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Till Kow/1. Maj:ts EcklesichstikdepaTtement!

For den utlåndska resa, som jag med understod till ett belopp af sjuhundrafemtio 
kronor af det for år 1878 beviljade anslag till resestipendier for lårare i fråmmande lef- 
vande sprak vid elementarlåroverken, under sistledne sommar foretagit, får jag, enligt 
foreskrift, hårmed vordsammast afgifva beråttelse.

Såsom vilkor for reseunderstodets erhållande var for mig fdrelagdt att vistas utrikes 
minst tio veckor samt att inom fyra månader efter återkomsten till fåderneslandet afgifva 
beråttelse, som, jåmte uppgift på de stållen jag besokt, borde innehålla redogdrelse for 
det sått, på hvilket jag sokt vinna det med resan åsyftade åndamålet, åfvensom for de 
pedagogiska iakttagelser, som jag varit i tillfålle att gora.

Då dessa foreskrifter sålunda angifva hvad jag i min reseberåttelse har att vidrora, 
tillåter jag mig att i ofverensståmmelse med dem for ofversigtens skuil indela den samma 
i tvånne afdelningar: I Resans utstraclming och iindm^ samt: II Pedagogislta iakttagelser.

T. Resans ntstriickninff och Undamåh

I afseende på utstråckningen af min resa får jag meddela, att jag den 12:te Juni 
antrådde den samma samt återvånde den 21 Augusti. Visteisen utrikes belopte sig således 
till jåmt tio veckor. Under denna tid besdkte jag hufvudsakligen lånder, inom hvilka fran
ska talas, och uppeholl mig foretrådesvis i ståderna Briissel, Paris och Genéve. Jag hade 
nåmligen genom åtskilliga forut foretagna studieresor till utrikes ort kommit till den er- 
farenheten, att, då frågan galler att for språkstudier draga den hogsta mojliga fordel af 
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en knapp tid, det ar vida battre att denna tid egnas åt ett sprak ensamt, an att den for
delas på flere. Visserligen kan det sagas att om tiden, ehuru ej lang, fordelades påtvån- 
ne lander med skilda sprak, åtskilligt larorikt åfven i sådant fall kunde hinna inhamtas, 
och en sådan åsigt kan åfven synas så mycket mera befogad, som en elementarlårare, 
hvilken har att undervisa i flere ån ett lefvande sprak, bor låta sig angelåget vara att så 
anvånda det vigtiga tillfåHe till forkofran i sina åmnen, som genom en resa erbjudes, att 
hvarje af hans åmne biir i sin mån tillgodosedt. Dessutom år det ett kåndt fbrhållande, 
att, då en nordbo besdker fråmmande lander, det må nu galla hvad studiesyfte som helst, 
man alltid gerna vill tånka sig, att han bor soka omfatta så mycket som mojligt af det, 
som faller inom hans verksamhetsområde, i det man år benågen att tro, att den qvanti- 
tativa sidan af arbetet år i betraktande al kostnad och svårighet for upprepade resor att 
mera vårdera ån dess mindre i ogonen fallande qvalitativa. For mig synes emellertid re- 
setidens sammantrångande på ett enda åmne, i synnerhet då detta utgores af ett sprak, 
redan af det skålet vara att foredraga, att åmnets egen omfattning såvål som de fordelar 
till gntndligare intrångande deri, hvilka genom en resa oppnas, båda ofdrtydbart visa på 
ett sådant anvåndande af tiden såsom det forstandigaste. Den deremot, som ensamt har 
till sin nppgift någon sak, i hvilken ingår endast det for olika lander mera gemensamma 
i verksamhet och uppfattning, såsom t. ex. sjelfva skolvåsendets eller ock industriens, nå- 
ringarnas och lagstiftningens utveckling, kan mbjligen handia klokare genom att utstråcka 
sina iakttagelser till så många skilda orter som mojligt. Men i fråga om språket, i hvil
ket det nationelt egendomliga lifvet med sin snart sagdt oåndliga rikedom tråder den 
fråmmande dfvervåldigande till mbtes, gdr sig fordran på begrånsning så strångt gållande, 
att studiernas utstråckning till flere ån ett språk under så kort tid forbjuder sig sjelf. 
Visserligen lider det intet tvifvel, att en person bor med framgång kunna egna sig åt stu
diet af flere ån ett lefvande språk, och likaledes synes mig den nårvarande fordran på e- 
lementarlårare i språk, att de bora kunna finnas skicklige att undervisa i flere ån ett 
sådant, innebåra en mycket god sak; ty denna fordran år hog, och i en jåmfbrelsevis 
hog fordran ligger alltid froet till lyftning och fullkomnande. Men for att en slik 
fordran skall i verkligheten varda uppfyld, så att en elementarlårare, som undervisar 
i flere lefvande språk, skall kunna skdta sitt vårf till belåtenhet, år det en klar sak, att 
såvål oaflåtligt studiearbete som detta arbetes riktande på alla de egendomliga ele
ment, som i afseende på ett språk endast under vistelse å den ort, der det samma ta
las, åro åtkomliga, måste vara hans forstå fordran på sig sjelf. Men deraf fciljer också, 
att, så vidt tiden for en sådan vistelse ej år långre ån som for mig nu varit fallet, han 
gdr råttast i att befatta sig med blott ett språk i sender. Att deremot saga, huru mycken 
tid borde åtgå, for att man med hopp om god frukt skulle hinna besoka flere lander med 
olika språk, skulle alltid med hånsyn till olikheten af individuela fbrutsåttningar blifva 
svårt. Ostridigt torde emellertid vara, att en tid af tio veckor, synnerligast då pedagogi- 
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ska iakttagelser med språkstudier forenas, blifver bast anvånd, om den ej delas på flere 
olika fait af sådan beskaffenhet som det ett sprak erbjuder. Icke heller kan den svårig- 
het, som år fbrenad med en upprepad resa for tillgodogbrande af hvad den ena gangen 
icke kunnat medhinnas, betraktas såsom något talande skål for tidens splittrande. Mig 
fbrefaller åtmiustoue denna svårighet, som hufvudsakligen ligger i kostnaden, mindre be- 
tydelsefull. Ty om undervisningen i lefvande sprak vid de svenska låroverken skall kunna 
hbja sig till att blifva en verkligt lefvande undervisning med syfte att lemna frukter, som 
for det friska, verksamma lifvet ega dugande varde, så måste i fråmsta rummet lårarens 
skicklighet, utveckling och arbetslust gå i sådan riktning, eller med andra ord, elemen- 
tarlårarens teoretiska eller vetenskapliga insigter måste hafva sitt motsvarande praktiska 
uttryck i fardigheten att behandla det fråmmande språket i tal och skrift. Detta år så 
vigtigt, att ban utan en sådan fårdigliet val kan vara ensidigt vetenskaplig forskare, men 
aldrig kan i alla afseenden fylla låroverkets behof af en skicklig lårare. For att åter 
denna praktiska skicklighet hos låraren skall ernås, torde under hos oss rådande forhål- 
landen ingen båttre utvåg gifvas ån studier å utrikes ort. Och ehuru sådant alltid kom
mer att medfora en viss forhøjning af kostnad, då resorna, så vidt låraren har att under
visa i flere sprak, måste autingen utstråckas till långre tid eller upprepas flere ganger, 
bor ej betånkligheten i detta afseende vara det afgbrande. Det vore en storre betånKlig- 
het, om af sådant skål hoppet om en så god sak som hbg lårareskicklighet skulle nddgas 
stå till tillbaka.

Att jag hade valt de ofvannåmda ståderna, Briissel, Paris och Geneve, till studieorter, 
kom sig af flere skål. Forst och fråmst år det naturligt, att en stor stad och i synner- 
het en hufvudstad erbjuder i afseende på språket ett mångfaldigt rikare Ialt for iaktta
gelser ån någou annan ort i landet. En fråmling kan visserligen, åfven om han slår sig 
ned i en småstad eller till och med på landsbygden, hafva mycket att låra i språkligt af
seende. Jag har vid flere olika resor haft tillfålle att erfara detta. Dessutom vinner han 
ofta derigenom låttnaden af lindrigare utgifter for både uppehålle och undervisning. Hvad 
han deremot går miste om år utan tvifvel mångfalden af fdrmånliga tillfållen till språk- 
liga iakttagelser. Språket, sådant det lefver och utvecklas inom alla klasser af samhållet, 
inom alla bildningsgrader, i det privata och i det offentliga, på litteraturens mera vårdade 
fait eller hvardagsumgångets mera fria och obesvårade område, erbjuder sig der i sin 
mångsidigaste och fullstøudigaste gestalt. Den hbgsta språkrenheten och det stbrsta språk- 
liga sjelfsvåldet gå der sida vid sida med hvarandra, i bjertare och for den skull åfven 
iutressantare motsats mot hvarandra ån annanstådes. Det tidsenligaste, lifsfriskaste och 
forhoppningsfullaste draget af språkets vasen, som tydligast visar hvaråt utvecklingsgån- 
gen går, och tillika lemnar fbrestållning om hvad som år utdbmdt, foråldradt och db- 
ende, biir hår låttast i ogouen fallande. Medlen och mbjligheterna till språkets forstørk
ning medels upptagande och omsmåltande af nya, dugliga element synas likaledes tydli- 



6

gare och beståmdare der an på andra platser, einedan just sjelfva forstørknings- eller ny- 
daningsarbetet der pågår med niera lif. Korteligen, ett lefvande språks mest lefvande 
form och ånde triiffas båst på de punkter, der nationen sjelf lefver sitt mest vakna lif, 
det vill saga i de storre ståderna och synnerligast bufvudståderna.

Hvad sårskildt det franska språket angår, plågar det ofta anfdras, att det i sin re
naste och basta form vore att sbka i trakten af Loire, såsom i ståderna Orléans, Tours, 
Angers, Biois m. fl., och i afseende på språklig elegans angifvas åfvenledes ofta vissa de
lar af det romanska Schweiz såsom mbnstergiltiga orter. Att det ligger sanning uti dessa 
antagauden, lider såkerligen ej något tvifvel, och att de varit ånnu sannare forr ån nu, 
år åndå vissare. De afse emellertid hufvudsakligast uttalet. Men fbrst och fråmst år icke 
uttalet mera ån en sida af språket, och vidare skulle det troligen vara ombjligt att vc- 
derlågga den åsigten, som af många hyllas, att nu for tiden, sedan bildning och kunskap 
blifvit mera ån forr en allmånhetens tillbbrighet, mbnstergiltighcten åfven i afseende på 
uttalet år foretrådesvis att sbka der bildning och kunskap bafva sina fbrnåmsta brånn- 
punkter, således dessa fransktalande lånders fbrut nåmda hufvudståder.

Det såger sig dessutom sjelft, att om en resande fråmling, som åsyftar franska språk- 
studier, sbker vetenskaplig ledning vare sig i form af fbrelåsningar eller lektioner, han 
låttast finner sådan å de sagda orterna, der de vetenskapliga anstaltema bafva sitt vigti
gaste såte, och der fbrdenskull krafterna åro ymnigast samlade. Hårtill kommer, att, då 
pedagogiska iakttagelser åro med resan fbrenade, just samma støder åro råtta platserna, 
ty just der åro fbrlagda de skådevårdaste och basta skolorna.

Språk studier. Fbrutom den praktiska ofniugen i franska språket hade jag såsomen 
af resans uppgifter tånkt mig åfven aktgifvande på de storre eller mindre egendomligheter, 
som karakterisera det nordfranska tungemålet, sådant detta forekommer i Brussel och Paris, 
for att sedermera kunna anstålla jåmfbrelse med Schweizerfranskan. Båda dessa munarter, 
nordfranskan och Schweizerfranskan, år man, enligt hvad nyss sades, van att betrakta såsom 
franska språkets riktigaste och renaste former. Båda trakterna der de talas, i synnerhet 
de vigtigaste ståderna, besbkas flitigt af de fråmlingar, som vid inlårande af det fråm
mande språket onska tillegna sig dess basta sidor. Stundom framhålles Schweizerfranskan 
såsom mest fortjent af uppmårksamhet, stundom nordfranskan och framfbr allt det bildado 
folkets tal i Paris samt de fbrut nåmda orterna vid Loire. Huruvida den ena eller andra 
år den riktigaste, torde ej vara så lått att afgbra. Att emellertid den franska, som talas 
i norra och åfven mellersta Frankrike, år den, som for nårvarande beståmmer språkets 
hela hållning och prågel, torde vara obestridligt, ehuru det ej kan fornekas, att i den 
samma ingå åtskilliga element, hvilka så vål i afseende på uttal, som ordforråd, talesått, 
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periodbyggnad och bilder visa ej så liteu olikhet med Schweizermålet. Det syntes mig att 
ett aktgifvande på dessa fdrhållandcn borde fur en lårare i ånmet vara af icke ringa vigt, 
lluruvida denna uppgift blifvit i någon mån nbjaktigt lost, år en fråga, hvars besvaraude 
skulle fora mig alltfbr langt utom det for denna beråttelse passande området. Jag vill 
derfor begrånsa mig till antydande af det sått, hvarpå jag sokt gå till våga.

Då man å utrikes ort onskar idka språkstudier, biir naturligtvis forfaringssåttet nå- 
got olika allt efter det olika mål man åsyftar. Den, for hvilken egentlig språkfårdighet 
eller formågan att obesvåradt tala och begripa det fråmmande språket år en angelågen 
sak, har en stor mångd utvågar att fullfblja detta syfte. Hvart han vånder sig i eu stor 
stad, finner han så att såga alla portarne till språkets lefvande blomsterfålt vidoppna. 
Det behofves ingen vidlyftig beskrifning af de formåner, som i sådant afseende erbjuda sig 
vare sig i det enskilda umgånget eller i det allmånna lifvet. En hvar, som besbkt fransk- 
talande lånder, vet ganska val, huru mycket år att inhåmta genom iakttagelser på gator 
och torg, i butiker och kaféer, på teatrar och mdtessalar, i kyrkor och råttegångslokaler. 
Det romanska lifvets utåtvånda karaktår gbr det helt forklarligt, att många af de for språ
ket egendomliga dragen åro i det yttre lifvet låttast tillgångliga. Enår också enligt min 
dfvertygelse den språkfårdighet, som genom sådana iakttagelser kan uppodlas, år for en 
språklårare, så vidt han verkligen vill betrakta sitt åmne som ett lefvande element, en 
maktpåliggande sak, såger det sig sjelft, att jag ansett det som mitt åliggande att efter 
basta fonnåga draga fordel af hvarje dylikt tillfålle till forkofran. Hårvid kan jag icke 
underlåta att sårskildt påpeka det utmårkta tillfålle till språkofning och nyttiga språk- 
iakttagelser, som hvarje tal eller foredrag i det offentliga erbjuder. Inoni få nationer år 
språkbrat så bmtåligt mot forseelser hos den foredragandc vare sig i afseende på Ijud, be
toning eller etymologiska och syntaktiska lagar, som hos don franska. Det år icke tillåtet 
att gora några afvikelser kvarken till hoger eller venster. Det som år upphojdt till lag 
måste lydas och fbljas. Endast det språkligt korrekta får bjudas åhbraren. Att i detta 
fali Théalre J’ri/n<;ais i Paris både anses for och verkligen hojt sig till en mbnsteranstalt, 
år allmåut bekant. Men det kan åfven tillåggas, att en likartad oeftergiflig fordran på 
språklig ofelbarhet år ståid lika val på predikanter och forelåsare som på skådespelare. 
Det torde icke vara for mycket sagdt, att ett foredrag från en fransk kateder år och må
ste i forstå rummet vara ett språkligt måsterverk, och i samma hånseende lemnar sanner- 
ligcn en predikan i någon af det reformerta Genéves kyrkor ingenting bfrigt att bnska. Un
der de fem veckor jag hann tillbriuga å den sistnåmda orten, hade jag minst tvånne gan
ger i veckan tillfålle till sådana iakttagelser.

livad angår min ofvannåmda plan att aktgifva på språkolikheterna å de platser jag 
komme att besoka, har jag forutom iakttagelser på egen hånd i fråmsta rummet litat dels 
till privatlektioner, dels till tankeutbyte hårbfver med några af de elementarlårare, med 
hvilka jag genom besbk i skolorna oupphorligt kommit i berbring. De offentliga fbrelås- 
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ningar, jag hade tillfålle att åhora, voro visserligen icke direkt egnade att redogora for 
det nårvarande språkets egendomlighetcr eller skiljaktiga drag å olika orter, men då åt- 
skilliga berorde den historiska sidan af språket, erbjddo de alltid sådant, som stod i sam
manhang med hvad for tillfållet utgjorde mitt syftemål. Så behandlade vid Sorbonne Hr 
Crouslé det intressanta amnet ”om spåren af den klassiska litteraturens inflytande hos re- 
naissaneens eller sextondc århundradets prosaiska skriftstållare,” hvarvid ej blott stilens 
utan åfven språkets egenskaper måste samtidigt betraktas. Gaston Paris vid College de 
France sysselsatte sig med fornfranskans formbildning och Ijudfdråndringar, och Paul Meyer, 
likalcdes vid College de Francc, mod provencalsk litteratur och grammatik. For ofrigt 
kunde sådana forelåsningar som Bréals bfver propositioner och konjunktioner i den indo- 
curopciska språkfamiljen eller G. Guizots tolkning och forklaring af Miltons Samson Ago
nistes, ehuru icke omedelbart afseende det franska språket, ej vara annat ån lårorika. A 
andra sidan får jag erkanna, att de franska lektionerna i de hogre klasserna af ett franskt 
låroverk i anseende till dervid forekommande historiska, stilistiska och grammatiska an- 
mårkningar eller meddelanden alltid for en fråmmande åro stunder, hvilkas varde i språk- 
ligt hånseende ingalunda står efter for det vårdo de ur pedagogisk synpunkt ega- 1 Briis- 
scl var jag for mycket upptagen dels af skolbosok, dels af dagliga språklektioucr for att 
under den korta tiden af ett par veckor hinna egna någon tid åt universitetsforelåsniu- 
gar, och i Geneve hade vid min ankomst dit alla dylika nyss upplibrt.

II. Pedagoglska Iakttagelser.

Det torde vara allmånt bekant, att tilltrådet till de offentliga skolorna i så val Bel
gien som Frankrikc år omlast på vissa omvågar mojligt. Det erfordras hårtill, i synner- 
het for en resando fråmling, offentligt bemyndigande eller i alla håndeiser bemedling af 
vederborande beskickning eller konsulat. I Frankrike synes detta kraf något stråugare 
iakttagas ån i Belgien. Det sades mig nåmligen af rektor vid atheneum i Briissel, då jag 
forst iustålde mig hos honom, att han visserligen kunde lemna mig utan vidare omsvep 
tillåtelse att bevista lektionerna, men då frågan vore om dagligen upprepade bestik, on- 
skade han helst, att jag foljde den for sådaua fail rådande vanan, att den fråmmande for
ser sig med vederborligt tillståndsbref från inrikesministeriets byrå for allmånna under
visningsårenden. På grund af en synnerligen vålvilligt lemnad rekommendationsskrifvelse 
af konsul G. Briigmann i Briissel samt efter personligt besok i nyssnåmda byrås andra 
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sektion, erholl jag ofdrtbfvadt derifrån den onskade skriftliga tillåtelsen,* hvilken dock se- 
dermera ej ens behbfde fbrevisas, enår rektor vid min återkomst sade sig redan ega kanne- 
dom om dess utfårdande. I Paris åter erholl jag genom enahanda vålvilliga tillmotes- 
gående å den kongl. svensk-norska beskickningens byrå ett likartadt rekommendationsbref 
som å svensk-norska konsulatet i Brussel, och lemnades mig vid uppvisandet håraf genast 
tilltråde vid det låroverk, Lycée S:t Louis, jag onskade besbka, hvarjåmte rektor godhets- 
fullt fbrklarade, att han ansåge denna rekommendation tillråcklig, samt att icke något mi
nisterielt bref erfordrades. I Genéve åter vid dervarande elementarlåroverk for såvål gos
sar som for flickor åro omvågarne i dylikt fali så godt som inga, ehuruvål den svensk- 
norska konsuln derstådes, Hr A. von Schaeck, ytterst fbrekommande erbjbd sin bemedling, 
i håndelse den samma vore af noden.

* Denna lydde sålunda:
Ministére 

de 
l’Intérieur.

Administration 
de rinstruction pnblique. 

2:e Seetion.
Monsieur,

Je m'empresse de vous iaire connattrc quo je vous antorise volontiers å visiter l’Athé- 
néo royal de Bruxelles et å assister aux lebens, comme vous avez bien voulu en exprimer 
le désir.

Sur la vue de la présente, M. le I’réfet des etudes de eet etablissement prendra les 
dispositions nécessaires pour vous introduire dans les Cours et vous permettre d’apprécier 
renseignement qui s'y donne.

Agréez, Monsieur, Bassurance de ma considération tres diatingnée.
Pour le Ministre,

Le Sécrétaire général.
Monsieur J. E. Modin,

Professeur au Collége de Westeraes.

Med afseende på de iakttagelser, som jag vid hu nåmda låroverk, i Briissel, Paris 
och Geneve, varit i tillfålle att gora, vill jag, for att ej utdraga min beråttelse till onbdig 
långd, sbka att begrånsa mig hufvudsakligen till sådant, som forefallit mig i jåmfbrelse 
med svenska fdrhållanden mest beaktansvårdt, egendomligt eller lårorikt.

