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I. Redogorelse for hogre Elementarlåroverkel 
i Weslerås.

A) Undervisningen.

Hostterminen borjade den 25 Augusti och slutade den 17 December.
Den 15—17 November inspekterades låroverket af Byråchefen R. N. O. Dokt. 

E. Widmark, som afhorde undervisningen i alla klasser och afdelningar.
Vårterminen borjade den 21 Januari och kommer att afslutas den 6 Juni.
Undervisningen, som hela låseåret fortgått utan afbrott, har varit fbrlagd till 

fbljande tider på dagen: kl. 7—9, 11—2 samt 4—5 på Måndags- och Thorsdagsefter- 
middagar. Gemensam morgenbon med bibellåsning och forklaring, hvilken omfattat 
Marci Evangelium samt halfva Apostlagerningarna, har egt rum hvarje låsdag på fjer- 
dedelstimmen fore kl. 7. Gemensam aftonbon har hållits endast på Måndagar och 
Thorsdagar. For forstå klassen har morgenbonen bbrjat kl. 7 ’/4 och lasningarna 
kl. 7’/,.

Gudstjenst har hållits hvarje Sbndag under den kallare årstiden på skolsalen for 
hela ungdomen; under den blidare årstiden har vid pass halfva antalet lårjungar en
ligt af Rektor faststalld ordning bfvervarit gudstjensten i Domkyrkan, den andra 
hålften på skolsalen. Responsorierna vid gudstjensten i Domkyrkan hafva utfbrts af 
skolungdomens chbr, som for detta andamål varit indelad i 2 afdelningar, hvilka tur
vis tjenstgjort.

Gymnastikbfningarna hafva varit fbrlagda till eftermiddagarna kl. 5—7 tre da
gar, kl. 5—6 en dag i veckan. Ofningarna i målskjutning med salongsgevår samt 
fåktning hafva egt rum kl. 10—11 tre dagar, kl. 5—6 en dag i veckan; målskjutning 
med skarpa skott har egt rum på Lbrdagseftermiddagarna under Hbstterminen, så lan
ge våderleken sådant tillåt.

Sångofningarna voro under Hbstterminen fbrlagda till fbrmiddagarna kl. 9—110, 
10—111, 111—11 två dagar, kl. 4—5 två dagar och kl. 5—6 tre dagar i veckan. Un
der Vårterminen hafva de egt rum f. m. kl. 9—110 fyra dagar och kl. j11—11 lika- 
ledes fyra dagar i veckan; for bfrigt lika som Hbstt. Instrumentalbfningarna hafva 
egt rum en dag kl. 3—4 och 2 dagar kl. 6—7.

Teckningsbfningarna hafva egt rum kl. 11—12 två dagar, kl. 12—1 en dag, kl. 
1—2 två dagar, kl. 3—4 tre dagai’ och kl. 4—5 två dagar i veckan.
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Antalet lårotimmar i veckan, under hvilka undervisning af sarskilda larare med- 

delats, ofningslararnes undervisningstimmar deri icke inberaknade, inhemtas af fbl- 
jande tabeller.

Hosttenninen 1877.

Antal nårvarande larjangav. Antal undervisningstimmar af amneslarare i nedannåmda klasser.

Klass.

Latinlinie 4—5.
Sarskilda Sarskilda å for frivillig

Latinlinien under-
E.® endast for dem visning

to 
c

s
3

1.
2. a
2. b
3.

Real-Latin. 4.

Summa

26
21
22
31

14
21
14

1

12
10

7
5
9
2

26
21
22
31
26
31
30
16
16
4

24
29
29
29

100 I 51 I 45 27 | 223 1111 44 14 I 16

9

9
18

24
29
29
29
37
37
67
55
37
36

56 I 83 i 23 110 I 2 i 3 ;3805)
Anm. 1. 2 timmar Engelska tilis, med real, i samma afdeln.

„ 2. 1 t. Svenska; 5 t:r Franska; 6 t:r Mathematik; 1 t:e Geo
grafi; 1 t:e Fysik; 2 t:r Kemi tillsammans med real, i 6: 2 
(16 timmar.)

„ 3. 3 t. Engelska med real, i samma afdeln.
„ 4. 1 t. tillsammans med frivilliga i 7:1.
„ 5. Hartill komma morgonbonerna, beraknade for 1. till l'/2

t:e; for de bfriga klass. till 4 t:r.

Vårterminen 1878.

lika med Hosttenninen 1877.
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Begagnade lårobocker och genomgångna laro kurser i laseamnena inom de sår- 

skilda klasserna och afdelningarna inhemtas af nedanstående uppgift om

Genomgångna Pensa noder låseårel:

Kristendom.
Kl. 1. 3 tim. — Bibi, hist.: gamla testamentets 40 beråttelser efter Steinmetz. — Katekes:

l:sta hufvudstycket. — Valda psalmer.
Kl. 2. 3 tim. — Bibi, hist.: nya testamentets efter Hilbner. — Katekes: 2:dra hufvudstyc

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

och psalmer.
Kl. 4. R. & L. tillsammans 2 tim. — Katekisation. — Bergs Bibelhandbok. -- Bibellås

ning: Mat. kap. 1—14 med forklaring.
Kl. 5. R- & L. tillsammans 2 tim. — Katekisation. — Bergs Bibelhandbok. — Bibellås

ning: Mark, evang. med forklaring.
Kl. 6. Lågre afdeln. Klassiska linien 2 tim. — Forrå hålften af Norbecks Teologi. 

— l:sta perioden af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning med for
klaring.
Re al-li ni en. — Gamla samt medeltidens kyrkohistoria efter Cornelii larobok. — 
Nya testamentets låsning med forklaring.
Hbgre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Senare hålften af Norbecks Teo
logi. — 2:dra perioden af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning med 
forklaring.
Real-linien. — Det hufvudsakliga af medeltidens samt nyare tidens kyrkohisto
ria efter Cornelii larobok. — Nya testamentets låsning med forklaring.

Kl. 7. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Norbecks Teologi. — 3:dje perio
den af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning på grundspråket med for
klaring.
Hbgre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Repetition af Norbecks Teologi 
och Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning på grundspråket med for
klaring.
Real-linien. — Detsamma med undantag af nya testamentets låsning på grund
språket.

Historia och Geografi.
Kl. 1. 4 tim. (3 i hist. 1 i geogr.) Historia: till Kon. Carl Knutsson efter Ekelunds min

dre sammandrag jemte Alanders lasebok. — Geografi: ofversigt af verldsdelarnes fy
siska geografi samt de skandinaviska låndernas, Ost-Europas och Central-Europas fy
siska och politiska till Nederlånderna.

Kl. 2. 5 tim. (3 i hist, och 2 i geogr.) Historia: från 1397 till och med Carl XI efter E-
kelunds mindre sammandrag jemte Alanders lasebok. — Geografi: Europas från och 
med Nederlånderna.
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Kl. 3. 5 tim. (4 i hist, och 1 i geogr.) Historia: från och med Drottn. Christina jemte lås

ning af samma period i Alanders lasebok. — Geografi: Asiens, Afrikas, Amerikas 
och Australiens samt repetition af Englands, Tysklands, Portugals, Spaniens, Italiens, 
Turkiets och Greklands.

Kl. 4. R. & L. tillsammans 5 tim. (4 i hist, och 1 i geogr.) Historia: Gamla och Medel- 
tidens efter Pallins larobok jemte lasebok af Sjogren. — Geografi: den mathematiska 
samt Europas och Asiens fysiska och politiska.

Kl. 5. R. & L. tillsammans 4 tim. (3 i hist, och 1 i geogr.) Allman historia: repetition 
af Gamla och Medeltidens. Nyare tidens af Pallin last och repeterad. — Svenska 
historien efter Ekelunds mindre sammandrag repeterad. — Geografi: den mathemati
ska samt alla verldsdelarnes fysiska och politiska.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Gamla och Medeltidens 
efter Ptitz’ larobbcker. — Geografi: repetition af den fysiska samt af de skandina
viska låndernas fysiska och politiska.
Real-linien. 3 tim. — Historia: Faderneslandets från och med Gustaf I efter E- 
kelunds større sammandrag. — Geografi: repetition af den fysiska samt af de skan
dinaviska liindernas fysiska och politiska.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Hela Svenska historien efter Eke- 
lunds storre sammandrag. — Geografi: repetition af den fysiska samt af de skandi
naviska liindernas fysiska och politiska.
Real-linien. 4 tim. — Lika med klassiska linien.

Kl. 7. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Palmblads larobok i Nyare 
tidens till 1815 samt repetition af Faderneslandets historia från bbrjan af lutherska 
tidehvarfvet. — Geografi: repetition af den fysiska samt af de skandinaviska lån- 
dernas fysiska och politiska.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Palmblads larobok i Nyare tidens 
historia från Franska revolutionen jemte repetition af Gamla, Medeltidens och Nyare 
historien åfvensom af Faderneslandets. — Geografi: repetition.
Real-linien. 4 tim. — Lika med klassiska linien.

Matematik.
Kl. 1. 4 tim. — Aritmetik: de fyra råknesåtten med decimalbråk och nya sorter (efter Ny-

strom); hufvudråkning.
Kl. 2. 5 tim. — Aritm.: bråk och sorter; hufvudråkning.
Kl. 3. 5 tim. — Aritm.: de fyra raknesåttens tillåmpning på regula de tri och intresseråk-

ning; repetition. — Geometri: åskådningslåra enligt lårarens muntliga foredrag; 
Euklides (Lindmans uppl.) bok. I satserna 1—12.

Kl. 4. R. & L. tillsammans 5 tim. — Aritm.: repet. af reg. de tri och intresseråkning. — 
Geom.: Eukl. bbck. I, II. — Algebra: obrutna qvantiteters add., subtr. och multi
plikation (Bjbrling).

Kl. 5. R. & L. tillsammans 5 tim. — Aritm.: intresse-, rabatt- och diskontråkning, plani- 
metriska och stereometriska råkneexempel, repetition af reg. de tri. — Geom.: Eukl. 
bock. III, IV. — Algebra: obrutna qvantis division, låran om bråk, negativa qvant:r, 
lattare eqvationer af La gr. med en obekant jemte problem.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Aritm.: intresse-, rabatt-, diskont- 
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Kl. 7.

och bolagsråkning. — Geom.: repet. af Eukl. I jemte problemofningar. — Algebra: 
eqvationer af La gr. med en obekant, irrationela qvant:r och qvadratrbtter; problem 
i Bjbrlings probl.-samling La afdeln. I, II, III, V. —Icke-Grekerna dessutom pro- 
blembfningar efter Todhunter och Bjbiling 1 timme i veckan.
Real-linien. 7 tim. — Aritm. och Geom. = klassiska linien. — Algebra: laran 
om negativa qv., irrationela qv. qvadratrbtter, imaginara qv.-r, eqvationer af La och 
2:a graden med en obekant till § 5 af kap. VIII; problem i Bjbrlings probl.-samling 
La afdeln. I—IV. — En skriftlig matematisk uppsats i månaden.
Hbgre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Geom.: problem och teorem såsom 
tillåmpning af Eukl. I, II, III (utan forberedelse). —Algebra: irrationella qvantiteter, 
qvadratrbtter, råkning med radikaler, Lsta afdeln. af Bjbrlings problemsamling; pro- 
portionslåran (efter Hultman). En lårjunge (fbrut realist) har dessutom genomgått 
logaritmer och serier, stereometri (efter Guldberg) samt trigonometri (forstå kursen 
af Phragméns larobok}.
Real-linien. 6 tim. — Algebra: rotter, potenser, logaritmer och serier med talrika 
bfningsexempel. — Stereometri: Guldbergs larobok till sferisk geometri samt tillåmp
ning på råkneexempel. — Skriftliga hemarbeten hvar fjortonde dag.
Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Algebra: eqvationer af andra gra
den och roteqvationer samt tillåmpning håraf på problem af planimetriskt och om- 
våxlande innehåll. — Geometri: proportionslårans tillåmpning på plangeometrien till 
likstålda ligurer (Lindmans larobok), bfningar till Eukl. III och IV (Todh.). — Skrift
liga hemarbeten hvar fjortonde dag under hela låseåret. En lårjunge har dessutom 
genomgått stereometri och trigonometri (Phragméns larobok Lsta afdeln. och stbrre 
delen af 2:dra afdeln.)
Hbgre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Algebra: roteqvationer, planimetri- 
ska problem, eqvationer med flera obekanta foretrådesvis af forstå graden, pioblem- 
bfningar, repetition. — Geometri: låran om likstålda och likformiga planfigurer, pro- 
blem-bfningar, repetition. Skriftliga hemarbeten hvar fjortonde dag, deraf 2 gånger 
under upsigt på lårorummet. En lårjunge har dessutom geuomgått potenser, loga
ritmer, serier, trigonometri och stereometri.
Real-linien. G tim. — Den foreskrifna kursen repeterad och tillåmpad på talrika 
problem-bfningar. Dertill kommer koniska sektioner (efter Hallstrbm). Skriftligt 
hemarbete hvar fjortonde dag, deraf 2 gånger under upsigt på lårorummet.

Naturvetenskap.

Kl. 1. 2 tim. — Ofversigt af menniskokroppens byggnad med ledning af Sandbergs larobok
och Gumperts våggtaflor. Det vigtigaste af våxt-organografien under examinering af 
lefvande våxter och med ledning af Anderssons våggtaflor.

Kl. 2. 2 tim. — Zoologi: Sandbergs larobok, 2:a afdelningen till sid. 57, samt repetition af
La afdelningen. — Botanik: Sandbergs lårobok, 3:e afdelningen till sid. 150 samt 
sexualsystemet. Undersbkning af lefvande våxter.

Kl. 3. 2 tim. — Zoologi: Sandbergs lårobok, 2:a afdelningen till ryggradslosa djur. — Bo
tanik: samma lårobok till sid. 181, det med grofre stil tryckta, samt sidd. 187—196.

Kl. 4. R. & L. tillsammans 2 tim. — Zoologi: Wahlstedts mindre lårobok. — Botanik: 
Kindbergs larobok. — Naturlåra: Sandbergs lårobok, 5:e och 6:e afdelningarne,
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Kl. 5. R. & L. tillsammans 2 tim. — Zoologi och Botanik: repetition af fhreg. kurs. — 

Naturlåra: det allmånnaste om vårt planetsystem och himlakropparne efter Sandbergs 
larobok. Grunddragen af lårau om jorden efter Holmstroms larobok.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. — Botanik: 1 tim. Areschougs låran om våx- 
terna (Lund 1875), 3:e afdelningen till de Monocotyledona våxtfamiljerna (sidd. 
95—163). — Fysik: 1 tim. Christies (bfvers. af Lindeberg) larobok till § 33, om 
jemvigt och rbrelse.
Real-linien. — Botanik, 1 tim.; lika med klassiska linien. — Fysik, 4 tim. Flo- 
deri larobok, l:a delen, Geo-, Hydro- och Aerostatik, jemte tillhbrande problemer; 3:e 
delen, magnetism och elektricitet. — Kemi, 2 tim. Blomstrands mindre larobok, 
metalloiderna och metallerna till Ammonium.
Hogre afdeln. Klassiska linien. — Botanik och Zoologi, 1 tim. Repetition af 
Toréns larobok till blbtdjuren och det vigtigaste af Areschougs larobok. — Fysik, 
1 tim. Christies larobok till § 66 om rørelse med tillhjelp af håfstången jemte los
ning af dithorande problemer efter Floderi problemsamling.
Real-linien. — Zoologi, 1 tim.: lika med klass. linien. — Fysik, 4 tim. Floderi 
larobok, det vigtigaste af låran om Ijudet, Ijuset, varmet, magnetismen och elektri
citeten, jemte losning af dithbrande problemer. — Kemi, 2 tim. Blomstrands mindre 
larobok, det vigtigaste, till jernet.

Kl. 7. Lagre afdeln. Klassiska linien. — Fysik, 2 tim. Låran om vågrbrelsen, Iju
det och Ijuset; repetition af allmånna fysiken till vågrbrelsen. Problem-råkning.
Hogre afdeln. Klassiska linien. — 2 tim. Låran om Ijuset, elektriciteten och 
varmet; repetition; problem-råkning.
Real-linien. — Fysik, 2 tim. Repetition af Floderi larobok fullståndigt med pro
blemer. — Kemi, 2 tim. Blomstrands larobok, repetition. — Mineralogi och Geo
logi, 1 tim. Erdmans larobok. — Mekanik, 1 tim. Repetition af Jochnicks och 
Floderi lårobbcker.

Filosofi.
Kl. 7. Hogre afdeln. 2 tim. — Antropologi och Logik efter Sjbbergs och Klingbergs 

lårobbcker.

Svenska.
Kl. 1. 5 tim. — Upplåsning och forklaring af stycken ur Sundéns och Modins lasebok jåmte

bfning att återgifva innehållet. Af språklåran samma delar som i Tyskan, delvis 
med ledning af Sundéns larobok. Den enkla satsens delar och satsbildningsbfningar. 
Råttskrifning efter Sundéns larobok.

Kl. 2. 6 tim. — Innanlåsningsbfningar ur Sundéns och Modins lasebok 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 satsbildningsbfningar.

Kl. 3. 6 tim. — Låsning af valda stycken i obunden och bunden form såsom i foregående
klass. Formlåran utfbrligare samt den allmånna satslåran efter Sundéns språklåra. 
Råttskrifning efter diktamen med iakttagande af interpunktionsreglerna. Satsanalys. 
Satsbildningsbfningar. Skriftlig bfversåttning från tyska språket på lårorummet.
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Kl. 4. R. & L. tillsammans, 4 timmar. — Låsbfningar i Sundéns och Modins lasebok med 

redogbrelse for innehållet af det lasta. Formlåran och satsliiran tåmligen fullstandigt. 
Satsbfningar. En uppsats eller bfversattning hvarannan vecka.

Kl. 5. R. & L. tillsammans, 3 tim. — Låsbfningar. Svenska språkets syntax jamte sats
bfningar. Repetition. En uppsats eller bfversåttning hvarannan vecka.

Kl. G. Lagre afdeln. Klassiska och Reala linien. 2 tim. hvardera. — Låsning af 
skandinavisk literatur jemte underrattelser om fbrfattarne, samt islandska efter Old- 
norsk Læsebog af N. Nygaard. Stillara efter Sundéns och Modins larobok. Ord- 
bildningslara samt forn-svenskans bøjningsformer. Satsanalys. Verslåra. En upp
sats eller bfversattning- hvarannan vecka.
Hbgre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. — Låsning af 
skandinavisk literatur jamte underrattelser om fbrfattarne samt islandska efter Old- 
norsk Læsebog af M. Nygaard. Ofversigt af Nordiska Mytologien med ledning af 
Sundéns larobok. En uppsats eller- bfversattning hvarannan vecka.

Kl. 7. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Låsning af skandinavisk literatur. 
Ofningar i disposition. Literaturhistoria med ledning af Claesons larobok: t. o. m. 
Gustavianska perioden. Talbfningar. En utfbrligare uppsats i månaden.
Hbgre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. Real-linien. 3 tim. —Låsning så
som i foregående klass. Ofningar i disposition. Literaturhistoria. Talbfningar. Upp- 
satser enligt låroverksstadgan.

Tyska.
Kl. 1. 8 tim. — Substantivens, adjektivens, personliga och possessiva pronomens samt hjelp-

verbens bøjning, jamte det svaga regelbundna verbets aktiva former efter Calwagens 
språklara. — Ofningar i sårskiljande af den enkla satsens delar. — Calwagens ele- 
mentarbok: kurs I (med undantag af st. 19—21, 30) samt af kurs II st. 1—3, 5,8, 
dels muntligen dels skriftligen genomgångna.

Kl. 2. 1 tim. — Det vigtigaste af formlaran efter Calwagens språklara. — Flachs elemen-
tarbok, 3:e uppl., st. 19 — 63. — Ofningar i sårskiljande af ordklasser, satsdelar och 
olika slags satser. — Vokabellåsning-.

Kl. 3. 7 tim. — Substantivens genuslåra jamte repetition af formlåran i bfrigt efter Flach.
— Elementarbok af Flach: 3:e afdeln., st. 1—20. — Elementarbok af Calwagen: 2:a 
afdeln. st. 1—24. — Vokabellåsning, extemporalier och skrifofningar på lårorummet.

