Dessutom hafva de tre lågsta sångklasserna haft 1 tim. i veckan choralsång, hvari
åfven 4:de sångklassen deltagit 1 tim. hvarje månad. Alla eleverna hafva ofvats i notlås
ning och tontråffning, samt i kånnedom om musikaliska tecken och termer åfven de lår
jungar, som varit befriade från deltagande i sångofningarna.

Samtlige sångelevernas antal har varit 160.
I violspelning hafva 5 lårjungar erhållit undervisning. Af dessa hafva 2 genomgått 

forstå och delvis andra håftet af Hennings violskola, 3 hålften af samma skolas forstå håfte. 
Hvardera afdelningen har haft en timmes undervisning i veckan. I orgelspelning hafva 3 
lårjungar ofvats tillsammans en timme i veckan.

Vid gymnastik- och vapenofningarna voro under kalenderåret 1876 lårjungarne for- 
delade på trenne afdelningar sålunda, att klassen VIL 2 utgjorde en afdelning, klass.
—V en afdelning och klass. IV—I en afdelning. Andra afdelningen var indelad i 4 och 
tredje afdelningen i 8 ungefår lika stora underafdelningar. Gymnastikofningarna egde rum 
for klass. V—VII1: Måndagar kl. 5—6 samt Onsdagar och Fredagar kl. 6—7 (Hostter
minen en timme tidigare på Fredagen); for klass. I—IV: Tisdagar, Onsdagar och Fredagar 
kl. 5—6 (Hostterminen en timme senare på Fredagen). Samfålda ofningar i gevårsexercis 
och månover for klass. V— VIII fbrehades stundom å nåmnda timmar, hvarjemte kl. V sår- 
skildt ofvades i dessa åmnen m. m. Tisdagar kl. 6—7. I bajonettfaktning bfvades kl. VI 
och VIII Thorsdagar kl. 10—11. •

I fåktning med florett och sabel erhbllo lårjungarna i klass. VII2 undervisning Mån- 
dagar kl. 10—11 och Torsdagar kl. 5—6. Målskjutning med. for ’Valongsskjutning” apte- 
rade gevår forehade klass. VI och VII1, ett skjutlag i sender, å gymnastiksalen Lbrdagar 

2
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kl. 10—11. Ofriga genom Kongl. Cirkulåret den ‘23 Mars 1870 fbreskrifna militårbfnin- 
gar, som erfordra en blidare årstid, egde rum på sårskildt for hvarje gång med hånsyn 
till våderleken beståmd tid; likval skedde skjutofningarna med klassen VII2 altid på Lør
dags eftermiddagarne. Ofningarna omfattade målskjutning i skjutbana for klass. VII2 samt 
afdelnings- och kompaniexercis i såvål spridd som sluten ordning for klass. VI och VII1. 
Under Vårterminen anvåndes hårtill 18 timmar under ledning af Ldjtnanten vid Kongl. 
Westmanlands Regem. C. A. Schenstrom, hvilken dertill var kommenderad, och under Host
terminen 30 5 timmar (deraf 8| timmar till målskjutning) under ledning af Gymnastiklå- 
raren. Antalet af Gymnastiklårarens undervisningstimmar har under pågående militårbf- 
ningar icke inskrånkts.

Betråffande från gymnastikbfningarna befriade lårjungar, se nedanstående Tabellari
ska uppgift angående antalet lårjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke del- 
tagit i Gymnastikbfningarna

Vårterminen 1876.

Den 28 September inspekterades militårbfningarna vid låroverket af Majoren vid Kgl. 
Sodermanlands Regemente R. S. O., R. D. D. O. C. F. E. Ohrstrom.

Lårj un
garnes 
ålder.

Miss
bild- 
ning.

Nerv- 
syste
met.

Cir
kula

tion s
organ.

Ande- 
drågts 
organ.

Mat
smålf- 
nings- 
organ.

Bråck- 
och 

bråck- 
anlag

Urin- 
ooh 

kons
organ.

Rorel- 
seor
gan.

All- 
mån 
svag- 
het

Andra 
orsa
ker.

Summa, Hela 
anta
let.

Antal. Proo.

Ofver 15 år. 1 — 7 6 1 4 — 6 2 — 27 18„ 143

Under 15 år. — — — 1 — 5 — 1 2 — 9 10,, 89

Summa 1 — 7 7 1 | 9

Hosttermin 1876

7 4 — 36 15,5 232

Ofver 15 år. 1 — 2 7 1 7 - 5 2 1 26 | 25 104

Under 15 år. 1 - - 4 — 4 - 1 1 r - 1 11 9>s 122

Summa 2 - 2 11 1 11 - 6 3 1 37 16,3 226

B) Lårarne.
Lårarnes tjensteåligganden voro under Hbstterminen 1876 på fbljande sått fbrdelade: 

Undertecknaa Rektor: Latin i VII2; Latinskrifning med icke-Greker i VI2 och VI1; mor-
gonbbnerna; gudstjensterna; Latinska hemthemata i VII2 . 15 timmar i veckan.

Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Lofberg: Hist, och Geogr. i VII—VI; Sven
ska uppsatser i R. Vil........................................ 16 „ „

Lektorn, Fil. Dokt. C. H. Johanson: Nat.hist. i VI, 3 t:r; Fysik i 
VII och R. VH, 9 t:r; Kemi i R. VII1 och R.VI1, 4 t:r; 
Mineralogi och Mekanik i R. VIII, 2 t:r; Svenska upp
satser i VI2; Fysikal. skrifofningar i R. VII1; Klassfbre- 
ståndare i VIII....................................................... 18

Lektorn, Fil. Dokt. D. A. Sundén: Modersmålet i VII—V A (utom
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1 tim. i VIII), 12 t:r; Filosofi i VII, 4 t:r; Svenska upp- 
satser i VII 2........................................................  

Lektorn, Fil. Dokt. C. Schmidt: Kristendom i VII—IV A, 14 t:r; He- 
breiska, 2 t:r; Modersmålet i VIII, i t:e; Svenska upp- 
satser i vin........................................................  

Lektorn, Fil. Dokt. Th. D. G. Widegren: Grekiska i VII, 10 t:r;
Latin i VII1, 7 t:r; Latinska hemthemata i VII1 . .

Lektorn, Fil. Dokt. J. E. Modin: Franska i VII2, R. VII1, 5 t:r;
Tyska i VI, 3 t:r; Engelska i VIII (R. och icke-Greker), 
i VII2 och VI2 (icke-Greker), med frivilliga iVII, 11 t:r; 
Franska hemthemata i VII2 och R. VIII; Tyska hemthe
mata i R. VI1; Engelska skrifbfningar; Klassfbreståndare 
i VII2 ..................................................................  

Lektorn, Fil. Dokt. Th. C- C. Billbergh: Mathematik i VII och L VI, 
17 t:r; Fysik i VI2, 1 t:e; Mathematiska skrifbfningar; 
Klassfbreståndare i VI2...................................  

v. Adjunkten Fil. Kand. C. J. A. Medin: Alla åmnen i I utom Vål- 
skrifning och Teckning; morgenbonerna i I; Tyska hem
themata i IV A; Klassfbreståndare il........... 

Adjunkten 5. H Rathsman: Franska i L. VIII—V; Svenska upp- 
satser i L. Vil; Franska hemthemata i L. VIII; Klass
fbreståndare i L Vil .........................................  

Adjunkten, Fil. Dokt. F. J. L. Wulff: Mathematik i R. Vil, V och 
IV; Klassfbreståndare i V A.................................  

Adjunkten, Fil. Dokt. C. A. Hvasser: Grekiska i VI, 12 t:r; Tyska 
i V A. & B., i IV A., 10 t:r; Vålskrifning i III & II, 2 t:r; 
Tyska hemthemata i V A. & B.; Klassfbreståndare i IV A. 

Adjunkten, Fil. Dokt. P. A. Peterson: Engelska i IV B., 8 t:r; Ma
thematik i III, 5 t:r; Tyska i IV B., 4 t:r; Historia i III 
& II, 8 t:r; Tyska hemthemata i IV B.; Klassfbrest. i IV B. 

Adjunkten, Fil. Kand. K. A. Stigman: Modersmålet i V B., i IV A.
& B., 11 t:r; i III, 2 t:r; Latin i IV A., 8 t:r; Naturlåra 
i II, 2 t:r; Svenska skrifbfningar i IV A. & B. 

Adjunkten. Fil. Dokt. C- G. Åstrom: Kristendom i IV B.—II, 8 t:r;
Naturlåra i V—III, 10 t:r; Mathematik i II, 5 t:r; Geo
grafi i III & II, 2 t:r; Svenska skrifbfningar i V B.; Klass
fbreståndare i II...................................................  

Adjunkten, Fil. Dokt. J A. F. Swartz: Engelska i V B. och R. VI1, 
10 t:r; Latin i Vil och V A., 16 t:r; Latinska hemthema
ta i Vil; Klassfbreståndare i V B...................... 

Adjunkten, Fil. Dokt. E. Sandelius: Hist, och Geogr. i V & IV A. &
B., 18 t;r; Latin i VI2, 8 t:r; Latinska hemthemata i
VI2 ; Klassfbreståndare i R. VI1........................................

16 timmar i veckan.

19 ,, „

18 „ „

25‘/3 „ „

24 „ „

26 ,, ,,

24 ,, „

25 „ „

23 „ „

25 „ „

26 „ „

26 „ „

17 „
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Adjunkten, Fil. Kand. J. Janeon: Modersmålet och Tyska i III & II
(utom 2 t:r Modersmålet i III), 24 t:r; Svenska skrifof- 
ningar i V A.; Klassforeståndare i III.................................. 24 timmar i veckan.

v. Musiklåraren, Direktor C. J. Bolander: Musik- och Sångbfningar 
i alla klasser............................................................11 „ „

v. Ritlåraren, Lojtnant A. Rjuggren: Teckning i alla klasser (åfven
med frivillige och icke-Greker); Vålskrifning i I ... 8 „ „

Gymnastiklåraren, Kapten R. Rolling: Gymnastik- och Vapenofningar
i alla klasser (oberåknadt undervisningstiden utom schema) 11 „ „

Under Vårterminen har Adj. Åstrom på grund af fbrordnande att vara Folkskole-In- 
spektor haft sig beviljad partiel tjenstledighet, så att han under denna tid endast haft Kri
stendomsundervisningen i IV B.—II; hans bfriga undervisningsskyldighet har uppehållits 
af Stud, vid Upsala Univ. E. Hvasser, hvilken dertill varit af H. H. Eforus fbrordnad. Li- 
kaledes har på grund af H. H. Efori fbrordnande Gymnastiklåraren, Kapten R. Rolling, 
från Maj månads bbrjan till Vårterminens slut uppehållit Ritlårarebefattningen i stållet for 
den dertill fbrordnade, Lbjtn. A. Bjuggren, hvilken af militåra tjensteåligganden varit hind
rad att under ofvannåmda tid tjenstgbra vid låroverket.

Till fbljd af Adjunkten Åstroms ofvannåmda tjenstledighet har under Vårterminen 
Adj. Peterson varit Klassforeståndare i II; Adj. Sandelius i IV B.; Adj. Rathsman i båda 
linierna af VI1.

Tjenstlediga: Adjunkten H E. Lyrberg och Ritlåraren N. Tufvesson, båda under 
hela låseåret och på grund af genom låkarebetyg styrkt sjuklighet.

Forordnade: till vik. Adjunkt: Fil. Kand. C J. A. Medin for Adj. Lyrberg', till vik. 
Ritlårare: Løjtnanten A. Bjuggren for Ritlåraren Tufvesson; till vik. Musik- och Sånglå- 
rare: Musik-Direktbren C. J. Rolander i ledigheten efter aflidne Musik-Direktbren J. Gr. 
Nordvall; alla under hela låseåret med det undantag i afseende på Lojtnant Rjuggren, som 
hår ofvan år omfbrmåldt.

De vik. tillkommande arvodesbeloppen af Statsmedel utgbra for Hostterminen: 
till vik. Adj. Medin 294.
till vik. Ritlår. Bjuggren 263: 28. 557; 28.

for Vårterminen:
till vik. Adj. Medin 350: 23.
till vik. Ritlår. Bjuggren 315: 65. 663: 88.

1,221: 16.
Den 2 Juli 1876 afled hårstades efter en långre tids sjuklighet Låraren i Sång och 

Musik vid Låroverket, Domkyrko-Orgelnisten och Musik-Direktbren J. G. Nordvall, och till 
hans eftertrådare vid låroverket har H. Domkapitlet utnåmt Musik-Direktbren C. J. Rolan
der. Likasom låroverket med tacksamhet ihågkommer och erkånner den bcrtgångne låra
rens mångåriga och i helsans dagar utmårkta verksamhet, så helsar det med glada fbr- 
hoppningar hans eftertrådare vålkommen, tillonskande honom all framgång och tillfreds- 
stållelse i utbfningen af sitt kali.

Musik-Direktor J. G. Nordvall var fodd den 24 Januari 1824 i Kristianstad, der fadren var Korsnår. 
Han aflade Musik-Direktors-examen vid Kgl. Musikal. Akademienden 16 Dec. 1842; tjenstgjorde såsom Musik-
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och Sånglårare vid Wexio låroverk från den 29 Maj 1848 till dess han den 1 Maj 1850 tilltiådde enahanda 
tjenst vid hårvarande låroverk och på samma gång Orgelnist- och Sångarebefaftningen vid Domkyrkan. Från 
borjan af 1876 var han af tilltagandc sjuklighet urståndaatt att tjenstgøra.

Musik-Dircktor C. J. Bolander ar fodd den 4 Febr. 1854 i Barkeryds forsamling af Jonkopings lån; 
aflado Musik-Direktors-examen vid Kgl. Musikaliska Akademiens Konservatorium den 8 Maj 1875; tjenstgjor
de såsom Orgelnist vid Kongl. Hofforsamlingen i Stockholm från 1 Jan. 1874-1 Juni 1876; har sedan borjan 
af Hbstterminen 1876 varit tillforordnad Musik- och Sånglårare vid hårvarande låroverk; utnåmdes till or- 
dinarie den 18 Okt. 1876; tilltråder denna befattning tillika med Orgelnist- och Sångarebefaftningen vid Dom
kyrkan den 1 Maj 1878.

Genom Kgl. Brefvet den 19 Januari 1877 har undertecknad blifvit forordnad att fort
farande vara Rektor vid Westerås hogre Elementa rlåroverk under en tid af 5 år, råknad 
från den 1 Juli 1877.

Någon ledig lårareplats vid låroverket finnes ej for nårvarande.

C) Lårjnngarnc.
Antalet når- och frånvarande lårjungar i de sårskilda klasser na under hvardera ter

minen synes af nedanstående Tabell:

&
Klass.

Gemensamma 
linien Reallinien Latinlinien l Summa Total- 

summa
med 

grekiska
utan 

grekiska från
varandenarv. fiånv. narv. frånv. narv. frånv.

narvarande.

es' 1 27 — — — — — — 27 — 27

g, 
s 1

2 40 — — — — — — 40 — 40
3 27 — — — — —. — 27 — 27

3 4 — 20 — — 13 — 1 33 — 33
i 425 — — 23 1 ! — 18 — 41 1

GO 6: 1 —- — 5 — 10 6 — 21 — 21
6: 2 — — — — 7 9 — 1 16 — ! 16
7: 1 — — 1 — 2 2 --- ; 5 — i 5
7: 2 — — — — 11 4 --- 1 15 — 1 15

Summa | 94 — 49 1 | 30 52 — i 225 1 226
1 31 — — — 1 " — 31 «!— 31

S 2 35 2 — 1 ' 1 — — 35 2 37
3 32 1 — — — — 32 1 33

§<s>. s
4 — 21 — 12 33 — 33
5 — 23 1 18 — 1 41 1 ( 42

6: 1 i — — 5 — 10 5 — 20 — 20
6: 2 — — 7 9 — 16 —. 16

Co 7: 1 1 — 1 — 2 2 — 1 5 — 5
7: 2 — — — — i 11 4 — 15 — 15

Summa 98 3 | 50 1 | 30 50 — 228 4 232

I afseende på de under Hbstterminen nårvarande lårjungarnes alder, se Bil. 1.
I afseende på de under Hbstterminen nårvarande lårjungarnes hemorter voro: från 

Westmanlands lån 205, från St. Kopparbergs lån 15, från Orebro lån 9, från Stockholms 
lån 1 och från Sodermanlands lån 1.
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I afseende på lårjungarnes hemort i låroverksstaden eller å annan ort, se nedanstå
ende Tabeil:

Klass.
Antal larjungar, 

som bo

i laroverks- på annan 
staden ort

1
2
3

R 4
L 4
R 5
L 5

R 6: i
L 6: 1
L 6: 2
R 7: 1
L 7: 1
L 7: 2

10 17
22 18
11 16

9 11
3 10

10 13
5 13
2 3
3 13
5 11
1 —
3 1
5 10

S:a I 89 | 136

I sjunde latinklassen hafva nio larjungar låst både grekiska och engelska, men icke 
hebreiska; 2 grekiska och hebreiska, men icke engelska; ingen har låst grekiska och til- 
lika begagnat sig af undervisningen i både engelska och hebreiska.