A. Låroverkens organisation.

1. Åthénéc de Bruxelles. De hbgre elementarlåroverken i Belgien kalias atheneer, och 
finnes ett sådant i hvar och en af provinshufvudståderna. De åro alla inråttade efter ett 
och samma monster med sex årsklasser samt en forberedande klass. L’Athénéc royal de 
Bruxelles år det i anseende till lårarpersonal och elevantal fbrnåmsta samt råknade for 
tillfållet omkring 900 lårjungar. Nårmast i ordningen komma atheneerna i Lutticb, Gent 
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ocli Antverpen. Det i Briissel var deladt i tvanne icke allenast i studier fullståndigt skilda, 
utan i afseende på undervisningslokaler på olika stållen forlagda afdelningar, klassiska 
linien och reallinien, eller la section des humanités och la section professionelle, den forrå 
vid rue du Chéne, den senare vid place du Grand-Hospice. Båda afdelningarna bilda dock 
ett enda låroverk under gemensam rektor eller préfet des etudes och med delvis gemen- 
sam lårarpersonal. Dessutom år den reala linien ytterligare afdelad i tvanne stadier, ett 
lagre eller la division infériewe, innefattande de fyra lågsta klasserna jåmte den forbere- 
dande, samt ett hbgre, la division supérieure, hvartill hbra realliniens tvanne hbgsta års
klasser. Detta hbgre stadium eller denna hbgre afdelning undervisas åter på tvanne i 
vissa åmnen skilda linier, la section industrielle et commerciale samt la section scientifique. 
Så år undervisningen i lefvande språk samt historia for båda dessa linier af realskolau 
gemensam, medan deremot kemi, mineralogi, handelslagstiftning och handelsgeografi sår
skildt meddelas i la section industrielle et commerciale och de matematiska vetenskaperna 
sårskildt i la section scientifique. Jag har fåstat mig vid denna iudelningen, emedan den 
samma synes mig fortjent af uppmårksamhet. Reallinien år icke allenast fullståndigt skild 
från den klassiska linien, utan den reala linien har derjåmte ytterligare fullstandigat sig 
genom att dels fbrgrena sin verksamhet, dels upptaga åfven sådana undervisningsåmnen 
som sårskildt berbra handel och affarsverksamhet. Hårigenom vinnes å ena sidan den for
delen, att den till militåra och tekniska fackskolor fbrberedande undervisningen direkt 
och uteslutande kan arbeta i en beståmd riktning, utan att i något afseende inattas af 
mindre våsentliga och derfor tyngande åmnen, under det att å den andra sidan skolan 
åfven direkt hinner tillgodose det kommersiela lifvets fordringar. Korteligen, steget be- 
tråffande realliniens utveckling synes vara med afseende på tidens behof fbljdriktigt utta- 
get, i det att krafvet på specialkunskap såsom den grundtanke, hvarpå tillvaron af real
linien egentligen hvilar, fått gbra sig inom de for skolan gifna grånserna fullståndigt 
gållande.

I afseende for bfrigt å detta låroverks organisation vill jag anfora att i sammanhang 
med skolundervisningen finnes en i bfverensståmmelse med forhållandet i franska skolorna 
anordnad s. k. inackorderingsanstalt, pensionnat communal, med en sårskild foreståndare 
eller direktbr, hvilken befattning for tillfållet innehades af Hr Prosper Maas, hvaremot 
Hr L. Branquart var préfet des etudes. Inom denna anstalt, hvilken år inrymd inom 
samma lokaler som låroverket samt inråttad så, att aldre och yngre elever hafva sina lås
rum, sofrum och lekplaner fullståndigt från hvarandra skilda, åro peusionårerna fbrdelade 
på sårskilda montres d’études och surveillants hvilka utbfva omedelbar uppsigt bfver deras 
både andliga och kroppsliga fbrehafvanden. Lårjungarne mottagas bar ganska tidigt, till 
och med redan fore den vid intrådet i skolan beståmda åldern af nio år, for att sedermera 
efter tillbbrlig tids forlopp återlemnas åt hemmet eller samhållet, vuxne, uppfostrade och 
bildade. Hvarje mattre d’études har ett gifvet antal af elever, som ej får bfverstiga 25 å 
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30, att skota. Ganska strang dagordning iakttages. Alla stiga upp på beståmd tid, eller 
klockan half sex hvardagar och klockan sju sondagar, låsa, spisa, promenera eller leka, 
likaledes på beståmd tid, samt gå ånyo till sångs på gemensam timme, kl. nio. Vid mål- 
tiderna, som intagas fyra ganger om dagen, frukost kl. half åtta, middag kl. en qvart df- 
ver tolf, aftonvard en qvart bfver fyra, qvållsvard kl. åtta, år alltid direktoren sjelf till- 
stådes samt gifver tecken till nedsittande vid eller uppstigande från bordet. Han ofver- 
vakar dervid tillika bordsskicket hos eleverna, ståfjar eller tillråttavisar allt, som anses 
strida mot en god uppfostrans fordringar, vare sig i begår, åthåfvor eller samtal. Han 
foljer derjåmte tillika med bfriga uppsyningsmån pensionårerna till gudstjensten. Sofsa- 
larne, hvilka hållas upplysta hela natten och inspekteras åfven under softiden, åro om da
gen stångda, och ingen erhåller då utan direktørens sårskilda tillstånd dit tilltra.de. Le- 
karne i fria luften åro obligatoriska, och får ingen utan tillåtelse aflågsna sig derifrån. 
Enahanda år forhållandet med de promenader eller utflykter utom anstalten, som under 
fbrutsåttning af tjenligt våder bvarje sondag, tisdag och torsdag foretagas. Ingen får deri
från uteblifva annat ån på grund af sjukdom eller annat giltigt forfall, som af direktøren 
profvas. I foråldrars och målsmåns såliskap kunna eleverna med direktorens begifvande 
åfven enskildt aflågsna sig från skolan, och hogst en gang i månaden lemnas till och med 
såsom uppmuntran for Hit och godt uppforande åt enskild elev en fridag, den han då eger 
att i låmpligt såliskap tillbringa utom anstalten. I afseende på bbcker, afsedda vare sig 
for skolarbete eller forstroelse, ega eleverna att medfora och nytja blott sådana, som blif- 
vit vederborligen granskade och till bruk medgifna, och ur det på vissa timmar dppna 
skolbiblioteket kunna de dessutom mot for hvarje gång aflemnadt qvitto erhålla till låns 
tjenlig lektyr. Forbindelsen med hemmet få de genom brefvåxling underhålla, men hvarje 
till en elev adresseradt bref måste vara forsedt med afsåndarens namnteckning och forst 
passera genom direktorens hånd. Saknas sådan namnteckning eller misstånkes skrifvelsen 
komma från någon, med hvilken eleven ej har tillstånd att brefvåxla, kommer den samma 
honom aldrig tillhanda utan återgår orord till foråldrarne. Direktoren anståller for ofrigt, 
då han så for godt finner, i elevens nårvaro visitation af dennes forvaringsrum, låda eller 
koffert och lågger dervid beslag på otillåtna foremål, till hvilka råknas, utom olofliga bdc- 
ker, alla slags åtbara saker, tobak och rokpipor, knifvar eller andra vapen. For att hålla 
foråldrar eller målsmån i ståndig kånnedom om elevernas utveckling och framåtskridande 
tillsåndes dem hvar och en från direktoren månadtlig rapport om deras soners helsotill- 
stånd, uppforande och arbetsamhet, hvarforutom rektor utfårdar sårskildt terminsbetyg of- 
ver framsteg i studier. Allt hvad som for ofrigt tillhor elevens utrustning i afseende på 
klådespersedlar år noga beståmdt, och skall vid lians intråde i skolan fullståndigt med
foras, hvaremot foråldrar sårskildt åro ombedda att icke lemna i hans eget våld penningar, 
fickur eller andra dylika vårdefbremål, samt att hvad betråffar penningar, afsedda for extra 
utgifter, deponera dessa hos direktøren. Årliga kostnaden for en elev, inbegripet foda, 
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bostad, undervisning i låseåmnena och gymnastik, tillgång till bibliotek och skrifinateriel 
men ej vanliga skolbocker, åtnjutande af låkarevård och sjukskotsel, men ej lakemedel, 
samt tillgång till varma bad om vintern och undervisning i simkonsten om sommaren, år 
1500 francs. For all undervisning, som ej år obligatorisk, såsom i sång och musik, fåkt- 
ning, dans och ridkonst, men hvartill mojlighet och tillfålle anordnas, betalas. sårskildt, 
hvarforutom ytterligare tillkomma 300 francs for elev, som under de fjorton dagar långa 
påskferierna och de sex veckors sommarferierna, från 15 aug. till l:sta oktober, bnskar 
inom låroverket qvarstanna.

Som man finner, år detta ett på en viss militårisk fot ordnadt kasernlif, hvars ytter
ligare detaljer det for ofrigt ej torde vara behbfligt att hår beskrifva. I Belgien består 
det vida mindre antalet af låroverkens lårjungar af dylika helpensionårer. De uppgå ej 
till mer ån 20 procent af hela numeråren, snarare derunder. En annan del af lårjungarne 
utgores dessutom af de s. k. halfpensionårerna, som skilja sig från helpensionårerna deri- 
genom att de tillbringa natten i sina hem infinna sig i skolan kl. half åtta på morgenen, 
deltaga i låsningen och alla måltider, utom frukosten, samt efter aftonmåltiden aflågsnasig. 
Dessa senare, les demi-pensionnaires, motsvara de i franska skolorna så kallade les externes, 
till skilnad från dessas helpensionårer, les internes.

Hvad angår det pedagogiska vårdet af dylikt pensionslif med åtfoljande reglemente- 
ring, bevakning och ofrihet, vore det vågadt att derofver uttala någon afgjord forkastelse
dom, åfven om det samma, från svensk synpunkt betraktadt, i flere afseenden forekommer 
egendomligt for att ej saga motbjudande. Hvart land har sina seder, och pensions]ifvet i 
de belgiska så vål som i de franska skolorna år en sak, som har sin egentliga rot i den 
grund, hvarpå familjelifvet i dessa iånder hvilar, och måste derfor i sammanhang dermed 
bedbmmas. Ar hemmet godt och foråldravården, såsom den bor vara, en sant uppfostrande 
och fbrådlande vård, då kan man helt visst påstå, att ingen slik pensionsvård kan lemna 
tillfredsstållande ersåttning derfor. Också år att mårka, såsom nyss sades, att i synnerhet 
i Belgien det stora flertalet af låroverkens lårjungar åtminstone icke åro helpensionårer. 
Men då foråldravården år oduglig eller rent af tryter, då måste pensionsvården betraktas 
såsom en ersåttning af ganska hogt varde, ty det såkra år, att om ock den senare genom- 
andas af mindre omhet, ingår deri desto mera af allvar, ordning och metod, och många 
igtiga dygder, hvilka i ett svagt eller dåligt hem mer och mindre åsidosåttas, såsom Jyd- 
nad, ordningssinne, punktlighet, renlighet, hållning och hbflighet, uppmårksammas i pen
sionen med stor noggrannhet. Att olågenheter och faror dermed kunna vara och åro fore- 
nade, det inser hvar och en, som tanker sig ett eller annat hundratal ynglingar af olika 
ålder boende, arbetande, åtande, hvilande, lekande inom gemensam lokal och efter ge- 
mensam plan. Likvål må man ingalunda forbise, att faror och olågenheter åtfblja åfven 
det system, enligt hvilket såsom hos oss ungdomen, åfven i håndelse god foråldravård 
saknas, under storsta delen af tiden utom lektionstimmarne år foga beroende af lårarens tillsyn.
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2. Lycée S:t Louis. I Paris finnes, såsom kandt år, en mångd låroverk motsvarande de 
svenska hbgre allmånna låroverken. Som dessa blifvit af svenska lårare redan flere gan
ger grundligt beskrifna, kan jag i afseende på dem fatta mig kort. De fullståndiga ly- 
céerna åro dessutom hvarandra fullkomligt lika. Jag vånde mig derfor till Lycée S:t Louis, 
hvilket likasom Lycée Henri LV och Lycée Fontanes år ett af de storsta och mest besbkta, 
och hvars rektor, le proviseur, var Hr Gauthier. Det år belåget vid boulevard de Sébasto- 
yol midt emot Sorbonne, i hvilken trakt for bfrigt samtliga de vigtigaste undervisnings- 
anstalterna åro fbrlagda. Det var ett låroverk tijlhbrande klassiska linien med bfver tusen 
lårjungar. Studietiden år sammanlagdt tio år, fbrdelade på nio enkla årsklasser jemte en 
fbrberedande klass, hvilka sedan sårskilja sig i trenne olika afdelningar. Den lågsta, la 
division élémentaire, omfattande de trenne nedersta klasserna, den mellersta, la division de 
grammaire, de trenne mellersta klasserna, den 4:de, 5:te och 6:te eller enligt råkning upp- 
ifrån, classe de sixiéme, de cinquiéme, de quatriéme, samt den hbgsta afdelningen, la divi
sion supérieure, de fyra hbgsta klasserna, classe de troisiéme, de seeonde, de rhétorique, de 
philosophie. For uppflyttning från lågre till hbgre af dessa trenne afdelningar har lår
junge att genomgå en slags examen, som eger rum vid låseårets slut och omfattar så vål 
muntlig som skriftlig prbfning i den nårmast foregående klassens låskurs. Denna afdel- 
ningsexamen synes vara egnad att så vål ersåtta den felande skårpan i kontrollen bfver 
flyttningen från klass till klass for dem, hvilka genomgå skolan i sin helhet, som att ut- 
gbra en afslutningsexamen for dem, hvilka tidigare upphbra eller bfvergå till andra skolor. 
Sjelfva låskurserna åro också uppstålda med afseende på dylika mellan-afslutningar. Så
som ofvan sades vid tal om lycéet i Briissel finnes åfven vid detta låroverk en inackor
deringsanstalt, anordnad på ungefår samma fot som vid det fbrstnåmda.

3. College de Geuéve. Detta låroverk år liksom atheneum i Briissel deladt i tvanne 
fullståndigt skilda linier, den klassiska och den reala, la section classique och la section 
industrielle et commerciale, hvardera omfattande sex ettåriga klasser, hvarfbrutom finnes 
en for båda linierna gemensam fbrberedande klass. Deremot år reallinien icke hår, såsom 
fallet år i Belgien, tudelad, utan finnes i stållet mbjlighet till specialstudier for intråde i 
fackskolor beredd i ett s. k. gymnasium, le Gymnase de Genéve. Detta år en i samman
hang med det fbrstnåmda låroverket anordnad fortsåttningsskola, afsedd att bilda bfver- 
gångsbrygga till universitet eller tekniska skolor, samt består af fbljande fem afdelningar: 
1) une section classique, tvåårig samt afsedd for dem, som åmna fortsåtta i juridisk, me
dicinsk eller teologisk fakultet; 2) une section technique, fbrberedande till teknologiskt in
stitut och treårig for lårjungar från elementarlåroverkets klassiska linie, tvåårig for dem, 
som komma från dess reallinie; 3) une section commerciale, treårig for klassiska liniens 
och tvåårig for realliniens lårjungar samt utgbrande en till affårsverksamhet fbrberedande 
handelsskola; 4) une section de pédagogie classique, treårig samt afsedd for lårjungar på 
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klassiska linien och 5) une section de pedagogie non classigue, tvåårig for lårjungar, vare 
sig på real- eller klassiska linien. Båda dessa senare afdelningar åro naturligtvis åmnade 
for dem, som syfta till lårarekallet. I de forrå af dem spela de klassiska språken hufvud- 
rollen, i den senare åro dessa helt och hållet uteslutna hvaremot de matematiska veten- 
skaperna samt lefvande sprak åro dess mera framstående. Delvis åro lårarne vid elemen- 
tarlåroverket och gymnasium de samma, men styrelsen år ingalunda den samma, icke hel
ler lokalen. Le College de Genéve inrymmes i en aldrig och tåmligen forfallen byggnad 
vid ne de la Vallée, Calvins gamla seminarium, samt har sin sårskilda rektor, kallad le 
principal, for tillfållet Hr Rochat, under det le Gymnase har sina lårosalar inom det stor- 
artade nybygda universitetspalatset, midt emot botaniska trådgården, och forestås af sin 
sårskilda rektor, kallad le directeur, for tillfållet professor Verchére. Ingendera anstalten 
år forenad med någon dylik pensionsinråttuing som vid skolorna i Frankrike och Belgien, 
men deremot finnes vid båda, d. v. s. alla afdelningarna af le Gymnase samt i de tvånne 
hogsta klasserna af le College, ett slags lårjungar, kallade les externes, bestående af så
dana, som under vissa vilkor och efter fritt val deltaga i endast vissa lektioner. Till skil
nad från dessa kallas de ordinarie lårjungarne éléves réguliers. Le College de Geneve år 
hvad elevantalet betråffar ett ganska storartadt låroverk, råknande ofver 1,100 lårjungar, 
af hvilka något ofver 300 icke-schweizare. Vid gymnasiet funnos tillsammans af réguliers 
och externes omkring 130, af hvilka tredjedelen icke-schweizare.

Den nu antydda organisationen af låroverket i Geneve synes mig, liksom den af 
athenéet i Brussel, vara sårdeles beaktansvård. Grundvalen for den samma år skollagen 
af den 19 Oktober 1872. Att det gamla begreppet om skola och gymnasium hår år fast- 
hållet, år lått att se, ehuru det år i verkligheten genomfordt på ett sått, som for den mo- 
derna tidens behof och fordringar måste befinnas mycket tillfredsstållande. Genom låro- 
verkets begrånsning till sex klasser år den tid, den egentliga skolgången varar, betydligt 
forminskad, så att ynglingarne redan vid sexton, hbgst sjutton års ålder hunnit afsluta sin 
forstå uppfostringskurs. Vid jåmforelse mellan det stora antalet i skolan och det mindre 
betydliga, som fortsåtter vid gymnasiet, visar sig åfven, hvilken bfvervågande storre del 
onskar studera for ernående af en medelgod kunskapsgrad ån for aflåggande af examina 
och bfvergång till hdgre studier. Det kan således ej med skål klagas ofver omojligheten 
for dem, som syfta till borgerliga nåringar eller yrken, att i tid och åndå med resultatet 
af en afslutad kurs i bokliga studier kunna på sådan bana intråda. Genom tillgången till 
gymnasiet åter år ånnu båttre ån i Belgien sorjdt for, att ingen klyfta mellan skolan och 
universitetet eller fackskolorna behofver uppstå, utan att dock någondera af dessa senare 
behofver lopa fara att nodgas hålla sina intrådesfordringar for låga. Genom gymnasiet år 
slutligen också mojligheten for specialstudiernas begynnande redan i god tid oppnad, utan 
att åndock den ena arten af studier behofver stå tillbaka for den andra, och utan att ens 
efter skoltidens slut eller i beroende af derunder fbljd studielinie mojligheten till omval 
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med afseende på studielinie blifvit minskad, eller olågenheterna af sådant omval kunna 
verka alltfbr menligt. Systemets ledande grundtanke år synbarligen stråfvandet att oppna 
i mbjligaste mån direkt och beqvåm utvåg till specialstudier och derjåmte på alla stadier 
hålla fåltet oppet for fritt val. Det synes mig kunna liknas vid ett val utveckladt kom
munikationssystem, som tjenar samfårdseln i olika riktningar' under stråfvan att gbra fbr- 
bindelserna så omedelbara och de tvungna omvågarne så korta som mojligt.

4. L’école secomlaire et supérieure des jeuues filles. Under denna benåmning finnes i 
Geneve ett på statens bekostnad uppråttadt elementarlåroverk for flickor, om hvilket åfven 
några ord torde bora hår få en plats. Det år en anstalt afsedd att for den qvinliga ung
domen vara hvad le College och le Gymnase åro for den manliga. Skolan har derfor 
tvånne afdelningar, en division inférieure och en division supérieure. Den forrå består af 
sex ettåriga klasser, den senare af tvånne likaledes ettåriga. I de fem forstå klasserna af 
lagre afdelningen deltaga alla lårjungar i alla undervisningsåmnen och åro således ute- 
slutande éléves réguliéres. I den hogsta klassen af lagre afdelningen samt i de båda klas
serna af den hdgre år tilltråde lemnadt åfven for éléves externes, som ega att efter fritt 
val deltaga i blott ett eller några åmnen. De fiesta af lårjungarna åro emellertid åfven 
hår réguliéres. Laroverket, som råknar sin grundlåggning såsom en statens undervisnings
anstalt ånda från 1848, hade for tillfållet det for en flickskola ofantliga elevantalet af 
1050. Dessa elever voro emellertid nu fordelade på tvånne olika skollokaler, belågna i 
olika delar af staden. Vid Quai de la Poste låg en aldre och vid rue d’Italie hade nyli- 
gen for skolan oppnats en ny och vål inråttad byggnad. For det hela rådde och styrde 
en gemensam rektor eller principal, Hr Ph. Bonneton. I afseende på olika slag aflårare- 
krafter må nåmnas, att i de lagre klasserna både manliga och qvinliga auvåndas, medan 
i de hogre de senare mera undantagsvis forekomma.

Hvad angår skolans egentliga syftemål och beskaffenheten af den bildning, bon skall 
sbka bibringa sina elever, vill jag ej underlåta att hår anfora undervisningsdepartementets 
officiela yttrande i saken:

"Habituer de bonne heure la jeuue fille å manier sa pensée, å établir des liens entre 
les diverses connaissances qu'elle acquiert, faire sans cesse appel å l’activité de son esprit, 
l’interroger, non d’aprés le texte du livre ou du cahier, mais sur le fond méme de l’objet 
d’étude, se préoccuper moins de lui faire beaucoup appreudre que de la mettre å méme de 
bien comprendre, exclure avec soin, méme å legard des éléves les plus jeunes, tout travail 
de nature mécanique, éviter, en un mot, tout ce qui ne va pas droit å la culture de l’in- 
telligence et ne tendrait qu’å une demi-instruction, tels sont les principes généraux qu’on 
s’efforce de mettre å la base de Fenseignement.”
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Den hbgre afdelningen, i hvilken undervisningen antager en viss prågel af handle- 
dande fbrelasning, som endast bygger på lårjungarnas eget kunskapsbegår, år tillika åmnad 
att for de unga qvinnor, som tånka egna sig åt lårarinnekallet, fylla en normalskolas 
uppgift.