Kl. 4. R. & L. tillsammans, 4 tim. — Formlåran fullstandigt efter Flach, samt det vigti
gaste af syntaxen till kap. VI om verbet. — Flachs lasebok: st. 1—39. — Loku- 
tionsbfningar efter Flachs elementarbok. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Kl. 5. R. & L. tillsammans, 3 tim. — Formlåran och det vigtigaste af syntaxen efter Hjort. 
— Flachs låsebok: La afdeln. st. 32—39; 2:a afdeln. st. 1—14. Calwagens låse- 
bok: st. 1—8. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Repetition af formlåran och det vig
tigaste af syntaxen efter Hjort. — Schillers »Wilhelm Tell”, de 3 forstå akterna.
Real-linien. 2 tim. — Repetition af formlaran och det vigtigaste af syntaxen ef
ter Hjort. — Schillers »Wilhelm Tell». — Ett hemthema hvarannan vecka.
Hbgre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Hjorts språklara fullstandigt med 
repetition. — Schillers »Die Jungfrau von Orleans” 4:de och 5:te akt. »Wallensteins 
Tod”, akt. 1—3.

2
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Real-linien. 2 tim. — Det samma som klass. linien och dessutom de 2 sista sån- 
gerna af Gbthes "Hermann und Dorothea" samt Schillers "Maria Stuart” och "Wilhelm 
Tell", La akt. — Ett hemthema hvarje vecka.

Franska,.
KL 5. R. & L. tillsammans, 3 tim. — Oides språklåra: kap. 1—6, det vigtigaste af uttals-

låran och af formlaran. — Oides låsebok: l:sta afdelningen, st. 1—30. — Muntlig 
bfvers. till franska af st. 1—12. — Skrifning af franska verb.

Kl. 6. Lagre afd. Klassiska och Reala linien, hvardera 4 tim. — Oides språklara:
La och 2:a kursen af kap. 2—7. — Oides lasebok: La afd., st. 31—75; 2:a afd., 
st. 1—14, 20, 29—40. — Muntlig och skriftlig bfvers. till franska af st. 13—40.
Hogre afd. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språklara: La och 2:a kursen af 
kap. 2—10. — Oides lasebok: 2:a afd. st. 41—114 samt af 3:e afd. st. 1—4. — 
Muntlig och skriftlig bfvers. till franska af st. 41—68. — Lokutionsbfningar.
Real-linien. 5 tim. — Oides språklara: repetition af La och 2:a kursen af kap. 
2 — 9. — Ofversåttning till franska af svenska afdeln. fullståndigt. — Klints "Litte
rature franc,aise” prosaiska afdeln. sid. 1—80. — Skrif- och lokutionsbfningar.

Kl. 7. Lagre afd. Klassiska linien. 5 tim. — Oides språklara kap. 2—11. — Oides
lasebok: de poetiska styck. — "L’honneur & l’argent” af Ponsard, "L’ambitieux" af Scribe 
La och 2:a akten. — Muntlig och skriftlig bfvers. till franska efter Drysén och Pauli. 
— Lokutionsbfningar. — Ett hemtema hvarannan vecka.
Hogre afd. Klassiska linien. 3 tim. — Oides lårobok fullståndigt med repe
tition. — Klints "Litterature frangaise” prosaiska och poetiska afdeln. — Lokutions
bfningar. — Ett hemtema hvarannan vecka.
Real-lin i en. 5 tim. — Oides lårobok fullståndigt med repetition. — "Le bourgeois 
gentilhomme” af Moliére, akt. 4, 5. "Hernani” af V. Hugo. "Le Tartuffe” af Moliére, 
akt. 1 — 2. — Talbfningar efter "Echo fran^ais.” — Ett hemtema hvarje vecka.

Fngelska.
Kl. 4. R. 7 tim. — Modins språklåra och elementarbok: uttals- och formlaran inbfvade i 

sammanhang med elementarbokens forstå kurs. — Skrifbfningar på lårorummet.
Kl. 5. R. 7 tim. — Låsofningarna i Lbhrs lårobok fullståndigt i sammanhang med mot- 

svaraude delar af Modins språklåra. — Skrifbfningar på lårorummet.
Kl. 6. Lagre afdeln. Icke-Greker. 4 tim. — Modins språklåra: uttalslåran samt det

vigtigaste af formlaran. — Modins elementarbok: La kursen. — Sturzen-Beckers lå
sebok: några valda stycken af forstå kursen.
Real-linien. 3 tim. — Modins språklåra: formlaran samt det vigtigaste af synta- 
xen till Verbets Nominalformer. — Sturzen-Beckers låsebok: La kursen, sid. 1—92. 
— Ett hemthema i månaden.
Hogre afdeln. Icke-Greker. 2 tim. — Modins språklåra: formlaran samt af 
syntaxen det vigtigaste till Verbets Nominalformer. — Sturzen-Beckers låsebok: l:a 
kursen, sid. 76—144.
Real-linien. 2 tim. — Detsamma som icke-Greker.

Kl. 7. Lågre afdeln. Icke-Greker. 3 tim.— Modins språklåra: formlåran samt af synta-
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xen det vigtigaste af kap. I—V. — Sturzen-Beckers lasebok: l.a kursen fr. sid. 98 
till slutet samt senare kursen till sid. 44. — Talbfningar efter ”the Englisli Echo.” 
Klassiska linien (frivill.) 2 tim. — Modins språklåra: uttalslåran samt det vigti
gaste af formlåran. — Modins elementarbok: l:a kursen.
Hogre afdeln. Klassiska linien (frivill.) 2 tim. — Lbhrs larobok fullstån- 
digt. — Sturzen-Beckers lasebok: l:a kursen till sid. 48.
Icke-Greker och Real-linien. 3 tim. — Modins språklåra fullståndigt. — Stur
zen-Beckers lasebok: l:a kursen st. 66 till slutet samt senare kursen sid. 1—63 
jåmte poetiska afdeln. sid 194—219. — Talofningar efter ”the Englisli Echo.”

Latin.
Kl. i. L. 8 tim. — Tornebladhs elementarbok: båda afdelningarna. — Grammatik: detall

månnaste af formlåran efter Ellendt-Seyfferts larobok.
Kl. 5. L. 8 tim. — Cornelius Nepos: Aristides, Conon, Cimon och Iphicrates. — Gramma

tik : Formlåran utfbrligare samt det allmånna af låran om kasus och att-satser i syn- 
taxen efter Råbe. — Skriftliga bfningar på lårorummet.

Kl. 6. Lagre afd. 8 tim. — Cæsar: forstå boken af de bello gallieo. — Ovidius: Meta- 
morphoserna: Quattor ætates, Lycaon och Diluvium.— Grammatik och prosodik efter 
Råbe. — Extemporerade bfningar på lårorummet. — Ett hemthema i hvarje vecka. 
Hogre afd. 8 tim. — Livius fr. o. m. kap. 31 af forstå boken t. o. m. kap. 30 af 
andra boken. — Virgilius Æn.: forstå boken. — Cicero: de senectute afslutad från kap. 
13. — Grammatik och prosodik efter Rabes larobok. — Extemporerade bfningar på 
lårorummet. — Ett hemthema hvarje vecka.

Kl. 7. Lågre afd. 7 tim. — Livius 11,35—111,36. — Virgilius Æn.: III—IV. — Horat. 
Od. I. — Repetition af grammatiken. — Extemporalier. — Ett hemthema hvarje 
vecka.
Hogre afd. 7 tim. — Liv.: 111,61—72. — Virgilius: V,250—VI. — Horatius: 
I, IV. — Ciceros oratio pro Milone. — Grammatik. — Extemporalier. — Antikvi
teter. — Ett hemthema hvarje vecka.

Grekiska.
K:. 6. Lågre afd. 7 tim. — Grammatik efter Lbfstedt: Det vigtigaste af Attiska dialek

tens formlåra till oregelbundna verb. — Aulins lasebok: valda låsbfningar.
Hogre afd. 6 tim. — Grammatik: Attiska formlåran utfbrligare och det allmånna
ste af den Episka. — Xenophons Anabasis: 5:te kap. 2 boken—2:dra kap. 4:de bo
ken. — Homeri Odyssé: I—II.

Kl. 7. Lågre afd. 5 tim. — Grammatik: Oregelbundna verben jemte allmån repetition af 
formlåran. — Det allmånnaste af syntaxen till laran om Infinitivus. ■— Xenophons 
Anabasis: V. — Homeri Odyssé: III, Iliad I—II. — Valda partier af Xenophons 
Memorabilia. — Skrifbfningar å lårorummet.
Hogre afd. 5 tim. — Grammatik: fullståndig repetition. — Xenophons Anabasis: 
V,4—VI,3. — Plato.- Kriton och af Apologia Socratis 1—12 kap. — Iliaden: 
11,300—III,VI. — Odysséen: II—III repet. — Skrifbfningar å lårorummet.

Hebreiska.
Kl. 7. Lågre afd. 2 tim. — Formlåra efter Lindbergs grammatik. — Låsbfningar.
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I afseende på lårobocker har under låseåret det ombyte egt rum, att Steinmetz 
bibi. historia antagits i klass. 1; Sandbergs lårobok i naturkunnighet i 1—5; Areschougs 
låran om våxterna i 6:1; Calivagens Tyska språklåra i 1 och 2, elementarbok i 1 och 
3, låsebok i 5; Modins Engelska språklåra i alla klasser, elementarbok i 4, 6:1 (icke- 
Grek.) och 7:1 (frivilliga); Ellendt Seyfferts Latinska språklara i 4.

I vålskrifning har forstå klassen undervisats li t:e, andra och tredje hvardera 1 
timme i veckan.

Undervisningen i teckning har varit på foljande sått anordnad:
Kl. 1 (1| t:e i veckan), kl. 2 och 3.(hvardera 1 t:e i veckan) hafva tecknat efter 

forstå kursen af de genom Kgl. Eckl.-Departementets forsorg utgifna våggtaflor; mera 
forsigkomna lårjungar åfven efter forlaggsplancher.

Kl. 4 R. (1 t:e) har tecknat och skuggat efter andra kursen af nåmda våggtaflor 
samt efter forlaggsplancher.

Kl. 5 R. (1 t:e), 6 och 7 R. och icke-Greker (hvardera 2 t:r) hafva ofvats i teck
ning och skuggning efter mera utforda forlaggsplancher af Julien och Bucollet m. fl. 
såvål med blyerts som svartkrita. Realisterna i klasserna 7—5 hafva dessutom ofvats 
i byggnads- och maskinritning en timme i veckan, på hvilken timme åfven tecknings- 
ofningarna med frivilliga egt rum.

Vid sångofningarna, som upptagit 8 timmar i veckan, hafva lårjungarne varit 
fordelade i 5 sångklasser, hvilka varit oberoende af lasklasserna.

Fur de sarskilda sångklasserna hafva kurserna och undervisningstiden varit fol- 
jande:
Forstå 
Andra 
Tredje 
Fjerde 
lemte

sångklassen: (32 elever) 1 timme: 15 sångstycken af Cronhamns sånglåra.
„ (23 elever) 1 tim.: forstå halften af Cronhamns sånglåra.
„ (28 elever) 1 tim.: Cronhamns sånglåra fullståndigt.
„ (40 elever) 2 tim.: Duetter och trior.
„ (39 elever) 2 tim.: Qvartetter.

Dessutom hafva de tre lagsta sångklasserna haft 1 timme i veckan choralsång, 
hvari åfven 4:de sångklassen deltagit 1 timme hvarje månad.

Alla eleverna, åfven de som varit befriade från deltagande i sångofningarne, haf
va ofvats i notlåsning, tontråffning och kånnedom om musikaliska tecken och termer.

Samtlige sångelevernas antal ha varit 162.
I violinspelning hafva 12 larjungar erhållit undervisning. Af dessa har 1 genom- 

gått forstå delen af Davids violinskola och Kaysers etyder; de ofriga hafva under
visats efter Hennings violinskola. Undervisningstiden har varit 2:ne timmar i vec
kan.

I orgelspelning hafva 6 lårjungar ofvats tillsammans 1 timme i veckan.
Vid gymnastik- och vapenofningarna voro under kalenderåret 1877 lårjungarna 

fordelade på trenne afdelningar sålunda, att kl. 7:2 utgjorde en afdelning, kl. 7:1—5 
en afdelning och klass. 4—1 en afdelning. Andra afdelningen var indelad i 4, den 
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tredje i 8 ungefår lika stora underafdelningar. Gymnastikofningarna egde rum for 
klass. 5—7:1: Måndagar och Fredagar kl. 5—6, Onsdagar kl. 6—7; for klass. 1—4: 
Tisdagar och Onsdagar kl. 5—6, Fredagar kl. 6—7. Samfålda ofningar i gevårsexer- 
cis och manbver for klass. 5—7:1 fbrehades stundom å nåmda timmar, hvarjåmte kl. 
5 sarskildt ofvades i dessa åmnen m. m. Tisdagar kl. 6—7. I bajonettfåktning ofva- 
des klass. 6 och 7:1 Thorsdagar kl. 10—11.

I faktning med florett och sabel erhollo lårjungame i 7:2 undervisning Månda
gar kl, 10—11 och Thorsdagar kl. 5—6. Målskjutning med for ”salongsskjutning” ap- 
terade gevår forehade klass. 6 och 7:1, ett skjutlag i sender, å gymnastiksalen Lor- 
dagai- kl. 10—11. Ofriga genom Kgl. Cirkulåret den 23 Mars 1870 foreskrifna mili- 
tårofningar, som erfordra en blidare årstid, egde rum på sarskildt for hvarje gång 
med hånsyn till våderleken beståmd tid, skjutofningåhia med 7:2 dock alltid på Lor- 
dagseftermiddagama. Ofningarna omfattade målskjutning i skjutbana for 7:2 samt 
afdelnings- och kompaniexercis i såvål spridd som sluten ordning for 6 och 7:1. Un
der Vårterminen anvåndes hårtill 9 timmar, under Hostterminen 50 timmar, deraf 8 
timmar till målskjutning, under ledning af Gymnastiklåraren. Antalet af Gymnastik- 
lårarens undervisningstimmar har under pågående militårofningar icke inskrankts.

Betråffande från Gymnastikofningarna befriade lårjungar, se nedanst. uppgift:

Tabellarisk uppgift
å antalet lårjungar, som på grund af nedanstående or s al: er icke deltagit i 

gymnastik-ofningarne vid ~Westerås låroverk.

Den 8 Oktober 1877 inspekterades militårofningarna vid låroverket af Majoren 
vid Kgl. Nerikes Regemente R. S. O. m. m. I. F. Lilliéhdok.
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B) Lårarne.

Lårarnes tjensteåligganden voro under Hostterminen 1877 på foljande sått forde-
lade:
Undertecknad Rektor: Latin i 7:1; Latinskrifning med icke-Greker

nerna; gudstjensterna; Latinska hemthemata i 7:1
Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Lofberg: Hist, och Geogr. i 7 och 6;

Svenska uppsatser i L. 6:1..............................................
Lektorn, Fil. Dokt. C. H. Johansen: Nat.hist. i 6, 3 t:r; Fysik i 

R. 7:2 och 6, 10 t:r; Kemi i R. 7 och 6, 4t:r; Mine
ralogi i R. 7:2, 1 t:e; Fysikaliska skrifofningar; Sven
ska uppsatser i R. 6:1: Klassforeståndare i 7:2 . . .

Lektorn, Fil. Dokt. D. A. Sundén: Svenska i 7—5 (utom 1 t:ei 
6:2j, 13 t:r, i 4, 1 t:e; Filofi i 7, 2 t:r; Svenska upp
satser i 7.............................................................

Lektorn, Teol. och Fil. Dokt. C. Schmidt: Kristendom i 7—4, 14 
t:r; Svenska i 6:2, 1 t:e; Hebreiska, 2 t:r; Svenska 
uppsatser i 6:2...................................................

Lektorn, Fil. Dokt. Th. D. G. Widegren: Grekiska i 7, 10 t:r; 
Latin i 7:2, 7 t:r; Latinska hemthemata i 7:2 . .

Lektorn, Fil. Dokt. J. E. Modin: Franska i L. 7:2, R. 7:2 och 
R. 6:2, 8 t:r; Tyska i 6:2, 2 t:r; Engelska med R. och 
icke-Greker i 7:2, icke-Greker i 7:1, frivilliga i 7, 9 
t:r; Franska hemthemata i 7:2; Tyska hemthemata i 
6:2; Engelska skrifofningar utom i R. 6:1; Klassfb- 
reståndare i L. 6:2 ..........................................

Lektorn, Fil. Dokt. Th. C. C. Billbergh: Mathematik i L. 7, i R. 
7:2, L. & R. 6:2, 18 t:r; Fysik i L. 7, 4 t:r; Mathe
matiska skrifofningar; Klassforeståndare i 7:1 . . .

v. Adjunkten E. Hvasser: alla åmnen i 1 klass. (utom Kristen
dom, Kalligrafi och Teckning), 21 t:r; Naturlåra i 3 
och 2 a), 4 t:r; Tyska hemthemata i L. 5; morgon-

i 6:2; morgonbo-
timmar veckan.i13

n

n

n

n

n n

7?

7)

bonerna i 1, l’/2 t:e; Klassforeståndare il . . . 
Adjunkten S. H. Rathsman: Franska i 7:1, L. 6:2, 6:1 och

20 t:r; Tyska i L. 6:1, 1 t:e; Kalligrafi i 3 och 2, 
t:r; Franska hemthemata i 7:1; Klassforeståndare 
L. 6:1.................................................................................

5, 
3 
i

Adjunkten, Fil. Dokt. F. J. L. Wulff: Mathematik i 6:1—3, 25 
t:r, med icke-Greker i 6:1, 1 t:e; Mathematiska skrif
ofningar i R. 6:1; Klassforeståndare i 4 . , . . .

16

18

16

17

17

19 1)

22 7,

26’/ 77 77

24 7? 77

26 77 7?
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Adjunkten, Fil. Dokt. C. A. Hvasser: Grekiska i 6, 13 t:r; Ty

ska i R. 6:1, 5 och. 3, 12 t:r; Tyska hemthemata i R. 
6:1 och R. 5; Klassforeståndare i 5...........

Adjunkten, Fil. Dokt. P. A. Peter son: Hist, och Geogr. i 3 och 
2, 15 t:r; Mathematik i 2 b), 5 t:r; Engelska med icke- 
Greker i 6:1, 4 t:r; Svenska i 2 b), 2 t:r; Klassfore
ståndare i 3.........................................................

Adjunkten, Fil. Kand. K. A. Stigman: Svenska i 4, 3 t:r, i 3, 
6 t:r; Tyska i 4, 4 t:r; Latin i 5, 8 t:r; Naturlåra i 
2 b), 2 t:r; Svenska och Tyska skrifofningar i 4 . .

Adjunkten, Fil. Dokt. C. G. Åstrom: Kristendom i 1—3, 12 t:r; 
Naturlara i 5 och 4, 4 t:r; Svenska skrifofningar i R. 
5; Klassforeståndare i 2 ..........................

Anni. For Adj. Åstrom, som i egenskap af Folk- 
skole-Inspektor under hela låseåret haft par
tiel tjenstledighet, har Lekt. Billbergh tjenst- 
gjort 4 t:r, Adj. Svartz 1 t:e, Adj. Janzon 3 
t:r och v. Adj. Hvasser 1 t:e (tilsammans 9 
timmar).

Adjunkten, Fil. Dokt. J. A. F. Swartz: Latin i 6:2, 8 t:r; Engel
ska i 6:2 (R. och icke-Greker), R. 6:1, 5 och 4,19t:r; 
Latinska hemthemata i 6:2; Engelska skrifofningar i 
R. 6:1; Klassforeståndare i R. 6:1................

Adjunkten, Fil. Dokt. E. Sandelius: Latin i 6:1 och 4, 16 t:r; 
Hist, och G-eogr. i 5 och 4, 9 t:r; Latinska hemthe
mata i 6:1; Klassforeståndare i R. 6:2......

Adjunkten, Fil. Kand. J. Janzon: Modersmålet och Tyska i 2 
(utom 2 timmar Modersmålet i 2 b), 24 t:r; Mathema- 
matik i 2 a), 5 t:r; Svenska skrifofningar i L. 5; 
Klassforeståndare i 2 aj...............................

v. Musiklåraren, Direktor C. J. Bolander: Musik- och Sångof- 
ningar i aUa klasser..........................................

v. Ritlåraren, Lojtnant A. Bjuggren: Teckning i alla klasser och 
afdelningar; Valskrifning il.....................  