I afseende på lårjungarnes deltagande i teckning, musik och gymnastik under Host
terminen, se Bil. 2.

Hemlexor hafva blifvit lårjungarne i alla klasser foresatta: i klassernal—V i allmån- 
het i 2:ne låroåmnen for hvarje dag, i de ofriga i 3:ne; och kunua dessa hemlexor anses 
hafva upptagit i klass. I en timme, i II och III två, i IV och V tre samt i VI och VII 
tillsammans med de skriftliga bemarbetena fyra timroar om dagen.

Helsotillståndet bland lårjungarne har under hela låseåret varit tillfredsstållande. 
Hvad deras kroppskonstitution betråffar, så kan denna sågas vara i allmånhet god, med 
undantag for några få bland de larjungar, som deltaga i gymnastikbfningarna samt som- 
liga af dem, som från dessa ofningar åro befriade, i afseeude på hvilka sistnåmda nårma- 
re besked inhemtas af den dem betråffande hår ofvan intagna tabeil, som utvisar anled
ningen till befrielsen.

Antalet lårjungar, som under hvardera terminen af sist forflutna kalenderår blifvit 
vid låroverket inskrifna, eller inom detsamma flyttade, eller derifrån afgått, se Bil. 3 a) 
och b).

Af de 53 lårjungar, som under låseåret blifvit vid låroverket inskrifne, har ingen for- 
ut bevistat endast folkskola, utan allesammans hafva bevistat annat offentligt eller enskildt 
låroverk.

Fbrteckning ofver de under sistforflutna kalenderår afgångna lårjungarne samt dem 
angående uppgifter inhemtas af nedanstående Tabell:
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De afgångne larjungarnes 
namn.

Klass som 
liirjunge 
till horde 
vid af
gangen.

Afgan
gen 

under 
Vårt. 

och på- 
folj. 

mell.- 
termin

Afgan
gen 

under 
Hostt. 
och på- 

fol.j.
mell.- 
termin

Efter 
aflagd 
god- 
kånd 

af- 
gångs- 

exa- 
menpå 
Vårt.

Af
liden.

Sum 
ma af- 
gång- 

na.

Anmåld afsigt vid afgangen.

H. A. Lyrberg .... L 7: 2 __ __ 1 _ __ ofvergång till Universitetet.
A. P. Wickholm . . . — — 1 — —
E. A. Jernstrom . . , — — 1 — —

att ingå vid Landtbruks-Institut.E. H. Th. Lundberg . . — — 1 — —
L. W. Svensson .... — — 1 — — ofvergång till Universitetet.
E. Andersson....................... — .— 1 — —
G. H. Johansson . . . — — 1 — —
P. I. Gillberg .... — —. 1 — —

att ingå vid Jernvågen.E. Sundstedt....................... — —. 1 —■ —
C. E. Leufvén .... — — 1 — ofvergång till Universitetet.
AL B. Klinckowstrdm . . R 7: 2 — — 1 — — att ingå vid Veterinår-Institut.
A. G. Ericsson .... — — 1 - — att ingå vid Skogs-Institut.
0. W. Hammarbåck . . L 7; 2 — — __ 1 —
P. E. Holmstedt . . . L 7: 1 __ __ 1 —
0. G. A. Gedda .... L 6: 2 1 — — — — att ingå vid Jernvågen.
P. F. Bjurling .... 55 1 — — — —
H. V. M. Hedgren . . . 1 .— — — —
R. Norman....................... 1 — — —
F. M. Dehlgren .... 1 — — — —
C. Thunberg...................... 1 — — — — att blifva Landtbrukare.
J. H. Eriksson .... L 6: 1 1 — — . — — att priv. fortsåtta studierna.
C. A. V. Pageis .... 1 — .— — — att blifva Landtbrukare.
C. E. Erlandsson . . . 1 — — — — att blifva Brukselev.
E. A. Bergh...................... 1 — — — — att blifva Boktryckerielev.
A. G. Brinck...................... — — — 1 —.
I. V. Nylén....................... L 5 1 — — — att blifva Farmaceut.
I. F. Starnberg .... 1 — — — att blifva Brukselev.
I. A. Pettersson .... 1 — — — — att ingå på flandelskontor.
W. Thunberg .... 1 — — — — att blifva Landtbrukare.
W. E. Behm . . . . J5 1 — — — att ingå vid Slojdskola.
E. F. G. Hedgren . . . H 1 —■ — — — att ingå vid Jernvågen.
H. Wulff............................ R 5 1 — — — — att ingå på Handelskontor.
B. W. Bjuggren . . . 55 1 — — — att ingå vid Jernvågen.
H. A. Jakobsen .... L 4 1 — — —
A. G. Enbom...................... R 4 1 — — — —■ att blifva Brukselev.
G. A. Fritz...................... 55 1 — — .— —— att blifva Landtbrukare.
W. E. Abenius .... }t 1 — — — — att bfvergå till annat Lårdverk.
C. A. Thunmark . . . 1 _* — — — att ingå i Handel.
E. L. Peterson .... 55 1 —— — — — att blifva Landtbrukare.
K. 0. Eriksson .... 55 1 — — — — att ofvergå till annat Lårovérk.
S. S Starnberg .... 3 1 — — — — att blifva Brukselev.
A. W. Berger .... i} 1 — — —• —
A. W. Erioson .... 55 1 — — — — att blifva Landtbrukare.
I. Krook............................ 55 1 — — — att blifva Sjoman.
I. E. Frostrom .... 55 1 —• — — • — att priv iortsåtta studierna.
G. Sernander ....................... 1 — — — — att ofvergå till annat Lårovérk.
A. V. Andersson . . . 1 — — — — att blifva Landtbrukare.
C. L. J. Broberg . . . i) 1 — — — — att blifva Sjoman.
C H. Blomqvist.... 2 1 — — — —. att ingå i Sejlaryrket.
C. J. Malmstrom . . . 1 — — — —- att priv. fortsåtta studierna.
C. H. E. Sjoberg . . . 55 1 — — — —
C. E. V. Karlsson . . . 1 — — — —
C. E. F. Lindberger . . L 6: 1 — 1 — — — att ingå i Handel.
C. F. Widholm .... L 4 __ 1 — — - ~
S. H. A. Oberg .... 5? — — — 1 —
A. Danielsson....................... 2 — 1 — —■ — att ingå i prakt. yrke.
E. Th. Fryklund . . . 55 — 1 — — — att ofvergå till annat lårovérk.Summa 37 4 12 4 57
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Beloppet af under sistforflutna kalenderår till lårjungarne utdelade stipendier utgjor- 
de Kr. 1,698: 85; premier och understod Kr. 489: 25, eller tillsammans Kr. 2,188: 10.

Under Hostterminen 1876 hafva 33 och under Vårterminen 1877 32 lårjungar varit 
befriade från afgift till både materielkassan och byggnadsfonden; från afgiften till bygg- 
nadsfonden men icke till materielkassan befriades Hostterminen 19 och Vårterminen 19 
lårjungar; ingen lårjunge har varit befriad från afgift till materielkassan, men icke till 
byggnadsfonden.

D) Undervisningsmateriel.
For låroverkets medel har inkopts bland annat Schlyters monumenta antiqvitatis 1 — 

5; Mentzer, Planetsystemet 2 ex., samt 10 stycken nyare geografiska Kartor.

For Bibliothekets medel åro inkbpta:
Schmids Encyclopædi, h. 103—104.
Pedagogisk tidskrift for 1877.
Pedagogiska blad „ 1877.
Framtiden „ 1877.
Allmånna Kyrkomotet 1868.
Reuterdahl, H. Sv. kyrkans historia. D. 1—4. Lund 1838—66.
Carlsson, F. F. Sveriges historia. D. IV. Sth. 1875.
Hamilton, H. Frankrike och Tyskland åren 1866—74. Sth. 1877.
Upsala Universitets Årsskrift. 1876. Mathematik och Natur ve tenskap I. Philosophi, Sprak- 

ve tenskap och Historia I.
Posttidningen for 1877.

Fbljande gåfvor hafva blifvit till låroverket ocb bibliotheket ofverlemnade:

Från Kongl. Ecclesiastik-Repartementet:
Gustaf Ls registratur, del. 6.
Dybeck, R. Runa, 2. 1, 2.
Silfverstolpe, Historiskt Bibliothek, d. 2.

„ Diplomatarium Suecanum. I. 1, 2.
Vetenskapl. iakttagelser under Freg. Eugenies resa. h. 13, 14.
Tidskrift for Anthropologi och Kulturhistoria. h. I.
Sv. Fornminnesforeningens tidskrift, h. 3—7.
Montelius, Bibliographie de l’Archeologie prehistorique en Suede.
Scklegel & Kling spor. Den icke introducerade Svenska Adelns attartaflor. H. 1—6. 
Hess, Historisk Atlas.
En samling Danska och Norska låroverksprogram.

Från Kongl. Svenska Akademien-.
Dess minnespenning, pråglad bfver N. v. Rosenstein.
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Från Kgl. Sékreteriatet vid det Norske Frederiks Universitetet i Christiania: 
Johansen. De Elegia et peculiari ejus operis indole apud romanos.
Weisse, J. P. Hvilke betingelser indeholdt den romerske Nationalkarakter for udviklingen 

af en literatur och for hvilke Literaturgrene var den anlagt?
Smitt, J. Det Norske Landbrugs historie i Tidsrummet 1815—1870.
Getz, Om den saakaldte Delagtighet i Forbrydelser, en strafferetlig undersøgelse.
J. Sparre-Schneider, Enumeratio insectorum Norvegicorum Fase. III & IV auctore H. 

Siebke defuneto.
Det Kongelige Norske Frederiks Universitets Aarsberetning for Aaret 1875.
Wulfsberg, N. Enumerantur muscorum quorundam rariorum sedes in Norvegia, qvas ob- 

servavit.
Aubert, Et Græsk Senatus consult om Thisbæerne i Bæotien for Aaret 170 f. Chr.
International Exhibition 1876 Philadelphia, Norvegian Special Catalogue.
Platou, O. Prbveforelæsninger over opgivne Emner ved concurrence om en Professorspost 

i Lovkundighed.
Hans Majestæt Kongens Gave af Undervisningsmateriel till Hammerfest Skolevæsen 1873 

—75.
Johansson, J. Grammatiske studier, I.
Broch, O. J. Kongeriget Norge och det Norske Folk.
Anden beretning om Ladegaardsbens Hovedgaard. h. 2.
Seue, C. de. Windrosen des siidlichen Norvegens.
Guldberg & Mohn, Etudes sur les Mouvements de l’atmosphere. P. I.

Från Kongl. Statistiska Centr al-Byrån:
L) Statens jernvagstrafik, 14. Traflkstyrelsens berattelse for år 1875.
N) Jordbruk och boskapsskbtsel: Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes årsvåxtberåttelser for 

1876.
N) Jordbruk och Boskapsskbtsel: Hushållnings-Sållskapens årsberåttelser for 1874.
O) Landtmåteriet. IX. Berattelse for 1875.
U) Kommunernas fattigvård och finanser. I. Statistiska Centralbyråns berattelse for 1874.

Från Fbrfattaren, Overlærer J. Lokke i Christiania:
Modersmaalets Grammatik til Skolebrug. Chr. 1876.
Kort Omrids af Modersmaalets Grammatik. 1876.
Samling af exempler til indøvelse af Grammatikens Begyndelsegrunder. 1875.
Engelsk Grammatik til Skolebrug. 1876.
Kortfatted Engelsk Grammatik. Andet oplag.
Engelsk Læsebog for mellemklasserne med oplysende anmårkninger. 1876.
Engelske Forfattare i Udvalg med biografiske Inledninger og oplysende Anmårkninger. 

1875.
Kortfatted Tysk Grammatik. 3:e Udgave, 1876.
Tysk Grammatik til Skolebrug (Femte Udgave af Tysk Formlære och Tysk Syntax). 1876.

3
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Tyske Læsestykker med oplysende Anmærkninger udgivne til skolebrug. (Anden Afdeln. 
for de hojere klasser 1872).

Tyske Læsestykker med oplysende anmærkninger udgivne til skolebrug. Fbrste afdeln. for 
mellemklasserne. 1875.

Från Kyrkoherden D. Sundéns Sterbhus:
Ambrosii Calepini Dictionarium latinum, in folio. Basel 1598.

Från Postmåsiaren, Ofversten och Riddaren E. v. Wedderkop: 
D:r Earl v. Spruners Historischer-Geografischer Handatlas.

lær Abth. Atlas Antiquus. 27 Karten. Gotha 1850.
2:e „ vom anfang des mittelalters bis auf die neuste Zeit, 73 Karten.
Gothe 1846.

Från Hr Kapten J. Broberg:
Lohman, J. B. Arboga kanning, Sthm 1737. in 4:o.

Från Lektorn, Hr Doktor D. A. Sundén:
Fbrteckning på, Stipendii-Stiftelser for Upsala Universitet år 1875 af O. F. A.

Från Låroverks-Adjunkten, Hr Dokt. F. J. L- Wulff:
Klotz, R. Handworterbuch der lateinischen Sprache. B. I. II. 1857. Braunschweig.

Från Forfattaren, Prosten och Kyrkoherden D:r C- JU. Sbdergren:
Fbrsbk till Metriska bfversåttningar från hebreiska grundtexten.
Urval af Davids Psalmer. Sth. 1876.
Profeten Jeremie Klagovisor. Hedemora 1869.
Några ord vid 2:ne sållsynta små hbgtidligheter i Såthers kyrka. Falun 1855.
Predikan prostvisitationsdagen i Såthers kyrka. Hedemora 1866.
Prolog vid ett såliskapsspektakel for skarpskytteidén den 4 Nov. 1864. Hedemora 1867.

Från Pastor A. F. Svederus å Sollerbn:
En samling diverse koppar- och silfvermynt af olika alder
En åldre messingsdosa med runstafven forsvenskad.
En kopparplåt å 2 daler s. m.
En Ijusstake af jern.
Ett brudbålte, fordom brukligt å Sollerbn.
En papperssedel å 1 Rdr Rgs.
En Ijushållare från Dalarne.
En samling petrifikater från Dalarne.
2:ne runstafvar.
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Från Hr Løjtnant S. Ljunggren:
En samling kopparmalmstuffer samt slagger och stycken utvisande gangen af kopparsmalt

ningen och kopparns roning från Åtvidaberg.

Från Hr Direktor H. Gagge:
Kranium samt benen af ett rådjur.

Från Hr A. Åhlunå, Engelsberg:
Ett stycke af en ovanligt stor tall.

E) Låroverksbyggnader och Inrediiingsinateriel.
I afseende hårpå år att nu omnåmna, det ett af de stbrre lårorummen på nedre bot- 

ten i låroverkshuset genom uppsåttande af en mellanvågg blifvit afdeladt till 2me låsrum. 
Denna forandring, som befunnits ganska åndamålsenlig, påkallades af det stbrre beliof af 
lårorum, som blef en fbljd deraf, att hvardera afdelningen af klasserna 5 och 4 i anseen
de till det stora lårjungeantalet måste undervisas på sårskildt rum. Kostnaden har be- 
stridts af byggnadsfonden.

F) Ekonomiska fbrhållanden.
I afseende på stållningen i låroverkets klasser’ vid slutet af år 1876, se Bil. 4.

Med H. H. Efori tillåtelse och i bfverensståmmelse med Kgl. Cirkulåret den 27 Nov. 
1868 har ett belopp af 500 Kronor lemnats af materielkassan såsom bidrag till bestridan- 
de af de utgifter, hvilka bbra bekostas af Ijus- och vedkassan.