For att antyda hvilka låroåmnen studeras, och huru dessa åro fbrdelade, tillåter jag 
mig åfvenledes att hår anfora ett par exempel på klassprogram, håmtade ur skolans redo- 
gbrelse for låseåret 1877—78:

Division inférieure.

Deuxiéme Classe.
(5:te klassen nedifrån: 26 timmar i veckan: elevernas alder omkring 15 år.)

Frangais. 7 heures par semaine.
Etude de la seconde partie de la grammaire. — Exposition écrite raisonnée, faites par les 

éléves, des régles principales de la grammaire. Dictées 3 heures.
Etude de la moitie de la Clirestomathie de Vinet (lor vol.) avec remarques sur la gram

maire, l’étymologie, la composition des mots, les synonymes, la construction des phrases. — 
Etude tliéorique de l’orthographe. — Etude de mots au point de vue de leurs diverses accep
tions et de leur sens propre et figuré. — Synonymes (2e cours). — Gallicismes et néologismes, 
4 heures.

Litteraturs, 3 heures par semaine.
Histoire littéraire. Histoire de la littérature frangaise depuis son origine jusqu’an milieu 

du XVIIe siécle.
Art d’écrire. Des divers genres littéraires en prose. — Compositions diverses sur un plan 

donné et compositions libres. — Régles d’étymologie. — Racines grecques et latines. — Famil
ies de mots; composes et dérivés.

Fiction. 1 heure par semaine. — Lecture å haute voix et récitatation: einseignement 
tliéorique et pratique. Etude de morceaux, d’aprés un plan gradué, formant la matiére de 400 
vers ou lignes environ.

Allemand. 3 heures par semaine. — Pronoms. — Construction de la proposition subor- 
donnée. — Auxiliaires. — Verbes réguliers. — Etude des thémes 147 å 195 du Cours gradué. 
— Interprétation du "deutsches Lesébuch”. — Récitation de courtes poésies. — Exercices de 
conversation.

Histoire. 2 heures par semaine. — Principaux traits de l’histoire du moyen age, 
jusqu’å la fin du XVe siécle.

Répétion d’histoire. 1 heure par semaine (ler sem.).
Géographie. 2 heures par semaine.
Géographie physique. Etude de la terre et des continents. — Plaines. Plateaux, Montagnes.
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Qéographie commerciale. Etude des principales matiéres qui alimentent le commerce, au 
triple point de vue de leur production, de leur consommation et de leur distribution. Premiere 
partie: Produits végétaux, produits minéraux.

Arithmétique. 2 heures par semaine. — Régles d’intérét. — Régles d’escompte. — 
Echéance commmune. — Régles d’alliage. — Notions d’arithmétique commerciale; terminologie.

Repetition d’arithmétique. 1 heures par semaine. (2d sem.)
Dessin. 1 heure par semaine. — Développement des notions données dans la 3me Classe. 

— Application å des objets de formes dont le relief est exprimé par l’ombre seule. Formes 
architecturales et ornements qui s’y rapportent. Fleurs. Elements de paysage. — Emploi plus 
fréquent du modéle en nature.

Chant et solfege- 1 heure par semaine.
lAusique en chiffres'. Dictée avec modulations, transcrite sur la portée dans tons les tons.
Musigue usuelle: Exercices d’intouation sur la portée. — Théorie. — Airs å 2, 3 et 4 

voix sur la portée, avec paroles.
Calligraphie. 1 heure par semaine. — Exercices d’écriture frangaise et de ronde.
Couture. 2 heures par semaine. — Posures å fronces. — Reprises sur toile. — Confec- 

tion d’un objet de lingerie.

Premiere Classe.
(6:te klassen nedifrån; 26 timmar i veckan; elevernas alder omkring 16 år.)

Frangais. 1 heure par semaine. — Dictées raisonnées; composition de dictées par les 
éléves. — Etude, au point de vue de la théorie grammaticale et de la construction des phrases, 
de morceaux pris dans la Chrestomathie de Vinet (2° vol.).

Littérature. 4 heures par semaine.
Art d’écrire. Des divers genres littéraires en vers. Versitication. — Compositions en 

prose et en vers. — Analyses littéraires et critiques de quelques morceaux de la Chrestomathie 
de Vinet — Reproduction orale de morceaux lus d’avance ou seance tenante. — Etude des 
chefs-d’æuvre du Théåtre frangais.

Histoire littéraire. Histoire de la littérature frangaise depuis la 2° moitié du XVII0 siécle 
jusqu’å nos jours.

Diction. 1 heure par semaine. — Lecture å haute voix et récitation: enseignement théo- 
rique et pratique, mémorisation de morceaux, d’aprés un plan gradué, formant la matiére de 400 
vers ou lignes environ.

Allemand. 3 heures par semaine. — Verbes réguliers. Verbes irréguliers. Verbes im- 
personnels. — Verbes composes. — Adverbes, prépositions, conjonctions, interjections. — Etude 
des thémes 188 å la fin, du Cours gradué. — Récitation de poésies. — Exercices de conver- 
sation.

Histoire. 3 heures par semaine. — Du XVI° siécle å la Restauration.
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Géographie commerciale. 2 heures par semaine. — Etude des principales matiéres qui 

alimentent le commerce au point de vue de leur produetion, de leur consonamation et de leur 
distribution Seconde partie: Produits animaux; produits fabriqués. — Industries diverses.

Notions sur les races humaines.
Géographie physique. 1 heure par semaine. — Volcans, glaciers, fleuves, lacs, mers. — 

Mouvements de l’atmosphére.
Arithméfique. 2 heures par semaine. — Notions sur les changes et les fonds publics. 

Comptes courants. — Rapports et Proportions. — Extraction de la racine carrée des nombres 
entiers et décimaux. — Revne théorique des quatre operations sur les nombres fractionnaires. 
— Problémes. .

Physique. 2 heures par semaine, — Introduction. Acoustique, magnetisme et électricité.
Histoire naturelle. 2 heures par semaine. — Zoologie. — Notions sommaires de botanique 

et de géologie.
Economie domestique. 2 heures par semaine (ler sem.). ■— Principes de l’économie domc- 

stique. — Application: tenue de la maison et devoirs d’une ménagére. Approvisionnements 
divers. Conseils et recettes.

Tenue des comptes.
Hygiene. 2 heures par semaine. (2a sem.) — Physiologie et structure du corps humain. 

— Hygiéne de la maison. Aération. Chauffage. — Vétements. — Hygiene de la peau. — 
Exercices corporels. — Soins å donner aux malades et aux enfants.

Dessin. 1 heure par semaine. — Etude sur les mémes sujets que dans la 2mc Classe. pour 
amener, par l’emploi du demi-ton, l’entier développement du relief. — Indication sommaire des 
régles de la perspective.

Emploi du modéle individuel.
Chant et solfege. 1 heure par semaine. (Meme programme qu’en 2,ne Classe.)
Calligraphie. 1 heure par semaine. — ler semestre: Exercices d’écriture anglaise, fran- 

§aise, ronde, gothique. — 2a semestre. Cours raisonné pour former å l’enseignement de l’éeriture.

I den hdgre afdelningen dels minskas studiet af franska, dels utgå ofningsåmnena, 
och intrader deremot i stållet studiet af naturkunnigheten samt logikens, psykologiens och 
pedagogikens grunder, hvarjåmte historia der intager en vida vigtigare plats ån i den lagre 
afdelningen.

5. Jåmforande iakttagelser. Med afseende ytterligare på organisationen af nu om- 
nåmda skolor, jåmforda med svenska skolor af lika slag, har jag antecknat foljande en- 
skildheter:

a) Skollokalernas beskaffenhet har ingenstådes fbrefallit mig båttre ån beråttigade 
anspråk redan hunnit i detta afseende se fdrverkligadt på de fiesta orter inom Sverige.



19

Snarare syntes mig de fiesta stållen lemna åtskilligt ofrigt att bnska. Oaktadt palatslika, 
oerhordt vidstråckta byggnader, har jag oftast tråffat otillråckligt stora, och alldeles icke 
val belysta eller val ventilerede lasesalar. Otillråckligheten af utrymmet fbrklaras natur
ligtvis deraf, att for det mesta det antal af lårjungar, som. får finnas i hvarje klass, innan 
han måste delas, antingen icke år beståmdt eller också år alltfdr hbgt tilltaget. I Geneve 
var detta antal fastståldt till 60, men livarken i Belgien eller Frankrike syntes någon be- 
grånsning vara gjord, ehuru bristen i en så vigtig fråga lifligt af lårarne beklagades. Vid 
athenéet i Brussel behbfde man icke leta lange for att komma in i klasser med 70 å 80 
lårjungar hopade i samma rum, och vid College S:t Louis kunde antalet till och med stiga 
ånnu hogre. Samma bristfållighet rbjde sig åfven i sjelfva mbbleringen af skolrummen, i 
synnerhet på det senare stållet, der de långa sammanhångande bånkarne och borden i de
res amfiteatraliskt stigande upphbjning gbra lårjungarne under lektionen nåra nog oåtkom- 
liga for låraren. I Briissels atheneum forekom i mbbleringen delvis bfvergång till nyare 
och båttre system af tvåsitsiga bånkar med pulpet och genomgående gator mellan raderna, 
men detta var ånnu icke fullståndigt genomfbrdt. Båst forekom mig den nybppnade af
delningen af flickskolan i Genéve, der i samma hus tio stora, luftiga och Ijusa låsesalar 
samt ritsal, gymnastiksal, lekgård och samlingsrum for lårare samt åmbetsrum for rektor 
funnos inrymda inom samma byggnad, hvilken genom sin åndamålsenlighet och prydlighet 
både betraktades såsom och gjorde intrycket af en mbnsterlokal.

b) Undervisningstiden år i de nu nåmda skolorna något olika fbrdelad och i all- 
månhet for år råknad något långre ån hvad fbrhållandet år i Sverige. På alla stållen 
uppgår låsveckornas antal till minst 40 å 42, stundom derbfver. Såvål i Belgien som i 
Frankrike intråda sommarferierna i regeln ej forr ån den 15 Augusti eller i alla håndei
ser ej forr ån i forrå hålften af Augusti och fortgå blott till l:a Oktober. Jag tråffade 
derfor också under min resa alla skolor i full verksamhet. Några långre julferier fore
komma ej, utan fortgår undervisningen oafbrutet ånda till påsk, då ett uppehåll af fjorton 
dagar intrader. De sammanlagda ferieveckorna kunna således beråknas till omkring tio. 
I Geneve år det något olika, i det att de sex veckornas sommarferier der infalla i Juli 
och Augusti, och låsåret for ofrigt afbrytes af ungefår trenne veckors høstferier under Ok
tober samt af en vecka vid nyåret och en vid påsk. Båda elementarlåroverken, det for 
ynglingar och det for flickor, råkna låsveckornas antal till 42, gymnasiet åter blott till 40. 
Afslutnings- och begynnelsedagar beståmmas for ofrigt hvarje år af undervisningsdeparte
mentet. Antalet af låstimmar per vecka år deremot i allmånhet något lågre ån hos oss. 
Så åro i Belgien låstimmarne i lågsta klassen, om man undantager teckning och vålskrif- 
ning, ej mer åu tjugu. i andra klassen, nedifrån råknadt, tjuguen, i tredje tjugutvå, i 
fjerde tjugufem, i femte tjugusju, i sjette tjuguåtta, i hbgsta tjugusju till tjuguåtta. Detta 
på reallinien. På klassiska linien stiga de efter samma ordning råknadt på fbljande sått:

3
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21, 26, 27, 30, 31, 30, 31. I Frankrike åter inskrånker sig samma antal i hvardera af de 
fem lagsta klasserna till tjugu, i hvardera af de fem hogre till tjugutvå, allt på klassiska 
linien. I Geneve låses på klassiska linien i låroverkets tre lagsta klasser tjugutvå timmar 
i veckan, i fjerde, nedifrån råknadt, tjugufyra, i femte och sjette tjugunio, i den hogsta 
tretio. På reallinien forhaller sig timtalet, efter samma ordning råknadt, på foljande sått: 
22, 22, 21, 21, 26, 25, 29. I gymnasiet år det lagsta timtalet per vecka tjugusex, det 
hogsta tretio, och i så val skolan som gymnasiet våxlar for ofrigt antalet teckningstimmar 
mellan två? tre och fyra. Sang- och gymnastik-timmar komma naturligtvis sårskildt. I 
flickskolans lagre afdelning år timtalet, med inberåkning af teckning, sang och gymnastik 
tjugusex, i den hogre afdelningen tjuguen till tjugutvå.

Genom denna begrånsning af veckans låstimmar, hvilka, som man ser, åro i nu om- 
handlade lander icke ovåsendtligt fårre ån hos oss, kan faran for bfveranstrångning anses 
vara beståmdt forebygd. Hvad som forloras på grund af fårre veckotimmar ersåttes dere- 
mot genom okadt antal låsveckor. Huruvida arbetet under tiden verkstålles med låttare 
håg och mindre trottad kraft från lårjungarnes sida, år en fråga, som jag ej tror mig 
kunna afgbra. Alldeles osannolikt år emellertid ej, att fallet så kan vara.

c) Lårjungarnes alder hai’ bfverallt med afseende på de sårskilda klasserna visat sig 
vara ungefår den samma som i motsvarande klasser hos oss. I allmånhet åro ynglingarne 
i den klass, som motsvarar svenska skolornas forstå klass, fylda tio år, men bfverallt mot- 
tagas åfven nioåringar, hvilka dock enligt regel intråda i den fbrberedande klassen. Då 
hvarje klass, med undantag af den hogsta i Frankrikes skolor, eljes år ettårig, biir åldern 
vid uttrådet naturligtvis beroende af klassernas antal. I Frankrike, hvarest klassernas an
tal, den fbrberedande oberåknad, egentligen år nio, qvarhållas lårjungarne således lika 
lange i skolan som hos oss, d. v. s. till fylda nitton eller tjugu år. I Belgien och Geneve 
deremot åro lårjungarne redan vid sexton års alder fårdiga att från skolan afgå, och fylda 
sjutton år alltid ålderns maximum. Att det s. k. praktiska lifvet håraf har gifven fordel, 
torde vara oomtvisteligt. Att de sårskilda låroåmnena genom den betydliga nedsåttningen 
af studietiden skola komma att blifva lidande, fbrefaller vid hastigt påseende sannolikt, 
men år ingalunda fullt obetingadt och i alla afseenden fallet. En blick på åmnenas tim- 
tal, med forbigående af fbrberedande klassen, visar detta. Så låses i Belgien i sex på 
hvarandra foljande klasser latin 63 timmar i veckan, i Geneve 47 timmar, fbrdelade lika- 
ledes på sex klasser, under det att timtalet for samma tid i franska skolor ej bfverstiger 
60, fbrdeladt på åtta klasser (i Sverige 48 timmar, delade på sex klasser). Modersmålet, 
franska, låses i Belgien i sex klasser 20 timmar till hopa, i Genéve 33, åfvenledes i sex 
klasser, medan det samma i Frankrike på åtta klasser ej heller upptager bfver 30 timmar 
(svenska i Sverige 32 t. på nio kl.). Grekiskan åter synes i Frankrike hafva erhållit nå- 
got mera tid, enår detta sprak upptager 25 timmar i sex klasser, mot 21 timmar i fyra 
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klasser i Genéve och endast 16 timmar, delade på fem klasser, i Belgien (i Sverige 26 tim
mar, delade på fyra klasser). Likaså upptaga i Frankrike historia och geografi 26 tim
mar i veckan, delade på nio årsklasser, mot 17 på sex klasser i Genéve och endast 12 på 
sex klasser i Belgien (i Sverige 35 timmar på nio årsklasser). Deremot upptager matema
tik ej mer ån 20 timmar på nio årsklasser i Frankrike, 19 på sex klasser i Genéve och 
18 på sex klasser i Belgien (i Sverige 36 på nio årsklasser). Tyska språket upptager 16 
till 18 timmar på nio årsklasser i Frankrike, 18 timmar på fem klasser i Genéve och 15 
timmar på fem klasser i Belgien (i Sverige 29 timmar på sju årsklasser). Detta alltsam- 
mans afser klass. linien. I afseende på reallinien vill jag blott anfora, att dess hufvudåmne 
matematik upptager i Genéve 35 timmar i veckan, delade på sex klasser, i Belgien 31, li
kaså på sex klasser, hvaremot i Frankrike på nio årsklasser komma 41 timmar (i Sve
rige på nio årsklasser 52 timmar). Den jåmfbrelse, som nu gjorts, har galt på en gång 
låseåmnenas timtal och olikheten i lårjungarnes studieår. Jåmfbres åter allenast låseåm
nenas timtal med afseende på lika antal studieår, så visar sig, att t. ex. efter sex studieår 
hafva lårjungarne i så vål Belgien som Genéve både på klassiska och reala linien 16r åtskil- 
liga af sina åmnen haft mera tid ån de i Frankrike och Sverige och boia derfor antagas ef
ter lika tids skolgång hafva hunnit båttre resultat. Fbrnåmsta orsakcn hårtill ligger na
turligtvis deri, att på de båda fbrstnåmda orterna liniernas deining intrader redan från 
skolans borjan. Som emellertid liniernas tidiga deining kan medfora vissa olågenheter, så 
åro åter dessa, åtminstone hvad Geneve betråffar, genom dess fria gymnasium fullt 
uppvågda.

d) Rektorerna deltaga ingenstådes i undervisningen. Deras uppgift att vara den 
styrande och sammanhållande makten anses låttare och båttre ibsas, om undervisnings- 
arbete ej dermed fbrenas. Endast vid gymnasiet i Genéve, der naturligen styrelsegbromå- 
len ej åro så omfattande, år det genom lag uttryckligen tillåtet, att direktøren tillika 
kan beklåda plats såsom lårare. Vid le College år detta deremot fbrbjudet.

e) Kostnadsfrihet med afseende på undervisningen år endast i Genéve tillåmpad 
på ungefår likartadt sått som i Sverige, i det élévcs régulicrs endast hafva att erlågga vid 
skolan 20 francs och vid gymnasiet 40 francs årligen. Af élévcs externcs betalas vid både 
skolan och gymnasiet 2 fr. i terminen for hvarje lektionstimme pr vecka, så att t. ex. en 
lårjunge på reallinien, som endast bnskar studera matematik och språk erlågger for de 
tjuguen timmar pr vecka, dessa åmnen i skolans hbgsta klass omfatta, 42 fr. i terminen 
eller 84 fr. om året I Briissel erlågges som skolafgift 100 fr. om året, hvilken afgift be- 
nåmnes le minerval och anvåndes dels till lonefbrbåttring åt lårarne, dels till bestridande 
af kostnaden for eldning och belysning samt for premieutdelning. At obemedlade lemnas 
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friplatser. I Paris ar afgiften ungefar den samma ehuru något olika for olika klasser, 
dock har jag i detta afseende ej erhållit någon noggraun uppgift.

B. Lårarne.
1, Åninesskicklighet. En iakttagelse, som jag vid besok och åhbrande af lektioner i 

nu omtalade skolor hvarje gång hade tillfålle att gora, kan jag icke annat ån framhålla 
såsom i hog grad vigtig och intressevåckande. Jag menar lårarnes skicklighet i sina åm- 
nen, deras fullkomliga hemmastaddhet i afseende på sjelfva undervisningsåmnets både djup 
och bredd. Jag har naturligtvis hufvudsakligen åhort lektionerna i lefvande språk och 
syftar derfor på lårarne i dessa åmnen. Det har varit mig ett noje att vid alla skolor 
jag besokt i både Brussel, Paris och Genéve, och derjåmte i så vål lågre som hogre klas
ser, gora den angenåma erfarenheten, att dessa lårares kånnedom om och uppfattning af 
sina åmnen ståndigt erbjudit ett foredome, vål vårdt att efterfolja. Språkkunskap kan nåm- 
ligen idkas på olika sått, beroende af det mål man såtter sig fore. Såttes detta mål så
som uteslutande vetenskapligt, så år det naturligt, att både arbetsområde och arbetsmetod 
råttasig derefter. Bojelsen vånder sig då mera till lagar ån till foremålen, i och på hvilka 
de verka, mera till det historiskt forflutnas former ån till lefvande verklighet. Språkets 
ånde omfattas med mera deltagande ån språkets omedelbara produkt. Det tånkta syste
matiska sammanhanget biir något hogre och vårdefullare ån språkmaterialet sjelft. Ab
straktion och abstrakt begripande anses såsom språkkunskapens ådlaste och våsentligaste 
sida, och idkaren benåmnes vetenskapsman, hvilken kanhånda med ringaktning ser ned på 
språkets lefvande och rorliga fålt. Såttes målet åter såsom uteslutande pedagogiskt, biir 
ensidigheten icke mindre. Språket, sådant det sjelft lefver, år icke heller då hufvudsak, 
utan ett blott medel vid framarbetandet af en helt annan frukt ån språkinsigt, nåmligen 
forståndsutvecklingen. Språkkunskapen idkas då, emedan den anses erbjuda ett godt ma- 
terial for ett annat syfte, men ej emedan besittningen af materialet sjelft år det vigtigaste. 
Det år också tydligt, hvari faran då ligger. Det som båst skickar sig for forståudets be- 
hof omfattas med det storsta deltagandet. Språkregler blifva vigtigare ån språkuttryck. 
Vid stråfvan efter utveckling och reda i tankegangen forbises alldeles for mycket stoffet, 
som borde fylla tanken. Ett visst språkforstånd biir den torftiga ersåttningen for språk- 
skicklighet, och hela språkstudiet, åfven om det rorer ett lefvande tungomål, kan ej undgå 
att ingifva oro, att dess framtida frukt blott varder vissnad och torr.