G-ymnastiklåraren, Kapten II. Balling: G-ymnastik- och Vapen- 
ofningar i alla klasser (undervisningstiden utom sche- 
ma oberaknad)...................................................

25 timmar i veckan.

„

25 „

29 r „

11 „ 11

12 )J u

11 „ n

16 „

Från och med den 8 November till Hostterminens slut var Adj. Peterson af sjuk- 
dom hindrad att tjenstgbra. Hans tjenst uppeholls då af v. Adjunkten Hvasser, i stål
let for hvilken Stud. A. W. Sebman under samma tid var forordnad att tjenstgora.

Från och med den 25 April till Vårterminens slut har Kapten Balling och från 
och med den 2 Maj likaledes till Vårt. slut Lojtnant Bjuggren varit af militåra tjenste- 
åligganden hindrade att tjenstgora vid låroverket. I stållet for den forstnåmda har 
Lojtnanten vid Kgl. Westmanlands Regemente C. A. Schenstrom, hvilken åfven varit 



16
kommenderad att leda militårofningarna, tienstgiort, och i stållet for den senare Fil. 
Dokt. C. N. Palil.

Tjenstlediga: Adjunkten H. E. Lyrberg under hela låseåret; Ritlåraren N. Tuf- 
wesson under hela Hostterminen och Vårterminen till sin dod; Adjunkten P. A. Peter- 
son under en del af Hostterminen (se ofvan) och hela Vårterminen, alla på grund af 
styrkt sjuklighet.

Forordnade: till vik. Adjunkter: Stud. E. Hvasser for Adj. Lyrberg under hela 
låseåret; Fil. Kand. J. Th. Pagander for Adj. Petersen under Våterminen; Musik-Di- 
rektoren G. J. Polander i ledigheten efter afl. Musik-Direktoren J. G. Nordvall till d. 
1 Maj, då Bolander såsom Ordinarie tilltrådde Sång- och Musiklårarebefattningen; 
Løjtnanten vid Kgl. Dal-Regementet A. Bjuggren fOr Ritlåraren N. Tufvesson och ef
ter hans dod i ledigheten efter honom under hela låseåret med undantag for den tid, 
som hår ofvan år angifven. Angående bfriga tillfålliga forordnanden — se ofvan.

Vikarierna tillkommande arvoden af Statsmedel utgbra:
for Hostterminen vik. Adj. E. Hvasser 271:18.

vik. Ritlåraren Bjuggren 263: 28.
vik. Adj. Sehman 97: 25. 631: 71.

for Vårterminen vik. Adj. E. Hvasser 323:05.
vik. Adj. Pagander 486:15.
vik. Ritlåraren Bjuggren 332:18. 1141; 38.

1773:09.
Den 19 Mars 1878 afled hårstådes efter en långre tids sjuklighet Låraren i Teck- 

ning N. Tufwesson. Ehuru ogynsama omstandigheter hindrade honom att tidigt och 
uteslutande egna sig åt sin konst, hade han dock deruti forvårfvat en framstående 
skicklighet, hvilken också så lange helsa och kroppskrafter det tillåto kom hans ele
ver till godo. Hos dessa åfvensom hos kamrater och alla andra, som kommit i till- 
falle att låra kånna hans blida, anspråkslosa och fornbjsama personlighet, qvarlem- 
nar han ett hogt aktadt och kart minne.

N. Tufwesson var fbdd den 1 Augusti 1829 i Svedala af Malmbhus lån; genomgick Ultuna landtbruks- 
Institut och egnade sig derefter några år åt landtbruk intill år 1856, från hvilket år till och med år 1864 
han begagnade undervisningen vid Kgl. Akademien for de fria konsterna, hvars Elementar-tecknings- samt 
Antik-Modell- och Målare-skolor han genomgick; erholl Constitutorial att vara lårare i Teckning vid We
sterns hogre Eletn.låroverk den 6 Juli 1866; tjenstgjorde i denna egenskap från och med Hostterminen 
1866 till och med borjan af Hostterminen 1875, från hvilken tid en alltmera tilltagande sjuklighet hindrade 
honom att tjenstgora.

Den efter Tufwesson lediga lårareplatsen vid låroverket år ånnu icke tillsatt.



C) Lårjungarne.

Antalet når- och frånvarande lårjungar under Hostterminen 1877 och Vårterminen 1878 
synes af nedanstående Tabell:

&
On

Klass.

Gemensamma 
linien Realliuien Latinlinien Summa Total- 

summa,
med 

grekiska
utan 

grekiska från
varande.narv. frånv. narv. frånv. narv. frånv.

nårva rande.
1 26 — ■i — — — — 26 — 26
2 42 1 —- — —* — — 42 1 43
3 31 — —. — - - — __ 31 —■ 31a S 4 — 1 14 — — 12 — 26 — 26
5 — — 21 —. — 10 1 31 31

Oo 6: 1 , — — 14 — ! 9 7 30 — 30
6: 2 ‘ — — 1 — 10 5 16 — 16
7: 1 — — — — 1 7 9 16 16
7: 2 — — 1 — i 1 2 4 — 4

Summa 99 1 1 51 — 27 45 — 222 1 ) 223
1 26 — — — — — 26 _ 26
2 42 1 — — — — 42 1 43
3 30 — — - ■ — — — 30 — 30et 4 — — 14 _ — 12 — 26 — 26

§ 5 — — i 20 1 — 10 — 30 1 81sCb 6: 1 1 — — • 13 — 9 8 __ 30 — 30
6: 2 — — 1 _ 10 5 — 16 _ 16

Oo 7: 1 — — —- — 7 9 — 16 1— 16
Co 7: 2 — — ; 1 — 3 2 — i 6 — 6

Summa 98 1 1 | 49 1 29 1 46 1 — | 222 1 2 224

I sjunde latinklassen hafva under Hbstterminen 1877 fem lårjungar deltagit i
undervisningen i Grekiska och tillika begagnat sig af undervisningen i Engelska och 
Hebreiska; två hafva låst Grekiska och Engelska, men icke Hebreiska, ingen Greki-
ska och Hebreiska men icke Engelska.

I afseende på lårjungarnes deltagande i teckning, musik och gymnastik under
Hostterminen, se Bil. 1.

Hemlexor hafva blifvit lårjungarne i alla klasser fbresatta: i klasserna 1—5iall- 
månhet i 2:ne låroåmnen for hvarje dag, i de bfriga i 3:ne; och kunna dessa hemlexor 
anses hafva upptagit i klass. 1 en timme, i 2 och 3 två, i 4 och 5 tre samt i 6 och
7 tillsammans med de skriftliga hemarbetena fyra timmar om dagen.

Helsotillståndet bland lårjungarne har under hela laseåret varit tillfredsstållande. 
Hvad deras kroppskonstitution betraffar, så kan denna sågas vara i allmånhet god, 
med undantag for några få bland de lårjungar, som deltaga i gymnastikofningarna 
samt några af dem, som från dessa bfningar åro befriade, i afseende på hvilka sist- 
nåmda nårmare besked inhemtas af den dem betraffande hår ofvan intagna tabell, som 
utvisar anledningen till befrielsen.

Antalet lårjungar, som under hvardera terminen af sist fbrilutna kalenderår blif
vit vid låroverket inskrifna, eller inom detsamma flyttade, eller derifrån afgått, se 
Bil. 2 a) och b).

Af de 48 lårjungar, som under låseåret blifvit vid låroverket inskrifne, har ingen 
fbrut bevistat endast folkskola, utan allesammans annan offentlig eller enskild under
visningsanstalt.

3
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Forteckning ofver under sistforflutna kalenderår afgångna lårjungar samt dem

angående uppgifter — se foljande Tabeli:

De afgångne lårjungarnes
namn.

Klass som 
lårjunge 
tillhbrde 
vid af
gangen.

Afgan
gen 

under 
Vårt. 

ochpå- 
fblj.

mell.- 
termin

Afgan
gen 

under 
Hostt. 
ochpå- 

fblj.
mell.- 
termin

Efter 
aiiagd 
god- 
kånd 

af
gangs- 

exa- 
men på 
Vårt.

Af
liden.

Sum
ma af
gång

na.
Anmåld afsigt vid afgrngen.

C. E. Qvarfoth .... L. 7:2 _ — 1 _ _ bfvergång till Universitetet.
A. G. Carlborg .... ti — — 1 — —
J. A. Back......................... — — 1 — —
B. W. H. Lindberger . . — — 1 — — 5?
E. W. Wall..................... — — 1 — —
J. L. Borelius .... — — 1 _ —— 5’

att ingå vid Krigsskolan.0. H. A. Fleming . . . — — 1 — —
N. 0. F. Gr. Oberg. . . — — 1 — —
C. G, G. Gedda .... — —. 1 — —
J. G. Fredriksson . . . — — 1 — — bfvergång till Universitetet.
C. G. Svan ..... — — 1 — —
Th. H. Ljungqvist . . . — — 1 — —
A. Ostlund.......................... 1 — _ — — att priv. fortsåtta studierna.
E. A. Thunblom . . . L. 7:1 1 — — — —
R. C. Rathsman .... L. 6:2 1 — — — — att ingå på Handelskontor.
A. G. C. Lennartsson. . 1 — — — — att priv. fortsåtta studierna.
P. A. Soderholm . . . L. 6:1 1 — _ — — att blifva Landtbrukare.
T. R. H. Valin .... R. 6:1 1 — — — att ingå vid Jernvågen.
0. R. Valin ..... 1 —. _ — — att ingå vid Privatbanken.
A. R. von Unge . . . 1 — ___ — — att bfvergå till annat Låroverk.
C. A. Olauson .... 1 — _ — — att ingå vid Jernvågen.
E. H. Larsson .... 1 — — — — att ingå i Teknisk skola.
J. A. Bylin ..... 1 —- — —■ —
0. F. Reutervall . . . L. 5 1 — — — att ingå på Handelskontor.
B. E. C. L. Cederstrøm . R. 5 1 — _ att bfvergå till Teknisk skola.
E. H. V. Pageis .... 1 — _ _ — —
I. J. J. Linder .... 1 — — — att blifva Sjbman.
J, L. Behm..................... 1 — _ — — att blifva Brukselev.
E. H. Wickholm . . . 1 — _ — — att blifva Sjbman.
A. E. Lindeberg . . . 1 — — — - att ingå i Handel.
K. R. Bjurberg .... 1 — — — — att blifva Brukselev.
E. L. Svensson .... L. 4 1 — — — — att priv. fortsåtta studierna.
J. G. Hbgberg .... R. 4 1 -— — — — att blifva Sjbman.
R. Th. Bjbrklund . . . 1 — _ — — att ingå vid Mekanisk verkstad.
C. W. Wahlenius . . . 1 _ — — —- att ingå i Handel.
G. A. Melin.................... 1 — —- — att ingå vid Mekanisk verkstad.
P. A. Blomqvist. . . . 1 — — — —
M. E. Ruffel..................... 3 1 — — — — att priv. fortsåtta studierna.
F. A. Gillberg .... 1 — — — — att ingå vid Slojdskola.
M. Bjbrklund..................... 1 — — — — att ingå vid Mekanisk verkstad.
C. L. J. Broberg . . . 1 — — — — att blifva Sjbman.
H. G. Lindeberg . . . 1 — — — — att ingå vid Slojdskola.
G. F. Annberg .... 3 1 — — — — att ingå i praktiskt yrke.
T. L. E. Gr. Lindberg 1 —- — — —
G. A. Svensson . . . 1 — — — — att ingå vid Mekanisk verkstad.
E. H. Schbldmark . . . 2 1 — — — — att bfvergå till annat Låroverk.
K. J. 0. Gbtherstrbm . . 1 — — — — att privat fortsåtta studierna.
B. G. A. Lundqvist . . 1 — — — — att ingå i Handel.
A. F. B. Lundqvist . . 1 — — -— — att privat fortsåtta studierna.
G. A. Wretlund. . . . 1 — — — — att blifva Landtbrukare.
J. Hedenstrbm................... 1 — — — — att ingå uti Barberareyrket.
F. A. Wesstrbm . . . R. 6:1 — 1 — — •— att priv. fortsåtta studierna.
E. E. Westerberg . . . L. 4 — 1 — — — att ingå i Handel.
G. W. Ytterberg . . . R. 4 — 1 — — — att ingå vid Jernvågen.
E. A. Nystrbm .... 3 — 1 — — — att bfvergå till annat Låroverk.
C. E. Lundin..................... — 1 — — —
C. G. von Post .... ’i — 1 — — —

Summa 39 6 12 — 57
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Beloppet af mider sistforflutna kalenderår till lårjungarne utdelade stipendier ut- 

gjorde Kr. 1,680:10; premier ocli understod Kr. 556: 34 eller tillsammans Kr. 2,236: 44.
Under Hostterminen 1877 liafva 26 och under Vårterminen 1878 åfvenledes 26 

lårjungar varit befriade från afgift till både materielkassan och byggnadsfonden; från 
afgiften till byggnadsfonden men icke till materielkassan liafva under Hostterminen 
18 och under Vårterminen 20 lårjungar varit befriade: ingen lårjunge har varit be- 
friad från afgift till materielkassan, men icke till byggnadsfonden.

D) Undervisningsmateriel.

For låroverkets medel har inkopts bland annat en Luftpump med horizontal pump
cylinder af metall och tillhbrande apparater: två stycken (ett storre och ett mindre) 
Zink-kolelement; 25 florett-, 12 sabelklingor; en Strix Lapponica uppstoppad; Saint- 
Picrre: Paul et Virginie, Dumas: Napoleon, Souvestre: un philosophe sous les toits, 
Irving: the sketch-book, 8 ex. af hvardera; Scott: Ivanhoe, 9 ex.

Från kronans gevårsforråd har låroverket fått såsom lån 100 stycken exercisgevår 
med bajonetter af 1849 års foråndringsmodell.

For Bibliothekets medel åro inkopta:
Annerstedt, Cl. Upsala Universitets Historia. D. I. 1477—1654. Sth. 1877. Bihang I.

Handlingar. Ups. 1877.
Upsala Universitets Festskrifter:

Sahlin, C. Y. Kants, Schleiennachers och Bostroms etiska grundtankar. 
Ups. 1877.

Sundberg, A. N. Jakob Ulfsson. Ups. 1877.
Mesterton. C. B, Ett Kejsarsnitt. Ups. 1877.
Nyblom, C. R. J. T. Sergel. Ups. 1877.
Edfeldt, H. Om begreppet sedlighet. Ups. 1877.
Alin, O. Om svenska rådets sammansåttning under medeltiden. Ups. 1877. 

Anteckningar om Westmanlands och Dala Nation i Upsala af Enestrbm och M. B.
Svederus. Ups. 1877.

Pedagogisk Tidskrift for 1878.
Pedagogiska blad for 1878.
Nordisk Tidskrift utgifven af Letterstedtska foreningen. 1878.
Posttidningen for 1878.
Sveriges Geologiska undersbkning. Bladen 54—62 samt beråttelse om malmfyndig- 

heter inom Gellivare och Jukkasjårvi socknar. Sth. 1877.
Svensk bokkatalog for 1866—1875. Sthlm 1878.
Upsala Universitets Årsskrift 1878. Filosofi, språkvetenskap och histor. vetenskaper.

I och II. Ups. 1878.
Wiberg, M. Logarithm-Tabeller. Sth. 1876.
Borgenstrbm, A. Stenografisk Tidskrift.
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C. v. Linnés Svenska arbeten utg. af E. Åhrling. l:a h. Sth. 1878.
Svenska Akademiens Handlingar. D. 52.
Westerlund, C. A. Fauna ofver Europas Mollusker. I.

Foljande gåfvor hafva blifvit till låroverket och bibliotheket ofverlemnade:

Från Kongl. Ecclesiastik-Repartementet:
Handlingar ror. Sveriges historia. Ser. I. Gustaf I:s registratur. VII. h. 1. Sth. 1877.
Cronholm A. Trettioåriga kriget och underhandlingarne i Tyskland till Westfaliska 

fredsslutet. D. I. h. 1. Sth. 1876.
Silfverstolpe, C. Historiskt Bibliothek. Ny foljd. D. I. h. 1—3. Sth. 1876 —77.
Samlade Vitterhetsarbeten af Svenska fbrfattare efter Stjernhjelm, utgifna af P. Han

selli. D. 18—20.
Tidskrift for Antropologi och Kulturhistoria. B. I. h. 1, 2.
Rovallius, R. M. Meddelanden fr. Svenska Riksarchivet. I. Sth. 1877.
Ljungstrom G. J. Runa List. Lund 1875.
Svenska Fornminnesforeningens Arsskrift. D. III. h. 2.
Dybeck, R. Runa. Andra Samlingens l:a, 2:a och 3:e haften. Sth. 1874—76.

„ Sveriges Runurkunder. I och II. Upsalas och Stockholms lån.
En samling Danska och Norska Låroverksprogram.

Från Vetenskaps-Akademien:
Ofversigt af Akademiens Fbrhandlingar. 33:e årg.
Handlingar. Ny foljd. 13:e B:et.

„ „ 14:e B:ts l:a håfte.
Bihang till Handlingarne. 3:e B:ts h. 2.
Meteorologiska iakttagelser i Sverige. B. 16.
Minnesteckning ofver Augustin Ehrensvard af C. F. Wærn.
Akademiens minnespenning ofver Archiatern Per af Rjerkén.

Från Svenska Akademien:
Dess minnespenning ofver C. G. Rehnskold.

Från Upsala Universitet:
Medalj preglad till minne af Universitetets 400-åriga jubileum.

Från Svenska Numismatiska Foreningen:
Numismatiska meddelanden. h. 1—4. Sth. 1874—77.

Från Statistiska Central-Bgrån:
Bidrag till Sveriges offic. Statistik:

B. Råttsvasendet. Ny foljd. XVII. 1, 2. Chefens for Justitie-Departementets beråt- 
telse for 1874. Afd. 1 o. 2. XVIII. 1, 2 for 1875. l:a och 2:a afdeln,
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C. Bergshandteringen: Commerce-Collegii beråttelse for 1876.
D. Fabriker och Manufakturer. Commerce-Collegii beråttelse for 1875 och 1876.
E. Inrikes sjbfart och handel. Commerce-Collegii beråttelse for 1875 och 1876.
F. Utrikes handel och sjbfart. Commerce-Collegii beråttelse for 1875 och 1876.
H. Kgl. KLajds Befallningshafvandes Femårsberåttelser. 1871—75. Westmanlands Lån.
I. lélegrafvåsendet. Haft. 15 och 16. Telegrafstyrelsens beråttelse for 1875 och 76.
L. Statens jernvågstra-fik. Trafikstyrelsens beråttelse for 1876.
N. Jordbruk och boskapsskbtsel. XI. Hushållnings-Sållskapens berattelser for 1875. 

Sammandrag af Kgl. Majrts Befallningshafvandes årsvåxtberåttelser 1877.
Q. Skogsvåsendet. h. VIII. Skogsstyrelsens beråttelse for 1875.
S. Allmånna arbeten. Styrelsens for allmanna våg- och vattenbyggnader beråttelse 

for 1876.
T. Lots- och Fyrinråttningen samt lifråddningsanstalterna å rikets buster. Lotsstyrel- 

sens beråttelse for 1876.
U. Kommunernas fattigvård oeh finanser. Statistiska Centralbyråns beråttelse for 1875.
V. Brånvins tillverkning och forsåljning. Beråttelse af byrån for kontrollen å tillverk- 

ningsafgifter for åren 1873—74 och 1874—75.

Från Smithsonian Institution i Washington:
Coutributions to Knowledge. Vol. XX. Wash. 1875.

„ , „ XXL „ 1876.
Annual report for 1874. Washington 1875.

„ „ 1875. „ 1876.
„ „ 1876. „ 1877.

Ih. Porter and J. M. CouVer: Synopsis of Flora of Oolorado. Washington.
H. Gannett. Meteorological observations during 1872. Washington 1873.

„ Lists of elevations. Washington 1877.
Bulletin of the U. S. geological and geographical Survay of the territories. N:o 2. 

Washington 1874 and 1875.
Bulletin of the U. S. Entomological commission. N:o 1 and 2. Washington 1877.
Report from M:r Andrews on the revenue from spirits and on the civil service in 

Sweden. London 1877.
Report fr. M:r Andrews on Pauperisme & Poor-Laws in Sweden and Norway. Lon

don 1877.