Sedan Domkyrko-kommissionen i Westerås, som for Domkyrkokassans råkning dispo- 
uerar den i låroverkshusets nårhet belågna s. k. Gymuasiitrådgården, hvilken hittilis mot 
en årlig hyra af 50 Kronor varit åt Elementarlåroverket upplåten, fbrhojt denna hyra från 
den 1 Okt. 1875 till 100 Kr. årligen, och Låroverks-Collegii pluralitet ansett detta belopp 
jemte de kostnader i bfrigt, som trådgårdens vård och hågnad toge i anspråk, komma att 
blifva alltfbr betungande fbr låroverkets materielkassa, af hvilken kostnaderna for trådgården 
hittills bestridts, så har H. H. Eforus i skrifvelse till Kgl. M:t i underdånighet hemstållt, att, 
enår det fbr den botaniska undervisningen vore af vigt, att den ifrågavarande trådgården 
kunde fbr låroverket behållas, Kgl. M:t tåcktes i nåder medgifva, att från låroverkets bygg- 
nadsfond finge fbr ofvan berbrda åndamål utbetalas dels årligen under 10 år ifrån d. 1 Okt. 
1875 Kr. 225, nåmligen till hyran 100 Kr. och till trådgårdens skotsel, gatuhållningen m. 
m. 125 Kronor, dels fbr en gång till trådgårdsstaketets iordningsåttande 200 Kronor; och 
har Kongl. Maj:t i bref af den 11 Aug. 1876 funnit godt i nåder bifalla Efori ofvanberbr- 
da underdåniga framstållning, till hvilken såvål byggnadsfondens Delegerade som Hbgvor- 
diga Domkapitlet i afgifna utlåtanden tillstyrkt nådigt bifall.
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Jag har glådjen gifva tillkånna, att låroverket under detta låseår fått emottaga en 
ny Stipendiifond, den Obergska. Donationsbrefvet hårom år af foljande lydelse:

Till Rektorn vid Westerås lidgre Elementarlåroverk Doktor A. L. ELossberq!
Jag får hårmed till Eder bfvcrlemna Ett Tusen (1000) Kronor, afsedda att bilda en Sti

pendiifond vid Westerås hogre Elementarlåroverk, hvilken torde få benamnas den Obergska Sti- 
pcndii-fonden, endr jag onskar att med denna gåfva fbrknippa minnet af en ålskad Son, Sig- 
gardt Herman Alexander Oberg, hvilken åtnjutit undervisning vid Westerås hogre Elementarlåro
verk, hvars fjerde klass han vid sin dbd den 27 sistlidne September tillhbrde. Fonden anhåller 
jag måtte af Rektor och Collegium forvallas på samma sått som andra likartade medel, och den 
årliga afkomsten af densamma utgår ett stipendium, som med hålften vid hvardera låseterminens 
slut tilldelas någon flitig, vålartad och behofvande lår junge, som Låroverks-Collegium for hvarje 
gång stipendiet biir ledigt utser inom fjerde klassen, eller, om Iclasserna framdéles komma att på 
annat sått ordnas, den klass som motsvarar den nuvarande fjerde. Stipendiet får behallas så 
lange lårjungen qvarstår vid låroverket och icke genom bristande flit och uppmårksamhet eller 
mindre godt uppforande gbr sig deraf ofortjent.

På det att Stipendiet redan vid innevarande Hbsttermins slut må kunna utdelas, bifo- 
gas harjåmte Trettio (30) Kronor att af Låroverks-Collegium sårskildt for denna gång tilldelas 
någon lårjunge i den afdelning af fjerde klassen, som min son i lifstiden tillhbrde; kommando 
vid nåst instundande Vårtermins slut den Stipendiat att utses, som sedan får behålla Stipen
diet enligt hår ofvan gjorda beståmmelser. Westerås den 31 Oktober 1876.

Elise Oberg, 
fodd Westman.

Af Sållskapet Karlsbrbderna hafva åfven detta år blifvit till mig ofverlemnade 150 Kr., 
”for att i 2:ne premier, hvartdera å 75 Kronor, vid Vårterminens slut enligt Låroverks- 
Collegii beståmmande tilldelas 2:ne behofvande, boppgifvande ynglingar af låroverkets 6:te 
eller 7:e klass.” For att visa i huru stor och mångårig tacksamhetsskuld låroverket står till 
detta Såliskap, tillåter jag mig hår omnamna, att sedan Vårterminen 1862, då Karlsbrodernas 
premium forstå gången utdelades, icke mindre ån 2,700 Kronor, detta årets bidrag inråk- 
nadt, blifvit af Sållskapet for samma vackra åndamål till låroverket ofverlemnade.

Då jag hår till alla dem, hvilka på ett eller annat sått ihågkommit låroverket med 
gåfvor, hembår dess vordsama tacksamhet, sker det tillika under en hjertlig onskan, att 
den ungdom, hvars nytta hårmed år afsedd, må å sin sida genom att med flit och allvar 
begagna de medel till forkofran i kunskaper och sedlighet, som hår erbjudas dem, bereda 
sig tillfålle att en gång ådagalågga sin tacksamhet. På detta sått kunna sådana gåf
vor blifva medel att befordra både allmånt och enskildt vål, och den tillfredsstållande 
kånslan af att hafva kunnat i någon mån bidraga dårtill år den båsta belåning jag kan 
tillonska låroverkets och ungdomens vålgorare. .

Under det sist forflutna kalenderåret hafva af låroverkets medel utgått ungefår fol
jande belopp till underhåll och tillokning af materielen, nåmligen: till boksamlingen 200 
Kronor; till den ofriga undervisningsmaterielen 600 Kronor och till inredningsmaterielen 
350 Kronor.
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G) Examina och Termiusafslutning m. m.
Den skriftliga afgångsexamen vid låroverket egde under det sist forflutna kalender

året rum den 21, 22, 24 och 25 April. Tolf af låroverkets lårjungar samt en privatist 
hade i stadgad ordning anmålt sig till denna examen och blefvo dessa allesamman admit- 
terade till den muntliga examen, som holls den 27 Maj. Utom H. H. Eforus voro såsom 
vittnen dårvid nårvarande: Sekund-Chefen for Lifregem. Grenadiercorps, Ofverstelojtnanten, 
R. K. S. O. Frih. O. Fleming, Medicine Doktorn, R. K W. O. Hr L. Hl. Altin, Consistorii- 
Notarien, Fil. Dokt. J. W. Sjogvist. Såsom Censorer fungerade Domprosten, L. K. N. O. 
Fil. Dokt. C. W. Linder, Adjunkten vid Kgl. Universitetet i Lund, R. Sp. C. III:s O. Fil. 
Dokt. V. E. Lidfors och Adjunkten vid Kgl. Universitetet i Upsala Fil. Dokt. G. Diliner. 
Samtlige låroverkets lårjungar blefvo mogne forklarade.

Till afgångsexamen under innevarande termin hafva anmålt sig samtlige lårjungarne 
i sjunde klassens hogre afdelning, 15 till antalet, samt en lårjunge från enskild under
visning. Den skriftliga examen egde rum den 20, 21, 23 och 24 i denna månad och blef
vo efter densamma 12 af låroverkets lårjungar admitterade till den muntliga examen, som 
år utsatt till den 4 och 5 instundande Juni.

Hbstterminsexamen med låroverkets fem nedersta klasser anstålldes den 18 sistlidne 
December. Årsexamen kommer att hållas den 4 instundande Juni kl. 8—*1^1, hvarefter 
slutbfning i sång sker på stora lårosalen. Sedan derefter klassflyttningen åfvensom belo- 
ningar och understod offentligen gifvits tillkånna, kommer låseåret att afslutas med guds- 
tjenst i Domkyrkan, då tecken gifves med stora klockan.

Uppvisning i Gymnastik sker Lordagen den 2 Juni kl. 6 e. m.

Att låroverkets Eforus, Biskopen, Kommendoren af Kongl. Nordstjerne-Orden, Hdg- 
vbrdigste Herr Doktor C O. Bjorling måtte tåckas med sin nårvaro gifva åt ofvannåmnda 
offentliga fdrråttningar okad vigt och betydelse, derom anhåller jag vordsamast. Med sam
ma vordsamma anhållan vånder jag mig åfven till de mån, som H. H. Eforus anmodatatt 
såsom ledare och vittnen vid examen tillstådesvara: Lånets Hofding, Kommendoren af K. 
N. 0. Hr G. R. Charpentier, Sekund-Chefen for Lifregem. Grenadiercorps, Ofverstelojtnan- 
ten, Riddaren af K. S. O. Frih. O. Fleming, Domprosten, L. N. 0., Fil. Doktor Hr C. W. 
Linder, Lands-Sekreteraren, Riddaren af K. W. O. Hr C- E. Stålhos, Borgmåstaren Hr E. 
W. Abenius, Medicine Doktorn, Ridd. af K. W. 0. Hr L. Af Altin, Lasarettslåkaren Hr 
Doktor J. F. Claréus, Prosten, Ledam. af K. W. O., Fil. Dokt. Hr L.E. Boberg; och skall 
råkna det for en lieder och glådje att vid samma tillfålle få se rått talrikt nårvarande 
ungdomens Fbråldrar, Anhorige och Målsmån, samt ofrige vetenskapernas ocb den offent
liga undervisningens Gynnare och Vånner.

Nåstkommande Hosttermin kommer att bbrjas Lordagen den 25 Augusti kl. 10 f. m. 
Westerås den 23 Maj 1877.

Ludvig Mossberg.
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Bil. 1.

Lårjungarnes alder Hbstterminen 1876.

Klass och linie.
10

år.

11

år.

12

år.

13

år.

14 

år.

15

år.

16

år.

17

år

18

år.

19

år.

20 

år.

23

år.

25

år

29

år.

Summa 
nårvaran
de larjun- 

gar.

1 9 9 8 — 1 __ __ _ — _ - _ _ 27
2 6 6 16 6 4 2 — 40
3 — — 8 11 5 2 — 1 ■— — — — — — 27

R 4 —— — 3 3 4 6 4 — —• — — — — 20
L 4 '■ » • — 1 3 4 — 3 1 1 — — — — 13
R 5 — — — 5 2 4 10 2 — — — — — — 23
L 5 ■ ■ — - - 1 4 4 7 2 — — — — ■i-■ — 18

R 6: 1 — — — — — 2 1 2 — — — — — _ 5
L 6: 1 — — — — 3 6 2 3 2 —. — — — ■ ~ 16
R 6: 2 .— — — — _ — — — — — — -— — — —
L 6: 2 — — — — — 3 6 4 3 — — — — — 16
R 7: 1 I" - — — — — — — 1 — — — — — — 1
L 7: 1 2 — — 1 .— — 1 4
R 7: 2 —
L 7: 2 — 6 2 2 -• 4 1 — 15

Gemensamma linien 15 15 32 17 10 4 1
| Reallinien 3 8 6 12 15 5
-5 ILatinlinien 1 4 11 13 18 18 8 2 1 4 1 1

Summa 15 15 36 29 27 29 33 24 8 2 1 4 1 1 225
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Bil. 3 b.

Hbstterminen 1876.

Lårjungar flyttade till nedan 
nåmnda klasser

I Larjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

nåmnda klasser.

Lårjungar tillhorande nedan 
nåmnda klasser den 15 Sept. 
(så val når- som frånvarande).

Klass och Linie.

efter att hafva tillhort nar
mast- lagre klass af samma 

linie fbljande antal terminer.

från andra linien.
Q

var i klassen från foregående 
term

in.

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut
Inskrifne under term

inen.

1 
Sum

m
a.

1 från term
inens borjan till och 

m
ed 14 Septem

ber.

från och m
ed 15 Septem

ber 
till term

inens slut.

under nåst foljande m
ellan- 

term
in.

Sum
m

a.

vid foregående ter
m

ins slut.
vid hostterm

inens 
borjan.0 1 2. 3 4 5 

eller 
flera

1 — — — » 11 — — _ i 3 — _ 24 27 __ _
2 — 3 13 — 4 -- 1 12 15 5 8 40 — 1 1 2
3 — .—. 19 1— — — --- i 8 11 8 1 281 __ __ -

R. 4 — 1 12 — 4 — -- i 4 12 5 — 21 — 1 1
L. 4 — — 5 — 1 — — 3 5 1 4 13 __ _ 1 1
R. 5 — 22 — — — 1 — 10 13 1 24 __ ... ■ —
L. 5 — — 12 — 2 — 1 2 13 2 1 18 __ _ — _

R. 6: 1 — — 5 “I -— — — — 2 3 — 5 __ _ __ _
L. 6: 1 — — 12 .— — — — — 12 — — 4 16 — 1 — 1
R. 6: 2 — — —• — — — — -— — — — — _ •ta— —— - ■ ■
L. 6: 2 — — 13 — 2 .— — 1 12 3 — 16 — - ■ -
R. 7: 1 — — 1 — — — — — 1 — — 1 — — _ _
L. 7: 1 — ■ II - 2 — — — _ 1 2 — 1 4 - - _ _
R. 7: 2
L. 7: 2 — — 9 — 6 — — — 15 — — 15 — — — —

e Gemensamma linien — 3 32 — 4 — -— 23 26 13 33 95 — 1 1 2
g Reallinien — 1 40 — 4 — 1 4 25 21 1 51 — 1 _ 1
% Latinlinien — — 53 — 11 —— 1 7 59 6 10 82 — 1 1 2

Summa — 4 125 — 19 — 2 34 110 40 44 228 — 3 2 5

4
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Bil. 4.

Uppgifter om nedan nåmnda till låroverket hor ånde kassors stållning kalenderåret 1876.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 
vid 

årets 
borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden .... 6865,36 2003,00 — 8868,36 — 1381,01 7487,35 8868,36
Ljus- och Vedkassan . . . 29,00 3179,84 1800,oo 5008,84| 1300,00 3688,14 20,70 5008,84
Materielkassan.................... 200,15 1669,85 — 1870,03 — 1657,49 212,54 1870,03
Bibliotekskassan .... 1086,79 107,45 — 1194,24 — 41,25 1152,99 1194,24
Premie- och Fattigkassan . 54,42 571,49 — 625,91 — 509,12 116,79 625,91
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II. Lagre Elementarlåroverkel i Sala.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. J. G. Westman.)

A. Undervisningen.
Hostterminen borjade den 30 Augusti och slutade den 19 December; Vårterminen 

borjade den 18 Januari och kommer att afslutas den 6 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-eftermid
dag. Fjerdedelstimmen hvarje morgon fore kl. 7 har blifvit anvånd till bon och bibellås
ning. Gymnastikofningarna hafva fbrsiggått kl. 12—1/al hvarje dag; bfningar i Teckning 
och Sång hafva hållits, de forrå kl. 2—3 Onsdags- och Lordags-eftermiddagar, de senare 
kl. 3—4 samma eftermiddagar.

Betråffande antalet undervisningstimmar i hvarje vecka for de sårskilda klasserna 
och låroåmnena, se nedanstående tabeil:

Antal undervisningstimmar i hvarje vecka:

Ldroamnen. Kl. I. Kl. II. Kl. III,

Kristendom . . .
Modersmålet . . .
Tyska ....................
Matematik . . .
Naturlåra ....
Historia och Geografi

Summa

3
5
6
4
2
4

24

3
6
7
5
2
5

28

2
4
5
5
2
4

22

Lårjungarnes antal hostterminen ..................................................  
vårterminen....................

8
8

8
11 10

Tredje klassen har utom de 22 i tabellen upptagna lårotimmarna haft 6 gemensamt med 
andra klassen, nemligen 2 i Modersmålet, 2 i Tyska, 1 i Kristendom och 1 i Historia.
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Genomgångna Pensa under låseåret:
Kristendom.

Kl. I. 3 tim. — Bibi. Hist.: Gamla Test, efter Htibner. — Forstå hufvudstycket af kate- 
kesen. — Valda Bibelspråk och Psalmer.

Kl. IL 3 tim. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Htibner. — Katekes: 2:dra och 3:dje 
hnfvudst. — Valda Bibelspråk och Psalmer.

Kl. III. 3 tim. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Kurtz. — Katekes: 4:de och 5:te huf- 
vudst. och repetition af de foregående. — Katekisation. — Valda Bibelspråk och 
Psalmer.

Historia och Geografi.
Kl. I. 4 tim. — Historia: till Wasa-åtten efter Ekelunds mindre sammandrag. — Geografi: 

det allmånnaste om Verldsdelarne; fåderneslandets Geografi; det bfriga Europas fysi
ska och politiska till Sachsiska Staterna efter Palmblads lårobok.

Kl. II. 5 tim. — Historia från Wasa atten till Frihetstiden. — Geografi: storre delen af E
uropas fysiska och politiska.

Kl. III. 5 tim. — Historia: från Frihetstiden till lårobokens slut. — Geografi: Europas fy
siska och politiska afslutad, jemte Asiens och Afrikas.

Mathematik.
Kl. I. 4 tim. — Arithmetik: Sorter och Bråk efter Zveigbergk, jemte hufvudråkning. — 

Geometri: Linearteckning efter Ekman.
Kl. II. 5 tim. — Arithmetik: Sorter och Bråk, Bråks anvåndande på Sorter, hufvudråkning. 

Geometri: Euklides Bok. I, 41 propositioner.
Kl. III. 5 tim. — Arithmetik: till och med sammansatt Regula-de-tri. — Geometri: Euklides 

Bok. I samt Bok. III, 25 propositioner.

Naturlåra.
Kl. I. 2 tim. — Inledning till djur- och våxtrikets kånnedom, omfattande det allmånnaste 

af låran om menniskans kroppsbyggnad och undersokning af lefvande våxter. (Ber
lins lårobok.)

Kl. II. 2 tim. — Om våxters yttre organer efter Anderssons inledning till Botaniken, An- 
derssons Våggtaflor och Thedenii Skolbotanik. — Borjan till våxtinsamling. — To- 
rins Zoologi: kånnedom om menniskokroppen med tillåmpning påFiedlers anatomiska 
Våggtaflor, Djurrikets system. — 4 ordningar af Dåggdjuren.

Kl. III. 2 tim. — Våxtens yttre organer efter Areschoug och Andersson, praktisk tillåmpning 
håraf på våxter. — Våxtinsamling. — Torins Zoologi: kånnedom om menniskokrop
pen. Djurrikets system. — Dåggdjuren.