Ingen af dessa ytterligheter har jag bemårkt bland lårarne i de skolor, dem mina 
iakttagelser gålla, hvarken for ofvervågande syfte åt det språkhistoriska, linguistiska, ab
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strakt vetenskapliga hållet i de hdgre klasserna eller for mycken lutning åt den blott 
minnesofvande, fbrståndsutvecklande, enbart pedagogiska sidan i de lagre. Sysselsåttnin- 
gen med språket for språkets egen skuil, for åtkomsten af dess egna lefvande icke blott 
lagar utan åfven ordmassor och talesått har bfverallt mott mig såsom ett lika hugnesamt 
som efterfoljansvårdt sakforhållaude. Och fbrnåmsta fbrklaringsgrunden till denna fore
teelse måste jag afgjordt sbka i lårarnes egen fullståndiga sakkånnedom. I afseende på 
franska språket år en sådan kånnedom naturlig i lander, der detta språk år modersmål. 
Betråffande åter tyska och engelska språken år fbrhållandet kanske mera egnadt att fåsta 
uppmårksamheten. Då jag redan i de lagre klasserna hade tillfålle att åhbra lårare i 
dessa senare språk, hos hvilka bemårktes det korrektaste uttal i forening med fårdighet 
att ymnigt och obehindradt alltjåmt vid reglers inlårande tillhandabålla det fråmmande 
språket sjelft, vare sig i exempel eller verkliga talbfningar, kunde jag icke undgå att fåsta 
mig lika mycket vid hvad rbrde lårarne sjelfva, som vid den egentliga undervisningen. 
De ytterligare iakttagelser jag dervid gjort vill jag korteligen antyda.

2. Lårarebiltlningcii år i synnerhet en sak, som fbrtjenar aktgifvande. I så vål Bel
gien som Frankrike finnas for utbildning af elementarlårare inråttade så kallade normal- 
skolor. For Belgien finnes en sådan anstalt i Liittich och en i Gent och for Frankrike en 
i Paris. Språklårarne bildas i la section des lettres eller des humanités, och studierna omfatta 
en tid af fyra år. Intrådesfordringarna hållas lika med fordringarna i l’examen du bacca- 
lauréat és lettres, d. v. s den studentexamen, hvartill athenéer och lycéer anses kunna i 
regelbundna fall lemna tillråcklig forberedelse. I Geneve finnes ingen sårskild normal
skola for bildande af elementarlårare, utan betraktas såsom sådan den afdelning af gymnasiet, 
som kallas la section de pédagogie vare sig classique eller non classique. Men åfven stu
dier å normalskolan eller gymnasiet råknas icke, då det gålier fråmmande lefvande språk, 
såsom fullt tillråckliga for den blifvande lårarekandidaten. I forstå rummet galler detta 
om Genéve och dernåst om Belgien. I Frankrike år ånnu uppmårksamheten på vigten af 
denna studiegren jåmfbrelsevis nyss våckt, hvarfbr normalskolans arbete inom språksektio- 
nen ånnu år våndt åt modersmålet och de klassiska språken. For det allra mesta hafva 
så vål i Belgien som Geneve lårarne i lefvande språk, utom studier å normalskolan eller 
gymnasiet, vid inhemskt eller utlåndskt universitet vunnit doktorsgrad och genom flerårigt 
vistande och studium i annat land gjort sig fullt hemmastadda både vetenskapligt och 
praktiskt med det landets språk. Anstållning af utlåndirgar åter blott i egenskap af 
sådana till lårare år visserligen ingenstådes fbrbjudet, ehuru det numera bbrjar blifva 
mindre vanligt, i samma mån som det genom bkad tillgång på inhemska lårarekrafter blif- 
vit obehofligt. Så qvarstod visserligen ånnu vid athenéet i Briissel Hr Mohl, till bbrden 
infbdd tysk, såsom lårare i tyska språket, ehuru rektor upplyste mig om, att detta under 
nu varande fbrhållanden endast kunde, fbrklaras på grund af nåmde lårares måugåriga 
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tjenstgøring redan fore athenéets nårvarande organisation. Likaledes var Hr Reynolds, 
till borden amerikanare, anstald såsom professeur d'anglais vid Lycée Saint-Louis, dock 
icke dertill befordrad i egenskap af utlånding, utan på grund af genomgångna lårdoms- 
prof såsom agrégé de Tunivcrsité i Paris. Hvad Genéve betråflår, år det åter sållsynt att 
tråffa vare sig vid skolan eller gymnasiet en lårare i lefvande sprak, som icke år antin- 
gen infodd från det land, i hvars sprak han undervisar eller åtminstone redan från sin 
ungdom blifvit detta sprak så måktig, att han ej kan skiljas från en infoding, ehuru icke 
derfor någon slags nedsåttning af kompetensvilkoren att vara vederbdrligen diplomé i of
rigt kommit honom till del.

3. l’edagogisk skicklighet synes deremot vara en sak, som icke i synnerlig hog grad 
blifvit foremål for sårskild ofning eller uppdrifvande. Vid normalskolorna år blott under 
sista året pedagogik sårskildt undervisningsåmne, hvilket åter under de tvånne sista åren 
år håndelsen å gymnasiet i Genéve, der å de pedagogiska sektionerna undervisningskon
stens historia och grunddrag meddelas, dock endast en till två timmar i veckan i forening 
med någon praktisk ofning, en timme i veckan. I Frankrike och Belgien kan man saga, 
att omsorgen i detta fall snarare sokt sig uttryck i omfattande och tåmligen i enskildhe- 
ter gående reglementering dfver hvad metod, hvilka låskurser och lårobocker for olika 
klasser- bora foljas. L’Instruction ministerielle af den 17 Augusti 1874 och sårskildt i af
seende på franska språket le Circulaire rectoral af den 5 April 1875 båda for Frankrike 
och en lang rad af Arrétés ministeriets for Belgien utgora likasom de grundplaner, på 
hvilka och inom hvilka den pedagogiska skickligheten har att utveckla sig. Vid de frå- 
gor jag angående denna sak framstålt, bar jag alltid erhållit det svaret, att man val kan 
och bor beståmma den qvantitativa sidan af skolans eller de sårskilda klassernas arbete, 
hvaremot den qvalitativa sidan såsom beroende af hvarje lårjunges individualitet aldrig kan 
lagbindas eller i enlighet med antagen metod på forhånd tillfredsstållande afgbras, utan 
alltid finner sin såkraste och basta losning, då lårarens skicklighet i sitt åmne så val 
som hans hela bildningsståndpunkt år den hogsta och basta mojliga. Jag kunde ej annat 
ån kånna mig ofvertygad om riktigheten af det påståendet, att den enda tillforlitliga ut- 
vågen till skolvåsendets lyekliga utveckling och fullkomnande, hvad sjelfva undervisnings- 
såttet angår, endast kan gå i den riktningen, att kunskap och hog bildning i afseende å 
lårarne efterstråfvas såsom det forstå och allra angelågnaste. Hvad låraren ej vet och ej 
forstår, eller- hvad hos honom ej blifvit utveckladt, det forblir for visso både oforstådt och 
outveckladt hos den ungdom han skall leda, Reglementering om visst beståmdt undervis
ningssått kan vål vara en utvåg, som låter sig i nodfall anlitas. men som alltid forblifver 
rniudro betryggande i jåmfdrelse med den forrå.

4. Lårarnes afloning. I så vål Belgien som Frankrike foljes ungefår samma afldnings- 



25

sått som i Sverige, i det att ett visst belopp år bestamdt såsom den årliga Ionen, hvilken 
i Belgien har tre olika klasser med tvånne grader inom hvarje eller sex olika grader, 
ordnade så, att hvart tredje år Ionen okas med ett belopp, som likvål icke år alldeles lika 
vid hvarje okning. Lågsta graden år 2500 francs, hvartill kommer andel i le minerval 
eller den af lårjungarne erlagda afgiften, hvilken andel, enligt hvad rektor vid Briissels 
atheneum sade mig, plågade derstådes uppgå till mer ån 1000 fr. for hvarje lårare årligen. 
Den hdgsta loneinkomsten for en lårare på det senare stållet uppgafs sammanlagdt till 
något ofver 7000 francs, och for rektor till omkring 9000 fr. Vid le College de Geneve 
galler åfven likartadt afloningssått, dock utan så stor gradåtskilnad, ty lågsta Ionen år 3700 
fr. och hdgsta 5000 fr. Vid le Gymnase de Genéve och likaså vid l'Ecole supérieure des 
jeunes filles foljes deremot ett annat sått, som består deri, att ett visst belopp betalas år
ligen for hvarje lektionstimme i veckan. Lågsta årslonen for veckotimme år 200 fr., hdgsta 
400 fr. Detta afloningssått kommer sig naturligtvis deraf, att delvis samma lårare åro 
anstålda vid alla tre anstalterna. Sålunda kan en lårare hafva vid le College fast Ion, t. 
ex. 5000 fr., och bestamdt antal undervisningstimmar i veckan, t. ex. 22, och dessutom 
vara lårare vid le Gymnase i ett visst åmne under exempelvis 5 timmar i veckan och der
for aflonas med 400 fr. om året for hvarje veckotimme, hvilket således utgbr en sårskild 
inkomst af 2000 fr. årligen. På alla stållen utnåmnas for ofrigt alla elementarlårarne o- 
medelbart af regeringen, och begynna de enligt regel alla med samma lonegrad eller den 
lågsta samt uppflyttas i hogre grad genom en sårskild arreté. Då dessutom i Belgien så 
vål som i Frankrike en viss rangskilnad uppråtthålles mellan låroverken i de storre och 
mindre ståderna, hvilken i ekonomiskt afseende gor sig gållande dels på det sått, att sjelfva 
Ionen år något olika, dels derigenom att andelen i le minerval uppgår i fdljd af det hogre 
lårjungeantalet till storre belopp i de forrå, så betraktas det såsom en icke ovåsentlig be- 
fordran att från en mindre stads låroverk blifva ofverflyttad till en centralort. Detta be
fordringssått, som naturligtvis går ut på beredande af en formånligare stållning åt mera 
fortjenta formågor, har åter bland allmånheten grundlagt den åsigten, att de skickligaste 
lårarne for det mesta åro att finna vid de storre stådernas låroverk, på grund hvaraf slut- 
ligen de senares stora lårjungeantal i sin ordning åfven låtei’ sig till god del forklaras.

C. Undervisningen.

Jag ofvergår slutligen till en kort redogorelse for hvad jag iakttagit rorande sjelfva 
undervisningen i hvad den angår lefvande sprak, och vill jag åfven i detta afseende, for 
att undvika onddig vidlyftighet samt ej behofva upprepa hvad åtskilliga reseberåttelser 
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redan uttbmmande behandlat, endast berdra hvad jag funnit vara mest anmårkningsvårdt 
eller verkligen fortjent at efterfbljd- -

1. Hufmddraget i språkundervisningen, hvilket varit kannetecknande for alla de stad
ien, till hvilka mina iakttagelser utstråckt sig, har varit dess, om det så kan kalias, prak
tiska riktning. Hårmed afser jag den egenskapen i undervisningen, att den samma synts 
mig bfverallt syfta till det målet, att gbra lårjungarne fortrogna i forstå rummet med de 
sidor af det fråmmande språket, som omedelbarast och direktast sammanhånga med det 
praktiska lifvet. Vid så vål låsning af studieplaner och forordninger som vid samtal med 
lårare eller åhbrande af deras lektioner har den iakttagelsen mbtt mig, att man stråfvar 
mindre till att, medels det fråmmande språket såsom blott bfningsfålt, uppbfva eller odla 
lårjungarnes forståndsgåfvor ån att meddela dem en någorlunda hjelplig insigt och fårdig' 
het i språket sjelft. Man synes medveten om, att det år angelågnare att de kunna låsa 
och forstå ett stycke fråmmande text, begripa en uttalad mening eller sjelfva gbra sig be- 
gripliga, ån att de åro vål bevandrade i språkreglerna. Jag vill icke dermed såga, att 
dessa senare fbrsummas eller icke spela sin rol, men de hafva forefallit liksom tillbaka- 
trångda från hedersplatsen, som deremot intagits af sjelfva spåk materi alet. Många glosor, 
många bfningar, men få och korta regler, eller, som det sades mig, peu de régles, d’autant 
plus d’exercices, tyckes vara en allmånt fbljd grundsats. Grammatiken har påtagligen fått 
inrymma betydligt af sitt rum åt hvad vi kalla elementarlåroboken. Mindre syntes mig 
detta måhånda vara håndelsen vid athenéet i Briissel ån på ofriga stållen, ty vid fbrstnåmda 
skola hade jag verkligen tillfålle att i både franska, tyska och engelska åhbra sådan di
rekt grammatisering bfver låsebokens text, med hvilken icke synnerligen mycket vinnes, 
så vida ej praktisk tillåmpning i en mångd exempel omedelbart åtfbljer. Med det prak
tiska målet for bgonen år man tillika angelågen om att vigten lågges i fråmsta rummet 
på det, som motsvarar hvad lårjungarne på sitt eget modersmål forstå. Det ordforråd, 
den stil, de talesått, korteligen hela den sida af språket, som tillhbr det dagliga lifvet, 
har sålunda fbrekommit mig jåmfbrelsevis mera uppmårksammad ån den, som fbretrådes- 
vis endast framtråder i litteratur. Låsning omedelbart af valda fbrfattare år vål allestå- 
des i de hbgre klasserna vanlig, men med undantag for franska språket, i hvilket under
visningen åfven omfattar ganska vidlyftig historik bfver litteraturen, analysering af stilen 
och till och med någon utflykt på linguistikens fålt, synes denna låsning våsentligen afsedd 
att erbjuda ett godt material vid bfning i fårdigheten att forstå en annan och sjelf gbra 
sig fbrstådd. Samtal i dessa klasser bfver det låsta stycket, bestående vanligen i frågor 
och svar bfver dess innehåll eller sammanhångande redogorelse derfor, allt hållet på det 
fråmmande språket ådagalågga alltid, att låraren ifrigt sbker uppbfva lårjungarnes språk- 
bra och tillvånja dem att blifva fortrogna med just de glosor och de våndningar talsprå- 
ket nytjar. Åfven i de lågre klasserna år syftet lika praktiskt. Ordforrådet for de fore- 
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stållningar, med hvilka lårjungen redan ar på sitt modersmål fullt hemmastadd, inlåres 
ocli tillåmpas oupphbrligt i lokutioner, skrifuppgifter och memoreringsbfningar. Den goda 
foljden af ett dylikt stråfvande år, att man hos lårjungarne råkar en vana att hora, upp- 
fatta och forstå och till och med en lifaktig håg for att uttrycka sig på det fråmmande 
språket, som sannolikt år i regeln storre ån hos oss. Den ovilja, rådsla och tafatthet vid 
språkets praktiska anvåndande, som mera nåres ån undanrodjes genom mycken gramma- 
tisering och mindre lit till glosor och elementarofningar, tyckes på detta sått lyckligt fore
bygd. Jag kunde också icke annat ån med skål erkånna detta, då under en lektion i 
tyska i en af de hogre klasserna vid College Saint-Louis låraren, efter att under forrå 
hålften af lektionstimmen hafva omvåxlande på franska och tyska utvecklat några frågor 
angående vissa tyska pronomen, hvarvid af lårjungarne endast korta enstaka svar behbfde 
afgifvas, inbjod mig att, innan derpå textlåsning skulle begynna, sjelf examinera i hvad 
jag onskade for att bedoma lårjungarnes ståndpunkt, och jag då vid på tyska framstålda 
grammatiska frågor likaledes på tyska erhbll svar, visserligen ej hvar gang riktiga, men 
alltid med den fårdighet i uttrycken, som visade att det for talet nodiga ordforrådet blif
vit flitigt inofvadt, och att fbrsbket till dess anvåndande icke var någon ny sak.

2. Undervisningsmetoden råttar sig naturligen efter sjelfva undervisningsmålet. Text- 
lasningen vare sig i låseboken eller omedelbart ur forfattaren upptager vål ganska mycken 
tid, men anvåndes i regeln ej for att inofva grammatik utan mer for att inofva ordforråd 
och tal vånd ningar samt for att lemna stoff till muntliga skildringar, beråttelser eller sam
tal. Grammatik inofvas alltid deremot i samband med ett stycke i elementarboken. Detta 
tiligår ungefår som hos oss och erbjuder fbga nytt. Ett drag i sjelfva metoden, som der
emot har storre betydelse ån vanligen år fallet hos oss, år utanlasningen, som i Bruxelles 
och Genéve fortsåttes genom alla klasser och består deruti, att samtliga lårjungarne inofva 
en eller några verser eller ock ett prosastycke ur texten, hvarefter det af några upplåses, 
i åndamål lika mycket att inofva rått uttal som for att hoja den djerfhet, som år behoflig, 
då språket skall muntligt anvåndas vid andra tillfållen ån blott innanlåsning. Derefter 
prepareras ett nytt stycke, bfversåttes och forklaras i de afseenden, som for klassen anses 
behofliga, for att sedermera inlåras och nåsca gång utantill upplåsas. Vid gymnasiet i 
Genéve brukas både direkt utanlåsning och ofning i muntligt återgifvande af ett forut 
upplåst stycke. Hvad betråffar exercitier, har jag bfverallt anmårkt, att åfven skriftliga 
bfversåttningar från det fråmmande språket till modersmålet flitigt anvåndas, och beteck- 
nande år, att i studentexamen fbrelågges en sådan skriftlig uppgift. Ofriga skrifofningar 
så vål som extemporalier hafva icke erbjudit något annat anmårkningsvårdt, ån att i de 
hogre klasserna af franska låroverk och likaså å gymnasiet i Genéve fbrekomma fria upp- 
satser åfven å det fråmmande språket, vanligen dock behandlande något amne, som forut 
i klassen varit fbremål for låsning.
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3. Kurser, uttal. I afseende å de sårskilda kurserna i olika klasser liksom inom 
olika skolor åro uppgifterna hårbfver tåmligen likartade och erbjuda, jåmlorda med de 
svenska skolornas, ingenting anmårkningsvårdt. Hvad åter sårskildt angår lårjungarnes 
uttal i tyska och engelska, måste jag tillstå att, med undantag for skolorna i Genéve, jag 
funnit detta vida osåkrare och mindre korrekt ån man vanligen hor i svenska skolor. Om 
naturliga svårigheter på grund af skiljaktigheterna i romanska och germanska Ijudlagar 
kunna delvis for klara detta, så torde åfven ett ytterligare skål dertill ligga i det bfver- 
måttan stora antalet lårjungar i klasserna, hvilket gor, att tillråcklig bfning for hvarje 
sårskild lårjunge i denna vigtiga del af språket knappast kan af låraren från borjan med- 
hinnas. Håraf biir fdljden åter den, att villiga och med mera språksinne begåfvade lår
jungar kunna gora goda framsteg, medan kamrater af motsatt slag, som mindre in- 
håmtat, samtidigt fbrete prof på ganska slående ojåmnheter.

Såsom forut blifvit antydt, har jag i forestående beråttelse om mina iakttagelser 
angående skolvåsendet hufvudsakligen sokt att redogora for sådana forhållanden, som 
forefallit mig mest anmårkningsvårda eller lårorika. Dervid har jag dessutom åsyftadt 
mindre en beskrifning af alla enskildheter fullståndigt ån anteckning om hvad som fore
fallit mig såsom det våseutliga. Åtskilliga andra frågor såsom den om examensvåsendet, 
om skoltukten, om lårares och lårjungars forhållande till hvarandra m. fl. bafva deremot 
icke blifvit omnåmda, dels derfor att tiden varit for kort till ernående af en någorlunda 
klar forestållning i hvarje sak, dels derfor att hvad jag angående dem hunnit lågga mårke till 
efter min uppfattning endast erbjudit sådana drag, med hvilka hvarje lårare år af egen 
erfarenhet tåmligen fbrtrogen.

Westerås den 21 December 1878.
J. E. Modin.



L Redogorelse for hogre allmiinna Uroverket 
i Westerås.

A) Undervisningen.

Hostterminen borjade den 24 August! och slutade den 17 December.
Vårterminen borjade den 27 Januari och kommer att afslutas den 11 Juni.
Emedan Kgl. Maj:ts Nådiga stadga for Rikets allmånna låroverk af den 1 Nov. 

1878 forst några dagar fore Vårterminens borjan har promulgerades, kunde några vå- 
sentliga af deri gifna foreskrifter fbranledda forandringar i forut varande anordnin
gar vid låroverket då icke vidtagas; dock blefvo 2 lårjungar, som vid Vårterminens 
borjan sokte intråde vid låroverket, emottagne, ehuru de ej fyllt 10 år.

Undervisningen, som hela låseåret fortgått utan afbrott, har varit forlagd till 
foljande tider på dagen: kl. 7—9, 11—2 samt 4—5 på Måndags- och Thorsdagsefter- 
middagar. Gemensam morgonbon med bibellåsning och forklaring, hvilken omfattat 
senare hålften af Apostlagerningarna och forrå hålften af Luce Evangelium, har egt rum 
hvarje låsdag på fjerdedelstimmen fore kl. 7. Gemensam aftenbon har hållits endast 
på Måndagar och Thorsdagar. For forstå klassen har morgenbonen borjat kl. 7’/4 och 
låsningarna kl. 772.

Gudstjenst har hållits hvarje Sbndag med ungefår halfva lårjungeantalet på skol- 
salen, under det de ofriga bfvervarit gudstjensten i domkyrkan, enligt af Rektor fast- 
stalld ordning. Responsorierna vid gudstjensten i domkyrkan hafva utfbrts af skol- 
ungdomens chor, som for detta åndamål varit indelad i 2 afdelningar, hvilka turvis 
tjenstgjort.

Gymnastikbfningarna hafva varit forlagda 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. Målskjut
ning med skarpa skott har egt rum på Lbrdagseftermiddagarna under Hostterminen 
så lange våderleken det tillat.

Den 6—7 Maj inspekterades Gymnastikbfningarna af Chefen for Kgl. Gymna
stiska Centralinstitutet, Ofversten, R. S. O., R. S:t O. O. G. Nyblæus.

Sångofningarna hafva egt rum kl. 9—’/jlO fyra dagar, kl. '/jll—11 likaledes 
fyra dagar, kl. 4—5 två dagar och kl. 5—6 tre dagar i veckan.