Från Westmanlands och Dala Nation i Upsala'.
Akademiskt årstryek under 1876—77.

Från Boktryckaren A. F. Bergh:
1876 års Westerås-tryck.

Från Fbrfattarne:
Bjbrling, C. O. Den Christliga Dogmatiken. D. II, 4:e och 5:e afdeln. Sth. 1877. 
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Petersson, E. Lorentz. Prosten i Mora, Jac. Boethius. Lefnadsteckning. Sth. 1878.
Holmberg, T. Kedogorelse for Westmanlands Folkhogskolas verksamhet 1876—1877. 

Lund 1877.

Från BolB'yckcri-elcven J. A. Andersson:
Novum Testamentum Syriacé. Hamburg 1664.

Från Hr B. Ljungdald:
2:ne exempl. Gordius aquaticus.

Från Jungrnannen Carl Wallgrcn:
En skramla af snackor och krabbor från någon af stilla hafvets oar.
2:ne flygfiskfenor.
En gudabild af sten från Kina.
7 st. Kinesiska mynt.
2 st. mynt från Nederlåndska Indien.
1 st. mynt från Peru.

Från Fru S. Palm i Westerås:
Ett Ekollon från Eorenta Staterna.
Några petrifikater.

Från Hr Edv. Karlsson:
En hajkåk.
1 par Albatrossvingar.

Från Hr J. G. Hogberg:
En hafkatt (Anarrhichas lupus).
En tångspigg (Gasterosteus Spinachia).
En svartflackig Tejstefisk (Gunellus vulgaris).
En Simpa (Cottus scorpius).
En Flundra (Pleuroncetes).

E) Laroverksbyggnader och iBredningsniateriel.

I afseende harpå ar intet annat att omnåmna, ån att några kakelugnar i Låro- 
verkshuset blifvit omsatta.

E) Ekonomiska fbrhållanden.

I afseende på stållningen i Låroverkets kassor vid slutet af år 1877, se Bil. 3.
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Med H. H. Efori tillåtelse och i Ofverensståmmelse med Kgl. Circnlaret den 27 

Nov. 1868 har ett belopp af 500 Kronor lemnats af materielkassan såsom bidrag till 
bestridande af de utgifter, hvilka bora bekostas af ved- och ijuskassan.

Uppå derom af Sektor gjord framstållning har Kgl. Maj:t genom Nåd. bref af 
den 22 Febr. 1878 tillåtit, att till anskaffande af behofliga skolmobler må af Bygg- 
nadsfondens medel anvåndas ett belopp af 1000 Kr.

Tacksamt får jag omnåmna, att Sållskapet KarJsbrdderna åfven detta år till mig 
ofverlemnat 150 Kr., ”fbr att i 2:ne premier, hvartdera å 75 Kronor, vid Vårterminens 
slut enligt Låroverks-Collegii bestammande tilldelas 2:ne behofvande, hoppgifvande 
ynglingar af låroverkets 6:te eller 7:de klass;” samt att vid sistlidne Vårtermins slut 
af onåmda gifvare till mig ofverlemnades dels 20 Kronor att låggas till de premier, 
som då utdelades, dels 4 Kr. att af Lektorn i Svenska språket gifvas till någon lar- 
junge, som visat håg och intresse for studium af modersmålet.

Under det sist forflutna kalenderåret liafva af låroverkets medel utgått ungefar 
fbljande belopp till underhall och tillukning af materielen, nåmligen: till boksamlin- 
gen 130 Kronor; till den bfriga undervisningsmaterielen 500 och till inredningsma- 
terielen 250 Kronor.

G) Ex a ni i n a och Terininsafslutning ni. ni.

Den skriftliga afgångsexamen vid laroverket egde under det sist forflutna kalen
deråret rum 20, 21, 23 och 24 April. Femton af låroverkets lårjungar samt en priva
tist hade i stadgad ordning anmålt sig till denna examen, och blefvo 12 af lårover
kets lårjungar admitterade till den muntliga examen, som hblls den 4:de och 5:te Juni. 
Utom H. H. Eforus voro såsom vittnen dårvid nårvarande: Postinspektoren, f. d. Of- 
versten, R. S. O., R. D. D. O. E. von Wedderkop, Medicine Doktorn, R. K. W. O. Hr 
L. M. Altin, Consistorii-Notarien, Fil. Dokt. J. W. Sjdqvist. Såsom Censorer funge- 
rade Domprosten, L. K. N. O. Fil. Dokt. C. W. Linder och Professorn, R. N. O., L. 
K. V. A. Doktor Hj. Holmgren. Samtlige examinati blefvo mogne fbrklarade.

Till afgångsexamen under innevarande termin hafva anmålt sig samtlige lårjun- 
garne i sjunde klassens hogre afdelning, 6 till antalet, samt en komplettant. Den 
skriftliga examen egde rum den 24, 25, 27 och 29 April och blefvo efter densamma 
samtlige admitterade till den muntliga examen, som år utsatt till den 31 Maj.

Hostterminsexamen med låroverkets fem nedersta klasser anstålldes den 17 sisti. 
December. Årsexamen kommer att hållas den 6 instundande Juni kl. 8—*/2l, hvar- 
efter slutbfning i sang sker på stora larosalen. Sedan derefter klassflyttningen afven- 
som beloningar och understod offentligen gifvits tillkanna, kommer låseåret att afsln- 
tas med gudstjenst i Domkyrkan, då tecken gifves med stora klockan.

Uppvisning i G-ymnastik sker Tisdagen den 4 Juni kl. 7 e. m.
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Att låroverkets Eforus, Biskopen, Kommendbren af Kongl. Nordstjerne-Orden, 

Mogvordigste Herr Doktor C. O. Bjbrling måtte tåokas med sin narvaro gifva åt of- 
vannåmnda offentliga forråttningar okad vigt och betydelse, anhåller jag vordsamast. 
Med samma vordsamma anliållan vånder jag mig åfven till de mån, som H. H. Eforus 
anmodat att såsom ledare och vittnen vid examentillstådesvara: Lånets Hbfding, Kom- 
mendoren af K. N. O. Hr G. B. Charpentier, Chefen for Kongl. Westmanlands Rege- 
mente, Generalmajoren, K. S. O. l:a kl., K. S:t O. O. l:a kl., R. D. D. O. D. A L. 
Sdverstolpc, Postinspektoren, f. d. Ofversten, R. S. O., R. D. D. O. E. von Wedderkop, 
Sekund-Chefen for Lifregem. Grenadiercorps, Ofverstelbjtnanten, Riddaren af K. S. O. 
Frih. 0. Fleming, Domprosten, L. N. O., Fil. Doktor Hr C. W. Linder, Lands-Sekre- 
teraren, Riddaren af K. W. O. Hr C. E. Stålhbs, Borgmastaren, Riddaren af K. W. O. 
Hr E. W. Abenius, f. d. Stadslåkaren, Fångelselåkaren, Ridd. af K. W. O. Hr Doktor 
L. JA. Altin, Lasarettslåkaren, Riddaren af K. N. O. Hr Doktor J. F. Claréus, Prosten, 
Ledam. af K. W. O., Fil. Dokt. Hr L. E. Boberg; och skall rakna det for en heder 
och glådje att vid samma tillfålle få se rått talrikt nårvarande ungdomens Fbråldrar, 
Anhbrige och Målsmån, samt ofrige vetenskapernas och den offentliga undervisnin
gens Gynnare och Vånner.

Nåstkommande Hosttermin kommer att bbrjas Lordagen den 24 Aug. kl. 10 f. m. 
Westerås den 25 Maj 1878.

Ludvig Mossberg.
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Bil. 1.

Uppgift om omtalet af de larjungar, som deltagit i nedan ndmnda ofningar 
Ilostterminen 1877.

Larjungar, som deltagit i
SO? 2;O „o co
P Teckning ff ~B.|

~ g B ® KS g B S | “BE
Klass ocli Linie. CO O, CO S M Æ & to' 80g » g° 8 g^B

o o B tJ. o
aq 
p co . SS. r« -q *-hr »r ® g® pg g.Cl g5: y rt- 0

1 26 26 14 17 1 24 —
2 42 42 10 34 5 36 —
3 31 31 5 30 8 29 —

R 4 14 14 2 11 1 15 —
L 4 12 0 2 9 0 8 —
R 5 21 21 0 14 1 15 —
L 5 10 0 0 6 0 8 —
R 6: 1 14 14 0 9 1 13 13
L 6: 1 16 7 0 9 1 11 11
R 6:2 1 10 10 11
L 6: 2 15 5 0 9 0 13 13
R 7: 1 0 0 0 0 0 0 0
L 7: 1 16 9 0 11 0 13 13
R 7: 2 1 1 0 0 0 1 1
L 7: 2 3 2 0 2 0 1 1

a Gemensamma linien 99 99 29 81 14 89 0
f Real- linien .... 51 51 2 35 3 45 15

Latin-linien . . . 72 23 2 46 1 54 38
Summa 222 173 33 162 18 188 53
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Bil. 2 a.

Vårterminen 1877.

Lårjungar flyttade till 
namnda klasser

nedan Lårjungar tillhorande nedan 
namnda klasser den 1 Febr. 
(så val når- som frånvarande).

Lårjungar afgångne 1 
från Jåroverket i nedan

namnda klasser.
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s
B
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1
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linien

: b * i. 5? 
g s

l vårt 
ns bo

•B £
CD

p “ ”3 “ æ
e ?

pj CD
p

eller i g: CD. P» C SS c 
p

B
flera CD | « ^pj1

§ pj 
CD

1 _ _ __ __ __ 27 __ _ 4 31 __ — — —

2 - — _ . — _ —- — __ 36 — 1 37 — — 6 6
3 — 1 __ 1 _ - . — 28 — 2 3 33 . .—* 1 7 8

R. 4 __ _ _ — — — 20 — — 1 21 ' — — 5 5
L. 4 — — — — .— — — 12 .— — .— 12 1 - —— 1 1
R. 5 — ____ — — __ — ■ 24 — — •— 24 1 — — 7 7
L. 5 ____ — _ — — — 18 —— — .— 18 — 1 — 1
R. 6:1 — __ — — — — ■ - ■ 5 — — — 5 — — 6 6
L. 6:1 — — — — — — — 15 — — — 15 — — 1 1
R. 6:2 — — — — —- —• — — — — i — — — •—
L. 6:2 — — — — — — * ■ ~ 16 —— — 16 — — 2 2
R. 7:1 ____ — — — —. — 1 —• 1 — — '1 ~

L. 7:1 — — — — — — — 4 — — — 4 — — 1 1
R. 7:2 __ _ — _ — — — — —— ■ 1' ■ — — — —— ——
L. 7:2 — — — — — — — 15 — — — 15 i - 1 12 13

5© *• Gemensamma linien - 1 — 1 __ __ 91 __ 2 8 101 — 1 13 14
g Reallinien . . . — — _ — — - — 50 — — 1 51 — — 18 18

Latinlinien . . . — — — — — 80 — — — 80 — 2 17 19
Summa 1 — 1 - — — 1221 —~ 2 9 232 1 - 1 3 48 51
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Bil. 2 &.

Hostterminen 1877.

Låijungar flyttade till nedan 
namnda klasser

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

, Larjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

namnda klasser.

efter att hafva tillhort nar- 
mast lagre klass af samma 

linie foljande antal terminer.

från

Q
var i kla

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut

ÉT CO pr
o5 &

från term
inen 

m
ed 14

från och 
till 

li

under nå c»
Klass och Linie. £3 ■ CO 

* ®
3
CL C?" __CL g CL B ; CO » EJ å £ BP B.o? 

b‘ O 
pQo

cr O:
CD

o"

m a.
' cr

B p’

CD i-1 B <yt 
“ CO

jande 
iin. m a.

0 1 2 3 4 5 D CO O » 3 B 0-0 CD B
eller OQ 5- cl ■ CD B" ‘ B CD,
flera CD 0 p o o crCD §

CD CO p-

1 __ __ __ __ __ __ .. 2 __ — 24 26 — — 1 1
2 __ 2 23 — 3 — 6 27 1 9 43 — — — —
3 — 1 18 — 6 — — 2 16 9 4 31 — 1 1 2

R. 4 — — 10 —. 4 — — — 5 9 — 14 — — 1 1
L. 4 1 1 6 — — — — — 7 1 4 12 — — 1 1
R. 5 — 1 12 — 2 — 3 3 13 5 —. 21 — — —
L. 5 1 — 4 — 3 — — 2 5 3 — 10 — — — —
R. 6:1 — — 11 — 1 — 1 1 8 5 — 14 — — 1 1
L. 6:1 1 — 12 — 1 — — — 12 2 2 16 — — — —
R. 6:2 — — 1 — — — — — 1 — — 1 — — — —
L. 6:2 — — 14 — — — 1 — 15 ■— — 15 — — — —
R. 7:1
L. 7:1 __ — 14 — 1 — — —- 13 2 1 16 — — — —
R. 7:2 — — 1 — — — — — 1 --- - — 1 —• — — —
L. 7:2 — — 3 — — — — —. 1 2 — 3 ——- — — —

•o
Gemensamma linien __ 3 41 __ 9 __ — 10 43 10 37 100 1 2 3

S Real-linien . . . — 1 35 — 7 — 4 4 28 19 — 51 — — 2 2
Latin-linien . . . 3 1 53 — 5 — 1 2 53 10 7 72 — — 1 1

Summa 3 6 129 — 21 — 5 16 124 39 44 223 — 1 5 6
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Bil. 3.

TJppgijter om nedan nåmnda till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1877.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld

[ vid
! årets
j borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden .... 7487, 5 2161,14 __ 9648,49 — 1482,19 8166,30 9648,49
Ljus- och Vedkassan . . . 20,70 3195,24 2127,60 5343,54 1800,oo 3543,54 5343,54
Materielkassan.................... 212,54 1719,00 1931,54 — 1437,54 494,oo 1931,54
Bibliotekskassan.................... 1152,99 102,00 54,36 1305,35 — 205,35 HOO,ool3O5,35
Premie- och Fattigkassan . 116,79 564,98 — 681,77 — 621,50 60,27 681,77
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11. Lagre Elenienlarlamerket i Sala.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. J. G. Westman.)

A. Undervisningen.
Hosttenninen 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 

timmai’ Måndags-, Tisdags- och Torsdags-eftermiddagar och en timme Fredags-eftermidda- 
gar. Fjerdedelstimmen hvarje morgon fore kl. 7 har blifvit anvånd till bon och bibellås
ning. Gymnastikbfningarna hafva forsiggått kl. 12—11 hvarje dag; ofningar i Teckning 
och Sang hafva hållits, de forrå kl. 2—3 Onsdags- och Lbrdags-eftermiddagar, de senare 
kl. 3—4 samma eftermiddagar.

Betråffande antalet undervisningstimmar i hvarje vecka for de sarskilda klasserna 
och låroåmnena se nedan stående tabeli:

Antal undervisningstimmar i hvarje vecka:

L å r o å m n e n. Kl. 1. Kl. 2. Kl. 3.

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

Summa

3
5
6
4
2
4

3
6
7
5
2
5

2
4
5
5
2
4

24 28 | 22

Lårjungarnes antal hostterminen 
„ „ vårterminen .

9
9

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.

Betråffande pensa och lårobbcker se nedan stående uppgift:
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Genomgångna Pensa under låseåret:
Kristendom.

Kl. 1. 3 tim. — Bibi. Hist.: Gamla Test, efter Hiibner. — Forstå hufvudstycket af Kate-
kesen. — Valda Bibelspråk och Psalmer.

Kl. 2. 3 tim. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets efter Hiibner. — Katekes: 2:dra och 3:dje
hufvudst.. — Valda Bibelspråk och Psalmer.

Kl. 3. 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. 1. 4 tim. — Historia: (ill Wasa-åtten efter Ekelunds mindre sammandrag. — Geografi:

det allmånnaste om Verldsdelarne; faderneslandets Geografi; det ofriga Europas fy
siska och politiska till Sachsiska staterna efter Palmblads larobok.

Kl. 2- 5 tim. — Historia: från Wasa-åtten till Frihetstiden. — Geografi: storre delen af
Europas fysiska och politiska.

Kl. 3. 5 tim. — Historia: från Frihetstiden till lårobokens slut. — Geografi: Europas fy
siska och politiska afslutad, jemte Asiens och Afrikas.

Mathematik.
Kl. 1. 4 tim. — Arithmetik: Sorter oeh Bråk efter Zweigbergk, jemte hufvudråkning. —

Geometri: Linearteckning efter Ekman.
Kl. 2. 5 tim. — Arithmetik: Sorter och Bråk, Braks anvåndande på Sorter, hufvudråkning.

— Geometri: Euklides Bok. I, 41 propositioner.
Kl. 3. 5 tim. — Arithmetik: till och med Sammansatt Regula-de-tri. — Geometri: Eukli

des Bok. I samt Bok. III, 25 propositioner.

Naturlår a.
Kl. 1. 2 tim. — Inledning till djur- och våxtrikets kannedom, omfattande det allmånnaste

af låran om menniskans kroppsbyggnad och undersbkning af lefvande våxter. (Ber
lins larobok.)

Kl. 2. 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 på Fiedlers anatomiska 
Våggtaflor, Djurrikets system. — 4 ordningar af Dåggdjuren.

Kl. 3. 2 tim. — Våxtens yttre organer efter Areschoug och Andersson, praktisk tillåmpi
ning håraf på våxter. — Våxtinsamling. — Torins Zoologi: kannedom om mennisko
kroppen. Djurrikets system. — Dåggdjuren.

Modersmålet.
Kl. 1. 5 tim. — Låsning af Sundéns och Modins lasebok med redogdrelse for innehållet:

låsning af vissa skaldestycken. — Det vigtigaste af Formlåran samt låran om den 



31
enkla satsens delar, efter Sundéns lårobok. — Råttskrifningsofningar. — Satsbild- 
ningar.

Kl. 3. 6 tim. — Formlara, Satslåra, Råttskrifningslåra efter Sundén. — Sundéns och Mo
dins låsebok. Råttstafnings- Satsupplosnings- och Satsbildningsofningar.

Kl. 3. 6 tim. — Detsamma som klassen II, ohuru utforligare. — Skriftliga uppsatser of-
ver låttare åmnen.

Tyska Språket.
Kl. 1. 6 tim. — Det vigtigaste af Formlaran samt af Explikationsofningarna st. 1 —29

efter Lyth.
Kl. 2. 7 tim. — Formlara efter Lyth och af Låseboken 21 st. med analys och jemforelser

med den svenska satsen och formlåran. — Lokutionsofningar.
Kl. 3. 7 tim. — Formlåran och någon bekantskap med Syntaxen efter Lyth och af Låse

boken styck. 22—39 med analys och jemforelser med modersmålet. — Skrif- och 
Lokutionsofningar.

Under låseåret har ingen forandring med lårobbcker egt rum.
I Vålskrifning har l:a klassen undervisats 2 timmar, 2:a klassen 1 timme och 3:dje 

klassen 1 timme i veckan.
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 i veckan. For hegge kurserna: Teckning efter Våggtaflor.

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

Någon annan undervisning uti instrumentalmusik har ej fbrekommit, ån den, som 
varit nbdig for att såtta en eller annan lårjunge i stånd att under bbnestunderna behandla 
skolans orgelharmonium.

Betråffande Gymnastikbfningarna hafva samtlige lårjungarne ofvats på en afdelning, 
delad i tvånne underafdelningar.

Ofningstider:
Gymnastik (fri- och redskaps-) 2| timme i veckan.
Lekar............................................. 1

med J timme dagligen. Under den varmare årstiden hafva ofningarna stundom egt rum 
i fria luften.

Betråffande från gymnastikbfningarna befriade lårjungar, se nedan stående tabella
riska uppgift angående antalet lårjungar, som på grund af nedan stående orsaker icke 
deltagit i Gymnastikbfningarna:
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Tabellarisk uppgift
a antalet lårjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit i 

gymnastik-bfningarne vid Sala låroverk.

Termin och 

åldersgrupp.

Sjukdomar. A
ndra orsaker.

Sum
m

a i ofningarne 
icke deltagande 

årj
 ungar.

H
ela antalet 

vid besigtningen 
nårvar. lårjungar.

l I syn- och 
hursel-organ.

i 
I nerv- 

system
et.

I circulations 
i organerne.
I andedrågts- 

organerne.

I m
atsm

altn,- 
organerna.

1 I urin- och 
i kons-organ.

i 
T 

- 
i 

1

I rorelse- 
organerne.