Modersmålet.
Kl I. 5 tim. — Låsning af Sundéns och Modins låsebok med redogbrelse for innehållet: 

låsning af vissa skaldestycken. — Det vigtigaste af Formlåran samt laran om den
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enkla satsens delar, efter Sundéns larobok. — Råttskrifningsbfningar. — Satsbild- 
ningar.

Kl. II. 6 tim. — Formlåra, Satslåra, Råttskrifningslåra efter Sundén. — Sundéns och Mo
dins låsebok. — Råttstafnings-, Satsupplbsnings- och Satsbildnings-bfningar.

Kl. III. 6 tim. — Detsamma som klassen II, ehuru utfbrligare. — Skriftliga uppsatser ofver 
låttare åmnen.

Tyska Språket.

Kl. I. 6 tim. — Det vigtigaste af Formlåran samt af Explikationsbfningarna st. 1—29 ef
ter Lyth.

Kl. II. 1 tim. — Formlåra efter Lyth och af Låseboken 21 styck. med analys och jemfb- 
relser med den svenska satsen och formlåran. — Lokutionsofningar.

Kl. III. 1 tim. — Formlåran och någon bekantskap med Syntaxen efter Lyth och af Låse
boken styck. 22—39 med analys och jemforelser med modersmålet. — Skrif- och lo- 
kutionsbfningar.

Under låseåret har Anderssons Inledning till Botaniken borjat begagnas i 2:a och 3:e 
klasserna.

I valskrifning har l:a klassen undervisats 2 timmar, 2:a klassen 1 timme och 3:dje 
klassen 1 timme.

Undervisningen i Teckning har varit fordelad på 2 kurser sålunda: l:a kursen (l:a 
klassen och en del af 2:a klassen) 1 timme; 2:a kursen (3:e klassen och en del af 2:a) 1 
timme. For begge kurserna: Teckning efter Våggtaflor.

Sångundervisningen har meddelats under 2:ne timmar i veckan, Onsdagar och Lor
dagar kl. 3—4 e. m., och hafva låroverkets samtliga lårjungar, utgorande blott en sång- 
klass, deltagit uti ofningarne, som bestått dels uti tontråffning, dels uti koralsång samt 
inofning af mindre, låttare en- och två-ståmmiga sångstycken.

Någon annan undervisning uti instrumentalmusik har ej forekommit, ån den, som va
rit nbdig for att såtta en eller annan lårjunge i stand att under bonestunderna behandla 
skolans orgelharmonium.

Betråffande Gymnastik- och Vapenofningarne voro under vårterminen 1876 af låro
verkets 35 lårjungar 4 befriade: 2 for missbildning, 1 for bråck och 1 for allmån svaghet. 
Af antalet 27 under hostterminen voro 3 befriade: 2 fbr missbildning och 1 for bråck.

Samtliga lårjungarne, utgorande blott en afdelning, hafva deltagit uti fbrekommande 
vapenbfningar samt vid redskapsgymnastiken varit fbrdelade uti 3 underafdelningar.

Ofningstider:
a) Gymnastik 1) med redskap 1 timme i veckan.

2) utan d:o 1 „ „
b) Fria bfningar, lekar m. m. ’ „ „
c) Vapenbfning........................ | „
Gymnastikbfningarne hafva utan afbrott fortgått med | timme dagligen samt, då vå- 

derleken sådant medgifvit, i fria luften.
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B. Lårarne.
Rektor har undervisat i Kristendom (II—III) 5 timmar, i Historia och Geografi (I— 

III) 13 timmar, i Modersmålet (I) 5 timmar samt (I) i Vålskrifning 1 timme — 24 timmar.
Kollega Gr. Arpi har undervisat i Kristendom (I) 3 timmar, i Matematik (I—III) 14 

timmar, i Tyska (I) 6 timmar, i Naturlåra (I) 2 timmar samt i Vålskrifning (I—II) 2 tim
mar = 27 timmar.

Kollega P. E. Wallstersson har undervisat i Modersmålet (II—III) 10 timmar, i Tyska 
(II—III) 12 timmar, i Naturlåra (II—III) 4 timmar samt i Vålskrifning (III) 1 timme = 
27 timmar.

Uppsatser i Tyska och Modersmålet hafva råttats på lårorummet af Kollega Wall
stersson.

Lårarne hafva turvis ofvervarit lårjungarnes bevistande af den offentliga gudstjensten 
och hållit predikofbrhbr samt handhaft ledningen af bonstunderna i skolan.

Sånglåraren Lbjtnant F. Aminoff har undervisat 2 timmar och såsom gymnastiklårare 
3 timmar i veckan.

t. f. Ritlårarinnan Demoiselle A. Lindf eldt har undervisat 2 timmar i veckan.
Rektor har varit klassfbreståndare for........................ 3:e klassen.
Kollega Wallstersson for.............................................2:a „
Kollega Arpi for............................................................La „
Ingen lårare har åtnjutit tjenstledighet.
Demoiselle Lindfeldt har under begge terminerna uppehållit lårarebefattningen i Teck

ning. Hennes arvode for hbstterminen: 133 kr. 33 bre, for vårterminen år reqvireradt 166 
kr. 67 bre.

Någon ordinarie lårare har icke under året afgått från låroverket eller blifvit ditbe- 
fordrad.

Lårarebefattningen i Teckning år den enda lediga.

C. Lårjungarne.
I de sårskilda klasserna:

Hostterminen 
i l:a klassen 8. 
i 2:a „ 11.
i 3:e „ 8.

Summa 27.
Ingen frånvarande.

Vårterminen
i l:a klassen 11.
i 2:a ,, 10.
i 3:e „ 8.

Summa 29.
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I afseende på de under Hostterminen nårvarande lårjungarnes alder, se Bil. 1.
Hostterminen 1876 tillhorde i anseende till hemorten 24 lårjungar Westerås, 2 Falu 

och 1 Stockholms lån.
Af forstå klassens lårjungar hade 5 sin hemort i låroverksstaden och 3 å annan ort; 

af andra klassens 9 i låroverksstaden och 2 å annan ort; af tredje klassens 3 i låroverks
staden och 5 å annan ort.

I afseende på lårjungarnes deltagande i Teckning, Musik och Gymnastik, se Bil. 2.
Hemlexor hafva under låseåret gifvits i 2:a och 3:e klasserna, men ej till någon dag 

i flera ån två låroåmnen. Den tid, som på detta hemarbete behoft anvåndas, kan beråk- 
nas till 1 å 2 timmar for dagen.

Helsotillståndet har i allmånhet varit godt.
I afseende på antalet inskrifne, flyttade och afgångne lårjungar under sist forflutne 

kalenderår, se Bil. 3 a) och 3 b).
Af de hosten 1876 inskrifne hafva 2 bevistat folkskola och 4 enskildt lårovérk; af de 

våren 1877 inskrifne 1 bevistat folkskola och 3 enskildt lårovérk.
Vårterminen 1876 afgingo till hogre elementarlåroverket i Upsala från 3:e klassen TU. 

F. Kalén, C. F. G. L. Creutz, C. G. WestJiolm och från 2:a klassen H. G. M. Wrangel; 
till hogre elem.låroverket i Westerås från 3:e klassen C. F. Widholm och A. J. Eriksson; 
till elem.låroverket i Eskilstuna C. F. J. Lychou, samt utan uppgifven afsigt från 3:e klas
sen C. A. V. Neuman, J. E. Andersson, C. J. Baniélsson och G. F. D. Eastman; från 
2:a klassen J. Strandberg, G. Strandberg och C. T. Bergman.

Hostterminen 1876 afgick från 2:a klassen C. A. Lindstrom till handtverk och från 
l:a klassen C. F. Bjbrkegren utan uppgifven afsigt.

1876 utdelades till ynglingarne såsom stipendier 91 Kr., såsom premier och under
stod 57 Kr.

Hostterminen 1876 befriades från afgift till materielkassan och byggnadsfonden 7 lår
jungar; från afgift till materielkassan, men icke till byggnadsfonden 2 lårjungar samt från 
afgift till byggnadsfonden, men icke till materielkassan ingen lårjunge.

Vårterminen 1877 befriades från afgift till materielkassan och byggnadsfonden 6 lår
jungar ; från afgift till materielkassan, men icke till byggnadsfonden 5 lårjungar samt från 
afgift till byggnadsfonden, men icke till materielkassan ingen lårjunge.

D. Undervisningsmateriel.
Under året har bland annat tillkommit genom inkop de sista håftena af Brehm, Dju- 

rens lif, 7 d:o af Sveriges Historia och några d:o af Illustrerad Verldshistoria; genom gåf- 
vor 1 ex. Hess: Historisk Atlas; Schlegel och Klingspor: Den icke introducerade Svenska 
Adelns Attartaflor, h. 1—6, Några håften innehållande bidrag till Sveriges officiella stati
stik, samt låroverkens årsberåttelser.

Vid låroverket finnes en mindre samling skolbocker till utlåning åt obemedlade lår
jungar.
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E. Laroverksbyggnaden.
Ingen forandring.

F. Ekonomiska fdrhållanden.
Kassornas stålleing, se Bil. 4. *
Beloppet af utgifter for underhall och tillokning af boksamlingen har utgjort 33 Kr. 

25 ore; till inredningsmaterielen 50 Kr. 91 dre.

G. Examina och Terniinsafslutiiing in. ni.
Har torde vara på sin plats att nåmna, det låroverket haft glådjen mottaga besok 

af H. H. Eforus Biskop Bjorling, som den 25 Sept. behagade ofvervara låsningarna i lå
roverkets trenne klasser.

Hostterminsexamen holls den 19 Dec. Såsom ledare och vittnen voro nårvarande: 
Låroverkets Inspektor, Herr Kontrakts-Prosten Fil. Dokt. G. A. Westholm, Hr Bergshaupt- 
mannen och Riddaren Fil. Dokt. P. N. Sewén, Herr Borgmåstaren P. Schott och Hr Råd- 
mannen J. A. Ekstedt.

Årsexamen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 6 Juni.
Tiden for examen kl. 9—12 f. m. Derefter premieutdelning och ungdomens hemfor- 

lofvande.
Nåst kommande termin oppnas åter låroverket den 30 Aug. kl. 10 f. m.

Sala den 8 Maj 1877.

Bil. 1.

Lårjungarnes alder Hostterminen 1876.

Klass.
10 

år.

11 

år.

12 

år.

13

år.

14 

år.

15 

år.

16 

år.

Summa 
nårvaran
de lår
jungar.

1 4 4 — — - — ___ _ 8
2 — 5 3 2 1 — — 11
3 1 — 5 1 — 1 8
Summa | 4 10 3 7 2 — 1 27
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Bil. 3 b.

Hostterminen 1876.

Larjungar fiyttade till nedan 
namnda klasser

Larjungar tillhorande nedanI Larjungar, afgångne 
namnda klasser den 15 Sept.
(så vål når- som frånvarande).

från låroverket i nedan
nåmnda klasser.

1
2
3

Klass och Linie.
tf

s

s

Fiyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut

s

tf

2
1
1

»o pjo 
tf
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s s?

?3 
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g, 
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Bil. 4.
Uppgifter om nedan namnda till låroverket hbrande kassors stållning 

kalenderåret 1876.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.
Summa. Summa 

utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden .... 2791,56 379,07 3170,66 66,90 3103,76 3170,66
Ljus- och Vedkassan . . . 7,06 255,82 262,88 255,77 7,13 262,88
Materielkassan.................... 2837,06 315,82 3152,88 84,16 3068,72 3152,88
Bibliotekskassan .... 132,43 9,72 142,15 — 142,15 142,15
Premie- och Fattigkassan . 103,34 51,00 154,34 51,00 103,34 154,34
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IH. Lågre Elementarlårowkol i Arboga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. L Åftelius.)

Undervisningen.
Hostterminen borjade den 30 Augutti och afslutades den 19 December; Vårterminen 

borjade den 25 Januari och kommer att afslutas den 13 instundande Juni.
Den dagliga undervisningen har, såsom under foregående åren, varit forlagd till kl. 

8—10 f. m., kl. 12—3 e, m. samt kl. 5—6 tvånne eftermiddagar i veckan, håruti inberåk- 
nadt tiden for ofningarna i Teckning. De nårmaste 20 miuuterna fore kl. 8 hafva varit 
upptagna till forråttande af morgonbonerna. — Ofningarna i Gymnastik egde under Host
terminen rum på formiddagarne kl. 10—511 samt |12—12; under Vårterminen hafva dessa 
ofningar forsiggått endast kl. 10—111. Vapenofningarna hafva varit forlagda till kl. 5—6 
en eftermiddag i veckan. Ofningarna i Sång och Instrumentalmusik hafva varit forlagda 
till kl. 5—7 e. m. tvånne dagar i veckan samt kl. 5—6 e. m. en dag i veckan.

Antalet lårotimmar i veckan, under hvilka enligt den faststålda låseordningen under
visning af de sårskilda åmneslårarne meddelats, visas i foljande tabellariska uppgift:

Klass.

Antalet 
under- 
visade 
iårjun- 
gar

Rektor Kollega
Snndell

Kollega 
Stapel- 
mohr

Kollega 
Åhrling

Kollega 
Sten- 
birg

Kollega
Kemncr Anmårkningar.

V 
IV 
III 
II 
I

11
10
11
15
21

11
9

5
5
5 1

26

6
7
7
7

—

5
5
8
8

—

11
7
7
2

—

L. IV och L.V hafva haft 3 ge- 
mensamma nndervisningstimmar 
i Latin, R. IV och R. V en ge 
rsensam undervisningstimme i 

Kristendom.

Summa 68 20 27 27 27 26 27

Denna uppgift galler for båda tcrminerna, under hvilka forbållandet varit lika med 
den enda skilnad, att under Vårterminen lårjungarnes antal i l:a klassen utgjort blott 20.

Under låseåret hafva foljande lårostycken blifvit genomgångna:

Forstå Klassen.
Kristendom. 3 timmar. ■ Bibi. Historia, Gamla Testamentets, efter Htibner (Thomand. uppl.), 
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Berått. 1—39 samr 44. — Forstå liufvudst. af Katekesen. - - Låsning af valda bi
belstållen och Psalmer.

Modersmålet. 5 t:r. — Låsning och forklaring af Starbacks "Beråttelser ur Svenska Historien” 
samt af beråttelser ur "Låsebok for Folkskolan” med bfning for lårjungarne att med egna 
ord återgifva innehållet af det lasta. — Af Språklåran, efter Brodéns lårobok, huf- 
vudsakligen samma delar, som blifvit genomgångna vid undervisningen i Tyska språ- 
ket. — Det vigtigaste om satsdelarna samt Ofningar i råttskrifning.

Tyska. 6 t;r. Flach’s lårobocker, det vigtigaste af formlåran till och med de regelbundna svaga 
verbernas aktiva bbjning jemte de 20 forstå ofversåttningsofningarna i Elementarbo- 
ken, såvål de Tyska som de Svenska.

Mathematik. 4 t:r. — Arithmetik: de fyra råknesåtten i hela tal jemte låran om Bråk påbor- 
jad; tillåmpning på Sorter; hufvudråkning. Efter Zweigbergks lårobok.

Naturlåra. 2 t:r. — De forstå grunderna till Djur- och Vaxtrikets kånnedom inhåmtade under 
låsning af Berlins låsebok jemte undersokning af lefvande våxter.

Historia och Geografi. 4 t:r. — Fåderneslandets Historia, efter Ekelunds "Lårobok for forstå 
begynnare,” till Kalmare-Unionen. — I Geografi det allmånnaste om verldsdelarna 
samt Sveriges, Norges, Danmarks, Englands och Rysslands fys. och polit. Geografi, 
efter Palmblad— Sorenssons lårobok.

Andra Klassen.
Kristendom. 3 t:r. — Bibi. Histor, Nya Testamentets. — Andra liufvudst. af Katekesen. — 

Valda bibelspråk och psalmer.
Modersmålet. 6 t:r. — Låsebfningar såsom i foregående klass med begagnande af Sundéns och 

Modins låsebok. — Formlåran afslutad. — Satsanalys. — Satsbildnings- samt rått- 
skrifnings- och interpunktionsofningar.

Tyska. 7 t:r. — Formlåran, efter Flach’s lårobok, fortsatt och fullståndigare genomgången till 
och med konjugation af starka Verber jemte det allmånnaste om Adverbier och Par
tiklar. — Flach’s Elementarbok, tredje afdelningens 20 stycken. — Ofningar i sår
skiljande af ordklasser samt satser och satsdelar.

Mathematik. 5 t:r. — Arithmetik: de fyra råknesåtten i Bråk med tillåmpning på Sorter. — 
Hufvudråkning. — Geometrisk åskådningslåra, efter Bergius.

Naturlåra. 2 t:r. — Byggradsdjuren efter Berlins låsebok. — Det vigtigaste om våxternas yttre 
organer samt Sexualsystemets klasser, med ledning af Anderssons "Inledning till Bo- 
taniken,” håft. 1, samt "botaniska Våggtaflor. — Insamling och undersokning af några 
allmånnare vårvåxter.