Instrumentalbfningarna hafva hållits en dag kl. 3—4, två dagar kl. 6—7.
Teckningsbfningarna hafva egt rum kl. 8—9 en dag, kl. 11—12 en dag, kl. 12— 

1 två dagar, kl. 1—2 tre dagar, kl. 3—4 två dagar, kl. 4—5 fyra dagar i veckan.
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Antalet lårotimmar i veckan, under hvilka undervisning af sårskilda lårare med- 
delats, bfningslårarnes undervisningstimmar deri icke inberåknade, inhemtas ^af fol- 
jande tabeller:

Antal nårvarande lårjungar.
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Antal undervisningstimmar af åmneslarare i nedannåmda klasser.

4—5. 6—7.
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Begagnade lårobbcker och genomgångna lårokurser i låseåmiiena inom de sår

skilda klasserna och afdelningarna inhemtas af nedanstående uppgift om

Gcnomgångua Pensa under låseåret:

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 Steinmetz. — Katekes: 2:dra hufvud

stycket. — Bibellåsning och psalmer.
Kl. 3. 3 tim. — Bibi, hist.: repetition efter Hiibner. —• Katekes: 3:dje—5:te hufvudst. — 

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

ning: Luc. kap. 1 — 12 med forklaring.
Kl. 5. R. & L. tillsammans 2 tim. — Katekisation. — Bergs Bibelhandbok. — Bibellås

ning: Mat. evang. med forklaring.
Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien 2 tim. — Forrå hålften af Norbecks Teologi. 

— l:sta perioden af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning med for
klaring.
Real-linien. — Gamla samt medeltidens kyrkohistoria efter Cornelii lårobok. — 
Nya testamentets låsning med forklaring.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Senare hålften af Norbecks Teo
logi. — 2:dra perioden af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning med 
forklaring.
Real-linien. — Nyare tidens kyrkohistoria efter Cornelii lårobok. — Nya testam. 
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.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Repetition af Norbecks Teologi 
och Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning på grundspråket med fOr
klaring.

Historia och Geografi.
Kl. 1. 4 tim. (3 i hist. 1 i geogr.) Historia: till kon. Gustaf I efter Ekelunds lårobok for

forstå begynnare jemte muntligt meddelande. — Geografi: det allmånnaste om verlds- 
delarne efter jordgloben; Europas fysiska geografi samt Sveriges, Norges och Dan
marks politiska efter Palmblads lårobok.

Kl. 2 A. 5 tim. (3 i hist. 2 i geogr.) Historia.- Ekelunds lårobok från 1397 till och med 
Drottn. Christina jemte låsning i Alanders låsebok. — Geografi: Europas från och 
med Nederlånderna,
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Kl. 3. 5 tim. (4 i hist. 1 i geogr.) Historia: från och med Drottn. Christina jemte lås
ning af samma period i Alanders lasebok. — Geografi: Asiens, Afrikas, Amerikas 
och Australiens.

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

Kl. 5. R. & L. tillsammans 4 tim. (3 i hist. 1 i geogr.) Allmån 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 Piitz’ larobocker. — Geografi: repetition af den fysiska samt af de skandinavi
ska låndernas fysiska och politiska.
Real-linien. 3 tim. — Historia: Faderneslandets från och med Gustaf I efter E- 
kelunds storre sammandrag. — Geografi: repetition af den fysiska samt af de skan
dinaviska låndernas fysiska och politiska.
Hbgre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Hela Svenska historien efter Eke
lunds storre sammandrag. — Geografi: repetition af den fysiska samt af de skandi
naviska låndernas fysiska och politiska.
Real-linien. 3 tim. — Historia: Palmblads larobok i Nyare tidens till Franska 
revolution genomgången och flera gånger repeterad; repetition af faderneslandets hi
storia från och med Gustaf I. — Geografi: repetition af den fysiska samt af de skan
dinaviska låndernas fysiska och politiska.

Kl. 7. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Palmblads larobok i Nyare 
tidens till 1815 samt repetition af Faderneslandets historia från Carl XILs dbd. — 
Geografi: repetition af den fysiska samt af de skandinaviska låndernas fysiska och 
politiska.
Hbgre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Repetition af Gamla, Medeltidens 
och Nyare tidens historia åfvensom af Faderneslandets. — Geografi: repetition.

Matematik.

Kl. 1. 4 tim. — Aritmetik (Nystroms larobok): de fyra råknesåtten i hela tal samt addition
och subtraktion i decimalbråk; tillåmpning på sorter; hufvudråkning.

Kl. 2. 5 tim. — Aritmetik (Nystroms larobok): de fyra råknesåtten i decimalbråk och all-
månna bråk; hufvudråkning.

Kl. 3. 5 tim. — Aritmetik (Nystroms larobok): regula de-tri och intresseråkning; repetition
af det foregående. —■ Geometri: åskådningslåra efter muntligt foredrag; några satser 
ur Euklides I. med bevis.

Kl. 4. R. & L. tillsammans 5 tim. — Aritm.: repetition af det fbrut låsta. — Geom.: Eu
klides (Lindmans uppl.) bbck. I och storre delen af II, — Algebra (Bjbrlings låro- 
bok): obrutna qvant:s add., subtr., multipl. och uppdelning i faktorer.

Kl. 5. R. & L. tillsammans 5 tim. — Aritm.: intresse-, rabatt- och diskontråkning; plani- 
metriska och stereometriska råkneexempel; repet. af reg. de tri. — Geom.: Euklides 
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(Lindman) bbck. III, IV. — Algebra (Bjbrling): obrutna qvant-.s division; laran om 
bråk och negat. qvant:r; lattare eqvationer af La gr. med en obekant.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Aritm.: intresse-, rabatt- och di- 
skontråkning. — Geom.: repot. af Eukl. I och II jemte problembfningar (Todhunter). 
— Algebra: eqvationer af La gr. med en obekant, irrationela qvantir, qvadratrotter 
ur siffertal; problem i Bjbrlings probl.-samling La afdeln. I, II, III. — Icke-Gre- 
kerna dessutom problembfningar efter Bjbrling och Todhunter 1 tim. i veckan.
Real-linien. 7 tim. — Algebra: eqvationer af forstå graden med en obekant; irra
tionela qvantiteter, qvadrat-rbtter, rakning med radikaler, imaginara qvantiteter; eqva
tioner af andra graden till § 3 af kap. VIII (Bjbrlings lårobok); bfningar ur Bjbr- 

> lings probl.-samling: hela forstå afdeln. samt valda problem ur andra afdeln. — Geo
metri: Todh. bfningssatser till Eukl. I. — En skriftlig upsats i månadcn.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Algebra: qvadrat-rbtter, rakning 
med radikaler, imaginara qvantiteter; eqvationer af 2:dra graden till § 3; problem
bfningar; proportionslaran (Hultman). — Icke-Grekerna. 1 tim. —Geom. bfnings
satser efter Todh. och algebraiska problem efter Lindman.
Real-linien. 7 tim. — Algebra (Bjbrling): roteqvationer, eqvationer af La graden 
med flera obekanta och af 2:a gr. med en obekant; laran om rotter, potenser, loga
ritmer och serier; proportionslåra (efter Hultman); problem (Bjbrlings samling) 2:a af
delningen I, III — Geometri: repetition af Euklides (Lindman) bbck. III, IV; pro
portionslarans tillampning på Geometrien (Lindmans lårobok); problem.

Kl. 7. Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 -tim. -- Algebra: eqvationer af 2:dra gra
den och roteqvationer samt tillampning håraf på problem af planimetriskt och om- 
vexlande innehåll. — Geometri: proportionslårans tillampning på plangeometrien till 
likstållda figurer (Lindman); bfningar till Eukl. III och IV (Todh.). En larjunge 
(forut realist) har genomgått båda kurserna af Phragmens trigonometri samt låran om 
parabeln och ellipsen (efter Koniska Sektioner af Hallstrbm).
Hogre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Algebra: eqvationer af Lsta graden 
med flera obekanta; problem-bfningar; repetition. — Geometri: proportionslårans till- 
låmpning på plang'eometrien afslutad; problem-bfningar; repetition. En lårjunge har 
dessutom genomgått laran om logaritmer och serier, stereometrien, trigonometrien 
samt Koniska Sektioner (efter Hallstrbm).

NaturalMstoria och Naturlåra.

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

Kl. 2- 2 tim. — Sandbergs lårobok. Andra afdelningen, Zoologi till Ryggradsdjur. Tredje
afdeln., Botanik till Fanerogamer. Sexualsystemet.

Kl. 3. 2 tim. — Zoologi, Sandbergs lårobok, 2:dra afdelningen fr. sid. 57 till ryggradslbsa
djur. Botanik, samma lårobok till sid. 181, det med grbfre stil tryckta, samt sidd. 
187—196. Undersbkning af lefvande våxter. Exkursioner.

Kl. 4. R. & L. tillsammans. 2 tim. — Zoologi, Sandbergs lårobok afslutad. Fysik och
Kemi: Sandbergs lårobok, 5:e och 6:e afdelningarne.

Kl. 5. R. & L. tillsammans. 2 tim. — Zoologi, repetition af Wahlstedts mindre lårobok.
Botanik, repetition af Kindborgs lårobok. Det allmånnaste om vårt planetsystem ef
ter Sandbergs lårobok. Grunddragen af laran om jorden efter Holmstrbms lårobok.



6

Kl. 6. Lagre afdelningen. Klassiska linien. — Botanik 1 tim. Areschougs laran om 
Våxterna (Lund 1875), 3:e afdelningen, innehållande de Fanerogama våxternas syste
matiska indelning. Undersokning af våxter, exkursioner.
Real-linien. — Botanik 1 tim. Samma kurs som klass. linien.
Hogre afdeln. Klass. linien. 1 tim. — Botanik, Areschougs larobok, tredje af- 
deln. fr. de Monocotyledona våxtfamiljerna, fjerde och femte afdelningarne, samt re
petition af hela tredje afdeln. Undersokning af våxter, exkursioner. Zoologi, det 
vigtigaste om menniskokroppens byggnad efter Wahlstedts mindre larobok.
Real-linien. 1 tim. — Botanik och Zoologi. Samma kurs som klass. linien.

Kemi och Fysik.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. — Fysik 1 tim. Christies larobok till § 33, 
om fasta, flytande och gasformiga kroppars egenskaper.
Real-linien. — Fysik 4 tim. Floderi larobok, Geostatik, Hydrostatik och Aero- 
statik med tillhbrande problemer, samt laran om Elektricitet och Magnetism.
Kemi, 2 tim. Det vigtigaste af Blomstrands mindre liirobok i oorganisk kemi till 
Magnetism.
Hogre afdelningen. Klass. linien. — Fysik 1 tim. Christies lUrobok till la
ran om Ijudet jemte losning af dithbrande problemer efter Floderi problemsamling.
Real-linien. — Fysik 4 tim. Floderi larobok, laran om Ijudet, Ijuset och varmet 
samt repetition af Hydrostatik, Aerostatik, Elektricitet och Magnetism jemte dithb
rande problemer.
Kemi 2 tim. Det vigtigaste af Blomstrands mindre larobok i oorganisk kemi, me- 
tallerna samt repetition af metalloiderna. Laborationsbfningar.

Kl. 7. Lagre afdeln. Klass. linien. — Fysik 2 tim. Laran om Ijudet, Ijuset, varmet, 
elektricitet och magnetism efter Christies larobok jemte problemer.
Hogre afdeln. Klass. linien. — Fysik 2 tim. Låran om Ijuset, elektriciteten 
och varmet; repetition; problemrakning.

Filosofi.

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

Svenska.

Kl. 1. 5 tim. — Upplåsning och forklaring af stycken ur Sundéns och Modins lasebok jåmte
bfning att återgifva innehållet. Af språklaran hufvudsakligen samma delar som i Ty
skan, delvis med ledning af Sundéns larobok. Den enkla satsens delar och satsbild- 
ningsbfningar. Råttskrifning efter Sundéns larobok.

Kl. 2. 6 tim. — Innanlåsningsbfningar ur Sundéns och Modins lasebok med redogbrelse for
innehållet. Det vigtigaste af formlaran samt kap. I af den alimanna satslaran efter 
Sundéns språklara. Ofningar i åtskiljandet af ordklasser, satsdelar och satser. Rått- 
stafnings-, interpunktions- och satsbildningsbfningar.
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El. 3. 6 tim. — Låsning af valda stycken i obunden och bunden form såsom i foregående
klass. Formlåran utforligare samt den allmånna satslåran efter Sundéns språklåra, 
Råttskrifning efter diktamen med iakttagande af interpunktionsreglerna. Satsanalys. 
Satsbildningsbfningar. Skriftlig bfversåttning från tyska språket på lårorummet.

Kl. 4. R. & L. tillsammans 4 tim. — Låsofningar i Sundéns och Modins lasebok med redo- 
gbrelse for innehållet af det låsta. Formlaran och satslåran tåmligen fullståndigt. 
Satsofningar. Interpunktionsofningar. Skriftliga bfversåttningar från tyskan på låro
rummet.

Kl. 5. R. & L. tillsammans 3 tim. — Låsofningar. Svenska språkets syntax jåmte sats- 
bfningar. Repetition af form- och satslåra. En uppsats eller bfversåttning hvar- 
annan vecka.

Kl. 6. Lågre afdeln. Klassiska och Reala linien. 2 tim. hvardera. — Låsning af 
skandinavisk literatur jåmte underåttelser om fbrfattarne samt islåndska efter Oldnorsk 
Læsebog af N. Nygaard. Ordbildningslåra samt fornsvenskans bøjningsformer. Sats
analys. Verslåra. En uppsats eller bfversåttning hvarannan vecka.
Hbgre afdeln. Klassiska och Reala linien. 2 tim. hvardera. — Låsning af 
skandinavisk literatur och islåndska såsom i foregående afdelning. Ofversigt af Nor
diska Mytologien med ledning af Sundéns larobok. Stillara efter Sundéns och Modins 
larobok. En uppsats eller bfversåttning hvarannan vecka.

Kl. 7. Lågre afdeln. 2 tim. — Låsning af skandinavisk literatur. Dispositions- och tal- 
bfningar. Literaturhistoria med ledning af Claesons larobok t. o. m. Gustavianska 
perioden. En utforligare uppsats i månaden.
Hbgre afdeln. 2 tim. — Låsning som i foregående afdelning. Ofningar i dispo
sition. Literaturhistoria. Talbfningar. Uppsatser enligt låroverksstadgan.

Tyslta.

Kl. 1. 8 tim. — Substantivens, adjektivens, personliga, possessiva och demonstrativa prono
mens samt hjelpverbens bbjning jåmte det svaga regelbundna verbets aktiva former 
efter Calwagens språklåra. — Ofningar i sårskiljande af den enkla satsens delar. — 
Calwagens elementarbok: 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 formlåran efter Calwagens språklåra. — Calwagens ele
mentarbok: kurs I, st. 19—21, 30, kurs II fullståndigt samt 2:a afdeln. st. 1—15. 
— Ofningar i sårskiljande af ordklasser, satsdelar och olika slags satser. — Voka- 
bellåsning.

Kl. 3. 7 tim. — Substantivens genuslåra jåmte repetition af formlåran i bfrigt efter Calwa
gens språklåra. — Calwagens elementarbok: 2:a afdeln. fullståndigt samt extempora
lier st. 1—12. — Vokabellåsning och skrifbfningar på lårorummet.

Kl. 4. R. & L. tillsammans 4 tim. — Formlåran efter Flach repeterad samt af syntaxen det 
vigtigaste till verbet. — Calwagens lasebok: sid. 1—47. — Extemporalier efter Cal
wagens elementarbok, st. 1—20. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Kl. 5. R. & L. tillsammans 3 tim. — Formlåran och det vigtigaste af syntaxen. — Calwa
gens låsbok: sid. 1—53 af prosaiska afdeln. samt st. 1—12 af poetiska afdeln. — 
Extemporalier efter Calwagens elementarbok, st. 1—25. — Ett hemthema hvarannan 
vecka.

Kl. 6. Lågre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Repetition af grammatiken. — Cal
wagens låsbok: sid. 29—72 af pros. afdeln. samt st. 1 — 12 af poet, afdeln.
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Real-linien. 2 tim. — Grammatiken repeterad. — Calwagens lasbok, samma pen
sum som klassiska linien. — Skrifbfningar dels på larorummet, dels ett hemthema 
hvarannan vecka.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Hjorts språklåra fullståndigt med 
repetition. — Schillers "Wilhelm Tell” 4:de och 5:te akt. Gbthes "Hermann und Do- 
rothea”.
Real-linien. 2 tim. — Det samma som klassiska linien och dessutom Calwagens
lasbok: st. 1—24. — Lokutions- och talofningar. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Franska.

Kl. 5. R. & L. 3 tim. — Oides språklåra: forstå kursen af kap. 1—6. — Oides lasbok: 
bfversåttning till svenska och till franska af styck. 1—33.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språklåra: Lsta och 2:dra kur
sen af kap. 2—7. — Oides lasbok: l:sta afdeln. styck. 31—75- — Ofversåttn. till 
franska af styck. 13—50 dels muntligen dels skriftligen på larorummet. — Lokutions- 
bfningar.
Real-linien. 4 tim. — Lika med den klassiska.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språklåra: l:sta och 2:dra 
kursen af kap. 2—9. — Oides lasbok: 2:dra afdeln st. 15—100. — Ofversåttn. till 
franska af st. 31—68. — Lokutionsofningar.
Real-linien. — Oides språklåra: lika med den klassiska .linien. — Oides lasbok: 
2:dra afdeln. st. 15—100, 3:dje afdeln. st. 1, 2 och 4. — Ofversåttning till franska 
af styck. 41 — 68 samt extemporalier efter Pauli och Philp. — Lokutionsofningar. — 
Båda linierna skrifbfningar å larorummet.

Kl. 7. Lagre afdeln. 5 tim. -- Oides språklåra: kap. 2—11. — Oides lasbok: de poe
tiska styckena. — "L’ambitieux” af Scribe. —■ ”L’honneur et l’argent” af Ponsard, 
Lsta och 2:dra akten. — Extemporalier och skrifbfningar efter Drysén, Pauli och 
Philp. — Ett hemthema hvarannan vecka.
Hogre afdeln. 3 tim. — Oides larobok fullståndigt med repetition. — "L’ambitieux” 
af Scribe 3 sista akterna. ”Recueil de leetures frangaises” par Enblom, II partie, 
st. 1—30. — Extemporalier efter Philp. — Lokutions- och talofningar. — Ett hem
thema hvarannan vecka.

Engelska.

Kl. 4. Real-linien. 7 tim. — Modins språklåra och elementarbok: uttals- ochformlårain- 
bfvade i sammanhang med elementarbokens forstå kurs. — Moréns lasbok for yngre 
begynnare: st. 1 — 21. — Skrifbfningar på larorummet.

Kl. 5. Real-linien. 7 tim. — Modins språklåra: formlåran fullståndigare; hufvudreglorna 
af syntaxen inbfvade i sammanhang med elementarbokens andra kurs. — Sturzen- 
Beckers lasebok: l:a kursen sid. 1—48. — Skrifbfningar på larorummet.

Kl. 6. Lagre afdeln. Icke-Greker. 4 tim. — Modins språklåra: uttalslåran samt det 
vigtigaste af formlåran. — Elementarboken: l.a kursen. — Sturzen-Beckers lasbok: 
forstå afdeln. af forstå kursen.
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Real-linien. 3 tim. — Modins språklara: formlåran samt syntaxen fullstandigare 
till Verbets Nominalformer. — Sturzen-Beckers låsbok: l:a kursen, sid. 1—86. — 
Extemporerade bfningar. — Ett hemthema i månaden.
Hogre afdeln. Icke-Greker. 4 tim. — Modins språklara: det vigtigaste af syn
taxen till Verbets Nominalformer i sammanhaug med andra kursen af elementarbo- 
ken. — Sturzen-Beckers låsbok: La kursen, sid. 23—130. — Lokutions- och talbf
ningar.
Real-linien. 3 tim. — Modins språklara: formlåran och syntaxen. — Sturzen-Bec
kers låsbok: l:a kursen, sid. 92 till slutet. — Extemporerade bfningar. — Ett hem
thema i månaden.

Kl. 7. Lagre afdeln. Klassiska linien (frivill.) 2 tim. — Modins språklara: uttalslåran 
sarat det vigtigaste af formlåran jåmte l:a kursen af elementarboken.
Icke-Greker. 3 tim. — Modins språklara fullståndigt. — Sturzen-Beckers låsbok: 
La kursen, sid. 146 till slutet samt 2:a kursen, sid. 1—108. — Talbfningar efter 
”the English Echo.”
Hogre afdeln. Klassiska linien (frivill.) 2 tim. — Modins språklara: repetition 
af formlåran samt det vigtigaste af syntaxen i sammanhang med 2:a kursen af ele
mentarboken. — Sturzen-Beckers låsbok: l:a kursen, sid. 1—99.
Icke-Greker. 3 tim. — Modins språklara fullståndigt. — Sturzen-Beckers låsbok: 
2:a kursen, sid. 44 till slutet af prosaiska afdeln. samt af poetiska afdeln. sid. 194 
—218. Shakspeares ”Macbeth,” Act. I —IV. — Talbfningar efter ”the English 
Echo.”

Latin.

Kl. i. 8 tim. — Tbrnebladhs elementarbok: 40 stycken. — Grammatik: det allmånnaste
af formlåran efter Ellendt-Seyfterts lårobok.

Kl. 5. 8 tim. — Cornelius Nepos: Aristides, Cimon, Lysander, Alcibiades, Conon. —
Grammatik: formlåran och kasuslaran efter Ellendt-Seyfferts lårobok. — Extem
porerade bfningar.

Kl. 6. Hogre afd. 8 tim. — Livius: 30 kapp. af forstå boken. — Virgilius: Æn. fjerde 
boken. — Cic. de senectute kapp. 1—10. — Grammatik och prosodik efter Rabes 
lårobok. — Extemporerade bfningar på lårorummet. — Ett hemthema hvarje vecka. 
Lågre afd. 8 tim. — Cæsar: fbrsta boken af de bello Gallico. — Ovidius: Meta- 
morphoserna: Orpheus. — Grammatik och prosodik efter Råbe. — Extemporerade 
bfningar på lårorummet. — Ett hemthema hvarje vecka.