M
issbildning.

Bråck och 
Bråckanlag.

A
llm

ån 
svaghet. 

i

A
ndra sjuk
dom

ar.

| 
Sum

m
a.

Vårtermin 1877.
Under 15 år . . __ __ __ _ _ . __ 1 1 1 3 _ _
15 år ell. derofver — — — — — — — 1 — — — 1 — — —

Summa __ — — — — — — 2 1 1 — 4 — 4 25
Hosttermin 1877.
Under 15 år . . __ _ __ _ . — 1 1 2 4 _ _
15 år ell. derofver — — — — — — — .— -— — ■ — — — — —

Summa - — — — — - — 1 1 2 — 4 — 4 24

B. Lårarne.

Rektor har undervisat i Kristendom (2—3) 5 timmar, i Historia och Geografi (1—3) 
13 timmar, i Modersmålet (1) 5 timmar samt (1) i Vålskrifning 1 timme = 24 timmar.

Kollega G. Arpi har undervisat i Kristendom (1) 3 timmar, i Matematik (1—3) 14 
timmar, i Tyska (1) 6 timmar, i Naturlåra (1) 2 timmar samt i Vålskrifning (1—2) 2 tim
mar — 27 timmar.

Kollega P. E. Wallstersson har- undervisat i Modersmålet (2—3) 10 timmar, i Ty
ska (2—3) 12 timmar, i Naturlara (2—3) 4 timmar samt i Vålskrifning (3) 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 predikoforhor samt handhaft ledningen af bonstunderna i skolan.

Sånglåraren Lbjtnant F. Aminoff har undervisat 2 timmar i veckan.
t. f. Ritlårarinnan Demoiselle A. Lindfeldt har undervisat 2 timmar i veckan.
Rektor har varit klassforeståndare for....................... 3:e klassen.
Kollega Wallstersson........................................................2:a „
Kollega Arpi......................................................................La „
Gymnastiklåraren Aminoff har for enskilda angelågenheter åtnjutit tjenstledighet un

der hela hostterminen samt vårterminen till den 1 Maj och Lojtnanten vid Westmanlands 
regemente E. Schiirer von Waldheim haft forordnande att under samma tid uppehålla un
dervisningen i gymnastik. Undervisningstiden 3 timmar i veckan.
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Demoiselle Lindfcldt har under begge terminerna uppehållit lårarebefattningen i Teck

ning. Hennes arvode for hostterminen: 133 kr. 33 ore, for vårterminen år reqvireradt 
166 kr. 67 ore.

Någon ordinarie lårare har icke under året afgått från låroverket eller blifvit dit 
befordrad.

Lararebefattningen i Teckning år den enda lediga.

C. Lårjiiiigarne.

I de sårskilda klasserna:
llostternuuen: Vårterniinen:

i l:a klassen 8. i l:a
i 2:a
i 3:e

klassen 9.
„ 12.
„ 9.

i 2:a
i 3:a

„ IL
9.

Summa 28. Summa 30.
Ingen frånvarande.
I afseende på lårjungarnes deltagande i Teckning, Musik och Gymnastik, se Bil. 1.
Hemlexor hafva under låseåret gifvits i 2:a och 3:e klasserna, men ej till någon dag 

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

Helsotillståndet har varit sårdeles godt.
I afseende på antalet inskrifne, flyttade och afgångne larjungar under sist forflutne 

kalenderår, se Bil. 2 a) och 2 b).
De hosten 1877 och våren 1878 inskrifne lårjungar hafva alla bevistat folkskola.
Vårterminen 1877 afgingo från låroverkets 3:e klass:

E. J. Johansson till H. Elementarlåroverket i Westerås,
A. A. Andersson „ „ „
J. E. E. O. Valstrand „ „
A. R. E. G-arfvé ,, i Falun,
A. E. Skarf, antagen vid Jernvåg,
C. A. Carlsson till Landtbruk.

Från 2:a klassen:
O. M. Rosdahl, utan uppgifven afsigt,
C. A. Nystrom, bortflyttad med fosterforåldrar.

Erån l:a klassen:
C. J. Andersson till Hedemora Pedagogi.

Hostterminen 1877 afgick ingen lårjunge.
Under kalenderåret 1877 utdelades till ynglingarne såsom stipendier 91 kr., såsom 

premier och understod 58 kr.
Hostterminen 1877 befriades från afgift till materielkassan och byggnadsfonden 8 lår

jungar; från afgift till materielkassan, men icke till byggnadsfonden 6 lårjungar samt från 
afgift till byggnadsfonden men icke till materielkassan ingen lårjunge.

5
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Vårterminen 1878 befriades från afgift till materielkassan och byggnadsfonden 9 lår- 

jungar; från afgift till materielkassan, men icke till byggnadsfonden 8 lårjungar samt från 
afgift till byggnadsfonden, men icke till materielkassan ingen lårjunge.

D. Undervisningsmateriel.

For skolans egna medel hafva inkbpts 8 håften af Sveriges Historia och 10 håften af 
Illustrerad Verldshistoria.

Såsom gåfvor har låroverket fått emottaga några håften af Bidrag till Sveriges offi
ciella Statistik, Svensk Forfattningssamling åren 1876 och 1877 samt låroverkens Ars- 
beråttelser.

Vid låroverket finnes en mindre samling skolbocker till utlåning åt obemedlade lår
jungar.

E. Låroverksbyggnaden.
Plåttaket oljestruket.

F. Kkonomiska forhållanden.
Kassornas stållning, se Bil. 3.
Beloppet af utgifter for underhåll och tilldkning af boksamlingen har utgjort 20 kr. 

80 bre; for inredningsmaterielen 25 kr. 25 bre.

G. Examina och Terminsafslutning m. ni.

Hbstterminsexamen boils denl9Dec. Såsom ledare och vittnen voro nårvarande: Låro- 
verkets Inspektor, Herr Kontraktsprosien Fil. Dokt. G. A. Westholm, Hr Bergshauptman- 
nen och Riddaren Fil. Dokt. P. N. Sevén samt Hr Rådmannen J. A. Ekstedt.

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

fbrlofvande.
Nåst kommande termin bppnas åter låroverket den 30 Aug. kl. 10 f. m.

Sala den 9 Maj 1878.
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Bil. 1.

Uppgift om antalet af de larjungar, som deltagit i nedan namnda ofningar 
Hostt&rminen 1877.

Klass.

N
årvarande larjungar.

Larjungar, som deltagit i

Teckning

Sång.

Instrum
entalm

usik

G
ym

nastik oeh vapen- 
ofningar enligt cirkulå- 
ret den 19 Juui 1866.

obligatorisk.

frivillig.

1 8 8 — 8 __ 7
2 11 11 — 11 — 9
3 9 9 — 9 — 8

Summa 28 28 — 28 — 24

Bil. 2 a.

Vårterminen 1877.

Klass.

Larjungar flyttade till nedan 
namnda klasser

Larjungar tillhorande nedan 
namnda klasser den 1 Febr. 

(så val nar- som frånvarande).

Larjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

namnda klasser.

efter att hafva tillhort når- 
mast lagre klass af samma 

linie foljande antal terminer.

från andra linien.
Q

var i klassen från fore
gående term

in.

Flyttade 
till 

klassen 
på grund 
af beslut

Inskrifne i låroverket under 
term

inen.

1 
Sum

m
a.

1
______________

från term
inens borjan till 

oeh m
ed 31 Januari.

från oeh m
ed 1 Februari 

till term
inens slut.

1 
under nåst foljande m

el- 
| 

lanterm
in.

Sum
m

a.

0 1 2 3 4 5 
eller 
flera

vid foregående 
term

ins slut.
vid vårterm

i
nens borjan.

1 __ — _ — __ 7 __ - 4 11 - — _ 1 1
2 — — — — — — — 10 — * — — 10 — 1 1 2
3 — — — — — — — 8 — — - - 8 — — 6 6
Summa — — — — — — — 25 — — 4 29 — 1 8 9
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Bil. 2 i.

Hostterminen 1877.

Klass.

Lårjungar flyttade till nedan 
namnda klasser

Lårjungar tillhorande nedan Lårjungar afgångne 
namnda klasser den 15 SepLfrån låroverket i nedan 
(så vål når- som frånvarande)? namnda klasser.

efter att liafva tillhort når- 
mast lagre klass af samma 

linie foljande antal terminer.

från andra linien.
Q

var i klassen från foregående 
term

in.

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut
Inskrifne under term

inen.

Sum
m

a.

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 — 4 4 1 1 — — — — — 8 8 — — — —
2 — — 7 — -— — 1 10 — 11 — — — —
3 — — — — — — —. 2 7 — ■ — 9 — —. — —

Summa — 4 11 1 1 - — 3 17 — 8 28 — — — -

Bil. 3.

Uppgifter om nedan namnda till låroverket hor ånde kassors stdllning ludender år et 1877.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 
vid 

årets 
borjan.

Summa 
utgifter.

Rehåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden .... 3103,76 387,16 ■ 3490,92 __ 136,77 3354,15 3490,92
Ljus- och Vedkassan . . . 7,13 281,34 288,47 — 281,25 7,22 288,47
Materielkassan.................... 3068,72 302,65 — 3371,37' — 46,05 3325,32 3371,37
Bibliotekskassan.................... 142,15 10,461 — 152,61 — 152,61 152,61
Premie- och Fattigkassan . 103,34 52,00 — 155,34 — 52,00 103,34 155,34
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III. Lagre Elementarlåroverket Arboga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. L. Afzelius.)

Undervisningen.
Hostterininen borjade den 30 Augusti och afslutades den 12 December; Vårterminen 

borjade den 21 Januari och kommer att afslutas den 15 inst. 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 minuterna fore kl. 8 hafva varit 
upptagna till forråttande af morgonbonerna. —• Ofningarna i Gymnastik egde under Host
terminen rum på formiddagarna kl. 10—111 samt |12—12; under Vårterminen hafva dessa 
bfningar fbrsiggått endast kl. 10—411. Vapenbfningarna hafva varit forlagda till kl. 5— 
6 en eftermiddag i veckan. — Ofningarna i Sång och Instrumentalmusik hafva varit for
lagda 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 
lårjun

gar

Rektor Kollega
Sundeli

Kollega 
Stapel- 
mohr

Kollega 
Ahrling

Kollega 
Sten- 
berg

Kollega
Kemner Anmårkningar.

5 8 11 5 _ 6 5 11
Klass. 4 har haft 1 undervisnings- 
timme gemensam! med Kl. 5 i

4 8 9 5 __ 7 5 7 Kristendom;
3 17 5 1 7 8 7 L. 4 och L. 5 hafva haft 3 ge-

2 20 — 12 7 8 2 mensamma undervisningstimmar i 
Latin;

1 17 — — 26 — — — R. 4 och R. 5 hafva haft 1 gemen
sam undervisningst:e i Engelska.Summa 70 20 27 27 27 26 27

Denna uppgift galler for båda terminerna, under hvilka forhållandet varit lika med 
deu enda skilnad, att under Vårterminen lårjungarnes antal i 2:dra klassen utgjort 
blott 19.
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Under låseåret hafva foljande lårostycken blifvit genomgångna :

Forstå Klassen.
Kristendom. 3 timmar. — Bibi. Historia, Gamla Testamentets, efter Hiibner (Thomand. uppl.), 

Beråttelserna 1 — 40, 44, 50—52. — Forstå hufvudstycket af Katekesen. — Bibel- 
låsning. — Valda Psalmer.

Nodersmålet. 5 tim. — Upplåsning och forklaring af beråttelser ur "Lasebok lor Folkskolan” 
med bfning for lårjungarne att med egna ord redogora for innehållet af det upp- 
låsta. — Af Språklaran, elter Brodéns larobok, det vigtigaste af formlåran till Och 
med de regelbundna svaga Verberna. — Det vigtigaste om satsdelarna samt bfnin
gar i råttstafning

Tyslca. 6 tim. — Af Språklaran, efter Flach’s larobok, det vigtigaste af formlåran t. o. m. 
de svaga verbernas regelbundna bøjningsformer. — Af Flach’s Elementarbok styck. 
1 — 22 samt 28, 29; såvål de Tyska som de Svenska.

Nathematili. 4 tim. — Arithmetik, de fyra råknesåtten i hela tal och decimalbråk med till- 
åmpning på Sorter. — Hufvudråkning. Zwaigbergks larobok.

Naturlara. 2 tim. — De forstå grunderna till Djur- och Våxtrikets kannedom, inhåmtade un
der låsning af Berlins lasebok jemte undersbkning af lefvande våxter.

Historia ock Geografi. 4 tim. — Fåderneslandets Historia efter Ekelunds "Larobok for forstå 
begynnare” till Carl VIII Knutsson. — I Geografi, efter Palmblad— Sorenssons låro- 
bok, det allmånnaste om verldsdelarna samt Sveriges, Norges, Danmarks, Englands 
och Rysslands fys. och polit. Geografi.

Andra Klassen.
Kristendom. 3 tim. — Bibi. Histor., Nya Testamentets. — Andra hufvudst. af Katekesen. — 

Valda bibelspråk och psalmer.
Nodersmålet. (> tim. — Låsebfningar såsom i foregående klass. — Formlåran afslutad. — Lå

ran om satsen och dess delar samt satsbindning. — Satsbildnings- samt råttskrif- 
nings- och interpunktionsofningar.

Tyslta. 7 tim. — Formlåran fortsatt och fullståndigare genomgången t. o. m. konjugation af 
starka verber jemte det allmånnaste om Adverbier och Partiklar. — Elementarbo- 
ken, tredje afdelningens 20 stycken — Ofningar i sårskiljande af ordklasser samt 
satser och satsdelar.

Nathematik. 5 tim. — Arithmetik: de fyra råknesåtten i Bråk med tillåmpning på Sorter.— 
Hufvudråkning.

Naturlara. 2 tim. — Ryggradsdjuren efter Berlins lasebok. — Det vigtigaste om våxternas 
yttre organer samt Sexualsystemets klasser, med ledning af Anderssons "Inledning 
till Botaniken”, Haft. 1, Samt "botaniska Våggtaflor”. — Insamling och undersbkning 
af några allmånnare vårvåxter.

Historia och Geografi. 7 tim. — Faderneslandets Historia från och med Kai mare-Unionen till 
Frihetstiden. — Tysklands, Hollands, Belgiens, Schweit/’ och Fi'ankrikes fys. och 
polit. Geografi jemte repetition af det foregående.

Tredje Klassen.

Kristendom. 3 tim. — Bibi. Histor., Gamla och Nya Testam. repeterad. — Katekesen afslu
tad. — Valda bibelspråk och psalmer.
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Modersmålet 6 tim. — Låsebfningar såsom i foregående klass med begagnande af Sundéns och 

Modins låsebok. — Formlåran repeterad. — SatsLiran afslutad. — Råttstafningslå- 
ran repeterad. — Interpunktionslåran muntligen meddelad. -- Satsbildnings- och 
råttskrifningsofningar. — Smårre uppsatser på lårorummet.

Tysl'a. 1 tim. — Formlåran afslutad och repeterad.— Svedboms s'orre låsebok, styck. 1-— 
27. — Muntlig ofversåttning från Svenska till Tyska efter Flacli’s Elementarbok. — 
Skrifofningar på lårorummet.

Mathematik. 5 tim. — Arithmetik: tillåmpning af de genomgångna kurserna på Reg.-de-tri, 
Intresseråkning m. ni. Hufvudråkning. — Geometri: åskådningslåra tillåmpad på 
planimetriska och stereometriska uppgifter. — Några enkla geometriska satser.

Naturlara. 2 tim. — Berlins låsebok, Andra afdelningen, kap. 20—40. — 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 sam
ma fbrfattares "botaniska Våggtaflor”. — Sexual systemet. — Insamling och exami- 
nering af lefvande våxter.

Historia och Geografi. 5 tim. — Fåderneslandets Historia afslutad och repeterad från och med 
Gustaf Wasa. — Europas polit. Geografi afslutad och repeterad. — Grunddragen af 
de bfriga verldsdelarnas fys. Geografi.

Fjerde Klassen.
Kristendom. 2 tim. — Repetition af de två forstå hufvudst. af Katekescn. — Bergs bibelhand- 

bok, Gamla Testamentets kanoniska bocker. — Låsning af Math. Evangelium, kap. 
1-15.

Modersmålet. 4 tim. — Låsebfningar såsom i foregående klass. — Sats- och Interpunktions- 
låra repeterade. — Råttskrifningsofningar. — Hvarannan vecka en uppsats på låro- 
rummet.

Tyska. 4 tim. — Formlåran repetered. — Af Syntaxen det vigtigaste i forening med extern- 
porerade dfningar. — Låseboken, styck. 29—75. Hvarannan vecka ett hemthema.

Engelslta. 8 tim. — Enbloms lårobok, hela formlåran i forening med muntlig ofversåttning 
från Svenska till Engelska, dels efter motsvarande Svenska ofversåttningsstycken i 
Herléns lårobok, dels efter Mathesii Elementarbok. — Låsebokens l:sta afdelning, 
styck. 1—25. — Vokabellåsning.

Latin. 8 tim. — Rabe’s lårobok, formlåran samt 1—2 afdeln. af låseboken. — Vokabellåsning. 
— Behofliga delar af Syntaxen muntligt meddelade.

JMathematik. 5 tim. — Algebra: de fyra råknesåtten i hela tal; låran om Brak påborjad. — 
Geometri: låran om liniers stållning till hvarandra samt om trianglar och parallelo
grammer (Eukl. Bok. 1—2). — Arithmetiska ofningar så mycket tiden medgifvit.

Naturlara. 2 tim. — Botanik: Anderssons lårobok, Haft. 1, afslutad, fornåmligast med afse
ende på blommans och fruktens terminologi, med ledning af Anderssons våggtaflor 
och egna våxtsamlingar. — Insamling och examinering af lefvande våxter. — Zoo- 
logii; Torins lårobok, Dåggdjuren, med ledning af Kraus’ "das Thierreich in Bildern” 
Och Låroverkets naturaliesamling.

Historia och Geografi. 5 tim. — Gamla tidens och Medeltidens Historia efter Pallins lårobok. 
— Ofversigt af de fråmmande verldsdelarnas polit. Geografi samt de fbznåmsta Eu- 
ropeiska kulturlandernas polit. Geografi repeterad.

Femte Klassen.
Kristendom- 2 tim. — Katekesen repeterad. — Bergs bibelhandbok, Nya Testamentet. — Bi

bellåsning lika och tillsammans med 4:de klassen.
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Modersmålet. 3 tim. — Språklåran repeterad. — Låsning af valda stycken ur Tegners och 

Runebergs skrifter. — Råttskrifningsofningar. — Hvarannan vecka en uppsats på 
tid utom lårotimmarna.

Tyska. 3 tim. — Hjorts lårobok, Formlåran fullståndigare, Syntaxen fortsatt och utforligare 
i forening med extemporerade ofningar. — Låseboken, styck. 61—100. — Schillers 
Wilhelm Tell, l:er—3:er Aufz. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Engélska. 8 tim. — Formlåran repeterad. — Af Syntaxen låran om satsdelarnas dfverensståm- 
melse, Artiklarna, Pronomen, Infinitivus och Participium i forening med extempore
rade ofningar. — Låseboken, styck. 24—41. — Vokabellåsning. — Themaskrifning 
på lårorummet 1 timme hvarje vecka.

Franska. 3 tim. — Oides lårobok, det vigtigaste af formlåran till de oregelbundna verberna 
i forening med extemporalier. — Låsebokens l:sta afdelning, styck. 1—30.

Latin. 8 tim. — Formlåran fullståndigare och repeterad. — Kasuslåran. — Af Syntaxen for 
ofrigt det nodigaste muntligen meddeladt. — Rabe’s lasebok, 3:dje afdeln. — 
Cornelius Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander.

Mathematik. 5 tim. — Algebra: låran om Brak afslutad; låttare eqvationer af forstå graden 
med en obekant, jemte problem. — Geometri: låran om cirklai’ och månghorningar 
(Eukl. Bok. 3—4). — Arithmetiska ofningar så mycket tiden medgifvit.

Naturlåra. 2 tim. — Botanik: Anderssons lårobok, Haft. 2, "Kronblomstriga” och "Fåstblom- 
striga” med ledning af egna våxtsamlingar, Fristedts Exsiccater och Låroverkets her
barium. — Insamling och examinering af lefvande våxter. — Zoologi: Torins låro
bok, de vertebrerade djuren, med ledning af Kraus’ "Bilder”, Sundevalls "Atlas till 
Svenska foglarne” och Låroverkets naturaliesamling.