Historia och Geografi. 5 t:r. — Fåderneslandets Historia från och med Kalmare-Unionen till 
Frihetstiden. — Tysklands, Hollands, Belgiens, Schweitz’ och Pyreneiska halfons fys. 
och polit. Geografi jemte repetition af det foregående.

Tredje Klassen.
Kristendom. 3 t:r. — Bibi. Histor., Gamla och Nya Testamantet repeterad. — Katekesen af

slutad. — Valda bibelspråk och psalmer.
Modersmålet. 6 t.r. — ■ Låsebfningar såsom i foregående klass. — Formlåran repeterad. — 

Satslåran afslutad. — Interpunktionslåran muntligen meddelad. — Satsbildnings- och 
råttskrifningsofningar. — Smårre uppsatser på lårorummet.

Tyska. 7 t:r. — Formlåran efter Flach’s lårobok, afslutad och repeterad. — Satsofningar såsom 
i foregående klass. — Svedboms storre låsebok, styck. 1 — 28. — Muntlig ofversåft- 
ning från Svenska till Tyska efter Flach’s Elementarbok. — Vokabellåsning. — Skrif- 
ofningar på lårorummet.
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Mathematik. 5 t:r, — Arithmetik: tillempning af de genomgångna kurserna på Reg.-de-tri, In- 
tresseråkning m. m. — Hufvudråkning. — Geometri: åskådningslåra tillåmpad på 
planimetriska och stereometriska uppgifter. — Några enkla geometriska satser.

Naturlåra. 2 t:r. — Berlins låsebok, Andra afdelningen, kap. 20— 49. — Låran om våxtens 
yttre organer med hufvudsakligt afseende på rotens, stammens och bladets termino
logi, efter Anderssons ”Inledning till Botaniken”, haft. 1, och med ledning af samme 
forfattares ”botaniska Våggtaflor”. — Sexualsystemet. — Excursioner, insamling af 
30 våxtarter.

Historia och Geografi. 5 t:r. — Fåderneslandets Historia afslutad och repeterad från och med 
Gustaf Wasa. — Europas polit. Geograft afslutad och repeterad. — Grunddragen af 
de ofriga verldsdelarnas fys. Geografi.

Fjerde Klassen.
Kristendom. 2 t:r. — Repetition af de 2 forstå hufvudst. af katekesen. — Bergs bibelhandbok, 

Gamla Testamentets kanoniska bocker. — Låsning af Math. Evangelium, kap. 16 
—28.

Modersmålet. 4 t:r. — Låsning af valda stycken ur Sundéns och Modins låsebok samt ”Fån- 
rik Ståls sågner.” — Sats- och interpunktionslåra repeterade. — Råttskrifningsofnin- 
gar. — Hvarannan vecka en uppsats på larorummet.

Tyska. 4 t:r. — Formlåra repeterad, efter Hjorts lårobok. — Af Syntaxen det vigtigaste i for
ening med extemporerade bfningar: — Låseboken, styck. 26—60. — Hvarannan vecka 
ett hemthema.

Engclska. 8 t:r. — Enbloms lårobok, hela formlåran i forening med muntlig bfversattning från 
Svenska till Engelska, dels efter motsvarande Svenska bfversattningsstycken i Herléns 
lårobok, dels efter Mathesii Elementarbok. — Låseboken, styck. 1—24. — Vokabel- 
låsning.

Latin. 8 t:r. — Rabe’s lårobok, formlåran samt 1—2 afdeln. af låseboken. — Vokabellåsning. 
Behofliga delar af Syntaxen muntligt meddelade.

Mathematik. 5 t:r. — Algebra: de fyra råknesåtten i hela tal; låran om Bråk påbbrjad. —■ 
Geometri: låran om liniers stållning till hvarandra samt om trianglar och parallelo
grammer. (Euklid. Bok. 1—2). — Arithmetiska bfningar så mycket tiden med- 
gifvit.

Naturlåra. 2 t:r — Botanik: Anderssons lårobok, håft. 1 afslutad, fornamligast med afseende 
på blommans och fruktens terminologi, med ledning af Anderssons våggtaflor och egna 
våxtsamlingar. — Excursioner; insamling af ytterligare 50 våxtarter. — Zoologi: 
Torins lårobok, Dåggdjuren, med ledning af Krans’ ”das Thierreich in Bildern” och 
låroverkets naturaliesamliug.

Historia och Geografi. 5 t.r. — Gamla Tidens och Medeltidens Historia efter Pallins lårobok. 
— Ofversigt af de fråmmande verldsdelarnas polit. Geografi samt de fbrnåmsta Eu- 
ropeiska kulturlandernas polit. Geografi repeterad.

Femte Klassen. .
Kristendom. 2 t:r. Katekesen repeterad. —• Bergs bibelhandbok, Nya Testamentet. — Bibel

låsning lika och tillsammans med 4:de klassen.
Modersmålet. 3 t:r. — Språklåran repeterad. — Låsebfningar såsom i foregående klass. — 

Rattskrifningsbfningar. — Hvarannan vecka en uppsats på tid utom lårotimmarne.
Tyska. 3 t:r. — Formlåran fullståndigare; Syntaxen fortsatt och utforligare i forening med ex- 

temporerade bfningar. — Låseboken styck. 61—94. — Schillers Wilhelm Tell, Ler 
—3:er Aufz. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Engelska. 8 t:r. - Formlåran repeterad. — Af Syntaxen låran om Artiklarna, Pronomen, In
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finitivers och Participium i forening med extemporerade bfningar. — Liiseboken, st. 
24—41. — Vokabellåsning. — Skrifofningar på lårorummet.

Franska. 3 t:r. — Olde’s larobok, det vigtigaste af formlåran till de oregelbundna Verberna. 
— Låsebokens l:sta afdelning, styck. 1 — 30.

Lalin. 8 t:r. — Formlåran fullstandigare och repeterad. — Kasuslåran. — Af Syntaxen fbr 
bfrigt det nbdigaste muntligen meddeladt. — Rabe’s låsebok, 3:dje afdelningen.— 
Cornelius Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pansarias, Cimon, Lysander, Al- 
cibiades.

Utathematik. 5 t:r. Algebra: låran om Bråk afslutad; låttare eqvationer af forstå graden med 
en obekant jemte problem. — Geometri: låran om cirklar och månghbrningar (Eukl. 
Bok. 3—4). — Arithmetiska bfningar så mycket tiden medgifvit.

Naturlara. 2 t:r. — Botanik: Anderssons larobok, haft. 2, Dicotyledoneæ, med ledning af egna 
våxtsamlingar, Fristedts Exsiccater och Låroverkets herbarium.—Excursioner: insam- 
ling af ytterligare 75 våxtarter. — Zoologi: Torins larobok, de vertebrerade djuren, 
med ledning af Krauss’ "Bilder”, Sundevalls "Atlas till Svenska foglarne” och Låro
verkets naturaliesamling.

Historie och Geografi. 4 t:r. -- Wennerstrbms lårobok i Allm. Histor. afslutad och repeterad, 
samt Fådcrneslandets Historia repeterad från och med Gustaf Wasa. — De fornåm- 
sta Europeiska kulturlandernas samt Amerikas polit. Geografi repeterad.

Något ombyte af lårobocker har ej under låseåret egt rum vidare, ån att Pallins lå
robok i Allmånna Historien med detta låseårs borjan blifvit antagen for 4-de klassen i 
stållet for Wennerstroms, som dittills i nåmnda klass begagnats och ånnu fbljes af 5:te 
klassens lårjungar.

Undervisning i vålskrifning har medefelats i l:sta klassen 2 timmar, i 2:dra klassen 
1 och i 3:dje klassen 1 timme i veckan.

Till undervisning i Teckning hafva varit anslagna och i den allmånna låseordningen 
upptagna: fbr klass. III—I en timme i veckan samt for klass. V—IV två timmar. Vid 
undervisningen begagnas de från K. Ecclesiastik-Departementets Expedition bekomna vågg- 
taflorna och hafva de långst fbrsigkomna lårjungarne medhunnit 2:dra kursen till och med 
Tabeil X.

Vid ofningarna i Sang hafva lårjungarne varit fbrdelade i 2:ne afdelningar, den lågre 
bestående af klass. I—II och den ofre af klass. V—III. Hvardera afdelningen har haft 
1 timmes undervisning i veckan fbrutom den timme, under hvilken båda afdelningarna bf- 
vats gemensamt i koralsång. Den lågre afdelningen har undervisats i låran om de musi- 
kaliska tecknen, tonarter o. s. v. samt bfvats i tontråffning och enståmmig sång. Den ofre 
afdelningen har undervisats i låran om tempo, de musikaliska termerna o. s. v. samt bfvats 
i tontråffning och flerståmmig sång. Ofningar i Instrumentalmusik hafva egt rum 2:ne 
timmar i veckan. Af de lårjungar, som deruti deltagit, hafva 5 bfvats i behandlingen af 
blåsinstrumenter, 3 i orgelspelning och 4 i violinspelning (1 under Hbstterminen och 4 un
der Vårterminen).

I Gymnastik- och Vapenbfningarna deltogo under forrå årets Vårtermin 61 lårjungar. 
Lårjungarnes hela antal var under terminen 66, deraf 9 ofver och 57 under 15 år. Anta
let af dem, hvilka låkaren fbrklarat bbra från deltagande i ofningarna befrias, var 5, af 
hvilka 1 befriades på grund af sjukdom i andedrågtsorganerna, 2 på grund af fel i rbrel- 
seorganerna samt 2 till fbljd af allmån svaghet. Under Hbstterminen, då lårjungarnes hela 
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antal var 68, deraf 10 dfver och 58 under 15 år, voro 4 från ofningarna befriade, 2 på 
grund af fel i rorelseorganerna, 1 på grund af bråck samt 1 på grund allmån svaghet. Af 
dem, som uppnått 15 års ålder och i Gymnastikofningarna deltagit, fanns under året in
gen, som ej fick i vapenofningarna deltaga.

Lårjungarne voro under båda terminerna fordelade på 2 afdelningar, hvardera delad 
i 2 rotar, af hvilka afdelningar den lågre, bestående af l:sta och 2:dra klassens lårjungar, 
bfvades hvarje dag en half timme omedelbart efter morgonlektionernas slut kl. 10, och den 
hogre afdelningen, bestående af 3:dje—5:te klasserna, en half timme omedelbart fore mid
dagslektionernas borjan kl. 12. En eftermiddagstimme i veckan var anslagen till vapen- 
ofningar — bestående i gevårsexercis och infanterimanbver — och dermed under de tider, 
våder och våglag tillåto, forenade utmarscher, och foretogos sådana ofningar i fria luften 
under en del af Maj månad, samt September och halfva Oktober. I vapenofningarna del
togo lårjungarne ur 3:dje—5:te klasserna jemte några få dertill vuxne ur de lågre klasser
na, tillsammans till ett antal af under Vårterminen 38 och under Hostterminen 30.

Under året voro ofningarna instållda under de båda stora marknaderna samt 4 an
dra dagar, på hvilka lårjungarne hade lof, tillsammans 8 halftimmar for hvardera afdel
ningen, samt dessutom från den 10 Maj till Vårterminens slut, under hvilken tid Låraren 
bevistade sitt Regementes moten.

Dessa dfningars goda inflytande på lårjungarnes helsa, hårdighet, kroppsliga hållning 
o. s. v. horas år från år foråldrar och målsmån med tacksamhet erkånna; att lårjungarne 
sjelfva kåmia detta inflytande, synes den allt storre och storre glådje och lifaktighet visa, 
hvarmed de hångifva sig åt dessa ofningar.

Lararne.
Tjenstgoringsskyldighet och undervisningsåmnen voro under Hostterminen på foljande 

sått mellan lårarne fordelade:
Rektor: Latin i klass. V—IV, 13 timmar i veckan, Tyska i V, 3 t:r, i IV 4 t:r; råt- 

tat Tyska hemthemata i V—IV; klassforeståndare for V.
Kollega L. T. Sundéll: Mathematik i V—II, 20 t:r; Tyska i II, 7 t:r; klassforestån

dare for VI.
Kollega, Fil. D:r G. H. von Stapelmohr: Alla åmnen i I utom Teckning, 26 t:r; Kri

stendom (Bibi. Hist.) i III, 1 t:e; Klassforeståndare for I.
Kollega, Fil. Dokt. J. E. E. Ahrling: Historia och Geografi i V—II, 19 t:r; Natur

låra i V —II, 8 t:r; råttat 4:de klassens Svenska uppsatser; Klassforeståndare for III.
Kollega, Fil. Dokt. S. O. Stenberg: Kristendom i V—II, 7 t.r; Modersmålet i V—II, 

19 t:r; morgonbonerna; råttat 5:te klassens Svenska uppsatser; Klassforeståndare for II.
Kollega, Fil. Dokt. G. V. Kemner: Franska i V, 3 t:r; Engelska i V—IV, 15 t:r; 

Tyska i III, 7 t:r; Kristendom (Bibi. Hist.) i II, 1 t:e; Vålskrifning i II, 1 t:e.
Vik. Låraren i Teckning C. G. Goransson undervisade 8 timmar i veckan, Låraren i 

Musik J. E. Soderberg 5 timmar och Låraren i Gymnastik, Løjtnanten S. A. Halhtrbm 
7 timmar.
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Under Vårterminen, då båda Gymnastikafdelningarna bfvats gemensamt, har Lojtnant 
Hallstrbm haft 4 tjenstgoringstimmar i veckan.

Ledig ordinarie lårareplats vid låroverket år Ritlåraretjensten.
Under Hostterminen uppeholl Privatlåraren C. E. Gbransson denna tjenst såsom Vi- 

karie och belopte sig det honom tillkommande arvodesbelopp af statsmedel till 200 Kr.
Under innevarande termin tjenstgor Fru A. G. Åhrling, f. Kindestrbm, såsom Vika- 

rie for samma tjenst och tillkommer henne for denna termin ett arvodesbelopp af 250 Kr.

Lårjungarne.
Lårjungarnes antal Hostterminen 1876 och Vårterminen 1877.

Klass.

Gemensamma 
linien Reallinien Latinlinien Summa

narv. frånv. narv. frånv. narv. frånv. nårvarande

H.-T. 1576

1 21 — — __ 21
2 15 — — —" — — 15
3 11 — — — — — 11
4 — ~ — 7 — 3 — 10
5 — — 1 6 5 — 11

Summa 47 — 13 — 8 - 1 68
V.-T. 1877

1 20 __ _ - __ 20
2 15 — —- — — 15
3 11 — — — 11
4 — 7 1 — 3 — 10
5 — - 6 — 5 — ) 11

Summa 46 — 1 13 1 8 | 67

For bfversigt ofver de under Hostterminen nårvarande lårjungarnes ålder hånvisas till 
Tabellen, Bil. 1.

Af de under Hostterminen nårvarande lårjungarne voro 
a) från Westmanlands lån ... 53,

„ Orebro lån................................. 7,
„ Kopparbergs lån .... 7,
„ Sodermanlands lån ... 1,

h~) och af dessa 68
i klass. V från Arboga 3, från annan ort 8,

„ iv 5? „ 6, n »J 4,
,, HI j? n n 5,
„ II „ 9, n n 6,
„ I J? „ 14, » 7.

S:a 38, 30.
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For ofversigt ofver lårjungarnes deltagande i Teckning, Musik och Gymnastik hanvi
sas till Tabellen, Bil. 2.

Hemlexor hafva i alla klasser och for hvarje dag blifvit lårjungarne fbresatta, for kl. 
I i ett å två åmnen, for klass, III—II i allmanhet i två åmnen och for de bfriga i två å 
tre amnen, och kunna dessa hemlexor for lårjungar af medelmåttiga anlag i allmanhet an
ses hafva upptagit: for l:sta klassen 1 å Vl2 timme dagligen, for 2:dra och 3:dje klass. 
omkring 2 timmar samt for de bfriga 2 å 3 timmar. Den tid, lårjungarne i 4:de och 5:te 
klasserna behbft anvånda på sina hemscripta, kan antagas till 1 å l1/2 timme i veckan.

Hvad helsotillståndet bland lårjungarne betråffar, har det under året, med Guds nåd, 
varit fullkomligt tillfredsstållande trots den stora sjuklighet, som under året rådt och ånnu 
råder i staden och dess grannskap. Utom nerv- och skarlakansfeber har staden varit hem- 
sbkt af en ånnu fortfarande koppepidemi. Af denna sjukdom har blott en af Låroverkets 
lårjungar varit angripen, dock ytterst lindrigt, så att han efter blott en veckas sjukdom 
kunde åter deltaga i undervisningen. Allmån revaccination verkstålldes i tid på uppma- 
ning af skolans låkare. Att denna sjukdom ej gripit vidare omkring sig bland ungdomen, 
torde, efter hvad låkaren menar, bland annat visa, att lårjungarne i allmånhet hafva sunda 
och snygga qvarter. Hvad lårjungarnes kroppskonstitution betråffar, år densamma den fbr 
deras ålder vanliga, och fbreter ej något nåmnvårdt antal af dem en svagare kroppsbygg- 
nad, ehuru en och annan visat sig chlorotisk.