Kl. 7. Lågre afdeln. 7 tim. — Livius 11,31—111,35. — Virgilius Æneid.: II, III. — 
Horatius Od. 1,1—20. — Repetition af Grammatiken. — Extemporalier. — Ett hem
thema hvarje vecka.
Hogre afdeln. 7 tim. — Livius 111,37—72.—Virgilius Æn.: V VI. — Horatius 
Od. I. repet. — Cicero Tusculan. I. — Grammatik. — Extemporalier. — Antiqvi- 
teter. — Ett hemthema hvarje vecka.

Grekiska.

Kl. 6. Lågre afdeln. 7 tim. — Grammatik efter Lbfstedt: Det vigtigaste af Attiska dia

2
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Kl. 7.

lektens formlara till oregelbundna verben. — Aulins lasebok: valda låsofningar. — 
Xenofons Anabasis: 2 kapitel af l:sta boken.
Hbgre afdeln. 7 tim. — Grammatik: Attiska dialektens formlara utforligare ocli 
repeterad till oregelbundna verben samt af dessa de allmannast fbrekommande; hån- 
visningar till syntaxen muntligen. — Xenofons Anabasis: l:sta boken. — Homeri 
Odyssé: 95 vers af l:a sangen jåmte grunddragen af Episka formlaran.
Lagre afdeln. 5 tim. — Grammatik: Oregelbundna verben jåmte repetition af 
formlaran. — Det allmånnaste af Syntaxen till laran om Infinitiven. Xenofons A- 
nabasis IV,3—V,6. — Homéri Odyssé III, Iliad I, II. — Skrifbfningar å larorum- 
met. — Extemporerad låsning.
Hbgre afdeln. 5 tim. — Grammatik: fullstandig repetition. —Xenophons Anabasis 
VI. — Memorabilia: valda partier. — Plato Krito och af Apologia Socratis 1 — 15 
kap. — Iliaden III, VI jåmte delvis repetition af det fbrut lasta. — Odysseen II, III 
repeterad. — Skrifbfningar å lårorummet.

Hebreiska.
Kl. 7. Lagre afdeln. 1 tim. — Formlara efter Lindbergs grammatik. — Låsofningar. 

Hbgre afdeln. 1 tim. — Grammatik efter Lindbergs larobok. — Liisbfningar.

I vålskrifning hafva klass. 1—3 undervisats hvardera en timme i veckan.

Undervisningen i teckning har varit på foljande sått anordnad:
Kl. 1. 2 tim. i veckan. — Ofningar i den bundna teckningen efter D:r A Stuhlmanns sy

stem, lodråta, vågrata och lutande linier i olika sammanstållningar, ytmbnster, mång- 
hbrningar etc., utfbrdt i qvadratiskt rutnåt.

Kl. 3. 1 tim. — Teckning efter l:sta kursen af de genom Kongl. Ecklesiastik-Departem.
utgifna vaggtaflor, samt ofningar i bunden teckning i qvadratiskt rutnåt.

Kl. 3. 1 tim. — Teckning efter Ecklesiastik-Departem. vaggtaflor samt Stigniografisk teck
ning efter Stuhlmanns system.

Kl. 4. R. 3 tim. — Teckning efter 2:dra kursen af Ecklesiastik-Departem. vaggtaflor, ef
ter vaggtaflor af Stuhlmann, innefattande råtliniga figurer, som kunna hårledas ur 
regelbundna månghbrningar samt efter vaggtaflor af Wohlien, innefattande dels fi
gurer, begransade af rata och cirkelformigt bojda linier, dels sådana, begrånsade af 
l'ritt bojda linier.

Kl. 5. R. 3 tim. — Detsamma som 4 R., åfvensom teckning efter fbrlåggsplanscher af 
Carot, innefattande ornamentstilar från olika tidehvarf.

Kl. 6:1. Real, och icke-Greker. 2 tim. — Detsamma som 5 R., åfvensom teckning efter 
gipser i låg relief, efter Stuhlmanns system.

Kl. 6:2. Real, och icke-Greker. 2 tim. — Teckning efter ornamentsplanscher af Carot,
efter vaggtaflor af Stuhlmann och Wohlien samt efter gipser ilåg relief, innefattan
de mera sammansatta former.

Kl. 7:1. Icke-Greker. 2 tim. — Detsamma som 6:2.
Kl. 7:2. Icke-Greker. 2 tim. — Teckning efter ornamentsplanscher af Carot.

Den 5—6 Mars inspekterades teckningsdfningarna vid låroverket af Slottsinten- 
denteiij R. W. O. K. A. Jacobsson.
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Vid sångofningarna, som upptagit 8 timmar i veckan, hafva lårjungarne varit 

fordelade i 5 sångklasser, hvilka varit oberoende af låsklasserna.
For de sårskilda sångklasserna bafva kursema och undervisningstiden varit fblj.: 

Forstå sångldassen (35 elever) 1 timme: 15 stycken af Cronhamns sånglåra samt under Vår
terminen 19 lektioner af Lundhs sångskola.

Andra „ (27 elever) 1 tim.: forstå hålften af Cronhamns sånglåra..
Tredje- ,, (25 elever) 1 tim.: Cronhamns sånglåra fullståndigt.
Fjerde ,, (38 elever) 2 tim.: Duetter och Trior.
Femte ,, (32 elever) 2 tim.: Qvartetter.

Dessutom hafva de 3 lågsta sångklasserna haft 1 timme i veckan koralsång,
hvari åfven 4:de sångklassen deltagit 1 timme hvarje månad.

Alla elevema, åfven de, som varit befriade från deltagande i sångofningarna, 
hafva ofvats i notlåsning, tontråffning samt kånnedom om musikaliska tecken och termer.

Samtlige sångelevernas antal har varit 157.
I violinspelning hafva 10 lårjungar erhållit undervisning. Af dessa har en ge

nomgå tt l:a samt ett stycke af andra delen af Davids Violinskola, Kaysers samt en 
del af Kreutzers etyder; de bfriga hafva undervisats efter Hennings Violinskola l:a 
och 2:a delen. Undervisningstiden har varit 2 timmar i veckan.

I orgelspelning hafva 8 lårjungar ofvats tillsammans 1 timme i veckan.
Vid Gymnastik- och Vapenbfningarna voro under kalenderåret 1878 lårjungama 

fordelade på trenne afdelningar sålunda, att 7:2 utgjorde en afdelning, 7:1 —5 en af
delning och 4—1 en afdelning. Andra afdelningen vai’ indelad i 4, den tredje i 8 
ungefår lika stora underafdelningar. Gymnastikofningarna egde rum for 7:1—5 Mån- 
dagar och Fredagar kl. 5-6, Onsdagar kl. 6—7; for 4—1 Tisdagar och Onsdagar kl. 
5 — 6, Fredagar kl. 6—7; under Hostterminen hade 7:1 — 5 sina ofningar Måndagar 
och Onsdagar kl. 6—7, Fredagar kl. 5—6; 4—1 sina Måndagar och Onsdagar kl. 5—6, 
Fredagar kl. 6—7.)

Samfalda ofningar i gevårsexercis och manover for 7:1 —5 forehades stundom å 
nåmda timmar, hvarjåmte klass. 5 sårskildt bfvades i dessa åmnen m. m. Tisdagar 
kl. 6—7 (under Hostterminen kl. 5—6). I bajonettfaktning bfvades 7:1 —6 Thorsda- 
gar kl. 10—11.

I fåktning med florett och sabel erhbllo lårjungarne i 7:2 undervisning Månda
gar kl. 10—11 och Thorsdagar kl. 5—6.

Målskjutning med for "salongsskjutning” apterade gevår fbrehade klass 7:i och 
6, ett skjutlag i sender, å Gymnastiksalen Lbrdagar kl. 10—11. Ofriga genom Kgl. 
Cirkularet den 23 Mars 1870 fbreskrifna militarbfningar, som erfordra en blidare års
tid, egde rum på sårskildt for hvarje gang med hånsyn till våderleken bestamd tid, 
skjutofningarna med 7; 2 dock alltid på Lordagseftermiddagarna. Ofningarna omfat- 
tade målskjutning i skjutbana for 7:2 samt afdelnings- och kompaniexercis i såval 
spridd som sluten ordning for 7:1—6. Under Vårterminen an våndes hårtill 9 timmar, 
under Hbstterminen 37, deraf 12 timmar till målskjutning, under ledning af Gymna- 
stiklararen. Antalet af Gymnastiklårarens undervisningstimmar har under pågående 
militarbfningar icke inskrånkts.
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Betraffande från Gymnastikofningarna befriade lårjungar, se nedanstående uppgift:

Tabellarisk uppgift
å antalet lårjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit 

i gymnastikofningarna vid Westerås låroverk.

Den 30 September 1878 inspekterades militårofningarna vid laroverket af Ofverste- 
lojtnanten vid Kgl. Westmanlands Regemente R. S. O. m. m. A. M. 0. Reuterskjold.

B) Lårarne.

Lårarnes tjensteåligganden voro under Hostterminen 1878 på foljande sått for- 
delade:
Undertecknad Rektor: Latin i 7:2, 7 t:r, i 5, 2 t:r; morgonbonerna; gudstjensterna; La

tinska hemthemata i 7:2....................................13 timmar i veckan.
Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Lofberg: Hist. och. Geogr. i 7, 6:2, L.

6:i; Svenska uppsatser i 6:2.................................................. 15 „ „
Lektorn, Fil. Dokt. C. H. Johanson: Nat.hist. i 6, 4 t:r; Fysik i

7:i, R. 6, L. 6:1, 11 t:r; Kemi i R. 6, 4 t:r; Svenska
uppsatser i 6:i; Klassforeståndare i R. 6:2.........................19 „ „

Lektorn, Fil. Dokt. D. A. Sundén: Svenska i 7—5 (utom 1 t:e i
7:i), 14 t:r, i 4, 1 t:e; Filosofi i 7:2,2t:r; Svenska upp
satser i 7:2................................................................................ 17 „ ,,

Lektorn, Teol. och Fil. Dokt. C- Schmidt: Kristendom i 7—5,14
t:r; Svenska i 7:i, 1 t:e; Hebreiska, 2 t:r; Svenska upp
satser i 7:i................................................................................ 17 ,, ,,

Lektorn, Fil. Dokt. Th. D. G-. Widegren: Grekiska i 7, 10 t:r;
Latin i 7:i, 7 t:r; Latinskrifning i 7:i............................ -17 „ ,,



Lektorn, Fil. Dokt. J. E. Modin: Franska i 7:2, 3 fer; Tyska i 
6:2, 3 t:r; Engelska med frivilliga i 7, 3 t:r, med icke 
Greker i 7, 6 t:r, i 6:2, 4 fer; Fransk skrifning i 7:2; 
Tysk skrifning i R. 6:2; Engelsk skrifning utom i R. 
6:i; Klassforeståndare i L. 6:2.....................

Lektorn, Fil. Dokt. Th. C. C. Billbergh: Mathematik i 7, 8 t:r, i 
L. 6:2 och. R. 6:1, 10 fer; Problemofningar med icke 
Greker i 6:2, 1 tre; Fysik i 7:2 och L. 6:2, 3 t:r; Mathe- 
matisk skrifning i 7 och R. 6:i; Klassforeståndare i 7:2 

y. Adjunkten, Fil. Dokt. A. Nilsson: alla åmnen i 1 (utom Kri
stendom, Kalligrafi och Teckning) 21 fer; Naturlåra i 
5—3, 6 t:r; Morgonbonerna i 1, l1^ fee; Klassfore
ståndare il.........................................................

Adjunkten £ H. Bathsman: .Franska i 7:i—5, 24 fer; Fransk 
skrifning i 7:i; Klassforeståndare i 7:i......

Adjunkten, Fil. Dokt. F. J. L. Wulff: Mathematik i R. 6:2, L. 
6:1, 5—3, 25 fer; Problemofningar med icke Greker i 
6:1, 1 t:e; Mathematisk skrifning i R. 6:2; Klassfore
ståndare i 5.........................................................

Adjunkten, Fil. Dokt. C. A. Hvasser: Grekiska i 6, 14 fer; Ty
ska i 6:1—4, 10 fer; Tysk skrifning i R. 6:1 och 5; 
Klassforeståndare i 4.........................................

v. Adjunkten, Fil. Kand. J. Th. Pagander: Hist, och Geogr. i 3 
och 2 b), 10 fer; Mathematik i 2, 10t:r; Engelskamed 
icke Greker i 6:1, 4 fer; Svenska i 2 b), 2 fer; Tysk 
skrifning i R. 4; Klassforeståndare i 2 b).

Adjunkten, Fil. Kand. K. A. Stigman: Svenska i 2 a), 6 fer; Na- 
turlåra i 2, 4 fer; Latin i 5, 6 fer; Hist. och. Geogr. i 
2 a), 5 t:r; Svensk skrifning i 5 och 4......

Adjunkten, Fil. Dokt. C. G. Åstrom: Kristendom i 4—1, 14 fer; 
Klassforeståndare i 2 a)....................................

Anni. For Adj. Astrom, som i egenskap af Folk- 
skole-Inspektor under hela låseåret haft par
tiel tjenstledighet, har Lektor Billbergh tjenst- 
gjort 4 timmar, Adjunkten Swartz ll/3 fee, 
Adj. Sandélius V/2 t:e, Adj. Janzon 4 t:r och 
v. Adj. Nilsson l‘/2 t:e (tillsammans 124/2 fer 
i veckan).

Adjunkten, Fil. Dokt. J. A. F. Swartz: Engelska i R. 6, 6 fer, 
i 5 och 4, 14 fer; Latin i 6:1, 8 fer; Latinskrifning i 
6:i; Engelsk skrifning i R. 6:i; Klassforeståndare i L. 6:1

Adjunkten, Fil. Dokt. E. Sandélius: Hist, och Geogr. i R. 6:1, 
5 och 4, 12 fer; Latin i 6:2 och 4, 16 fer; Latinskrif
ning i 6:2; Klassforeståndare i R. 6:1...........

Adjunkten, Fil. Kand. J. Janzon: Svenska i 4 och 3 (utom 1 fee

19 timmar i veckan.

22 „

284/2 „

24 „

26 „

24 „

26 „

25 „

14 „

28

28
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i 4), 9 t:r; Tyska i 3 och 2, 21 t:r; Tysk skrifning i 
L. 4; Klassfbreståndare i 3..................................................30 timmar

Gymnastiklararen, Kapten K. Bolling: Gymnastik och vapenbf- 
ningar i alla klasser (undervisningstiden utom schema 
oberaknad)................................................................. 11 „

Musiklåraren, Direktor C- J. Bolunder: Musik- och Sångofningar 
i alla klasser............................................................ 12 „

Låraren i Teckning, Lojtnant 0 Brander: Kalligrafi och Teck- 
ning i alla klasser...................................................18 „

veckan.

Från och med den 2 September till och med den 9 Oktober var Rektor Mossberg 
i egenskap af Lekmannaombud vid Kyrkomotet hindrad att tjenstgora vid Låroverket. 
Till v. Rektor under samma tid var Lektor Lofberg forordnad; Mossbergs bfriga tjenste- 
åligganden skottes af Lektor Widegren och Adjunkten Sanddius.

Från och med Vårterminens borjan till den 10 Mars var Direktor Bolander af 
sjukdom hindrad att tjenstgora. Undervisningen i Sång och Instrumentalmusik måste 
under tiden ligga nere, enar ingen vikarie kunde erhållas.

Från och med den 20 Mars till Vårterminens slut har Lektor Sundén varit af
sjukdom hindrad att tjenstgora. Hans tjenstgbringsskyldighet uppeholls till en borjan 
af några bland de ofrige lårarne, men ifrån och med den 27 Mars hai’ uppå forord- 
nande af H. H. Eforus Adjunkten Janeon tjenstgjort såsom vik. Lektor i hans stalle. 
Adjunkten Janeons tjenstgoringsskyldighet har, likaledes på H. H. Efori forordnande, 
under- samma tid uppehållits af Fil. Kand. C. A. B. Ljungdald, med undantag for un
dervisningen i modersmålet i 4 kl., som Adj. Jameon fortfarande behållit.

Från och med den 16 Maj till Vårterminens slut har Låraren i Teckning, Lojt
nant Brander, varit af militara tjenståliggande hindrad att tjenstgora vid låroverket. 
Hans undervisningsskyldighet har under tiden till en del uppehållits af Gymnastik- 
låraren, Kapten Balling.

Tjenstledig«: Adjunkten H. E. Lyrberg under hela låseåret; Adjunkten P. A. Peter
sen under Hostterminen, båda på grund af styrkt sjuklighet.

Forordnade: till vik. Adjunkter: Fil. Dokt. A. Nilsson for Adj. Lyrberg under hela 
låseåret; Fil. Kand. J. Tb,. Pagander for Adj. Peter son under Hostterminen.

Angående ofriga tillfalliga tjentledigheter och fbrordnanden: — se ofvan.
Vikarierna tillkommande arvodesbelopp af Statsmedel utgbra:

for Hostterminen vik.
vik. 
vik.

vik. for Rekt. Mossberg

Adj. Nilsson .
Adj. Pagander 
Rektor Lofberg 
Lekt. Widegren 
Adj. Sandelius

for Vårterminen vik. Lekt. Janeon
vik. Adj. Nilsson .
vik. Adj. Ljungdahl

1823: 07.

. 411:63.
. 78:30.
. 153:12.
. 27:83. 1082: 51.
. 76:39.
. 482:60.
. 181: 57. 740: 56.
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Till Larare i Teckning efter aflidne N. Tuftvesson har Løjtnanten vid Kgl. Werm- 
lands Faltjagarekorps Ottomar Johan Brander blifvit utnamnd och sedan laseårets 
borjan i denna egenskap tjenstgjort. Denna tjenstgøring har gifvit ytterligare stod åt 
den forhoppning om en for ungdomen fruktbarande undervisning i ett amne, som nu 
gør sig alltmera gallande, hvartill Løjtnant Branders forut under mångårig lårare- 
verksamhet på samma område vunna skicklighet och erfarenhet beråttigade, och vi 
helsa honom hjertligen vålkommen ibland oss.

Løjtnant Brander har om sig lemnat foljande biografiska uppgifter: 7
Ottoman Johan Brander, fodd i Stockholm den 3 Febr. 1838; Student i Upsala 1855; Officer 1860;

genomgått Kgl. Gymnastiska Central-Institutet med betyg af den 1 April 1865; genomgått Kgl. Akademien 
for de fria konsterna med betyg af den 28 September 1877; forordnad till Gymnastiklårare vid Eskilstuna 
lagre Elementarlåroverk 11 Aug. 1866; utnamnd ordinarie Gymnastiklarare derstades 1 Febr. 1867; forord
nad Teckningslårare vid samma låroverk 21 Aug. 1869; utnamnd ordinarie Teckningslarare derstades 16 
Okt. 1874; tagit afsked från ofvannåmnda lårarebefattningar sommaren 1875; utnamnd ordinarie Tecknings- 
lårare vid Kristinehamns lagre Elementarlåroverk 29 Juni 1877; utnamnd ordinarie Teckningslarare vid 
Westerås hogre' Elementarlåroverk 15 Juni 1878.

Adjunkten C. G. Åstrom har under den 2 Sept. 1878 erhållit fullmakt å Kyrko- 
herdetjensten i Odensvi pastorat af Westerås Stift och skall den 1 Maj 1880 tilltrada 
denna befattning.

Någon ledig ordinarie larareplats vid laroverket finnes ej før nårvarande.

C) Lårjungarne.

Antalet nar- och frånvarande lårjungar under Hbstterminen 1878 och Vårterminen 1879 
synes af nedanstående Tabéll:

<5?

Klass.

Gemensamma 
linien Reallinien Latinlinien. Summa Total- 

summa.
med 

grekiska
utan 

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

nårvai■ånde.
st 1 1 27 — — — — — 27 -— i 27

2 45 — — — .— — 45 — 45
Si 3 31 — — — — — 31 ■ * 31
5 4 — — 14 — — 21 35 — 35

5 I — — 9 — — 14 23 —■ •• 23
CO-q 6: 1 — — 19 -1 4 4 27 — 27
Co 6: 2 — 6 — 9 6 21 — 21

7: 1 — — — — 10 5 15 -— 15
7: 2 — — — — 7 9 16 — 16

Summa | 105 — 48 — 30 59 — 1 240 — 240
1 29 — — — — — 29 — I 29
2 45 1 — — — — 45 1 46
3 33 — — — — .— 33 33

5" 4 — ■ »1 — 14 — 20 1 34 1 35
5 — 10 — — 14 1 24 — | 24
6: i — — 16 — 3 5 24 — 1 24

§ 6: 2 — — 6 — 9 6 21 — 21
Co 7: i — — — — 9 5 14 __ 14
o 7: 2 — — — — 7 9 16 —■ 1 16

Summa | 107 1 46 — i 28 1 59 1 1 240 2 242
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I sjunde latinklassen hafva under Hostterminen 1878 åtta lårjungar deltagit i 

undervisningen i Grekiska och tillika begagnat sig af undervisningen i Engelska och 
Hebreiska; åtta hafva låst Grekiska och Engelska, men icke Hebreiska, en Grekiska 
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—5 i all- 
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 låseåret varit i allmånhet till- 
fredsstållande. Några få fail af difterit hafva forekommit, hvaraf ett med dbdlig ut- 
gång. Tre lårjungar hafva dessutom aflidit under låseåret, hvaraf 2 af lungsot, 1 af 
strypsjuka. Hvad deras kroppskonstitution betråffar, så kan denna sagas vara i all
månhet god, med undantag for några få bland de lårjungar, som deltaga i gymnastik
bfningarna samt några af dem, som från dessa ofningar åro befriade, i afseende på 
hvilka sistnåmda nårmare besked inhemtas af den dem betråffande hår ofvan intagna 
tabeil, som utvisar anledningen till befrielsen. Den 6 Februari hblls undersbkning i 
afseende på fårgblindhet med ungefår halfva lårjungeantalet af Professorn B,. N. O. 
Doktor A. F. Holmgren. Endast en lårjunge befanns fårgblind.