Historia och Geografi. 4 tim. — Pallins lårobok i Allm. Historia afslutad och repeterad samt 
Fåderneslandets Historia repeterad från och med Gustaf Wasa. — De fornåmsta Eu- 
ropeiska kulturlåndernas samt Amerikas polit. Geografi, repeterad.

Undervisning i Vålskrifning har meddelats 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: for klass. 3—1 en timme i veckan samt for klass. 5—4 två timmar. Vid un
dervisningen hafva begagnats de från K. Ecclesiastik-Departementets Expedition bekomna 
våggtaflorna och hafva de långst fbrsigkomne lårjungarne medhunnit 2:dra kursen till och 
med Tabeil IX.

Vid bfningarna i Sang hafva lårjungarne varit fbrdelade i 2:ne afdelningar, den lagre 
bestående af klass. 1—2 och den ofre af klass. 3—5. 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 mu- 
sikaliska 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 7 bfvats i behand
lingen af blåsinstrumenter, 9 i orgelspelning och 2 i violinspelning.

I Gymnastik- och Vapenbfningarna deltogo under sist forflutna årets Vårtermin 63 
lårjungar och under Hostterminen 66. — Antalet af dem, hvilka låkaren fbrklarat bbra 
från deltagande i bfningarna befrias, samt orsakerna dertill inhåmtas af foljande tabel
lariska uppgift:
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Vårtermin 1877. 
Under 15 år . . 
15 år ell. derofver
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3
1
4

1 11
1
2

3
1
41 1

Hosttermin 1877.
Under 15 år . .
15 år el], derofver

57
10
67

62
8

70

3
1
4

1 1 1 3
1
4

1
1Summa | — | 11

Lårjungarne- voro under båda terminerna fordelade på 2 afdelningar, hvardera delad 
i 2 rotar, och ofvades dessa afdelningar, den ena bestående af 1 och 2 klassernas lårjun
gar, den andra af 3 och 5 klassernas, under Vårterminen samtidigt hvarje dag en' half 
timme omedelbart efter morgonlektionernas slut kl. 10. Undei’ Hostterminen ofvades de 
båda afdelningarna på skilda tider, den lågre afdelningen en half timme omedelbart efter 
morgonlektionernas slut kl. 10 och den hogre afdelningen en half timme omedelbart fore 
middagslektionernas borjan kl. 12. — En eftermiddagstimme i veckan var anslagen till 
vapenofningar, bestående i gevårsexercis och infanterimanover och dermed under de tider, 
våder och våglag tillåto, forenade utmarscher. I vapenofningarna deltogo, med några få 
undantag, samtliga lårjungarne ur klasserna 3—5 jemte åtskilliga frivillige ur de lågre 
klasserna, tillsammans till ett antal af 32 under Vårterminen och 50 under Hostterminen. 
Af dem, som uppnått 15 års alder och i Gymnastikofningarna deltagit, fauns under året 
ingen, som ej fick i vapenofningarna deltaga.

Under året voro ofningarna instållda under de båda stora marknaderna, 4 dagar, 
och några andra dagar, då lårjungarne hade lof, samt dessutom en månad vid Vårtermi
nens slut, då Låraren bevistade sitt Regementes mbten.

Lår arne.

Tjenstgoringsskyldighet och undervisningsåmnen voro under Hbstterminen på foljande 
satt mellan lårarne fordelade:

Rektor: Latin i klass. 5—4, 13 timmar i veckan; Tyska i 5, 3 t:r, i 4, 4 t:r; Tyska 
hemthemata i 5—4; Klassforeståndare for 5.

Kollega L. T. Sundeli: Mathematik i 5—2, 20 t:r; Tyska i 2, 7 t:r; Klassfbrestån- 
dare for 4.

Kollega, Fil. Dokt. G. H. von Stapelmohr: Alla åmnen i 1 utom Teckning, 26 t:r;
Kristendom (Bibi. Hist.) i 3, 1 t:e; Klassforeståndare for 1.

6
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Kollega, Fil. Fold. J. E. E. Åhrling: Historia och Geografi i 5—2, 19 t:r; Naturlara 

i 5—2, 8 t:r; rattat 4:e klassens Svenska uppsatser, Klassforeståndare for 3.
Kollega, Fil. Fold. S. O. Stenberg: Kristendom i 5—2, 7 t.-r; Modersmålet i 5—2, 

19 t:r; Morgonbonerna; rattat 5:te klassens Svenska uppsatser; Klassforeståndare for 2.
Kollega, Hil. Doid. G. V. Kemner: Franska i 5, 3 t:r; Engelska i 5—4, 15 t:r; Ty

ska i 3, 7 t.-r; Kristendom (Bibi. Hist.) i 2, 1 t:e; Vålskrifning i 2, 1 t:e.
Vik. Lårarinnan i Teckning undervisade 8 t:r i veckan, Låraren i Musik J. E. Sd- 

derberg 5 t:r och Låraren i Gymnastik, Løjtnanten 5. M. Hallstrom 7 t:r.
Under Vårterminen, då de båda Gymnastikafdelningarna ofvats samtidigt, har Løjt

nant Hallstrom haft 4 tjenstgbringstimmar i veckan.
Ledig ordinarie lårareplats vid Låroverket år Ritlåraretjensten.
Under hela låsåret har denna tjenst uppehållits af Fru A. G. Åhrling, f. Kindestrbm, 

och utgjorde hennes arvode for Hosttenninen 200 Kronor. Det henne for Vårterminen till- 
kommande arvodesbelopp af statsmedel utgbr 250 Kronor.

Larjiingarne.

Larjungarnes antal Hostterminen 1877 och Vårterminen 1878.

Klass.

Gemensamma 
linien Reallinien Latinlinien Summa.

narv. frånv. i narv. frånv. narv. frånv. narv.

H.-T. 1877.

1 17 __ _ 1
17

2 20 — — — — — 20
3 17 — — — — — ! 17
4 — __ 5 — 3 — ! 8
5 — — 7 — 1 — 1 8

Summa 54 - 12 - 4 - 70
V.-T. 1878.

1 17 __ [ 17
2 19 __ — __ __ 19
3 17 — — — — 17
4 — — ! 5 — 3 8
5 — — 1 7 — 1 8

Summa | 53 — 12 — 4 - 69

For ofversigt bfver larjungarnes deltagande i Teckning, Musik och Gymnastik under 
Hostterminen hånvisas till Tabellen Bil. 1.

Hemlexor hafva i alla klasser och for hvarje dag blifvit lårjungarne foresatta, for 
klass. 1 i ett å två åmnen, for klass. 2—3 i två å tre åmnen och for de bfriga i två å tre, 
någon gång fyra åmnen, och kunna dessa hemlexor for lårjungar af medelmåttiga anlag 
i allmånhet anses hafva upptagit: for l:sta klassen 1 å l'/2 timme dagligen, for 2:dra och 
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3:dje klass. omkring 2 timmar samt for de ofriga omkring 3 timmar. Den tid, lårjungar
ne i 4:de och 5:te klasserna behoft anvånda på sina hemscripta, kan antagas till l*/a å 
2 timmar i veckan.

Hvad helsotillståndet bland lårjungarne betråffar, har det under låseåret med Guds 
nåd varit till fredsstållande trots den svårartade skarlakansfeber, som hela hosten och in 
på vintren hårjade i staden och dess grannskap. Då denna sjukdom, som både i staden 
och nårmaste socknar kråtde talrika offer, mot slutet af Hostterminen blef alltfor hotande, 
måste på Låkarnes hemstållan och med H. H. Ephori begifvande Låroverket i hast upp- 
losas en vecka fore den for terminens afslutande utsatta tiden, ehuru lyckligtvis ingen af 
lårjungarne då ånnu blifvit af sjukdomen angripen. Under innevarande termin, och sedan 
sjukdomen nåstan upphort, angrepos dock 2me af lårjungarne af densamma, ehuru helt 
lindrigt, så att de inom helt kort tid tillfrisknade. Då under denna termin låsningen 
kommer att fortgå en vecka långre ån vanligt, så har låseåret, så hotande det ån såg ut 
under Hostterminen, ej behoft med en enda dag forkortas. — Hvad angår lårjungarnes 
kroppskonstitution, torde blott angående de 21 nyinskrifna behofva anmårkas, att, utom 
det att några af dem visade sig chlorotiska, blott 2:ne behofde från Gymnastikofningarna 
befrias.

For ofversigt for hvardera terminen under sist forflutna kalenderår bfver antalet in
skrifne, inom Låroverket flyttade och från Låroverket afgångne lårjungar m. m. hånvisas 
till Tabellerna, Bil. 2 a) och 2 b}.

Af de 21 under låseåret inskrifna lårjungarne hade 14 fbrut bevistat folkskolan och 
4 annat offentligt låroverk.

Foljande lårjungar afgingo från Låroverket vid forrå Vårterminens slut, efter att haf
va undergått godkånd afgångsprofning enligt § 37, mom. 2 i Nåd. Stadgan for Rikets E- 
lementarlåroverk:
A. G. A. Romander till H. Elementarlåroverket i Westerås;
Joh- Fellin „ „ __ „
S. O. Nystedt „ „ i Orebro;
C. G. D. von Schulzenheim „ „
L. A. H. Gbthlin „ „
A. L. Sjbman till Tekniska Skolan i Orebro;
E. G. Moberger „ „ „
T. A. Larsson till Bergshandtering;
A. G. Larsson att soka anstållning vid jernvågarna;
G. A. Beckman till Urmakareyrket.

De lårjungar, som i bfrigt och utan att hafva aflagt afgångsexamen namnda termin 
afgingo från Låroverket, voro foljande:

Från 5:te klassen:
H. AL. Sjbman att sbka anstållning vid jernvågarna.

Från 4:de klassen:
D. SoderstrOm att soka anstållning vid jernvågarna;
G. Pettersson att soka intråde vid Folkskollårare-Seminarium.
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Från 3:dje klassen:
J. E. Jansson till privat undervisning.

Från 2:dra klassen-.
G. H. Gustafsson till H. Elementarlaroverket i Westerås;
C- A. J. ~Watz „ „ i Goteborg.

Från l:sta klassen:
A. J. Wallqvist till enskildt låroverk;
C. G. A. Romander till H. Elementarlaroverket i Westerås.

De under sistfbrflutna kalenderår till lårjungarne utdelade stipendier uppgingo 
till ett belopp af Kr. 638,76 samt premier ocli understod till ett belopp af Kr. 102,75 
eller tillsammans Kr. 741,51.

Under Hostterminen voro 6 lårjungar befriade från afgift till både materielkas- 
san och byggnadsfonden samt 9 befriade från afgift till byggnadsfonden men ej från 
afgift till materielkassan. For innevarande termin aro 7 lårjungar befriade från af
gift till både materielkassan och byggnadsfonden samt 7 från afgift till byggnadsfonden 
men ej från afgift till materielkassan.

Vndcrvisningsiiiaterich

For Låroverkets egna medel hafva blifvit inkopta: Sveriges Historia, utgifven 
af 0. Montelius m. il., 8 håften; Pedagogisk Tidskrift for år 1877; Beråttelse om det 
8:de allm. Svenska Låraremotet i Jonkbping, samt en samling uppstoppade foglar från 
Hr S. Lampa i Tillberga. — Från Kongl. Ecclesiastik-Departementet hafva blifvit till 
Låroverket bfverlemnade: Runa-list af G. J. Ljwngstrbm och Sv. Fornminnesforeningens 
Tidskrift, haft. 8. — Från Consistorium och andra myndigheter har Låroverket fått 
emottaga: Sv. Fbrfattningssamling for 1876 och 1877; D:r M. Luthers lilla Katekes 
med kort utveckling. Underd. forslag af i Nåder utsedde Kommitterade; Bidrag till 
Sveriges offic. Statistik, 21 håften, samt den vanliga samlingen af Låroverkens årsbe- 
råttelser. — Från L. J. Hjertas Forlags-Expedition har Låroverket fått emottaga: En
gelsk lasebok af Stwøen-Becker, 2:de kurs.

Låroverksbyggnader och Inredningsniaterid.

Intet annat anmårkningsvårdt att omnamna, ån att Gymnastikhuset forrå hosten 
rbdfårgades och hvitmålades, jemte det några behbfliga mindre reparationer å Gym- 
nastikmaterielen vidtogos.
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Ekonomiska forhållanden.

For ofversigt for sist forfiutna kalenderår bfver stållningen i Låroverkets kas- 
sor hånvisas till Tabellen Bil. 3.

På grund af K. Circulåret af den 27 Nov. 1868 och med H. H. Ephori begif- 
vande togs från Materielkassans tillgångar ett belopp af 40 Kronor såsom bidrag till 
bestridande af Ljus- och Vedkassans utgifter for ofvannåmnda år.

De af framl. G-rosshandlaren Alb. Engvall till Låroverket testamenterade 15,000 
Kronor, for hvilka redogjordes i foregående årets beråttelse, kommo innevarande år 
på foreskrifven tid Forvaltningen af Engvallska Stipendiifonden tillhanda och blefvo 
skyndsamt mot fullgod sakerhet och Sex proc. rånta utsatta.

De belopp, som under sist forfiutna kalenderår utgått for underhall och tillbk- 
ning af boksamlingen, den ofriga undervisningsmaterielen samt inredningsmaterielen, 
utgjorde: for boksamlingen Kr. 23,50, for undervisningsmaterielen Kr. 122,40 samt for 
inredningsmaterielen Kr. 71,17.

Examina och Teruiiusafsliitning in. m.

Med de lårjungar, hvilka under forrå årets Vårtermin anmålt sig till Examen 
for behorighet att intråda i Hogre Elementarlåroverks 6:te klass, anstålldes sådan e- 
xamen den 14:de Juni under tillsyn af Låroverkets Inspektor, Kontraktsprosten och 
Kyrkoherden i Arboga, Fil. D:r E. K. Klingberg. Af de nuvarande lårjungarne i Lå
roverkets 5:te klass hafva 5 anmålt sig till sådan afgångsexamen vid terminens slut.

Då, såsom ofvan år namndt, Låroverket mot slutet af Hostterminen måste i hast 
upplosas fore den for terminens afslutande beståmda tiden, så egde for denna termin 
icke någon Examen rum.

Den offentliga Arsexamen år af H. H. Ephorus utsatt till Lørdagen den 15 mst. 
Juni och kommer att hållas från kl. 9 f. m. till kl. 1 e. m., hvarefter, sedan uppvis- 
ning i Sång och Musik egt rum, flyttningen klasserna emellan o. s. v. tillkånnagif- 
ves, stipendier och præmier utdelas och lårjungarne hemforlofvas.

Nåst kommande Hosttermin borjas Fredagen den 30 Augusti kl. 11 f. m.
Arboga den 11 Maj 1878.
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Bil. 1.

Uppgift om antalet af de larjungar, som deltagit i nedan namnda ofningar 
Hostterminen 1877.

Klass oeh Linie.

N
årvarande larjungar.

Lårjungar, som deltagit i

Teckning

Sång.

Instrum
entalm

usik

G
ym

nastik och vapen- 
dfningar enligt cirkule
ret den 19 Juui 1866.

O,
ctq' 
p
o
COjr

1 
frivillig.

1 17 17 ___ 17 6 15
2 20 20 —— 20 4 19
3 17 17 — 12 2 17

B. 4 5 5 — 3 —. 4
L. 4 3 — — 3 1 3
B. 5 7 7 ■— 3 2 7
L. 5 1 — —- — — 1

el
B |Gemensamma linien 54 54 — 49 12 51
g 'Real linien .... 12 12 — 6 2 11
w|Latin-linien . . . 4 — — 3 1 4

Summa 70 66 — 58 15 66
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Bil. 2 a.

Vårterminen 1877.

Klass och Linie.

Larjungar flyttade till nedan 
namnda klasser

Larjungar lillhbrande nedan 
namnda klasser den 1 Febr. 

(så val når- som frånvarande).

Larjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

namnda klasser.

efter att hafva tillhort nar
mast lagre klass af samma 

linie foljande antal terminer.

från andra linien.
Q

var i klassen från fore
gående term

in.

Flyttade 
till 

klassen 
på grund 
af beslut

Inskrifne i låroverket under 
term

inen.

1 
Sum

m
a.

från term
inens bbrjan till 

och m
ed 31 Januari.

från och m
ed 1 Februari 

till term
inens slut.

under nåst foljande m
el- 

lanterm
in.

Sum
m

a.

0 1 2 3 4 5

vid foregående! 
term

ins slut. 
1

vid vårterm
i

nens bbrjan.
1 __ __ __ __ _ — __ 20 _ - — __ 20 __ _ 2 2
2 __ — — — — — 15 — — — 15 — — 2 2
3 -- —— __— __ . 11 — — 11 — — 1 1

R. 4 — __ — — — — 7 — — — 7 — — — —
L. 4 — __ ■ - __ __ __ — 3 — — — 3 — .— 2 2
R. 5 i .. ■ __ __ __ __ — — 6 — — — 6 — 1 5 6
L. 5 | — — — — — — — 5 — — — 5 — — 5 5

S 

ri Gemensamma linien __ ■ _ _ __ — __ — 46 — — — 46 — — 5 5
S 
S Real-linien . . . — — — 13 — — — 13 — 1 5 6

Latin-linien . . . — — — — — — — 8 — — — 8 — — 7 __7_
Summa - — — — — — -1 67 —* 67 — 1 17 18
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Bil. 2 b.

Hostterminen 1877.

T„ . n , ILårjungar tillhorande nedan Lårjungar afgångne
Larjungar flyttade till nedan namnda klasser den 15 Sept.'från fåroverket i nedan 

namnda klasser ^g. n^r_ aom frånvarande)? nåmnda klasser.

Klass och Linie.

efter att hafva tillhort nar- 
mast- lagre klass af samma 

linie fdljar.de antal terminer.

från andra linien.
Q

var i klassen från foregående 
term

in.

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut
Inskrifne under term

inen.

Sum
m

a.

från term
inens borjan till och 

m
ed 14 Septem

ber.

från och m
ed 15 Septem

ber 
till term

inens slut.

1 under nåst foljande m
ellan-

1 
term

in.
I 

___

Sum
m

a.

vid foregående ter
m

ins slut.
vid hostterm

inens 
borjan.0 1 2 3 4 5

1 ___ — _ _ _ __ __ 2 __ _ 15 17 — — —
2 — — 12 1 3 — — 1 12 4 3 20 — — — —

3 — — 12 — — — —- 2 5 7 3 17 — —. — —
R. 4 — — 4 — 1 — — — 4 1 — 5 — 1 * — —

L. 4 — — 3 — — — —■ — 2 1 — 3 — — — —
R. 5 — — 7 — — — — — 5 2 —— 7 — — — —
L. 5 — — 1 — — — — — — 1 — 1 — — — —

■o
s Gemensamma linien — __ 24 1 3 __ 5 17 11 21 54 — - ■ — — —
| Reallinien . . . — 1 '1 11 — 1 — — — 9 3 — 12 — — — —
æ Latinlinien . . . — — 4 — -! — — — 2 2 — 4| — — — —

Summa 1- 39 1 4| — 1 — 5 28 16 21 70 1 - — — —

fdljar.de


49

Bil. 3.

Uppgijter om nedan namnda till låroverket fodrande kassors stdllning kalenderåret 1877.

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 .... 402,13 568,60 —. 970,13; __ 343,50 626,63 970,13
Ljus- och. Vedkassan . . . 69,65 763,00 832,65 832,65 —- 832,65
Materielkassan.................... 929,51 616,50 —- 1546,01! 394,36 1151,65 1546,01
Bibliotekskassan.................... 48,u 9,50 — 57,94 .__ 16,oo 41,94 57,94
Premie- och Fattigkassan . 22,94 70,16 — 93,io — 92,75 0,35 93,10

7
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IV. Sladspedagogien i Koping.
(Uppgift af Rektor, Fil. Doktor HI. Barkén.)