Fbr ofversigt fbr hvardera terminen under sist fbrflutna kalenderår ofver antalet in- 
skrifna, inom Låroverket flyttade och från Låroverket afgångne lårjungar m. m. hånvisas 
till Tabellerna, Bil. 3 a) 3 J).

Af de 17 under låseåret inskrifna lårjungar hade
12 fbrut bevistat folkskola;

1 „ „ enskildt låroverk.
Fbljande lårjungar afgingo från Låroverket vid forrå Vårterminens slut, efter att haf

va undergått godkånd afgångsprbfning enligt § 37, mom. 2, i Nåd. Stadgan fbr Rikets E- 
lementarlåroverk:

G. Eriksson till H. Elementarlåroverket i Westerås;
C. O. Goransson till „ „
C. E. Eéhlgren till „ „
A. F. Hallmodin till „ „
J. G. Goransson till handel.
De lårjungar, som i ofrigt och utan att hafva aflagt afgångsexamen nåmnda termin 

afgingo från Låroverket, voro fbljande:
Från 4:de klassen:

C. M. Hallmodin till H. Elementarlåroverket i Westerås;
H. W. Sjoberg till „ i Orebro;
G. H. L. Nylén att sbka anstållning vid jernvågarne;
H. D. Stenstrom till Tekniska skolån i Orebro.

Från 3:dje klassen:
H. G. Eriksson till H. Elementarlåroverket i Norrkbping;
O. A- A. Jakobzon att sbka anstållning vid jernvågarne;

6
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Erik Carlsson till landtbruk.
Från 2:dra klassen:

C. L. Lindli fbr svar sjuklighet;
C. G. R. Crug till Handel.

Från l:sta klassen:
E. J. Eriksson till H. Elementarlåroverket i Norrkbping;
J. G. Andersson i Glasmåstarelåra.
Vid Hbstterminens slut afgick 1 lårjunge från l:sta klassen, H. A. Skoglund, utan 

anmålan.
Beloppet af de under sist fbrflutna kalenderår till lårjungarne utdelade stipendier, 

præmier ocb understod uppgick till 699 Kronor 88 ore.
Under Hbstterminen voro 6 lårjungar befriade från afgift till både materielkassan 

och byggnadsfonden samt 6 befriade från afgift till byggnadsfonden men ej från afgift till 
materielkassan. Fbr innevarande termin torde fbrhållandet blifva detsamma.

Undervisningsmateriel.

Fbr Låroverkets egna medel hafva blifvit inkopta: Sveriges Historia, utgifven af O. 
Montelius m. fl., 7 håften, samt Pedagogisk Tidskrift fbr år 1876. Från Chefen fbr K. 
Ecclesiastik-Departementet hafva blifvit till Låroverket bfverlemnade : Svenska Fornminnes- 
fbreningens Tidskrift, Haft. 3—7; ALontelius’, Bibliographie de l'Archéologie préhistorique 
de la Suede; Schlegél och Klingspor: Den icke introducerade Svenska Adelns Åttartaflor, 
Håft. 1—6, samt K. T. Miihlert’s Historiskt—Geografiska Atlas, utgifven af N. Hess. — 
Från Consistorium och andra myndigheter har Låroverket fått emottaga: Bidrag till Sve
riges officiela Statistik, 13 håften, samt den vanliga samlingen af Låroverkens årsberåttel- 
ser. — Från L. J. Hjertas Forlags-Expedition har Låroverket erhållit Walter Scott’s ”the 
Lady of the lake”, utgifven af A. Z. Collin.

Låroverksbyggnader och I »redningsmateriel.
Intet anmårkningsvårdt att omnåmna.

Ekonomiska fbrhållanden.

For ofversigt fbr det sist fbrflutna kalenderåret ofver stållningen i Låroverkets kas- 
sor hånvisas till Tabellen, Bil. 4.

Efter sista årsberattelsens afgifvande har en betydligare donation tillfallit Låroverket. 
Aflidne Grosshandlaren Albert Engvall i Stockholm har nemligen i sitt den 14 Juni 1876
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uppråttade, af honom ocli hans hustru Pauline Engvall, fodd Frykholm, undertecknade 
Testamente, bland annat gjort foljande fbrordnanden:

n5:o) G-ifver jag hårmed till Arboga stads 5-klassiga Lårovérk Femton Tiisen Kronor, 
hvaraf en fond skall bildas, som under namn af Engvallska Stipendiifonden stålles under 
ansvar och forvaltning af Kyrkorådet i stadsfbrsamlingen, stadens Borgmåstare och Scho- 
lans Bector. Ben af denna fond upplopande råntan skall fordelas i fem lika stora stipen
dier vid Låroverket samt tilldelas fem ynglingar, hvilka i forening med stadgadt och godt 
uppfbrande ådagalågga utmårktare håg och fallenhet for studier, åro fattige och sjelfve fbdde 
inom Arboga stad eller ock soner till fbråldrar, hvilka minst tio år varit derstådes bosatte. 
Stipendierna skola tillkomma ynglingarne vid tolf års ålder, och af dem innehafvas till 
scholtidens slut; fortsåtter stipendiat derefter oafbrutet studier vid annat lårovérk må dock 
stipendiet kunna innehafvas, tilis tjuguett års ålder år af honom uppnådd. Stipendiernas 
antal må under inga vilkor få fbrokas.” '

”De hår ofvan beståmda legater skola ett år efter min dbd af sterbhuset utbetalas.”
Grosshandlaren Engvall, som afled den 18 sistlidne, Januari, var fodd har i staden 

år 1819 af obemedlade fbråldrar samt tillhbrde åren 1829—1835 såsom lårjunge d. v. stads- 
skolan i Arboga. Vålsignelse bfver hans minne!

De belopp, som under sist fbrflutna kalenderår utgått for underhåll och tillbkning af 
boksamlingen, den bfriga undervisningsmaterielen samt inredningsmaterielen, utgjorde for 
den fbrstnamnda 12 Kronor och for de sednare något bfver 100 Kronor.

Exaiuina och Terininsafslutning in. ni.
Med de lårjungar, hvilka under forrå årets Vårtermin anmålt sig till examen for af- 

gång till Hogre Elementarlåroverks 6.-te klass, anstålldes sådan examen den 14 Juni under 
tillsyn af Låroverkets t. f. Inspektor, Prosten och Kyrkoherdeu i Fellingsbro, Fil. D:r A. 
Nystedt. Af de nuvarande lårjungarne i Låroverkets 5:te klass hafva 7 anmålt sig till så
dan afgångsexamen vid terminens slut.

Hbstterminens examen hblls den 19 December, dervid såsom ledare och vittnen voro 
nårvarande: Herrar Inspektor Scholæ, Prosten och Kyrkoherdeu i Arboga, Fil. Dokt. E.K. 
Klingberg, Borgmåstaren JR. W. Bosæus, Fbrste Stadslåkaren, Med. Dokt. C. Wettergren, 
Andre Stadslåkaren, Med. Dokt. W. Hartelius, Handlanden och Riddaren J. 0. Rosendal, 
Rådmannen och Magistrats-Sekreteraren A. Orstrom samt f. d. Fbreståndaren for Arboga 
mekaniska verkstad, Ingenibren och Riddaren C. W- Olsson.

Den offentliga Årsexamen år af H. H. Eforus utsatt till Onsdagen den 13 ihst. Juni 
och kommer att hållas från kl. 9 f. m. till kl. 1 e. m., hvarefter, sedan uppvisning i Gym
nastik, Sang och Musik egt rum, flyttningen klasserna emellan o. s. v. tillkånnagifves, sti
pendier och præmier utdelas och lårjungarne hemfbrlofvas.

Nåst kommande termin bbrjas Thorsdagen den 30 nastk. Augusti kl. 11 f. m.
Arboga den 15 Maj 1877.
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Bil. 3 6.

Hostterminen 1876.

Larjungar afgångnc 
från låroverket i nedan 
I namnda klasser.

Låij ungar fiyttade till nedan 1 
namnda klasser

Lårjungar tillhorande nedan 
namnda klasser den 15 Sept. 
(så vål når- som frånvarande).

Bil. 4.

Klass och Linie.

efter att hafva tillhort når
mast lagre klass af. samma 

linie foljande antal terminer.

1 
från an

Q
var i klasser te.

Fiyttade till 
klassen på

Inskrifne ni CO 

3

från term
inen 

m
ed 14

från 
och 

m
ec 

till term

1 under nåst 
ft

1 
tei

i

CO 

c

grun 
bes

£

d at 
lut

g 3 CO » a’ ~ 5
»5

5'»
3* 

— 3: 
O; W

2 5 T3 O* CD
3 
to „

-•p
Q-i

3
3 w S" CO CD p

0 1 2 3 4 5 CO 
3 CD 

05S5o

3
O

iende ter
slut.

25
? 3

5*
CD 
3 w

rm
inen.

n till och 
ber.
___ 

,. .1

cd 
3 
g-

m
ellan-

1 — — — __ — —■ 4- —— — 17 21 —. — 1 1
2 .— — 12 — 2 —— —- 1 11 3 — 15 • — — — —
3 .— — 9 — 1 — — 1 6 4 — 11 — .— — —

R 4 .— — 6 — 1 — —- — 7 — — 7 ■ — — -— —

L 4 ■ ■ ■ — 3 — —- ■ • ■— — — 2 1 — 3 ■ — ■ — — —-
R 5 — — 5 — — —- 1 3 2 — 6 — —■ .— —
L 5 — —• 4 — 1 — — — 4 1 — 5 — — -— —

80
Gemensamma linien 21 — 3 __ — 6 17 7 17 47 — — 1 1

g 
S Reallinien .— — 11 — 1 — — 1 10 2 —. 13 — — —— —
S

Latinlinien — __ 7 — 1 — — — 6 2 — 8 — — — —

Summa — — 39 — 5 — — 7 33 11 17 68 i ■- — 1 1

Uppgifter om nedan namnda till låroverket horande kassors stållning 
kalenderåret 1876.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

BehålL 
ning vid 

årets 
bor jan.

Summa 
in- 

komster.

Sk uld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 

vid 
årets 

bbrjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden .... 193,45 549,00 — 742,45 — 340,32 402,13 742,45
Ljus- och Vedkassan . . . 192,88 715,00 -- 907,88 ■ • - 838,23 69,65 907,88
Materielkassan.................... 608,81 588,00 — 1196,81 — 267,30 929,51 1196,81
Bibliotekskassan .... 52,44 8,00 — 60,44 — 12,00 48,44 60,44
Premie- och Fattigkassan . 48,28 62,16 — 110,44 — 87,50 22,94 110,41'
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IV. Sladspedagogien i Koping.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. M. Barkéu.)

A. Undervisningen.
Hostterminen borjade den *30 Augusti och afslutades den 19 December.
Vårterminen, som bppnades den 15 Januari, kommer enligt H. H. Efori beståmmande 

att afslutas den 2 instundande Juni.
Den dagliga undervisningstiden har åfven detta år varit kl. 7—9, 10—12 f. m. 1—2 

e. m. Hvarje morgon har forråttats bon med sång och bibellåsning.
Enligt den faststålda låseordningen hafva såvål under host- som vårterminen Rektor 

meddelat undervisning i Rektorsklassen 26 timmar i veckan uti alla åmnen utom Engelska 
och i Kollegaklassen 2 timmar i Modersmålet, Kollega 2 timmar i Engelska uti Rektors
klassen och 25 timmar i alla åmnen i Kollegaklassen.

Årets lårokurser och dervid begagnade larobbcker:
Forstå Klassen.

Kristendom: (3 t.) 3:e—5:e liufvudst. i Katekesen;
Bibi. Historien: ofra lexlaget: N. Test. hist. 29—slutet; nedra lexlaget: G. Test, 
hist. 1 —39 efter Hiibner.

Modersmålet: (5 t.) innanlåsning i låsebok for folkskolan och Fånrik Ståls Sågner m. fl. med 
återgifvande af innehållet, råttskrifningsbfningar, formlara och det allmånnaste af sats
låran efter Sundéns lårobok.

Tyska språket: (6 t.) Flachs språklåra och Mathesii låsebok. Ofra lexl.: det vigtigaste af form
låran samt från st. 45 i l:a afd. till 2:a afd., såvål tyska som svenska st. i låsebo- 
ken; nedra lex'.: paradigmerna till starka verberna; st. 1—20 i låseboken.

Matematik: (4 t.) Hela tal (repet.) till och med Reg. de Tri, efter olika framsteg. Zweigbergks 
lårobok.

Natwrlåra: (2 t.) Våxtriket och djurriket till stråldjuren efter Agardhs lårobok.
Historia: (2 t.) Ekelunds mindre sammandrag. Ofra lexlaget: Wasaåtten till Gustaf II Adolf; 

nedra lexl.: Olof Skotkonung—Albrecht af Mecklenburg.
Geografi: (2 t.) Dahms lårobok. Ofra lexl.: sodra Europa; nedra lexl.: Skandinavien och Ryss- 

land.
Vålskrifning: (3 t.) Engelsk stil efter foreskrift. •

Rektorsklassen.
Kristendom: (3 t.) Biblisk historia, efter Kurtz’ lårobok. Nya Test., Bibelns kånnedom efter 

Welander. Katekesen med analyt. forklaring.
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Modersmålet: (4 t.) Låsning af låsebbeker, Fritbiofs saga m. fl. med redogbrelse for innebållet 
och satsernas upplbsning, satsbildningsbfningar, en skriftlig uppsats på lårorummet i 
veckan, Sundéns formlåra och det vigtigaste af satslaran.

Tyska språket: (7 t.) Svedboms låsebok, lågre lexlaget st. 1 — 54, hogre lexl. st. 126—141 samt 
Schillers Wilhelm Tell med resolution. Formlåran och det vigtigaste af satslåran 
efter Flachs och Hjorths lårobocker. Lokutions- och skrifofningar på lårorummet.

E/ngélska: (2 t.) Enbloms låsebok, ofra lexlaget sidd. 84—108; nedra sidd. 50—69. Det all
månnaste af formlåran efter Enbloms språklåra.

Aritmetik: (3 t.) Bråk och Sorter (repet,), Beg. de Tri, Kedjeråkning efter olika fallenhet och 
iramsteg.

Geometri: (2 t.) lågre lexl.: Euclides I, theoremen dock utan bevis; hogre lexl.: Euclides II och III. 
Naturvetenskap: (2 t.) Torins Zoologi, lågre afd. Dåggdjuren; hogre afd. foglar, reptilier, ba- 

trachier och fiskar. Inl. till botaniken efter Arrhenius.
Historia: (2 t.) lågre afd.: Ekelunds mindre sammandrag af fåderneslandets historia; hogre afd. 

tillika Wennerstroms allm. hist, till Romarne.
Geografi: (2 t.) Europas politiska (repet.), Afrikas, Amerikas och Australiens efter Sorensons 

lårobok.
Vålskrifning: (1 t.) Engelsk och Tysk stil efter forskrifter.

Undervisning i Teckning har af t. f. låraren lemnats Rektorsklassens lårjungar Mån- 
dagar och Torsdagar kl. 3—5 e. m. (4 t. i v.) och omfattat frihandsteckning efter folk- 
skolans våggtaflor, klotsritning efter naturen jemte grunddragen af linearperspektiven samt 
ornamentsritning, hufvudsakligen efter W. Hermes’ Zeichenschule.

I Sang hafva skolans al)a lårjungar, som icke saknat naturlig fallenhet, varit indelade 
i två afdeln., hvilka undervisats Tisdags- och Fredagsefterm. kl. 3—‘/a^ (3 t. i v.), neml.: 
hogre afd. i tontråffning inom alla tonarter, 2-ståmmig sång efter Larssons och Sandbergs 
lårobocker, koralsång gemensamt med lågre afd., hvilken ofvats i notkånnedom, tontråff
ning och enståmmig sång efter Cronhamns lårobok. Sju lårjungar hafva enskildt njutit 
undervisning i Pianospelning och 1 tillika å Violin.

I Gymnastik: Tisdagar, Onsdagar, Fredagar och Ldrdagar kl. 12—1 (4 t. i v.), tiden
så fbrdelad att till 

lekar o. d. anvåndts ungefår. 40 min.
fristående gymnastik................................... 11. 20 „
redskapsgymnastik....................................11.
marsch- och vapenofningar .... . 11. 4 t;r>

Då våderleken i borjan af Hostterminen och slutet af vårterminen det tillåt, hafva of
ningarna foretagits i det fria, eljest inom gymnastiklokalen.

B. Lårarne. ‘
Gymnastiklåraren, Lbjtnanten vid K. Nerikes regemente R. Schenstrbm, har sedan 1 

Oktober åtnjutit tjenstledighet for att vistas utrikes och vai- under återstående delen af host
terminen Sergeanten vid K. Lifreg. Grenadierkår C. Klinth forordnad att uppehålla under-
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visningen och under vårterminen Fanjunkaren vid K. Westmanlands regemente Joh. Lilje
malm.