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

Af de 54 lårjungar, som under laseåret blifvit vid låroverket inskrifne, har ingen 
fbrut bevistat endast folkskola, utan allesammans annan offentlig eller enskild under
visningsanstalt.
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Fffrteclming bfver under sistfbrflutna kalenderår afgångna lårjungar samt dem angående 
uppgifter — se fbljande Tdbéll:

■

De afgångne lårjungarnes 
N a m n.

K
lass som lårjunge 
tillhorde vid af

gangen.

< 1 wg’ >1 o: >

Efter aflagd god- 
kånd afgångsexa- 
m

en på V
årterm

in.

A
fliden.

Sum
m

a afgångne.

Anmåld afsigt vid afgangen.

fgången under 
■t. och påfoljan- 
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fgången under 
3tt. och påfoljan- 
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ellanterm
in.

C. G. Sjostrom .... 7: 2 _ _ 1 _ _ dfvergång till Universitetet.
0. G. Carlsson .... 7: 2 — — 1 — _ d:o.
A. E. E. Ohlsson . . . 7: 2 — — 1 — _ att ingå vid Handelsinstitut.
J. Soderberg..................... 7: 2 — — 1 — — dfvergång till Universitetet.
C. A. F. Wall gren . . . 7: 2 — — 1 — — att ingå vid Handelsinstitut.
K. A. Olauson .... 7: 2 — — 1 — _ d:o.
P. E. Andersson .... 2 1 — — _ _ att priv. fortsåtta studierna.
A. E. Andersson .... 2 1 — — — _ . d:o.
C. E. Wiberg..................... 2 1 — — — — att ofvergå till annat Låroverk.
Å. H. H. Lundqvist . . R. 5 1 — — — — att soka plats på Kontor.
L. A. J. Oberg .... R. 7:1 1 — — — — dfvergång till annat Låroverk.
J. L. Andersson .... K. 5 1 — — — — att egna sig åt Landtbruk.
J. A. Lundgren .... R. 5 1 — — — — att ingå vid Folkskolelar.-Semin.
K. S. L. Linder .... L. 6:1 1 — — — _ att ofvergå till annat Låroverk.
K. F. A. Åman .... R. 4 1 — — — — att ingå vid Jernvågen.
K. B. Forsman .... R. 4 1 — — — att egna sig åt Landtbruk.
J. Andersson..................... R. 6:1 1 — — — _ d:o.
C. A. Hellman .... R. 6:2 1 — — _ __ d:o.
A. L. Pettersson . . . R. 6: 1 1 — — — — att ingå vid Jernvågen.
V. A. Borg.......................... 2 1 —. — — — att blifva Sjoman.
B. A. Danielsson . . . R. 4 1 — — — — att ingå vid Jernvågen.
H. M. Odelberg .... K. 5 1 — — — — att blifva Brukselev.
K. L. Meurlin..................... R. 5 1 — — — — dfverårig i klassen.
J. E. E. 0. Wålstrand . L. 4 1 — — — — att egna sig åt Landtbruk.
H. E. Gustafsson . . . R. 4 1 — — _ — d:o.
G. F. Ridderstolpe . . . R. 4 1 — — — — att soka intråde vid Sjbkrigsskol.
A. G. Lundevall .... 2 1 — — —• — dfverårig i klassen.
C. G. A. Romander. . . 2 1 — — — — att priv. fortsåtta studierna.
G. A. Lundholm .... R. 5 1 — — — — att soka intråde vid Jernvågen.
V. A. Karlsson .... R. 6: 1 1 — — _ _ att soka intråde vid Teknisk skola.
C. Lundli.......................... L. 6: 1 1 — — — _ att egna sig åt Landtbruk.
G. F. Forssell .... R. 6: 1 — 1 — — _ att soka intråde vid Jernvågen.
C. 0. Goransson .... L. 7: 1 — — — 1 —
A. A. Engstrom .... R. 6:1 — 1 — — — att egna sig åt Landtbruk.
Karl Fredr. Andersson . 2 — 1 — ___ _ att ingå vid Mekanisk verkstad.
Anders Johan Eriksson . L. 6: 1 — 1 — — — att blifva Pharmaceut.

Summa — 25 4 6 1 36

Beloppet af under sistfbrflutna kalenderår till lårjungarne utdelade stipendier ut- 
gjorde Kr. 1,632: 35; premier och understod Kr. 565: 07 eller tillsammans Kr. 2,197:42.

Under Hostterminen 1878 hafva 21 och under Vårterminen 20 lårjungar varit 
befriade från afgift till både materielkassan och byggnadsfonden; från afgiften till 
byggnadsfonden men icke till materielkassan hafva under Hostterminen 20 och under 
Vårterminen 24 lårjungar varit befriade: ingen lårjunge har varit befriad från afgift 
till materielkassan, men icke till byggnadsfonden.

3
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D. Undervisningsmateriel.

For låroverkets medel hafva inkopts en elektricitetsmaskin af Ramsdens kon
struktion med 19 dec.tums skifva och 2 exemplar af F. Alilbergs skolherbarium, hvar- 
jemte den kemiska undervisningsmaterielen blifvit tillokad med åtskilliga kolfvar, bå- 
gare, skålar och flaskor m. m.

Skolans herbarium har blifvit omlagdt å godt papper och ordnadt samt borjan 
gjord till en frukt- och frosamling.

For Bibliothekets medel åro inkbpta:
Upsala Universitets årsskrift 1878.

Sandstrmi. Emendationes in Propertium, Lucanum, Valerium Flaccum.
Sdhlin, C. Y. Ar det skona rent?

„ Om beståmningsgrunders valbarhet.
Arnell, H. V- Om vegetationens utveckling i Sverige 1873— 75.
Sandstrom, C. E. Studia critica in papinium statium.
Frigéll, A. Collatio codicum Livianorum. P. I.

Pedagogisk Tidskrift for 1879.
Nordisk Tidskrift utgifven af Letterstedtska foreningen. 1879.
Posttidningen for 1879.
Upsala Universitets Arsskrift 1879.

Winroth, A. 0. Om tjenstehjonsfbrhållandet. I. Ups. 1878.
Enestrom, G. Differentialkalkylens historia. I. Ups. 1878.
Knos, O. V. De digammo Homerico qvestiones. III. Ups. 1878.
Edman, L. Zur Rection der deutschen præpositionen. I:er Lief. Ups. 1879.
Sahlin, C. Y. Om det inre och det yttre. Ups. 1879.
Burman, E. 0. Om den nyare Italienska Filosofien. Ups. 1879.

Sveriges Geologiska Undersbkning.
Kartbladen N:is 63—67 med beskrifningar.
Om Floran i Skånes kolfbrande bildningar af A. G. Nathorst. II. Floran 

vid Hoganås och Helsingborg.
C. v. Linnés Svenska arbeten. 2:a och 3:e håftet.
Svenska Akademiens handlingar. 53:e delen.

Foljande gåfvor hafva blifvit ofverlemnade till låroverket och bibliotheket:

Från Kongl. Ecdesiastik-Departementet:
Hildebrand, H. Stockholms stads jordebok 1420—1474. Stockh. 1876.
Hildebrand, E. Svenskt Diplomatarium, utgifvet af Riks-Archivet. 6:e B:et 1 haft. 

Sthlm 1878.
Silfverstolpe, C. Svenskt Diplomatarium från och med 1401, utg. af Riksarkivet. l:a 

delens 2:e håfte. Sthlm 1877.
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Congres international d’anthropologie & d’archéologie préhistoriques. T. I. II. Sth. 1876.
Cronholm, A. Trettioåriga kriget och underhandlingarne i Tyskland. l:a delens sedn. 

afdeln. Sthlm 1877.
Silfverstolpe, C. Historiskt Bibliothek. Haft. I—III. Sthlm 1877—78.
Handlingar ror. Sveriges Historia. l:a serien. Kon. Gustaf l:es registratur. VII. 

haft. 2. Sthlm 1878.
„ 3.-e serien. Sv. Riksrådets protokol!. I. 1621—29. Sthlm 1878.

Hellstenms, J. Anteckningar om utlandska Bibliothek. Sthlm 1877.
Staaf. La Littérature Francaise. T. I—III. Paris 1873—75.
Torngren, L. M. Fria lekar. Sthlm 1879. 6 ex.
Underdanigt betånkande och forslag angående ordnandet af teckningsundervisningen 

af Komiterade. Sthlm 1879. 5 ex.

Från Kongl. Vetenskaps-Akademien: 
Handlingar, Ny fbljd, 14:e B:ets 2:a håfte. 1876. 
Bihang till Handlingarne 4:e B:et h. I. II.
Ofversigt af Forhandlingarne, 34:e årg.
Malmsten, P. H. Minnesteckning ofver P. af Bjerkén. 

„ Minnesord ofver C. v. Linné.
Santesson, C. Minnesteckning ofver Christ. Carlander. 
Minnespenning ofver Prof. C. J. Sundevall.

Från Sekreteriatet vid det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Christiania:
La Norvége; Catalogue special pour l’exposition universelle de Paris 1878. 

Christ. 1878.
Unger, C. B. Heilagra Manna Sogur. I. II. Christ. 1877.
Sars, G. 0. Bidrag till kundskapen om Norges arktiske Fauna. I. Chr. 1878.
Gamlorg, J. Om byerne og landet. Chr. 1877.
Hcrtzberg, E. Om kreditens begreb och wæsen. Chr. 1877.

„ Fremstilling af grundsatningerne for seddelbankers indretning
och virksomhed. Chr. 1877.

Klcer, A. N. Bidrag til belysningen af skibsfartens økonomiske forhold. 
Chr. 1877.

„ Om seddelbanker. Chr. 1877.
Gamlorg, J. C. Seddelbanken. Chr. 1877.
Festskrift til det Kgl. Universitetet i Upsala ved dets jubilæum 1877 fr. 

Frederiks Universitetet i Christiania.
Om Norske Kongers hyldning og kroning. Chr. 1873.
Minnespenning og biografi ofv. Drottning Josefna.
Broch, 0. J. Le Royaume de Norvége et le Peuple Norvégien. Chr. 1876.
Nielsen, Yngv. Aktmessige bidrag til Sveriges politiske historie 1812—13.
Holst, Elling. Om Poncelets Betydning for Geometrien. Chr. 1878.
Schiibéler. Pflanzenkarte. I.
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Från Kongl. Scenska Akademien:
Dess Minnespenning bfver Kanslipresidenten Grefve Arvid Horn.

Från Statistiska CentraTbyrån:
A. Befolkningsstatistik. Ny foljd. XIX.
B. Båttsvdsendet. Embetsberattelse for 1876. Sthlm 1878.
D. Fabriker och NLanufakturer. Commerce-Collegii berattelse for 1877.
E. Inrikes sjofart och handel. Commerce-Collegii berattelse for 1877.
F. Utrikes handel och sjofart. Commerce-Collegii berattelse for 1877.
H. Konungens Befallningshafvandes Femårsberdttélser. Ny foljd. IV. åren 1871—75.
I. Telegrafvdsendet. Styrelsens berattelse for år 1879.
L. Statens jernvågstrafik. Trafikstyrelsens berattelse for 1877.
N. Jordbruk och boskapsskbtsél. XII. Hushållnings-Sållsk. beråttelser for 1876.

„ Sammandrag af Kgl. Maj:ts Befh:s årsberåttelsei’ for 1878.
O. Landtmåteriet. Generaldirektbrens berattelse for år 1877.
S. Allmanna arbeten. Styrelsens for allmanna våg- och vattenbyggnader berattelse 

for 1877.
T. Lots- och fyrinrdttningen. V. Lotsstyrelsens berattelse for 1877.
U. Kommunernas fattigvård och finanser. III. Centralbyråns berattelse for 1876.

Från Westmanlands och Dala Nation i Upsala:
Anteckningar om Westmanlands och Dala i Upsala studerande Nation af G. H. Ene- 

strbm och Hf. B. Svederus.
Akademiskt årstryck for låseåret 1877—78.

Från Svenska Numismatiska Foreningen:
Numismatiska meddelanden. V. Stockh. 1878.

Från The Academy of Science of S:t Louis. Missouiri:
Transactions. Vol. III. N:o 4. S:t Louis 1878.

Från Hr Kammarherren M. Lagerberg:
Dagboks-anteckningar från Archåologiska Kongressen i Bologna 1871. G-oteb. 1872.
Till hvarje for Fosterlandets hoga minnen nitålskande medborgare i Goteborgs stad. 

Goteb. 1878.
Forteckning å Hr Strokirks samling af Svenska mynt. Goteb. 1873.

Från Fbrfattarne:
Inbjudning till nya Elementarskolans 50-års minnesfest af E. J. Ostrand. Sth. 1878.
Lårobok i fysiken af A. W. Ekélund. T. I. II. Lund 1878. 8 ex.

Från Kyrkombtets expedition:
Allmanna kyrkombtets protokoll år 1878 med bihang. Sthlm 1878.



21

Från C. AL Sjobergs Bolchandd:
Årskatalog for Sv. Bokhandeln 1878.

Från Hr A. Muntzing: 
En stuff Cerit fr. Bastnas.

Från Hr Lektor N. Dahl:
Några stnffer bergsalt från Stassfurt.

Från Apotekaren T. Silfverskjold:
En storre samling droger.

Från Ynglingen Aug. Decker: 
En brostnål från Kina.

E. Låroverksbyggnader och Inredningsinateriel.

I anseende till behofvet af ilera larorum liar en af de storre salarna på nedre 
botten blifvit afdelad till 2me låsrum. Kostnaden har bestridts af Laroverkets bygg- 
nadsfond.

F. Ekonomiska fdrhållanden.

I afseende på stållningen i Laroverkets kassor vid slutet af år 1878, se Bil. 3.

Med H. H. Efori tillåtelse och i bfverensståmmelse med Kgl. Cirkulåret den 27 
Nov. 1868 har ett belopp af 200 Kronor lemnats af materielkassan såsom bidrag till 
bestridande af de utgifter, hvilka bora bekostas af ved- och Ijuskassan.

Tacksamt får jag omnåmna, att Sallskapet Karlsbrbderna afven detta år till mig 
bfverlemnat 150 Kr., ”for att i 2me premier, hvartdera å 75 Kronor, vid Vårterminens 
slut enligt Låroverks-Collegii beståmmande tilldelas 2me behofvande, hoppgifvande 
ynglingar af laroverkets 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 sistfOrflutna kalenderåret hafva af laroverkets medel utgått ungefår 
fbljande belopp till underhall och tillokning af materielen, namligen: till boksamlin- 
gen 400 Kronor; till den ofriga undervisningsmaterielen 1,200 och till inredningsma- 
terielen 450 Kronor.

G. Ewnina och Tenninsafslutning in. ni.

Den skriftliga afgångsexamen vid låroverket egde under det sist forflutna kalen
deråret rum d. 24, 25, 27 och 29 April. Sex af laroverkets lårjungar samt en komplet
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tant hade i stadgad ordning anmålt sig till denna examen och blefvo samtlige admit- 
terade till den muntliga examen, som hblls den 31 Maj. Utom H. II. Eforus voro så
som vittnen dårvid narv.: f. d. Ofversten, R. S. C)., li. D. D. O. E. von Wcdderkop, Borg- 
mastaren, li. K. W. O. E. W. Abenius, Consistorii-Notarien, Fil. Dokt. J. W. Sjbqvist. 
Såsom Censorer fungerade Professorn, R. N. O., L. K. V. A. Doktor Hj. Holmgren och 
Professorn Doktor E. Lbfstedt. Samtlige examinati blefvo mogne forklarade.

Till afgångsexamen under innevarande termin hafva anmålt sig samtlige larjun- 
garne i sjunde klassens hbgre afdelning, 16 till antalet, 5 privatister samt en komplet
tant. Den skriftliga examen egde rum den 18, 19 och 21 April och blefvo efter den- 
samma samtlige laroverkets lårjungar samt fyra privatister admitterade till den munt
liga examen, som borjar den 6 Juni.

Hbstterminsexamen med laroverkets fem nedersta klasser anstålldes den 17 sisti. 
December. Arsexamen kommer att hållas den 11 instnndande Juni kl. 8 —’/jl, hvar- 
efter slutofning i sang sker på stora lårosalen. Sedan derefter klassflyttningen åfven
som beloningar och understod offentligen gifvits tillkanna, kommer låseåret att afslu- 
tas med gudstjenst i Domkyrkan, då tecken gifves med stora klockan.

Uppvisning i Gymnastik sker Tisdagen den 10 Juni kl. 7 e. m.

Att laroverkets Eforus, Biskopen, Kommendoren af Kongl. Nordstjerne-Orden, 
Hbgvbrdigste Herr Doktor C. 0. Hjorting måtte tåckas med sin nårvaro gifva åt of- 
vannåmnda offentliga fbrråttningar okad vigt och betydelse, anhåller jag vordsamast. 
Med samma vbrdsamma anhållan vånder jag mig åfven till de mån, som H. H. Eforus 
anmodat att såsom ledare och vittnen vid examen tillstådesvara: Lånets Hbfding, Kom- 
mendbren af K. N. O. Hr G-. H. Charpentier, Chefen for Kongl. Westmanlands Rege- 
mente, Generalmajoren, K. S. O. La kl., K. S:t O. O. l:a kl., R. D. D. O. D. A. L. 
Sflfaerstolpe, f. d. Ofversten, R. S. O., R. D. D. O. E. von Wedderkop, Ofverstelojtnan- 
ten, R. S. O., R. S:t O. O., R. Baj. S:t Mik. O. l:a kl., Inneh. Tun. Nick. Ift. 4:e kl., 
R. S. Ern. O., R. D. D. O. A. AL O. Reuterskibld, Landssekreteraren, Riddaren af K. 
W. O. Hr C. E. StåVws, Borgmåstaren, Riddaren af K. W. O. Hr E. W. Abenius, f. 
d. Stadslåkaren, Fångelselakaren, Ridd. af K. W. O. Hr Doktor L. M. Altin, Lasaretts- 
låkaren, Riddaren af K. N. O. Hr Doktor J. F. Claréus, Prosten, Ledam. af K. W. O., 
Fil. Dokt. Hr L. E. Hoberg; och skall rakna det for en heder och glådje att vid sam
ma tillfålle få se rått talrikt nårvarande ungdomens Fbraldrar, Anhbrige och Måls
mån, samt bfrige vetenskapernas och den offentliga undervisningens Gynnare och 
Vånner.

Nåstkommande Hosttermin kommer att borjas Lbrdagen den 23 Aug. kl. lOf. m. 
Westerås den 25 Maj 1879.

Lttdvig Mossberg.
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Bil. 1.

Uppgift om antalet af de larjungar, som dettagit i nedan ndmnda ofningar 
Hbstterminen 1878.

Klass och Linie.

I 
N

årvarande lårjungar.

Lårjungar som deltagit i

Teckning

Sang. 
|

Instrum
entalm

usik.

G
ym

nastik och. vapen- 
dfningar enligt cirku
låret den 19 Juni 1866.

Sårskilda m
ilitårofnin- 

। g
 ar enligt cirkulåret 
den 23 M

ars 1870.

obligatorisk.

1 
frivillig.

1 27 27 26 3 22
2 45 45 — 36 6 42 —
3 31 31 .— 28 2 29 __

R. 4 14 14 — 7 2 13 —
L. 4 21 0 — 14 2 19 —
R. 5 9 9 — 5 — 7 —
L. 5 14 0 7 1 10 —
R. 6: I 19 18 8 1 18 17
L. 6: 1 8 4 — 4 — 5 5
R. 6: 2 6 6 — 0 — 5 4
L. 6: 2 15 6 — 5 1 11 11
L. 7: 1 15 5 9 11 10
L. 7: 2 16 9 — 8 — 15 15

»O
Gemensamma linien 103 103 __ 90 11 93 —

E 
E

CO

Real-linien 48 47 — 20 3 43 21
Latin-linien . . . 89 24 — 47 4 71 41

Summa 240 174 — 157 18 207 62
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Bil. 3.

Uppgifter om nedom nåmda till Idroverlcet horrnde kassors stallning kalenderåret 1878.

Kassans rubrik.

Debet.
i

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.

Byggiiadsfonden . . 8166,30 2332,68 78,90 10577,88 __ 1912,23 8665,65 10577,88
Ljus- ocli Vedkassan — 4051,79 1700,00 5751,79 2127,60 3608,22 15,97 5751,79
Materielkassan . . 494,00 1849,50 -— 2343,50 — 2276,20 67,30 2343,50
Bibliotekskassaii . . 1100,oo 140,44 23,97 1264,41 50,36 114,05 1100,oo 1264,41
Premie- & Fattigkass. 60,27 562,98 29,84 653,09 — 653,09 — 653,09
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II. Lagre allmåuna låroverket i Sala.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. J. (I. Westuiau.)

A. Undervisningen.
Hbstterminen borjade den 30:de Augusti och slutade den 19:de December; Vårtermi

nen borjade den 22 Januari och kommer att afslutas den 10 Juni.
Tiden for den dagliga undervisningen har varit kl. 7—9 och 10—12 f. m. samt två 

timmar Mandags-, Tisdags- och Torsdags-eftermiddagar och en timme Fredags-eftermidda- 
gar. Fjerdedelstimmen hvarje morgon fore kl. 7 har blifvit anvand till bon och bibellås
ning. Gymnastikbfningarna hafva fbrsiggått kl. 12—1/21 hvarje dag; ofningarna i Sang 
hafva under hela låseåret hållits Onsdags- och Lordags-eftermiddagar kl. 3—4; i Teckniug 
under Hbstterminen Onsdags- och Lordags-eftermiddagar kl. 2—3, under Vårterminen Tis
dagar 3—5 samt Onsdagar, Fredagar och Lbrdagar kl. 2—3.