A. UiidervisniHgen.
Hostterminen tog sin borjan den 31 Augusti och afslutades den 20 December.
Vårterminen bbrjade den 23 Januari och kommer att afslutas den 7 Juni.
Den dagliga undervisningstiden har under året varit kl. 7—9, 10 — 12 f. m. och 1—2 

e. m. Hvarje morgon har hållits gemensam bon med sång och bibellåsning.
Uppgift å det antal lårotimmar i veckan, under hvilka, enligt den faststålda låseord

ningen, i hvarje klass och af sårskilda lårare undervisning meddelats, samt å antalet lår
jungar i hvarje klass under hvardera terminen:

Hostterminen. Vår terminen.
Klass. Rektor. • Kollega. Antal lårj. Klass. Rektor. Kollega. Antal lårj.

1
2

4
24

23
4

32
19

1
2

4
24

23
4

31
18

Summa 28 27 51 Summa 28 27 49

Årets larokurser och dervid begagnade larobocker:
Nedre Klassen.

Kristendom, 3 t.: Katekes: l:a hufvudst. och af 2:a liufvudst. till 2:a artikeln. Biblisk historia: 
Gamla Testamentet, efter Iliibner.

Hodersmålet, 5 t.: Inuanlåsning med redogorelse for innehållet, råttskrifningsofningar, formlåra 
och det vigtigaste af allmånna satslåran, efter Sundén.

Tyska språket, 6 t.: Flachs språklara och Mathesii lasebok. Ofra lexlaget: det vigtigaste af 
formlåran och i låseboken från st. 60 i l:a afdelningen samt hela 2:a afdelningen. 
Nedra lexlaget: st. 1—-36 af l:a afdeln. med motsvarande paradigmer.

KLatematik, 4 t.: Zweigbergks och Nystrdms larobocker. Repetition af hela tal till och med 
rabattråkning, efter olika framsteg.

Naturlåra, 2 t.: Agardhs lårobok, från borjan till kryptogamerna.
Historia, 2 t.: Ekelunds mindre sammandrag. Ofra lexl.: från Albrekt af Mecklenburg till 

Gustaf II Adolf.
Nedra lexl.: från borjan till Albrekt.



51
Geografi, 2 t.: Dahms lårobok. Ofra lexl.: Europas fysiska och politiska geografi samt hufvud- 

dragen af Asiens.
Nedra lexl.: ofversigt af verldsdelarne samt de skandinaviska låudernas, Rysslands 
och Tysklands fysiska och politiska geografi.

Valskrifning, 3 t.; Engelsk, och for några åfven tysk, stil efter forskrift.

Ofre eller Rektors-klassen.
Kristendom, 3 t.: Katekesen med analyt. forklaring till 4:e hufvudst. Kurtz’ Bibi, historia: 

Nya Testam. Velander: Bibelns kånnedom. Valda psalmer.
Modersmålet, 4 t.: Sundéns språklåra. Låsning af låsebbeker, Fanrik Ståls Sågner m. fl. med 

redogbrelse for innehållet, satsers upplbsning och satsbildningsofningar. Råttskrifnings- 
bfningar. En skriftlig uppsats eller ofversåttning från tyskan på lårorummet i veckan.

Tyska språket, 7 t.: Ofra. lexl.: Svedboms låsebok, senare delen 14 stycken, Goethes Hermann 
und Dorothea.
Nedra lexl.: Svedboms låsebok, l:a afdeln. st. 82—113, Hauffs Marchen, 2 beråttel- 
ser. Flachs språklåra, lokutioner och, for ofra lexl., skrifbfningar.

Engelska språket, 2 t.: Ofra lexl.: Enbloms låseb. sidd. 68—84, repetition af formlåran efter 
Enblom, skrifbfningar.
Nedra lexl.: Mathesii elementarbok st. 1—29, de engelska st. muntligt, de svenska 
åfven skriftligt.

Matematik, 5 t.: Ofra lexl.: Geometri: Euclides IV—V bb. till sammansatt fbrhållande, efter 
Bjbrling. Algebra: låran om obrutna qvantiteier. Aritmetik: rotutdragning.
Nedra lexl.: Geometri: Euclides I b. Aritmetik: sorter—kedjeråkning, efter olika 
framsteg.

Naturlara, 2 t.: Torins Zoologi till fiskarne. Arrhenius, Botanikens forstå grunder.
Historia, 2 t.: Ofra lexl.: Wennerstrbms allmånna historia, gamla och nyare tidens. Repetit. 

af sv. hist.
Nedra lexl.: från Kalmar Union till Gustaf II Adolf efter Ekelunds mindre samman- 
drag.

Geografi, 2 t.: Asiens och Afrikas samt repetition af Europas fysiska och politiska geografi, 
efter Dahm.

Valskrifning, 1 t.: Engelsk och tysk stil efter forskrift.

I afseende på lårobocker har endast det ombyte blifvit gjordt, att Hauffs Marchen 
blifvit antagen i st. f. Svedboms låsebok i tyska for nedra lexlaget i Rektorsklassen.

Undervisning i Teckning hafva Rektorsklassens lårjungar åtnjutit Måndagar och Tors
dagar kl. 3—5 e. m. (4 t. i v.), och har den omfattat frihandsteckning efter folkskolans 
våggtaflor, klotsritning efter naturen jemte grunddragen af linearperspektiven samt orna- 
mentsritning, hufvudsakligen efter Hermes Zeichenschule.

I Sång hafva skolans alla lårjungar utom 13, som saknat naturlig fallenhet, Tisdags- 
och Fredagsefterm. kl. 3—4 (2 t. i v.) ofvats i tontråffning inom alla tonarter, i 1- och 2- 
ståmmig sång efter Cronhamns, Larssons och Sandbergs lårobocker samt koralsång. Sju 
lårjungar hafva åtnjutit enskild undervisning i pianospelning.

Från Gymnastik, Tisdagar, Onsdagar, Fredagar och Lordagar kl. 12 — 1 (4 t. i v.), 
har under låseåret ingen lårjunge på grund af sjukdom behbft befrias. Tiden har varit 
så fordelad, att
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till lekar och dyl. anvåndts ungefar . . 40 min.

fristående gymnastik......................... 11. 20 „
redskapsgymnastik, då lårjungarne va

rit fordelade i 4 halftroppar . . 11.
marsch- och vapenofningar, hvari samt

lige lårjungar deltagit .... 1 t. 4 t;r.
I borjan af hostterminen och under April månad hafva bfningarna fbretagits i det 

fria, då våderleken så tillåtit. Ofningarne hafva under låseårets gång några dagar varit 
instålda med anledning af t. f. lårarens militåra tjenstgøring, åfvensom från den 7 Maj, då 
han afreste till regementsmotet.

B. Lårarne,

Gymnastiklåraren, Løjtnanten vid K. Nerikes regemente R. Schenstrom, har under 
hela låseåret åtujutit tjenstledighet for att vistas utrikes, och har under tiden Sergeanten 
vid K. Lifreg. Grenadierkår C. E. Klint varit forordnad att uppehålla undervisningen i 
detta åmne.

Civilingeniøren E. F. Hultgren har åfven under hela detta låseår varit forordnad till 
lårare i teckning mot det af staten anslagna arvode af 200 kronor for år.

C. Lårjungarne.

Larjungarnes antal.

Klass. Hostterminen 1877. Vårterminen 1878.
Nårvarande. Frånvarande. Summa. Nårvarande. Frånvarande. Summa.

1 31 1 32 31 — 31
2 19 — 19 18 1 19

Summa 50 1 51 49 1 50

I afseende på larjungarnes deltagande i teckning, sång och gymnastik, se Bil. 1.
I forstå klassen hafva i allmånhet 2 hemlexor blifvit for hvarje dag lårjungarne fore- 

satta och ansetts erfordra 1 å 1| timmes hemarbete.
I Rektorsklassen 2 å 3 hemlexor med 1| å 2| timmes hemarbete.
Larjungarnes kroppskonstitution år i allmånhet god, och har helsotillståndet varit 

mycket godt. Endast 5 lårjungar hafva varit angripne af den i staden och orten under 
hostterminen gångse skarlakansfebern.

Antalet inskrifne, flyttade och afgångne lårjungar under sist forflutna kalenderår, 
se Bil. 2 a och b.

Af de under låseåret inskrifne hafva 10 forut bevistat folkskola, 4 åtnjutit offentlig 
och enskild undervisning.
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Under och efter vårterminen afgingo:

från l:a klassen till Ørebro hogre elem.-låroverk (C. F. Borggren) . . , . . 1.
„ Arboga lågre d:o (P. G. Malmgren)................... 1.
„ Eskilstuna d:o d:o (F. E. Dahlberg)................... 1.
„ enskild undervisning (C. O. Andersson).................................. 1.
„ handel (E. V. Velin).................................................................1.
„ mekanisk verkstad (A. Laurin)............................................ 1.
„ landtbruk J. L. Larsson och G. V. Carlsson)...................2.

utan uppgifvet åndamål (C. E. Thorin).........................................1.9.
från rektorsklassen till Orebro hogre elem.-låroverk (E. G. Berggren och K. Sylvan) 2.

„ sjbmansyrket (A. Bamstedt, C. A. Torngren, C. Th. V.
Gillberg och V. F. Torngren)...............................4.

„ landtbruk (P. A. Pettersson).................................................. 1.
„ bokhandel (A. G. Nygvist).................................................. 1.

utan uppgifven beståmmelse (C. A. V. Sillén)......................... I-9-18
Under hbstterminen afgingo:

från l:a klassen till faktorikontor (C. J. Pettersson).................................................. 1.
„ rektorsklassen till handel (Thure H. Holm).................... ...................................1.

„ landtbruk (A. A. Ericsson)...................................................1. 3.
Under sist fbrflutna kalenderår hafva. till lårjungarne utdelats i stipendier, premier 

och understod kr. 353: 95.
Från afgift till materielkassan befriade voro:

hbstterminen 1877 ... 12 lårjungar,
vårterminen 1878 .... 13 „

D. Undervisningsmateriel.

For skolans egna medel hafva blifvit inkopta Philip’s Handy General Atlas, Sveriges 
Historia af Montelius m. fl., Hbjers Konungariket Sverige m. m.

Från Konsist.-expeditionen hafva erhållits de fiesta låroverks årsberåttelser och från 
Kgl. Maj:ts Befallningsh. i Westerås lån dess femårsberåttelse om lånet.

E. Låroverksbyggnadcr m, m.

Hårvid hafva inga nåmnvårda åndringar vidtagits.

F. Ekonomiska iorhållanden.
Kassornas stållning, se Bil. 3.
Obs. Afgift till Byggnadskassa upptages icke.
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Under sistforflutna kalenderål’ har utgått for underhall och tillokning af:

a) boksamlingen............................................................Kr. 119,74.
d:o till utlåning åt lårjungarne . „ 10,25.

b) den ofriga undervisningsmaterielen .... „ 36,87.
c) inredningsmaterielen.............................................. „ 119,72. 286,58.

Gr. Examina.

Hostterminen afslots den 20 December med examen, dervid såsom ledare och vittnen 
voro nårvarande skolans Inspektor, Kontraktsprosten, Fil. Doktor A. Arhusiander och Forste 
Bataljonslåkaren, Ridd. af K. W. O., Doktor P. G. Kihlstedt.

Vårterminens examen år utsatt att hållas den 7 Juni och nåsta hdsttermin att opp- 
nas den 31 Augusti kl. 11 f. m.

Koping den 13 Maj 1878.



55
Bil. 1.

Uppgift om antalet af de larjungar, som deltagit i nedan namnda ofningar 
Hostterminen 1877.

Klass.

N
årvarande larjungar.

Larjungar, som deltagit i

Teckning

Sang.

Instrum
en

 telm
 usik.

G
ym

nastik och vapen- 
ofningar enligt cirkulå- 
ret den 19 Juui 1866.

obligatorisk.

| 
frivillig.

1
2

32
19 19 —

25
13

2
5

32
19

Summa 51 19 — 38 7 51

Bil. 2 a.

Vårterminen 1877.

Klass.

L.. . „ .. , •, Lariungar tillhorande nedan
Larjungar flyttade till nedan n-^nd| k]asger den d Febr 

namnda klasser I (gå val når- som frånvarande).

efter att hafva tillhort nar
mast lagre klass 

foljande antal terminer.
p

jq pSo
S 5

| Flyttade 

till 
klassen 

på grund 
af beslut

y‘

S* P50 y ø
pr

a> 
y
3
3 
p

<K>

Lårjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

namnda klasser.

ftDo
2 P

CO 0

g 2=

po 
y

pi 
y

p pt 
y

p’ 
o

OD 
d
3 
3 
p

2_______ 1 =

Summa || —

— |l 34
-I 20

-I-II 54

40 | 2
20 ) 1
60 || 3

9
9

18

11
11
22

o 3

s ®

o

0 1 2 3 4 5

§ B

o 
o 
y

;• o

y 
s

6

6

y’ Pj 
y

B 

y

a 5

1
1
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Bil. 2 b.

Hostterminen 1877.

kårinno-sr flvtfarle H11 nedaJ! Lårjungar tillhorande nedan |! Lårjungar afgångne
I D y ,, n'namnda. klasser den 15 Sent, från låroverket i nedan

nåmnda klasser 'nåmnda klasser den 15 Sept. 
(så val når- som frånvarande). nåmnda klasser.

<©

Klass.

efter att hafva tillhort når- 
mast lagre klass 

foljande antal terminer.

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut

po 
B

po 
B

j O

w OQ po
CO O

03 

3

B 
g

2 B 
3 g.
B ,

B
U3

æs po 
o
3

B 
B* 
O 
B 
m

5
BO
B

OT «i o 
c’S-

uy 
c
3 
B

1__
Summa || —

-I 20
2 li 10
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Bil. 3.
Uppgifter om nedan nåmnda till laroverhet horande kassors ståTlning 

kalenderåret 1877.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
bbrjan.

Summa 
inkom- 

ster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 

vid 
lårets 

borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Ljus- och Vedkassan . . . 100,31 545,00 - -- 645,31 489,52 155,79 645,31
Materielkassan.......................202,08 382,50 — 584,50 286,58 298,00 584^58

Premie- och Fattigkassan . 0,60 15,00 — 15,60 15,00 0,60 15^60
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V. Stadspedagogien i Nora.
(Uppgift af Rektor Ernst Brandberg.)

A. Undervisningen.
Hostterminen borjades den 24 Aug. och afslots den 19 December. Vårterminen, som 

tog sin borjan den 24 Januari, kommer att afslutas den 6 Juni.
Undervisningen har, efter forråttad bon med sång och bibellåsning, bbrjat och fortgått 

alla dagar från kl. |8—8 och kl 11—12 samt dessutom med forstå klassen Måndagar och 
Torsdagar kl. 4—5 och med andra klassen Måndagar, Tisdagar, Onsdagar och Torsdagar 
kl. 4—5. Dock hafva under den kaliaste årstiden morgonlektionerna framflyttats en half 
timme.

Ofningarna hafva varit forlagda: i Gymnastik kl. |2—2 hvarje dag och i Sång kl. 
3—4 Ons- och Fredagar.

Enligt den faststålda låsordningen har så val under Host- som Vårterminen Rektor 
meddelat undervisning i forstå klassen 11 timmar och i andra 19 t:r i veckan, Kollega i 
l:a klassen 18 och i 2:a 12 t:r i veckan.

Årets larokurser och dervid begagnade larobocker:

Forstå Klassen.
Kristendom: Katekes (2 t.): Lexl. 1) 2 hufvudstycken; Lexl. 2) 4 hufvudst. och en del af det

5:e. Katekisation, bibellåsning, psalmverser. — Bibi, historia efter Åkerblom (21.): 
Lexl. 1) Gamla Testamentet; Lexl. 2) Nya Testamentet.

Historia och Geografi: Fåderneslandets historia efter Odhner (2 t.): Lexl. 1) Forntiden och Me-
deltiden; 2) fr. Sten Sture d. ii. till Frihetstiden. ■— Geografi efter Sorenson (2 t.)- 
Lexl. 1) det allmånnaste om verldsdelarne, Sveriges, Norges, Danmarks, Brit, rikets 
samt halfva Ost-Europas fysiska och polit. geografi; 2) Osterrike—Ungarns, Tysk
lands, Hollands, Belgiens, Schweitz’ och Norra Frankrikes fys. och politiska.

Naturlåra efter Celander (2 t.): Lexl. 1) Afdelningen 3, kap. 12, 13, 14 och 15; 2) Djurriket 
afslutadt från ”Vadfoglar” samt hela våxtriket.

Matematik: Geometri (1| t.): Lexl. 1) Forstå kursen af Bergii lårobok; 2) Euklid. bok. I, defi
nitioner, postulat., axiom samt prop. 1—19. — Aritmetik (4|t.): Loxl. 1) Inledning, 
addition, subtrakt., multiplik. af "Fullståndigare kurs i låran om hela tal” efter Phrag- 
mén; 2) repet. af decimalbråk samt de 4 råknesåtten med vanliga bråk; 3) repet. 
af vanliga bråk samt sorters reduktion efter Zweigbergks och Nystroms larobocker. 
Alla ofvat hufvudråkning 1 timme i veckan.

8
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Svenska Språket efter Brodén (5 t.): Lexl. 1) det vigtigaste af formlåran utom starka verben; 

2) formlåran fullståndigare repet. samt den enkla satsens delar. Innanlåsning, sats- 
analys och ett hemtema hvarje vecka.

Tyska språket efter Flach (5 t.): Lexl. 1) Uttalslåran, artiklarnes, substantivens, hjelp- och 
svaga verbens bojning samt st. 1—17 i Elementarboken; 2) Formlåran utom starka 
verben samt st. 14—40 i Elementarboken.

Vålskrifning (2 t.) efter Engelska forskrifter ofvad af alla.

Andra Klassen.
Kristendom: Katekes (2 t.): Hela låroboken genomgången af alla. Katekisation, bibellåsning, 

psalmer och psalmverser. — Bibi. hist, repeterad.
Historia och Geografi: Historia (3 t.) Faderneslandets efter Odhner: Lexl. 1) Nyare tiden från 

Pfalziska atten afslutad och repet. till Fredr. I; 2) repet. från borjan till Frihets
tiden. — Allmån historia efter Wennerstrom: Lexl. 2) Gamla hist, och Ira perioden 
af Medeltidens. — Geografi (2 t.): Lexl. 1) Europas fys. och politiska efter Sorens- 
son från Schweitz afslutad, samt Asiens, Afrikas och Amerikas efter Dahm; 2) Asiens, 
Afrikas, Amerikas och Australiens efter Dahm samt repet. af Europas från Skandi
navien till Italien.

Naturlara (2 t.): Lexl. 1) repet. af kap. 20 samt såsom nytt kap. I till Månen efter Celander, 
inledn. och våxterna 1—20 efter Andersson 1 h., Linnés sexualsystem och insamling 
af blommor; 2) Om menniskokroppen, dåggdjuren och våxterna till "Rosblommiga” 
fullståndigt efter Celander; examinering af lefvande våxter och genomgående af her
barier.

Matematik: Geometri (2 t.): Lexl. 1) Euklid. bok. I prop. 28 till bok. III prop. 15; 2) Euklid. 
bok. IV samt repet. af b6ck. I—IV; geometriska bfningssatser efter Todhunter. — 
Aritmetik efter Zweigbergk och Nystrom (4| t.): Olika pensa fr. o. m. bråk t. o. m. 
intresseråkning. Hufvudråkning med alla. — Algebra efter Bjorling (på aritm. tim- 
marne): från borjan till kap. om negativa qvantiteter.

Svenska språket efter Brodén (3| t.): Lexl. 1) Sats- och interpunktionslåran med repetition; 
2) repet. af samma delar och stiirre delen af formlåran jemte allt med finare stil, 
satsanalys och innanlåsningsofningar samt ett hemtema hvarje vecka.

Tyska språket (6| t.): Lexl. 1) Formlåran efter Flach fullståndigare repeterad, st. 42—56 af 
l:a och hela 3:e afdeln. af Element.boken samt st. 1—21, 23, 24, 26, 27 af Lyths 
lasebok. En skrifofning merendels i veckan; 2) Det vigtigaste af syntaxen efter 
Flach med extemporalier på lårorummet samt st. 25, 28—31, 33—37, 40, 41, 44— 
48, 52, 54, 55 i Lyths lasebok.

Hngélska språket efter Herlén (3 t.): Lexl. 2) Uttalslåran och det vigtigaste af formlåran till 
partiklarne, 10 st. i Element.-boken samt några ofversåttningsdfningar till Engelska.

Vålskrifning (lj t.) ofvad af alla efter "Engelska forskrifter.