Under begge terminerna har Civilingeniøren E. F. Hultgren haft forordnande som lå
rare i teckning emot det af staten anslagna arvode af 200 kronor for år.

Kollega, utn. Kyrkoherden Fil. Doktor G. Bellander, som 1 Maj tilltrådde Tillberga 
och Hubbo pastorat, kommer dock att efter forordnande uppehålla Kollegatjensten till ter
minens slut. Genom Kyrkoherden Bellanders afflyttning hårifrån efter 13 års nitisk tjenst
gøring forlorar skolan en lårare, som genom sina grundliga kunskaper, sin pligttrohet, red- 
barhet och ålskliga personlighet i lika hbg grad tillvunnit sig samhållets djupa hbgaktning 
och tacksamhet, som ungdomens odelade kårlek och tillgifvenhet. Men om skolan alltså 
gbr en svår fbrlust, så år deremot den forsamling i hbg grad att lyckbnska, som tillegnat 
sig en så trogen och vårdig sjålasbrjare och tillbnska vi Kyrkoh. Bellander af fullaste 
hjerta på det nya arbetsfåltet mycken framgång och vålsignelse i hans ansvarsfulla kali.

Efter Kyrkoh. Bellander har till Kollega blifvit utnåmnd Filos. Doktorn O. F. Hed- 
strom, hvilken vi hårmed helsa hjertligen vålkommen och kunna med allt skål lyckbnska 
skolan att i honom hafva funnit en eftertrådare, hvars utmårkta kunskaper, redan vunna 
erfarenhet i lårarekallet och.vånliga våsen beråttiga till stora fbrhoppningar om en vål- 
signelserik verksamhet. >

Herr Doktor Hedstrom har om sig lemnat fbljande biograf, uppgifter:
Iledstrom, Oskar Fritiof. fodd i Tingstade socken på Gotland d. 10 Juli 1846, aflade ma- 

turitetsexamen våren 1865, inskrifven som student i Upsala våren 1867, aflade ("gamla”) filo- 
sofie kandidatexamen i Maj 1875, disputerade for doktorsgraden samma månad och promovera- 
des 1875, genomgick fullst. profårskurs vid Upsala katedralskola 1876, utnåmndes till kollega 
i Koping d. 13 Sept. 1876, v. kollega i Soderhamn vårterminen 1877, vistades sommaren 1875 
i Tyskland for idkande af språkstudier, har af trycket utgifvit "Ett par små trasker” (”Two 
little skoes”) af Ouida, ofvers. från Engelskan, Norrkoping 1874 samt ”Om Sakuntala, ett in
diskt drama", gradualdisputation, Upsala 1875, m. m.

C. Lårjungarne.
Lårjungarnes antal.

Klass. Hbstterminen 1876. Vårterminen 1877.

Nårvarande. Frånvarande. Summa. Nårvarande. Frånvarande. Summa.

1 34 _ 34 ' 38 2 40
2 20 1 21 19 1 20

Summa 54 1 55 i 57 3 60

I afseende på de under hbstterm. nårvarande lårjungarnes ålder se Bil. 1. 
De under hbstterminen nårvarande lårjungarnes hemorter:

från Westmanlands lån 
„ Orebro „
„ Sodermanlands „

.. 51.
. 2.
•U_54.

7



50
Håraf voro i l:a klassen från Kopings stad . 22.

„ „ „ „ annan ort . . 12. 34.
„ 2:a „ „ Kopings stad . 14.
„ „ „ „ annan ort . . 6. 20. 54.

I afseende på lårjungarnes deltagande i Teckning, Musik och Gymnastik, se Bil. 2
I forstå klassen hafva i allmånhet 2 hemlexor blifvit lårjungarna dagligen fbresatta 

och ansetts erfordra 1—1| timmes hemarbete.
I rektorsklassen 2—3 hemlexor med I5—2j timmes hemarbete.
Lårjungarnes helsotillstånd har med hogst få undantag varit utmårkt godt.
I afseende på antalet inskrifne, flyttade och afgångne lårjungar under sistforflutna 

kalenderår, se Bil. 3 a) och 3 b).
Af de under året inskrifne hafva 15 fbrut bevistat folkskola,

1 njutit enskild undervisning.
Under och efter vårterminen afgingo:

från l:a klassen till mekan. verkstad (E. A. Palm, P. L. Lundgren och O. II. Eriksson) 3.
„ landtbruk (K Eriksson)................................................................. 1.
„ handtverk (K. A. Rlomqvist)....................................................... 1.

utan uppgifven beståmmelse (J. Edvard Lunelholm) .... .hg.
från rektorsklassen till handelsinstitut (A. V. Wassberg).............................. . . 1.

„ jernvågarne (G. A. Rydmark)..............................................1.
„ landtbruk (J. G. Jansson och L. O. Pettersson) .... 2.
„ nåringarne (L. A. L. Rjbrklind)........................................ 1.5.

under hostterminen afgick från rekt.-klassen utan uppgifven hest. (I. V. Bahlberg)__1. 42.
Under sistforflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats i stipendier, premier 

och understod, Kr. 329,30.
Från afgift till materialkassan befriades vårterminen . . . . 13.

hostterminen .... 9.
22.

D. Undervisningsmateriel.

For skolans egna medel hafva inkopts åtskilliga låro- och låsebocker, kartor m. m. 
åfvensom några arbeten till utlåning åt lårjungarne.

Från Konsist.-Expeditionen har skolan fått emottaga de fiesta låroverks årsberåttelser.

E. Låroverksbyggnader m. m. -
Hårvid åro inga betydligare fbråndringar under året att uppgifva.
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F. Ekonomiska fdrhållanden.
Kassornas stållning, se Bil. 4.
Obs. Afgift till Byggnadskassa upptages icke.

Under sistforflutna kalenderår har utgått for underhall och tillokning:
a) af boksamlingen..................................................Kr. 139,60.

d:o till utlåning åt lårjungarne „ 12,75.
b) den ofriga undervisningsmaterielen .... „ 22,24.
c) inredningsmateriel................................................... „ 90,20. 264,79.

G. Examina.

Hostterminens examen holls den 19 December under ledning af skolans Inspektor, 
Kontraktsprosten, Fil. Doktor A. ArJiusiander, bitrådd af Rådmannen J. E. Moller.

Den offentliga årsexamen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 2 Juni och nåst- 
kommande hbsttermin att bppnas den 31 Augusti kl. 11 f. m.

Koping den 11 Maj 1877.

Bil. 1.
Lårjungarnes alder Hostterminen 1876.

■

Klass och Linie, i

i

10 

år.

11 

år.

12 

år.

13 

år.

u 

år.

15 

år.

16 

år.

17

år.

18
år.

Summa 
nårvaran

de lår
jungar.

1 \ 4 4 12 6 5 3 — — — 34
2 I 1 1 1 5 4 6 2 — — 20

Summa | 5 5 13 11 9 9 2 — _ 54
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Bil. 3 b.

Hostterminen 1876.

Lårjungar fiyttade till nedan 
namnda klasser

Lårjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

namnda klasser.

Larjungar tillhorande nedan 
namnda klasser den 15 Sept. 
(så vål når- som frånvarande).

<©

Klass och Linie.

1
2
Summa

efter att hafva tillhort når
mast lagre klass af samma 

linie foljande antal terminer. gjo 
0
0 
0

0

0 1 2 3 4 5
s 
S' 0

05 pøo 
O
0

1
1

1 2 4
24
13

li 2 4 37

Fiyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut

8
8

0
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Bil. 4.

Uppgifter om nedan namnda till låroverket lidrande kassors stållning 
kalenderåret 1876.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 

vid 
årets 

borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Ljus- och Vedkassan . . . 47,97 461,00 — 508,97 408,66 100,31 508,97
Materielkassan.................... 70,87 396,00 -- 466,87 — 264,79 202,08 466,87
Premie- och Fattigkassan . 0,60 20,00 — 20,60 — 20,00 0,60 20,60
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V. Stadspedagogien i Nora.
(Uppgift af Rektor Ernst Brandberg.)

A. Undervisningen.
Hostterminen borjade den 21 Aug. och afslots den 16 December. Vårterminen, som 

tog sin borjan den 22 Januari, kommer att afslutas den 6 Juni.
Med undantag af några veckor under den kallaste årstiden, då morgonlektionerna va

rit framflyttade en half timme, har undervisningen hvarje morgon borjats kl. 1I28 och fort- 
gått till */210 samt vidare 11 - ’/22, hvartill for forstå klassen kommit 2:ne och for andra 
4 låstimmar, hvilka varit forlagda till eftermiddagar, de forrå Måndagar och Torsdagar 
4—5, de senare Måndagar, Tisdagar, Torsdagar och Fredagar 4—5. Morgonlektionerna 
hafva alltid fbregåtts af bon, sång och bibellåsning, som vanligen upptagit 15 minuter. 
Ofningarne i Gymnastile hafva hållits hvarje dag kl. l/22—2 och i Sång Ons- och Freda
gar kl. 3—4 e. m.

Betråffande antalet undervisningstimmar i veckan samt lårjungeantalet under hvardera 
terminen, se nedanstående tabeil:

Klass.
Antal undervisningstimmar i veckan. Antal lårjungar.

Hostterminen. Vår terminen. Hostterm. Vårterm.
Rekt. Koli. Rekt. Koli.

I 11 18 11 18 33 35
II 19 12 19 12 20 21

Summa 30 30 30 30 53 56

De under låseåret begagnade lårobocker hafva varit foljande: i Kristendom: Lindbloms 
Bjorlings och Åkerbloms; i Historia och Geografi: Odhners, Wennerstroms, Dahms och So- 
rensons; i Naturvetenskap: Celanders, Anderssons (med våggtaflor) och Torins; i Matema
tik: Euklidis, Bergii, v. Zweigbergks och Bjorlings; i Svenska språket: Brodéns språklåra 
och Statens låsebok for folkskolan; i Tyska språket: Hjorts, Flachs och Lyths; iEngclska: 
Herléns och Moréns. — Nedanstående kurser i låseåmnena hafva under året blifvit genom- 
gångna:

Forstå Klassen:
Kristendom: Katekes (2 t.): Lexl. 1) 2 hufvudstycken af forklaringen; Lexl. 2) hela låroboken. 

Katekisation, valda psalmverser. — Bibi, historia (2 t.): Lexl. 1) Gamla Testamen
tets; Lexl. 2) Nya Testamentets.
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Historia och Geografi: Filderneslandets historia (2 t.): Lexl. 1) Forntidens och 2:e afdelningar 

af Medeltidens; 2) fr. Sten Sture d. å. till Pfalziska atten. — Geografi efter Sorens- 
son (3 t.): Lexl. 1) det allmånnaste af jordens lander, haf, berg, floder m. m., Eu
ropas statsindelning, Sveriges, Norges, Danmarks, Britiska rikets fysiska och politiska 
samt Ost-Europas fysiska; 2) Brit, rikets och Ost-Europas fysiska och politiska, Cen- 
tral-Europas fysiska samt Osterrike—Ungarns, Tysklands, Hollands och Belgiens po
litiska geografi.

Naturlåra efter Celander (2 t.); Lexl. 1) Afdeln. 3 kap. 12, 13, 14 till Wadfoglar”; 2) Afdeln. 
3 kap. 16, 17, 18, 19, 20.

Matematik: Geometri (l*/2 t.): Lexl. 1) Forstå kursen af Bergius; 2) Defin., postulat., axiom. 
samt bok. I prop. 1—26 af Euklides. — Aritmetik t.): Lexl. 1) Decimal- samt 
allmånna bråk till liknåmniggoring; 2) Allm. bråk, Addition och Division. Hufvud
råkning med alla.

Svenska språket (5 t.): Lexl. 1) Det allmånnaste af Formlåran till starka verben; 2) Formlåran 
fullståndigare jemte repetition. Satsanalys och ett hemtema hvarje vecka.

Tyska språket efter Flach (5 t.): Lexl. 1) Uttalslåran, artiklarnes, substantivens, hjelp- och svaga 
verbens bøjning samt st. 1—13 i Elementarboken; 2) Formlåran utom starka verben 
samt st. 14—40 i Elementarboken.

Andra Klassen.
Kristendom: Katekes (2 t.): Hela låroboken repet. af alla. Katekisation, valda psalmer och 

psalmverser. — Bibi, historian repet. af alla.
Historia och Geografi: Historia (3 t.) Fåderneslandets: Lexl. 1) Nyare tiden fr. o. m. Pfalziska 

atten afslutad och repeterad; 2) Repet. från borjan till Frihetstiden. — Allmån hi
storia: Lexl. 1) Gamla samt l:sta perioden af Medeltidens; 2) fr. o. m. 2:dra perio
den af Medeltidens t. o. m. Nyare historiens slut. — Geografi efter Sorensson (2t.): 
Lexl. 1) Europas politiska fr. o. m. storhertigd. Hessen afslutad samt Sveriges fysi
ska och politiska repeterad; 2) Asiens, Afrikas, Amerikas och Australiens efter Dahm 
samt fullst. repet. af Skandinaviska rikenas och Ost-Europas fysiska och politiska 
efter Sorensson.

Naturvetenskap (2 t.): Zoologi: Lexl. 2) Inledningen, dåggdjuren samt af foglarne till ”Vadare”. 
— Botanik efter Andersson: Lexl. 1) Våxterne 15—20, Sexualsystemet samt af Or- 
ganografien allt med grofre stil; 2) Insaml. och examinering af blommer.

Matematik: Geometri (2 t.): Lexl. 1) Euklid. bok. I prop. 21—48, samt bock. II, HI; 2) Eukl. 
bok. III prop. 20—37 och bok. IV samt repet. af bock. I—IV. — Aritmetik (hvar
annan vecka 5 t., hvarannan 31/a t.): Olika kurser fr. o. m. bråk t. o. m. intresse. 
Hufvudråkning med alla. — Algebra (hvarannan vecka 3 t., hvarannan 3*/2 t., all- 
tid på råknetimmarne): Lexl. 1) fr. borjan t. o. m. bråk; 2) fr. division i hela tal 
till "Irrationela qvantiteter”.

Svenska språket (hvarannan vecka 3 t, hvarannan 4 /2 t.): Lexl. 1) Satslåran fullst. jemte In
terpunktionslåran; 2) repet. af Sats- och Formlåran. Båda lexlagen dessutom haft ett 
hemkria hvarje vecka samt i skolan satsanalys med begagnande af Statens låsebok.

Tyska språket (6*/2 t.): Lexl. 1) Formlåran efter Flach fullståndigare repet., st. 42—47 afLsta 
samt 1—20 af 3:dje afdeln. i Elementarboken samt st. 1—21, 23—27 i Lyths låse
bok; 2) 5 kap. af Syntaxen efter Hjorth jemte muntliga och skriftliga ofningar på 
lårorummet samt st. 29 —31, 33— 37, 40, 41, 43—47, 49, 52, 55, 56 i Lyths låse
bok.

Engelska språket efter Herlén (2’/2 t.): Lexl. 2) Uttalslåran och det vigtigaste af Formlåran till 
partiklarne, st. 1, 5, 12, 33, 36 i Elementarboken samt st. 1—9 i Moréns låsebok. 
Några skrifofningar på lårorummet.
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Undervisningen i Vålskrifning efter Engelska forskrifter har af Rektor meddelats 2 

timmar i veckan åt hvardera klassen.
Undervisningen i Sang har varit forlagd till Ons- och Fredagseftermidd. kl. 3—4. 

Ofningarne hafva bestått i tontråffning, psalmsjungning och lattare en-, två- och treståm- 
miga sångstycken. Några sårskilda afdelningar med sårskilda timmar hafva ej forekom- 
mit; men på de till Sang anslagna timmarne hafva lårjungarne efter olika klasser ochfal- 
lenhet varit fordelade i 3 afdelningar, som hvardera for sig under samma timme ofvats. 
Ingen har helt och hållet varit från dessa bfningar befriad; men några, som dels varit i 
målbrott, dels saknat allt dra, hafva blott deltagit i psalmsjungning. De sålunda delvis 
befriades antal har under Hosttermin varit 5 och under Vårtermin 8.

I afseende på lårjungarnes antal och fdrdelning vid ofningarne i Gymnastik under 
sist forflutna kalenderår meddelas, att antalet dfver 15 år varit under Vårt. 4 och under 
Hostterm. 2, samt antalet under 15 år Vårt. 46 och Hostt. 51. Antalet af dem, som ej 
deltagit i dessa bfningar, har Vårt. utgjort 11 och Hbstt. 10. Orsakerne dertill se nedan
stående tabeil:

Tabellarisk upp^ift 
å antalet lårjungar, som på grund af nedan stående orsaker icke deltagit i 

gymnastikofningarne vid Nora pedagogi år 1876.

Vårtermin 1876.

Lårjun
garnes 
antal.

Miss
bild- 
ning.

Nerv- 
syste
met.

Cir- 
kula- 

tions
organ.

Ande- 
drågts 
organ.

Mat
smålt- 
nings- 
organ.

Bråck- 
och 

bråck- 
anlag.

iJrin- 
ooh 

kons
organ.

Rorel- 
seor
gan.

All- 
mån 
svag- 
het.

Andra 
orsa
ker.

Summa.

Antal. Proc.

Hela 
anta
let.

Of ver 15 år. 752 1 3 4
1 IUnder 15 år.

Summa | 11
17,39
22,oo

46
502

1
2

1
1

3 2
| 3 | 2

8

Hosttermin 1876.
Ofver 15 år.

Under 15 år.

Summa

-1-1 1 l-l-l-l-l-l-l-l 1 I 50 | 2
- | - I - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | 9 |17,65| 51
- I - | 1 | 1 | — | - | 2 | 6 | — | 10 |18,87| 53

Alla lårjungar, som deltagit i gymnastikofningarne, hafva åfven deltagit i fbrekommande 
vapenbfningar. Vid de forrå hafva de varit fordelade i 3 afdelningar, hvar med sin for
man, som under lårarens bfverinseende ledt de for dagen foreskrifua bfningar. Vid vapen
bfningar och marscher ha alla deltagande utgjort en afdelning.

I afseende på de sårskilda slagen af bfningar har apparelj-gymnastik, inledd med 5 
å 10 minuters fristående eller ock fria lekar, ofvats under den kallare årstiden, men march- 
och vapenbfningar hållits under den varmare och alltid i fria luften, så ofta våderleken 
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sådant tillåtit. — Ofningarne hafva varit instålda d. 5 Nov. for snbyra och d. 13 Dec. for 
skurning.

På lårjungarnes helsa, åfvensom på deras raskhet, hurtighet och disciplin hafva de 
gymnastiska ofningarne utofvat ett godt inflytande. Någon extra lårare har ej vid ofnin
garne tjenstgjort.

B. Lårarne.
Betråffande lårarnes tjensteåligganden under hostterminen har Rektor derunder hvarje 

låsevecka undervisat l:a klassens lårjungar: i Kristendom 4 samt i Historia och Geografi 
5 timmar, och 2:a klassens i Kristendom 3, i Historia och Geografi 5, i Tyska språket 6l/a 
och i Engelska 2’/a, tillsammans 26 låsetimmar; Kollega åter l:a klassens lårjungar: i Na- 
turlåra 2, i Matematik 6, i Svenska språket 5 och i Tyska 5 timmar samt 2:a klassens: 
i Naturvetenskap 2, i Matematik 6’/4 och i Svenska språket 33/4, tilis. 30 låsetimmar.

I afseende på de under hbstterm. nårvarande lårjungarnes ålder se bil. 1.

Lårjungarnes i båda klasserna skriftliga uppsatser på modersmålet hafva utom låro
rummet råttats af Kollega, hvaremot Rektor ensam handhaft ledningen af bonestunderne 
med åtfbljande sång, bibellåsning och forklaring.

Under terminen har Kollegan varit foreståndare fbr l:a och Rektor fbr 2:a klassen, 
hvarjemte den fbrre haft vården om museets samlingar och den senare om boksamlingen 
och skolans bfriga materiel. — Tjenstgbringstimmarne fbr låraren i gymnastik och sång 
hafva sammanlagda varit 5 i veckan.

Ingen af lårarne har under låseåret åtnjutit tjenstledighet.
Under både host- och vårterminen har Kollega d:r P. R. Billmanson såsom vikarie 

uppehållit de vakanta lårarebefattningarna i gymnastik och sång. Den tid, som hans tjenst- 
goring i denna egenskap omfattat, har fbr Hbstterm. utgjort 161/, och fbr Vårterm. 193/7 
veckor, och uppbår han derfor i årligt arvode af statsmedel, såsom gymnastiklårare 300 
och såsom sånglårare 200 kronor.

Bland ordinarie lårareplatser åro såsom ofvan nåmnts, gymnastik- och sånglårare- 
platserna ånnu obesatta.

C. Lårjungarne.

Betråffande lårjungarnes antal under hvardera terminen, se nedanstående tabeli:

Hbstterminen. Vårterminen.

Klass.
Geniensam linie.

Klass.
Gemensam linie.

Narv. Frånv. Narv. Frånv.

I 33 — I 35 —.
II 20 — II 21 —

Summa 53 — Summa 56 —

6
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Af de under hostterminen nårvarande lårjungar tillhorde samtlige Orebro lån; men, 

fordelade efter sårskilda hemorter, tillhorde bland l:sta klassens lårjungar 17 Nora stad, 
13 Nora bergsforsamling, 1 Axbergs, 1 Ervalla och 1 Kils socken, och bland 2:dra klas
sens: 14 Nora stad, 4 Nora bergsforsamling, 1 Lindes och 1 Mosås socken.

I afseende å de under hostterminen nårvarande lårjungarnes deltagande i teckning, 
musik och gymnastik, se bil. 2.

Hemlexor hafva for hvarje dag i 2 å 3 åmnen blifvit lårjungarne foresatta; men all- 
denstund dessa lexor i de fiesta fall af lårarne på forhånd genomgås och forklaras, och 
god tid till bfverlåsning i skolan beredes lårjungarne derigenom, att hvardera klassen år 
fordelad i tvånne lexlag, som turvis forhoras, bbra hemarbetena i allmånhet ej anses upp- 
taga mera ån l'/a, hogst 2 timmar for lårjungar af medelmåttige anlag.

Lårjungarnes kroppskonstitution kan enligt besigtning af Stadslåkaren bedbmas så
lunda, att under vårterminen 1876 27 ansetts ega en stark konstitution, men 23 en svag, 
och under hostterminen s. å., 32 ansetts ega en stark, men 21 en svag konstitution Helso- 
tillståndet bland skolungdomen har under båda terminerna i allmånhet varit godt.

I afseende på antalet inskrifne, flyttade och afgångne lårjungar under sist forflutna 
kalenderår, se bil. 3 a och b.

M de under låseåret inskrifne 19 lårjungar hafva 15 forut bevistat folkskola och 4 
begagnat enskild undervisning.

Under vårterminen af sistforflutna kalenderår afgingo från låroverket 14 lårjungar, 
nåmi. 6 från l:sta och 8 från andra klassen; under hostterminen deremot inga. Bland dem 
som lemnade låroverket, hafva 2 afgått till Orebro elementarlåroverk och 1 till Beskowska 
skolan i Stockholm, 1 egnat sig åt handel, 1 åt boktryekeri-, 1 åt mjolnare- och 5 åt 
bergsmannayrket. De ofrige hafva lemnat skolan utan uppgifven afsigt vid afgången.

Under sist forflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats stipendier, premier och 
understod till foljande belopp:

a) stipendier..............................42 kronor 55 ore.
b) premier och understod . 46 kronor 65 ore.

Summa 89 kronor 20 ore.
Från afgift till materiel-kassan hafva for hostterminen 25 och for vårterminen 27 lår

jungar blifvit befriade. Någon byggnadsfond finnes ej vid pedagogien.

D. Undervisningsmateriel.
Efter sista årsredogbrelsens afgifvande har bogsamlingen blifvit tillbkad med några 

håften af Pedagogisk tidskrift, de fiesta af låroverkens årsberåttelser och några af Konsi- 
storii Cirkulår, materielen med en normal-ståmgaffel, museets samlingar med en stenyxa, 
en huggorm, en solvisare, en medalj och diverse silfver-, koppar- och messingsmynt, skånkta 
dels af enskilda inom staden boende personer, dels af skolans lårjungar, och den for ut- 
låning till medellbsa lårjungar afsedda boksamlingen med lårobocker i olika åmnen.
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E. Låroverksbyggnader och Inredningsmateriel.
Allt befinner sig i oforåndradt skick. Blott några reparationer å gymnastik-attiraljen 

samt lårorummens pulpeter och bånkar m. m. hafva under året blifvit gjorda.

F. fikonomiska forhållanden.
I afseende å kassornas stållning kalenderåret 1876 se bil. 4.
Anm. Efter forrå årsredogbrelsens utgifvande har låroverket genom dess Inspektor af 

en icke namngifveu person fått emottaga ett belopp af 50 kronor, som under namn af 
”Gåfvan af Maj 1876” ailt framgent skall såsom ett oforminskadt kapital tillhora premie- 
och fattigkassan och med henne bokforas.

For underhåll och tillokning af boksamlingen och materielen hafva under år 1876 
utgått foljande belopp:

a) boksamlingen...............................................3,75.
6) den bfriga undervisningsmaterielen . 53,69.
c) inredningsmaterielen............................... 43,25-
d) utlånings-boksamlingen..........................69,ro.

Summa 170,19.

G. Kxamina och Tenninsafsliitning ni. m.
llosttermins-examen holls den 16 December, och voro dervid såsom ledare och vitt

nen nårvarande: Inspector scholæ Ositar Bohm, Borgmåstaren G. J. Watz samt Brukspa- 
tronen och Ridd. C. G. Lowenhielm. Vårterminsexamen år af H. H. Eforus utsatt till den 
6 Juni och kommer att fortgå från kl. 9 till half 2. Omedelbart efter dess slut folja pre- 
mieutdelning, ungdomens hemforlofning och terminens afslutning. Uppvisning i gymnastik 
och sång sker foregående dag kl. 6—7 e. m.

Nåstkommande termins borjan år utsatt till den 24 Aug. kl. 10 formidd.
Nora den 16 Maj 1877.

Lårjungarnes alder Hostterminen 1876.
Bil. 1.

Klass och Linie.
10 

år.

11

år.

12 

år.

13

år.

14

"ar.

15

år.

16 

år.

17

år.

18

.år.

Summa 
narvaran- 

de lår
jungar.

1 7 7 10 6 2 1 __ — — 33
2 — — 5 7 7 1 — — 20

Summa | 7 1 7 15 13 9 2 - — — i 53
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Bil. 3 b.

Hostterminen 1876.

Lårjungar flyttade till nedan 
nåmnda klasser

Lårjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

nåmnda klasser.

Lårjungar tillhorande nedan 
nåmnda klasser den 15 Sept. 
(så val når- som frånvarande).

<©

Klass och Linie.

1
2

efter att hafva tillhort når- 
mast lågre klass af samma 

linie foljande antal terminer. B

B
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Bil. 4.

Uppgifter om nedan nåmnda till låroverket horande kassors stållning 
kalenderåret 1876.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 

vid 
årets 

borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Ljus- och Vedkassan . . . 16,91 95,50 — 112,41 — 88,59 23,82 112,41
Materielkassan.................... 1254,13 322,99 -- 1577,12 — 170,29 1406,83 1577,12
Premie- och Fattigkassan . 420,28 95,48 — 515,76 i — 46,65 469,11 515,76
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VI. Stadspedagogien i Linde.
(Uppgift af Rektor, Regem.-Pastorn, utn. Kyrkoh., Fil. Dokt. E. J. Tågtstrom.)

Undervisningen.
Hostterminen borjade den 21 Aug. och slutade den 15 Dec. Vårterminen, som tog 

sin borjan den 22 Jan., kommer att afslutas den 1 Juni.
Låsetimmarna, som i regeln varit forlagda på formiddagarna kl. |8—9 och 10—1, 

hafva under senare tiden varit framflyttade från kl. 8 f. m. till -J2, hvilken åtgård blifvit 
nodvåndiggjord med afseende på de lårjungar, som från landet med bantågen inkomma 
hvarje dag. Fore låsningens borjan har bon hållits och ett kapitel af bibeln med en kort 
forklaring genomgåtts. Lårobockerna åro hufvudsakligen desamma som begagnas i h. Ele- 
mentarlåroverkets i Orebro lågre klasser, der de fleste, som fortsåtta sina studier, soka 
intråde.

Genonighgna Pensa under laseret:
Kristendom: l:a, 2:a och 3:dje hufvudstyck. af katekesen samt af bibi. historien: nedre lexlaget 

nya testamentet efter Åkerblom, och det ofre: delar af Matthei och Luce evangelium. 
Uistoria: nedre lexlaget: från borjan till Gustaf Wasa; ofre: från Gustaf Wasa till Carl XIV 

(efter Dahm och Odhner).
Geografi,: nedre lexlaget: Skandinavien, Tyskland, Osterrike, England, Holland och Belgien (ef

ter Winge); ofre lexl.: Asien, Afrika och Amerika (efter Winge, några efter Sorenson). 
Arithmetik: olika, från och med decimalbråk till och med hela råkneboken (efter Nystrbm). 
Algebra: 2:ne gossar: l:a gradens eqvationer samt kapitlet om qvadratrStter; 2:ne till låran 

om bråk (efter Bjiirling).
Geometri: 1 gosse: 2:a och større delen af 3:dje boken af Euclides; 3:ne: 21 prop, af l:a boken. 
Naturlåra: Mineralogi efter Berlins lårobok med tillhjelp af mineraliesamling.
Svenska språket: nedre lexl.: ordklasserna och formlåran till verbet; ofre: hela låroboken (Brodén). 
Tyska språket: nedre lexl.: innanlåsning och formlåra till adject.; cifre: Explikation af 18—24 

st. af Lyth; syntax: till verbets rektion, samt dessutom skrifbfningar från svenska 
till tyska. (Larobocker: Flach och Lyth).

Fmgelska språket: nedre lexl.: innanlåsning; cifre: "Alfred, a Drama,” "The adventure of the 
Mason” samt "Malteos Story” (efter May); dessutom muntliga ofversåttningar från 
svenska till engelska.

Hvad lårobockerna i allmånhet betråffar, hafva under låseåret antagits Flachs tyska 
lårobok jemte Lyth samt Odhners svenska historia jemte Dahm. Undervisningen i vålskrif
ning har ej skett på någon viss derfor anslagen timme, hvilket tiden ej medgifvit, utan 
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hafva låijungarne hvarje dag skrifvit på lårorummet en skrifsida successive under ledig- 
heten. Någon undervisning i teckning, sång och gymnastik har ej meddelats.

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

E. J. Tagtstrom ensam med 27 tjenstgbringstimmar i veckan.

Lårjungarnes
antal vid slutet af forrå låseåret utgjorde 33. Sedan 5 af dessa afgått till nåringarna, och 
5 blifvit hbstterminen 1876 inskrifna, utgjorde antalet 33. Under innevarande vårtermin 
hafva 9 blifvit nyinskrifne och 2:ne återkommit efter 1 och 2 terminers frånvaro, hvadan 
antalet for nårvarande utgor 44.

Lårjungarnes ålder hbsttermin 1876:

9 10 11 12 13 14 15
år. år. år. år. år. år. år.

I 2 3 2 6 8 10 2 Summa 33.

Af dessa voro 22 från staden och 11 från Lindes bergsfbrsamling; alla således från 
Orebro lån. 3 hemlexor hafva i allmanhet blifvit for hvarje dag lårjungarne fbresatta, och 
kunna hemarbetena i allmånhet anses upptaga 1 å 2 timmar. Helsotillståndet i allmånhet 
godt. Af under låseåret inskrifne hafva 11 bevistat folkskola och 3 åtnjutit enskild un
dervisning. Under sist fbrflutna kalenderår hafva till lårjungarne i stipendier, premier och 
understod utbetalats en summa af 44 kronor 75 bre. Under hbstterminen hafva 6 lårjun
gar blifvit befriade från afgift till materielkassan, och under vårterminen 9. Någon bygg- 
nadsfond finnes ej hår.

Undervisningsmaterielen
har under året blifvit tillbkad med en stbrre politisk karta ofver Sverige och Norge, en d:o 
fysisk ofver d:o, en mineraliesamling samt Låroverkens årsredogbrelser. Dessutom har pe- 
dagogien från Orebro låns landsting såsom gåfva emottagit 5 kartblad af "Rikets ekono- 
miska kartverk" (Orebro lån).

Inredningsinaterielen
har blifvit tillbkad med ett par bord jemte 4 st. bånkar.
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Ekonomiska fdrhållanden.
Kassornas stållning kalenderåret 1876 synes af nedanstående tabeil:

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 

vid 
årets 

borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden .... 
Ljus- och Vedkassan. . . 

Materielkassan....................  
Bibliothekskassan .... 
Premie- och Fattigkassan .

1127,29

4,83

F i n 
129,75 
139,51 
Fin

19,00

n e s
209,16

n e s
0,92

e j-
338,91 

1266,80 
e j-
24,75

189,95 148,96
93,25

24,75

1173,55
338,91

1266,80

24,75

Undervisningsmateriel har under året inkopts for 52 kronor.
Inredningsmateriel for 40 kronor.

Examina och Terminsafslutning m. in.
Hostterminsexamen boils den 15 Dec. kl. 10—1 i nårvaro af Kontrakts-Prosten, Leda- 

moten af K. N. O., Fil. och Theol. Dokt. C. D. Arosenius. Vårterminens examen år, så
som ofvan sades, beståmd till den 1 Juni kl. 9 f. m., hvarefter premier komma att utde- 
las och ungdomen hemforlofvas. Nåsta termin kommer att borja kl. 10 f. m. måndagen 
den 27 Augusti.

Lindesberg den 5 Maj 1877.