Under året har Phragméns råknelåra blifvit antagen for lexl. 1 i forstå klassen.
Undervisning har meddelats i Sang Ons- och Fredagseftermidd. kl. 3—4 hvarje vecka, 

och har på Fredagstimmen i allmånhet fbrekommit koralsång, hvaruti alla deltagit, men 
Onsdagstimmen deremot anvåndts till bfningar i tontråffning samt i låttare en-, två- och 
treståmmiga sånger. Från dessa bfningar hafva de lårjungar, som ingått i målbrott eller 
saknat allt gehbr, varit befriade. Dessas antal var under hbstterminen 7 och år under 
innevarande termin 8.

Undervisning i Gymnastik har meddelats lårjungarne på 3 afdelningar, men i vapen- 
bfningar på en. Antalet lårjungar ofver 15 år var Vårterm. 6, deribland 1 befriats, och 
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hostterm. 5, deraf 1 befriats; under 15 år voro vårterm. 50, deraf 9 befriade och host- 
term. 45, deraf 5 befriade.

, Fristående ofningar hafva i allmånhet upptagit 10 min. såsom inledning till ro- 
relserna med apparelj, men icke fbrekommit vid marscher och vapenofningar. Dessa 
senare ofningar jemte fria lekar hafva foretagits på skolplanen under den varmare 
årstiden och då vaderleken sådant tillåtit. Tiden for hithørande ofningar har fortfa- 
rande varit i timme hvarje dag efter fbrmiddagslektionernas slut, och hafva dessa of
ningar under kalenderåret oafbrutet fortgått med undantag af 7 timmar, då gymna- 
stiklokalen i och for reparationer och skurning varit otillgånglig.

Såvål gymnastik- som vapenofningarne och lekarne hafva af ungdomen med in- 
tresse omfattats och visat ett bfvervågande godt inflytande på densammas raskhet, 
disciplin och helsa. Extra lårare har ej anvåndts.

B. Lårarne.

Lårarnes tjensteåligganden hafva under hostterminen fordelats på foljande sått: 
Rektor har hvarje lasvecka undervisat i Kristendom (1 och 2) 7 timm., i Historia och 
Geografi (1 och 2) 10, i Vålskrifning (1 och 2) 3J, i Tyska (2) 6-’ och i Engelska (2) 
3 timmar; Kollega i Naturlåra (1 och 2) 4 t:r, i Matematik (1 och 2) 12|, i Svenska 
språket (1 och 2) 8i, i Tyska (1) 5 timmar.

De skriftliga uppsatserna på modersmålet hafva for båda klasserna råttats af Kol
lega och de Tyska och Engelska skrifbfningarna af Rektor, som derjemte haft led
ningen af morgonbonerna med åtfoljande sång och bibelforklaring.

Under samma termin har Kollega varit fbreståndare for l:a och Rektor for 2:a 
klassen, hvarjemte den forre haft vården om museets samlingar och den senare om 
boksamlingen och den ofriga materielen.

Tjenstgoringstimmarne for den tillforordnade låraren i sång och gymnastik ut- 
gjorde tillsammans 5 i veckan.

Ingen af lårarne har under låseåret varit tjenstledig.
Under hostterminen har Kollega D:r Billmanson såsom vikarie uppehållit de ånnu 

obesatte sång- och gymnastiklåraretjensterna. Tiden for denna hans tjenstgøring ut- 
gjorde 16e/7 veckor, hvarfor han såsom sånglårare af statsmodel uppburit ett arvode 
af 93 kr. 65 ore och såsom gymnastiklårare 140 kr. 48 ore.

Under innevarande vårtermin tjenstgbra D:r Billmanson såsom vik. lårare i sång 
och Løjtnanten 13. A. Zetøell i gymnastik. For denna tjenstgøring, som kommer att 
omfatta en tid af 19'/, veckor, åro for den forre reqvirerade arvodesmedel af staten till 
ett belopp af 106 kr. 65 øre och for den senare af 159 kr. 52 ore.
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C. Lårjungarne.

Betråffande dessas antal under hvardera terminen, se nedanstående tabeil:

Klass. Hostterminen 1877. Vårterminen 1878.
Nårvarande. Frånvarande. S n ni m a. Nårvarande. Frånvarande. Summa.

1 28 — 28 26 — 26
2 22 — 22 20 — 20

Summa 50 — 50 46 — 46

I afseende på larjungarnes deltagande i sång och gymnastik under hbstterminen 
se Bil. 1.

Hemlexor hafva vanligen i 2 å 3 laroåmnen blifvit lårjungarne foresatta, och 
hafva dessa, som i de fiesta fail af lårarne forberedts i skolan, ansetts kunna upptaga 

å 2 timmar for lårjungar af medelmåttiga anlag.
Om man undantager, att under vårterminen en lårjunge, S. J. Akten, aflidit i nerv- 

feber, och en annan, G. F. Norberg, i och for sjuklighet derunder nodgats afbrytasin 
skolgång, har helsotillståndet bland de ofrige varit sårdeles godt.

Betråffande antalet inskrifne, flyttade och afgångne lårjungar sist forfiutna ka
lenderår se Bil. 2 a och 2 b.

Under låseåret hafva 11 lårjungar blifvit inskrifne, af hvilka 8 forut bevistat 
folkskola och 3 njutit enskild undervisning.

Under och efter sistforflutna vårtermin afgingo från l:a klassen 4 lårjungar, 
deribland 1 till hogre Element.-låroverk, 1 till handel, 1 till Lindes Pedagogi och 1 
utan uppgifven beståmmelse, samt från 2:a klassen 13, deribland 3 till Tekniskt låro
verk, 3 till hogre Elem.-laroverk, 2 till Handel, 1 till Handtverk, 1 till Landtbruk 
och de ofrige utan uppgifven beståmmelse. Under hostterminen afgingo från l:a klas
sen 2, som flyttade med foråldrarne till Koping och intogos i stadens Pedagogi, och 
efter hostterminen från 2:a klassen 3, af hvilka 1 erholl plats på Kontor, 1 såsom Ky- 
pare och 1 afgick utan uppgifven beståmmelse.

Anni. Bland de under vårterm, afgångne afled en, J. J. Nordahl, i foljd afbrbst- 
sjukdom.

Stipendier, premier och understod hafva under sistforflutna kalenderår utdelats 
till ett belopp af 87 kr. 55 ore.

Från afgift till Materiel-kassan hafva under hostterminen 24 och under innev. 
vårtermin 21 lårjungar blifvit befriade.

D. Undervisningsuiaterieleu.

Efter sista redogorelsens afgifvande hafva for skolans medel inkopts: 15 håft. af 
Sveriges historia af Montelius m. fl., l:a delen af Lasebok i Fåderneslandets håfder af 
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Starbåck och v. Kræmer, 7 h. af Pedagogisk tidskrift for 1877 och 5 h. for 1878, Fbr- 
fattningar rorande Elementarlåroverken och Pedagogierna af Zimmerman, Atlas ofver 
Djurriket af Sundstrøm samt några lårobbcker till utlåning. Såsom gåfvor har sko- 
lan fått emottaga: Bidrag till Sveriges Officiela Statistik afdeln. 1 och 2, Komiterades 
nya Katekesfbrslag, de fiesta af låroverkens Arsberåttelser och Zinks Patent-tellurium 
(skånkt af Direktor L. Rinman); hvarjemte museets samlingar blifvit tillokta med fol
jande: en samling Malmstuffer, skånkta af Bruksegaren L. Andersson, ofver 200 Silf- 
ver-, Koppar- och Messingsmynt, af Bruksegaren O. Andersson, Fabrikorerne Johans- 
son och Sandberg, flere skolans lårjungar och några enskildta personer samt 1 Sten- 
yxa och 4 Foglar af n. v. och f. d. lårjungar.

E. Låroverkshyggnader och Inrcdningsinateriel.

Hårvid år ingenting att omnåmna. Blott några reparationer å gymnastikattiral- 
jen hafva under året blifvit verkstalda.

F. Ekouomiska forhållanden.

Betråffande kassornas stållning under kalenderåret 1877, se Bil. 3.
Anni. Efter sista årsberåttelsens utgifvande har den af framl. Bruksegaren 0. Forsell 

stiftade Stipendiifonden, 500 kronor, genom gåfvobref af hans sterbhusdelegare 
ytterligare blifvit forbkad med 500 kronor; och skall enl. gifvarnes onskan 
hela fonden forvaltas och anvåndas sålunda, att af den årliga rantan tre fjerde
delar utdelas såsom stipendier åt 2 hbgst 3 deraf fbrtjenta och derjemte obe- 
medlade lårjungar, men en fjerdedel årligen insåttas i någon sparinråttning, 
tilis dessa besparingar jemte å dem upplupna rantor uppgå till 200 kronor, 
hvilka skola laggas till kapitalet, hvarefter med den sålunda okade fonden och 
de årliga råntorna forfares på samma sått.

Under sista kalenderåret har utgått till underhall och tillokning af:
a) boksamlingen....................................10:75.
b) den bfriga undervisningsmaterielen 8: 75.
c) inredningsmaterielen.......................... 25: 58.
d) utlåningsboksamlingen.................... 45: 90.

Summa 90: 98.

G. Examina och Terininsafslutning m. in.

Hbsttermins-examen hblls den 19 December, och voro dervid såsom vittnen når- 
varande: Skolans Inspektor, Kontraktsprosten Osk. Bohm, Borgmåstaren C. J- Watz 
och Direktoren L. Binman m. il. Vårtermins-examen år, såsom ofvan år nåmndt, af 
H. H. Eforus utsatt till den 6 Juni och kommer att fortgå fr. kl. 9 till ungefår j 2. 
Omedelbart efter dess slut fblja premieutdelning, ungdomens hemforlofning och ter
minens afslutning. Uppvisning i Sång och Gymnastik sker foregående dag kl. 6—7 e. m.

Hbstterminens borjan år utsatt till den 26 Aug. kl. 10 f. m.
Nora den 16 Maj 1878.



62

BiL 1.
Uppgift om antalet af de lårjungar^ som deltagit i nedan nåmnda ofningar 
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Bil. 2

Hostterminen 1877.

Lårjungar flyttade till nedan 
nåmnda klasser

Lårjungar tillhorande nedan 
nåmnda klasser den 15 Sept. 
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Bil. 3.
Uppgifter om nedan nåmnda till låroverket horande kassers stållning 

kalenderåret 1877.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
inkom- 

ster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 
vid 

årets 
borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Ljus- och Vedkassan . . . 23,82 58,00 — 81,82 — 71,08 10,74 81,82
Materielkassan..................... 1406,83 316,45 — 1723,28 — 90,98 1632,30 1723,28
Premie- och Fattigkassan . 469,11 43,14 — 512,25 — 44,75 467,50 512,25
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VI. Stadspedagogien i Linde.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. C. J. IH. Wahlén.)

A. Undervisningen.
Hostterminen borjade den 27 Augusti och slutade den 20 December. Till foljd af 

den stora sjuklighet, som under hosten hemsokte staden, var dock, på yrkande af stadens 
Sundhetsnåmd, undervisningen inståld under 6 veckor, eller från och med 22 Oktober till 
3 December. Vårterminen bdrjade den 21 Januari och kommer att afslutas den 4 Juni.

Undervisningen har varit forlagd, under hostterminen, till kl. 8—210 och |11— ^2, 
under Vårterminen till kl. 8—10 och 11—j2, bonestunderna deri inberåknade, hvilka upp- 
tagit vanl. 15 minuter, eller fr. 8—8

Betråffande antalet undervisningstimmar i veckan samt lårjungeantalet under hvar- 
dera terminen, se nedanstående tabeil:

Afdelning.
Antal undervisningstimmar i veckan. Antal lårjungar.

Hostterminen. Vårterminen Hostterm Vårterm.

1

2

Rekt.
12

15

Extra Lårare.
15

12

Rekt. 
12‘/2 

14‘/a

Extra Lårare 
14‘/, 

12‘/2

16

19

23

22

27 27 27 27 35 45

Larobocker:
Kristendom: Hultkrantz’ Katekes, Petterssons Bibi. Historia.
Modersmålet: Sundéns Språklara, Folkskolans samt Sundéns och Modins Lasebok.
Tyska: Flachs Grammatik och Elementarbok.
Engelska: May:s Grammatik med låsofningar.
Aritmetik: Nystrbms och Schelins.
Naturlara: Celanders.
Hist, och Geografi: Odhners mindre lårobok i Sv. Historia samt Vinges Geografi.

Låroknrser:

Lagre Afdelningen:
Kristendom (3 t.) Katekes: Lsta Hufvudstycket och af 2:dra till 2:dra Artikeln. Bibi. Hist. 

Nya Testamentet.
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modersmålet (6| t.) Det allmånnaste af Formlåran; innanlåsning med forklaring och återgif- 

vande af innehållet; satslbsning samt råttskrifningsofningar.
Tyska (6 t.) Substantiven, hjelpverben och de svaga verben jemte motsvarande ofningar 

i elementarboken.
Aritmetik (5| t.) En del till och med decimalbråk, de ofrige till och med sorter.
Naturlara (2 t.) Om menniskan, dåggdjur och foglar, samt allmån verldskånnedom.
Hist, och Geografi (4 t.) Sv. Historia : En del till unionstiden, de ofrige till Gustaf Wasa.

Geografi: Det allmånnaste om verldsdelarne, Europas fysiska geografi utforli- 
gare, samt Sveriges, Norges och Danmarks polit. geografi.

Ofre Afdelningen.
Kristendom (3 t.) Katekes: l:sta och 2:dra hufvudstyckena.
modersmålet (6| t.) Formlåran samt allmån satslåra; ett hemkria hvarannan vecka; for bfrigt 

lika med Lågre Afdeln.
Tyska (5 t.) Substantiven, adjektiven, de personliga pronomen, hjelpverben och svaga 

verben, jemte motsvarande ofningar i elementarboken.
Kngelska (4 t.) Det allmånnaste af formlåran jemte låsbfningar.
Aritmetik (6^ t.) En del till och med sorter; en annan till och med enkel regula de tri; de

ofrige till och med sammansatt regula de tri.
Naturlara (2 t.) Om menniskan, ryggradsdjur och ryggradslosa djur, samt allmån verldskån

nedom.
Historia och Geografi (4 t.) Sv. Hist, till Frihetstiden.

Geografi: Verldsdelarnes lysiska samt Europas politiska geografi.

Ombyte af lårobbcker har egt rum derutinnan, att Petterssons Bibi. Historia, Odhners 
mindre larobok i Sv. Historia, Celanders Naturlara, Flach’s lårobbcker i Tyska samt Sun
déns Svenska Språklåra blifvit allmånt infbrda.

Undervisningen i vålskrifning har ej skett på någon viss derfor anslagen timme, hvil
ket tiden ej medgifvit.

I teckning, sång och gymnastik har, i saknad af anslag, ingen undervisning med
delats.

B. Lararne.

Betråffande lårarnes tjensteåligganden under hbstterminen har Rektor hvarje vecka 
undervisat lågre afdelningens lårjungar i Kristendom 3, i Aritmetik 5| och i Tyska 4 tim
mar, samt ofre afdelningens i Kristendom 3, i Aritmetik 61 och Tyska 5 timmar, tillsam
mans 27 timmar; extra låraren åter lågre afdelningens lårjungar: i Modersmålet 65, Hi
storia och Geografi 4, Naturlara 2 och Tyska 2 timmar, samt ofre afdelningens i Mo
dersmålet 6 j, Hist, och Geografi 4 och Naturlara 2, tillsammans 27 timmar. Dessutom 
har extra låraren utom lårorummet råttat de Svenska uppsatserna inom hogre afdel
ningen.

Då till foljd af det stora lår jungeantal, som under sista åren sbkt intråde i pedago- 
gien, en lårare ej ansetts kunna ensam bestrida undervisningen, har kommunen anslagit 
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medel i och for anskaffande af en andre larare. Under Hostterminen bitrådde vid un
dervisningen Pastorsadjunkten A. Alin; under Vårterminen har, på grund af H. H. 
Efori forordnande, som extra larare tjenstgjort Stud. J. C. Wulff.

C. Lårjungarne.

Larjungarnes antal under hvardera terminen synes af nedanstående tabeil: 
Hostterminen. Vårterminen.

Afdelning. Narv. Frånv. Afdelning. Narv. Frånv.

1 16 — 1 23 —
2 19 — 2 22 —

Summa 35 — Summa 45 —

Hemlexor hafva i allmånhet blifvit lårjungarne foresatta i 2 åmnen for hvarje 
dag och anses de hafva upptagit 1' till 2 timmars tid.

Larjungarnes kroppskonstitution år i allmånhet god och har deras helsotillstånd 
med få undantag varit godt.

Den 1 Februari 1877 qvarstodo i skolan sedan foregående termin 35 lårjungar. 
Under terminen inskrefvos 9 lårjungar, hvadan antalet Vårterminen 1877 utgjorde44. 
Under påfoljande mellantermin afgingo 18; vid Hostterminens borjan inskrefvos 9 och 
utgjorde antalet larjungar under Hostterminen alltså 35.

Af de inom låseåret inskrifne 21 lårjungar hafva 14 bevistat folkskola och 1 an- 
nat offentligt låroverk.

Under sist forflutne kalenderår hafva foljande lårjungar afgått från Pedagogien. 
Vårterminen 1877: E. G. Tagtstrom (till Ørebro Elementarlaroverk), A. Lindal, C. V. 

Ekman, V. Ohm, V. A. Larsson, R. L. Holmberg, H. H. H. Hesse, 
G. J. Andersson, S. 0. M. Rathsman, C. Th. Eriksson, C. A. Sund
strøm, E. G. Gryting, C. M. Ljungqvist, P. E. Olsson, P. J. Petters- 
son, A. F. Jonsson, J. I). Bruseil, A. V. Lindmark (till handtverk.) 

Hostterminen 1877: C. E. Eriksson, W. G. Nygren (båda till handtverk). A. V. Karls
son (dod.)

Under sist forflutna kalenderår utdelades stipendier, premier och understod till 
belopp af 44 Kr. 75 ore.

Under Hostterminen hafva 18 lårjungar, under Vårterminen 19, blifvit befriade 
från afgift till materielkassen. Byggnadsfond finnes ej.

D. Undervisningsmateriel.

Boksamlingcn har blifvit tillokad med de fiesta af låroverkens årsberåttelser; Lå- 
sebok for folkskolan 10 ex. Sundéns och Modins Låsebok 12 ex.
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Den ofriga imdervisningsmaterielen har okats genom inkop af Kartor ofver cle sår- 

skilda verldsdelarnes fysiska geografi, en storre politisk Karta ofver Europa, Anato
miska, Våggtaflor, samt Astronomiska Kartor ofver Jorden, Månen och Planetsystemet.

E. Låroverksbyggnader och Inredningsmateriel.
Då vid Hostterminens borjan en extra lårare anståldes vid Pedagogien, blef åf

ven ett andra nårliggande rum upplåtet åt densammas behof, så att hvardera afdel- 
ningen under låseåret begagnat sitt sarskilda rum. Till foljd af utvidgningen erfor- 
derlig inredningsmateriel, såsom bord, råkentafla, klådhångare har under låseåret an- 
skaffats.

F. Ekonomiska fdrhållanden.

Kassornas stallning 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 .... — __ Fin nes ej- — __ —
Ljus- och Vedkassan . . . — 171,00 212,80 383,80 209,16 174,61 w— 383,80
Materielkassan.................... 1173,55 204,36 — 1377,91 ' 1 - 52,75 1325,16 1377,91
Bibliotekskassan.................... — — Fin nes eJ- — —
Premie- och Fattigkassan . — 26,go — 26,00 0,92 24,75 0,33 26,00

Under sist forflutne kalenderår hafva nedanstående belopp utgått for tillokning af
a) boksamlingen..........................  16,75,
b) den ofriga undervisningsmaterielen .... 15,00, 
c) inredningsmaterielen.................................................. 21,00.

G. fixamina och Terniinsafslutning.

Hostterminen afslots den 20 December af Pedagogiens Inspektor, Ledamoten af 
K. N. O. Fil. och Teol. Dokt. C. D. Arosenius. Någon examen egde dervid ej rum i 
anseende till den långa tid, under hvilken låsningen varit inståld. For Vårterminen 
ar examen beståmd att hållas den 4 Juni kl. 9 f. m., hvarefter premier och understod 
utdelas samt ungdomen hemforlofvas.

Nåstinstundande Høsttermin borjas den 28 Augusti kl. 10 f. m.
Lindesberg den 9 Maj 1878.