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

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

Kristendom.............................................. 3 3 2
1 Modersmålet.............................................. 5 6 4
' Tyska........................................................ 6 7 5
i Matematik.............................................. 4 5 5
Naturlara................................................... 2 2 2

. Historia och Geografi.......................... 4 5 4
Summa 24 28 22

Larjungarnes antal Hostterminen . . 14 7 8
„ „ Vår terminen . . 15 11 6

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 Hi- 
storia.

Betråffande pensa och lårobbcker se nedanstående 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: till Wasa-åtten efter Ekelunds mindre sammandrag. — Geografi:

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

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 och 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: Euklides

Bok I. samt Bok III 25 propositioner.

Naturldra.
Kl. 1. 2 tim. — Inledning till djur- och våxtrikets kånnedom, omfattande det allmånnaste

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

Kl. 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 menuiskokroppen med tillampning på Fiedlers anatomi
ska Våggtaflor, Djurrikefs system. — 4 ordningar af dåggdjuren. ,

Kl. 3. 2 tim. — Våxtens yttre organer efter Areschoug och Andersson, praktisk tillåmp-
ning håraf på våxter. — Våxtinsamling. — Torins Zoologi: kånnedom om menni- 
skokroppen. Djurrikets system. — Dåggdjuren.

Modersmålet.
Kl. 1. 5 tim. — Låsning af Sundéns och Modins låsebok med redogorelse for innehållet;

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

Kl. 2. 6 tim. — Formlara, Satslåra, Råttskrifuingslåra efter Suudén. — Sundéns och Mo
dins lasebok. — Råttstafnings-, Satsupplåsniugs- och Satsbildningsofningar.

Kl. 3. 6 tim. — Detsamma som klassen II, ehuru utforligare. — Skriftliga uppsatser ofver
låttare åmnen.

Tyska språket.
Kl. 1. 6 tim. — Det vigtigaste af Formlåran samt af Explikationsbfuingarna styck. 1—29

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

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

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

Under låseåret har ingen forandring med lårobocker egt rum.
I vålskrifning har l:a klassen undervisats 2 timmar, 2:a klassen 1 timme och 3:e kl. 

1 timme i veckan.
Undervisningen i Teckniug har varit fordelad på 2 kurser sålunda: l:a kursen (l:a 

klassen) och 2:a kursen (2:a och 3:e kl.) hafva undervisats Hostterminen 1 timme i veck- 
kan hvardera och vårterminen l:a kursen 3 och 2,-a kursen 2 timmar i veckan. For bågge 
kurserna: Teckniug efter Våggtaflor.

Undervisningen i Sång har meddelats 2:ne timmar i veckan, Onsdagar och Liirdagar 
kl. 3—4 e. m., och hafva laroverkets samtliga lårjungar, utgorande blott en sångklass, 
deltagit i ofningarne, som bestått uti chorals^ng, tontråffning, inofvande af låttare en- 
och tvåståmmiga sångstycken samt bibringande af kånnedom om de alimanna musikaliska 
tecknen, hufvudsakligen med begagnande af lårobocker af Josephsson och Lundh.

Under sårskilda lårotider har en bland lårjungarne inofvats i choral-spelning på lå- 
roverkets orgelharmonium, som under de dagliga bonestunderna blifvit anvåndt.

Gymnastikofningarne, som fortgått med Va timme dagligen — kl. 12—12‘Zj på midd. 
— hafva varit sålunda fordelade, att

for fri- och redskapsgymnastik anvåndts 2*/2 timmar i veckan, 
for lekar */□ d-.o.

Dervid hafva samtliga i gymnastik deltagande lårjungar utgjort blott en gymnastik- 
klass, fordelad i 2:ne ungefår lika stora underafdelningar.

Antalet från gymnastikofningarne befriade lårjungar synes af nedan stående tabella
riska uppgift:
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Tabellarisk uppgift
å antalet lårjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit 

i gymnastikofningarna vid Sala lagre aUmaima låroverk.

B. Lårarne.

Rektor har undervisat i Kristendom (klass. 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 i veckan.

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. W alister sson har undervisat i Modersmålet (2—3) 10 timmar, i Tyska 
(2—3) 12 timmar, i Naturlåra (2—3) 4 timmar samt i Vålskrifning (3) 1 timme = 27 
timmar.

Uppsatser i Tyska och Modersmålet hafva rattats 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.

Lbjtnant F. Aminoff har undervisat i Sang 2 timmar och i Gymnastik 3 timmar 
i veckan.

T. f. Ritlårarinnan Demoiselle A. Linåféldt har under Hostterminen undervisat 2 tim
mar och under Vårterminen 5 timmar i veckan.

Rektor har varit Klassforeståndare for 3:e klassen.
Kollega Wallstersson „ 2:a „
Kollega Arpi ,, l:a ,,
Demoiselle Lindfeldt har under begge terminerna uppehållit lårarebefattningen i Teck- 
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ning. Hennes arvode for Hostterminen: 133 Kr. 33 ore, for Vårterminen ar reqvireradt 
166 Kr. 67 ore.

Ingen ordinarie larare har under året afgått från låroverket eller blifvit dit befor- 
drad. •

Lårarebefattningen i Teckning år den enda lediga.

C. Lårjungarne.

I de sårskilda klasserna:

Summa 29. Summa 32.

Hostterminen: Vårterminen:
i l:a klassen 14. i l:a klassen 15.
i 2:a ,, 7. ’ i 2:a „ 11.
i 3:e „ 8. i 3:e ,, 6.

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

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

Helsotillståndet har varit sårdeles godt. ■
I afseende på antalet inskrifne, flyttade och afgang ne lårjungar under sist fbrflutne 

kalenderår, se Bil. 2 a) och 2 b).
Af de hosten 1878 inskrifne lårjungar hafva 10 bevistat folkskola och 3 enskild lå- 

roanstalt. De våren 1879 inskrifne hafva allesamman bevistat folkskola.
Vårterminen 1878 afgingo från låroverkets 3:e klass:

A. Lundberg till H. allmånna låroverket i Upsala.
G. M. A. Nordencreutz 35 35

0. G- Rydin »3
J. A. Sjoberg 5? i Westerås.
G. E. Alinder V 5?
L. Ekblom r 35

E. B. Johans son 35

E. P. A. Lindberg till handtverk.
C. A. Lindblom 3»

Från 2:a klassen:
A. H. E. Borgman till H. allmånna låroverket i Upsala.
E. L. Alinder „ i Westerås.
C. O. Karlén utan uppgifven afsigt.
A. W. Gester „

Från l:a klassen:
R. F. Garfvé till H. allmånna låroverket i Falun.

Hostterminen 1878 afgingo;
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Från 3:e klassen:
C. V. Ilellbom utan uppgifven afsigt.
C. A. V. Lindgren „ .

Under kalenderåret 1878 utdelades såsom stipendier 35 Kr., såsom premier och un
derstod 71 Kr.

Hostterminen 1878 befriades från afgift till materielkassan och byggnadsfonden 15 
lårjungar; från afgift till materielkassan, men icke till byggnadsfonden 7 lårjungar samt 
från afgift till byggnadsfonden, men icke till materielkassan ingen lårjunge.

Vårterminen 1879 befriades från afgift till materielkassan och byggnadsfonden 15 
lårjungar; från afgift till materielkassan, men icke till byggnadsfonden 10 lårjungar samt 
från afgift till byggnadsfonden, men icke till materielkassan ingen lårjunge.

D. Undervisningsmateriel.

For skolans egna medel hafva inkopts 5 haften af Sveriges Historia, 10 håften af Il
lustrerad Verldshistoria, 2 delar af Fryxells Beråttelser ur Sv. Hist., 5 ex. Lundhs larobok 
i Sång m. m.

Såsom gåfvor har låroverket fått emottaga några håften af Bidrag till Sveriges offi
ciela Statistik, Svensk Forfattningssamling for år 1878 jemte de hittilis for år 1879 ut- 
komna n:r, låroverkens Årsberåttelser samt Underdån. Betånkande angående Tecknings- 
undervisningen.

E. Liiroverksbyggnaden.

Ingen nåmnvård forandring.

F. Ekonomiska fbrhållanden.

Kassornas stållning, se Bil. 3.
Beloppet af utgifter for underhall och tillokning af boksamlingen har utgjort 24 Kr. 

25 ore, for inredningsmaterielen 1 Kr. 82 dre.

G. Examina och Terminsafsliitning ni. ni.

Hdstterminsexamen holls den 19 Dec. Såsom ledare och vittnen voro nårvarande: 
laroverkets Inspektor, Herr Kontraktsprosten Fil. Doktor G. A. Westholm, Hr Bergshaupt- 
mannen och Riddaren Fil. Dokt. P. N. Sevén samt Hr Rådmannen J. A. Ekstedt.

Årsexamen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 10 Juni.
Nåst kommande termin iippnas åter låroverket den 29 Aug. kl. 10 f. m.

Sala den 13 Maj 1879.
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Bil. 2 1).

Hostterminen 1878.

Bil. 3.

Uppgifter om nedan namda till låroverket lidrande kassers stallning kalenderåret 1878.

Kassaris rubrik.

D e b e t. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
til

komster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 
vid 
årets 

borjan.

, Summa
i utgifter.
i

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden . . 3354,15 375,32
268,85

__ 3729,47 __ 31,55 3697,92 3729,47
Ljus- och Vedkassan 7,22 — 276,07 — 260,50 15,57 276,07
Materielkassan . . 3325,32 266,47 — 3591,79 — 29,07 3562,72 3591,79
Bibliotekskassan . . 152.61 12,21 — 164,82 — — 164,82 164,82
Premie- & Fattigkass. 103,34 54,61 — 157,95 — 55,00 102,95 157,95
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HL Lagre alimanna låroverket i Arboga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. L. Afzeiiiis.)

Undervisningen.

Hostterminen borjade den 3() Augusti och afslutades den 19 December; Vårter
minen borjade den 24 Januari och kommer att afslutas den 12 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 
inberaknadt tiden for ofningarna i Teckniug. De nårmaste 20 minuterna fore kl. 8 
hafva varit upptagna till forråttande af morgonbonerna. — Ofningarna i Gymnastik 
egele under Hostterminen rum på formiddagarne kl. 10— ,/2ll samt ‘/212—12; under 
Vårterminen hafva dessa ofningar forsiggått endast kl. 10—*/jll. Vapenofningarna 
hafva varit forlagda till kl. 5—6 en eftermiddag i veckan. — Ofningarna i Sang och 
Instrumentalmusik hafva varit forlagda till kl 5—7 e. m. tvanne dagar i veckan samt 
kl. 5—6 e. m. en dag i veckan.

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

Klass.

Antalet 
under- 
visade 
larjun- 

gar.

Rektor. Sundeli: MaPel i mohr. 
1 ■

Kollega 
Ahrling

Kollega 
Sten- 
berg.

Kollega
Kemner Anmarkningar.

11
Klass. 4 har haft 1 undervisnings-

5 7 11 5 — 6 5 timme gemensamt med Kl. 5 i
4 15 9 5 _ 7 5 7 Kristendom:
3 14 5 1 7 8 7 L. 4 och L. 5 hafva haft 3 ge-

2 16 — 12 7 8 2 mensamma undervisningstimmar i 
Latin:

1 18 — — 26 — — — R. 4 och R. 5 hafva haft 1 gemen-
Summa 70 20 27 27 27 26 27 sam undervlsningst:e i Engelska.

Denna uppgift galler for båda terminerna, under hvilka forhållandet.varit lika 
med den enda skilnad, att under Vårterminen lårjungarnes antal i 2:a klassen utgjort 
17 och i La klassen 20.
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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 — 38. — Forstå hufvudstycket af Katekesen. — Bibellasning. — Val
da Psalmer.

Modersmålet. 5 tim. — Upplåsning och forklaring af beråttelser ur "Låsebok for Folkskolan" 
med ofning for lårjungarne att med egna ord redogdra for innehållet af det upplå- 
sta. — Af språklåran, efter Brodéns lårobok, det vigtigaste af formlåran till och 
med de regelbundna svaga Verberna. — Det vigtigaste om satsdelarna samt ofnin- 
gar i råttstafning.

Tyska. 6 tim. — Af språklåran, efter Calwageas lårobok, det vigtigaste af formlåran till och 
med regelbundna Verber af svaga konjugationen. — Af Calwagens Elementarbok 
forstå afdelniugens forstå kurs, såvål de Tyska som de Svenska styckena.

Mathematik. 4 tim. — Arithmetik, de fyra råknesåtten i hela tal och decimalbråk med til- 
låmpning på Sorter. — Hufvudråkning efter Zweigbergks lårobok.

Naturlåra. 2 tim. — De forstå grunderna till Djut- och Våxtrikels kånnedom, inhåmtade 
under låsning af Berlins låsebok jemte undersokning af lefvande våxter.

Historia och Geografi. 4 tim. — Fåderneslandets Historia etter Ekelunds "Lårobok for forstå 
begynnare" till Carl VIII Knutsson såsom Konung. - - I Geografi, efter Palmblad— 
Sorenssons lårobok, det allmånnaste om verldsdelarna samt Sveriges, Norges, Dan
marks, Englands och Rysslands fys. och pol. Geografi.

Andra Klassen.

Kristendom. 3 tim. — Bibi. Histor., Nya Testamentets. — Andra hufvudst. af Katekesen. — 
Valda bibelspråk och Psalmer.

Modersmålet. 6 tim. — Låsebfningar såsom i foregående klass. — Form- och Råttstafnings- 
låra afslutade. — Låran om satsen och dess delar. — Satsbildnings- och råttskrif- 
ningsofningar.

Tyska. 7 tim. — Formlåran fortsatt och fullståndigare genomgången t. o. m. konjugation 
af starka verber jemte det allmånnaste om Adverbier och Partiklar. — Elementar- 
boken, tredje afdelningens 20 stycken. — Ofningar i sårskiljandet af ordklasser samt 
satser och satsdelar. Flach’s lårobocker.

Mathematik. 5 tim. — Arithmetik, de fyra råknesåtten i Bråk med tillampning på Sorter. — 
Hufvudråkning.

Naturlåra. 2 tim. — Sedum—Orobus; Menniskokroppens allmånna byggnad, — Katten — 
Stora Husråttan, efter Almqvists och Lagerstedts lårobok, med ledning af "botaniska 
våggtaflor”, Fiedlers "Wandtafeln”, Hoimgrens "Atlas ofver dåggdjuren” samt Låro- 
verkets Samlingar af naturalier. — Sexualsystemets klasser. — Insamling och under
sokning af några allmånna vårvåxter. .

Historia och Geografi, o tim. — Fåderneslandets Historia f. o. m. Kalmare-Uuionen till Fri
hetstiden. — Tysklands, Hollands, Belgiens, Schweiz’, Frankrikes, Spaniens och Por
tugals fys. och polit. Geografi jemte repetition af det foregående.

Tredje Klassen.

Kristendom. 3 tim. — Bibi. Histor., Gamla och Nya Testamentets repeterad. - Katekesen af
slutad. — Valda bibelspråk och Psalmer.
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Modersmåle!. 6 tim. — Låsbfningar såsom i foregående klasser. — Form- och råttstafnings- 
låra repeterade. — Satslåran afslutad. — Interpunktionslåra muntligen meddelad. — 
Råttskrifningsofningar. — Smårre uppsatser på larorummet.

Tyska. 7 tim. — Formlåran afslutad och repeterad. — Svedboms storre lasebok, styck. 1 — 
25. — Muntlig ofversåttning från Svenska till Tyska efter Flach’s Elementarbok. 
— Skrifbfningar på larorummet 1 timme hvarje vecka.

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

Naturlåra. 2 tim. — Lika med foregående klass och dessutom: Salix- - Solanum, Bofinken — • 
Gråsanden och Sexualsystemets ordningar. — Insamling och examinering af lefvande 
våxter.

Historia och Geografi. 5 tim. •— Fåderneslandets Historia afslutad och repeterad från Gustaf 
VVasa. — Europas polit. Geografi afslutad och repeterad.

Fjerde Klassen.

Kristendom. 2 tim. — Repetition af de två forstå hufvudst. af Katekesen. — Bergs bibelband- 
bok, Gamla Testamentet. -- Låsning af Matth. Evangelium, kap. 16—28.

Modersmålet. 4 tim. — Låsning af Runebergs ”Fa.nrik Ståis sågner”. — Sats- och interpunk
tions- samt råttstafningslåra repeterade. — Råttskrifningsofningar. — Hvarannan 
vecka en uppsats på larorummet.

Tyska. 4 tim. — Formlara repeterad. — Af Syntaxen det vigtigaste i forening med ex- 
temporerade ofningar. — Låseboken, styck. 28—65. — Hvarannan vecka ett hem
thema, någon gång i stållet ett profscriptum på larorummet.

Engelska. 8 tim. — Enbloms larobok, hela formlåran med undantag af senare bålften af pre- 
positionerna i forening med muntlig ofversåttning från Svenska till Engelska af 
bfversåttningsstyckena i Mathesii Elementarbok. — Låsebokens l:sta afdelning 
styck. 1—23.

Latin. 8 tim. — Rabe’s larobok, formlåran samt styck. 1—5’1 af låseboken. — Vokabellås- 
ning. — Behbfliga delar af Syntaxen muntligt meddelade.

Mathematik. 5 tim. — Algebra: de tyra råknesåtten i hela tal, efter Bjbrling. — Geometri: 
låran om liniers stållning till hvarandra Samt om trianglur och parallelogrammer 
(Eukl. Bok 1-2). — Arithmetiska ofningar så mycket tiden medgifvit.

Naturlåra. 2 tim. — Botanik: Anderssotis "Inledning till Botaniken”, llåft. I, fornåmligast med 
afseende på blommans och fruktens terminologi, med ledning af Anderssotis Vaggtaf- 
lor och egna våxtsamlingar. — Insamling och examinering af lefvande våxter. — 
Zoologi: Torins larobok, Daggdjuren, ined ledning af Holmgrens "Atlas ofver dågg- 
djuren”, Kraus’ ”das Thierreich in Bildern” samt Laroverkets natui aliesamling.

Historia och Geografi. 5 tim. — Gamla tidens och Medeltidens Historia efter Paliins lårobok. 
— Ofversigt af de fråmmande verldsdelarnas polit. Geografi samt de fornåmsta Eu- 
ropeiska kulturlåndernas polit. Geografi repeterad.

Femte Klassen.

Kristendom. 2 tim. — Katekisation ofver tredje, fjerde och femte hufvudstyckena. — Bergs 
bibelhandbok, Nya Testamentet. — Bibellåsning lika och tillsammans med 4:de 
klassen.

Modersmålet. 3 tim. — Språklåran repeterad. — Låsning af Runebergs "Fånrik Ståls sågner” 
och Tegners "Frithiofs saga”. — Råttskrifningsofningar. — Hvarannan vecka en 
uppsats på tid utom lårotimmarne.
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Tyslia. 3 tim. — Formlaran fullståndigare, Syntaxen fortsatt oeh utforligare i forening med
extemporerade ofningar. — Låseboken, styck. 76--101. — Schillers "Wilhelm Tell”, 
akt. 1—3 samt 4 Se. 1—3. — Hvarannan vecka ett hemthema, någon gang i stål
let ett profscriptum på lårorummet.

Ungelslia. 8 tim. — Formlåran repeterad. — Af Syntaxen låran om satsdelarnas ofverensståm-
melse, Artiklarna, Pronomen, Inlinitivus och Participium, i forening med extempo
rerade ofningar dels efter Modins, dels efter Herléns Elementarbok. — Låseboken, 
styck. 24—41. Vokabellåsning. — Themaskrifning på lårorummet 1 timme hvarje
vecka.

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

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

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

Naturlåra. 2 tim. — Botanik: Anderssons lårobok. Haft. 2, "Kronblomstrige”, "Fåstblomstrige”
och "Foderblomstrige", med ledning af egna våxtsamlingar, Fristedts Exsiccater och 
Laroverkets herbarium. — Insamling och examinering af lefvande våxter. — Zoo
logi: Torhis lårobok, de vertebrerade djuren med ledning af Holmgrens Atlas, Krans’ 
"Bilder”, Sundevalls Atlas till Svenska foglarne och Laroverkets naturaliesamling.

Historia och Geografi. 4 tim. — Pallins lårobok i Allm. Historia afslutad och repeterad samt
Faderneslandets Historia repeterad fr. o. m. Gustaf Wasa. — Amerikas polit. Geo 
grafi repeterad.

Med detta laseår har det ombyte af lårobocker egt rum, att E. G. Calwagens 
Tyska språklåra blifvit antagen for l:sta klassen i stållet for Flach’s och skall succes
sive inforas vid undervisningen i foljande klasser, samt att Almqvists och Lagerstedts 
”Lårobok i Naturkunnighet” blifvit antagen for 2:dra och 3:dje klasserna i stållet fbi’ 
Berlins lasebok och Anderssons "Inledning till Botaniken”.

Undervisning i Vålskrifning har meddelats: i Lsta klassen 2 timmar, i 2:dra och 
3:dje klasserna 1 timme i veckan.

Till undervisning i Teckning hafva varit anslagna och i den allmånna låseord
ningen upptagna: for klass. 1—3 en timme i veckan samt for klass. 4—5 två timmar. 
Vid undervisningen hafva begagnats de från K. Ecclesiastik-Departementets Expedi- 
tion bekomna vaggtaflorna och hafva de långst forsigkomne lårjungarne medhunnit 
2:dra kursen till och med Tabeil X.

Vid ofningarna i Sång hafva lårjungarne varit fordelade i 2:ne afdelningar, den 
lågre bestående af klass. 1—2 och den ofre af klass. 3—5. Hvardera afdelningen har 
haft 1 timmes undervisning i veckan forutom den timme, under hvilken båda afdel- 
ningarna bfvats gemensamt i koralsång. Den lågre afdelningen har undervisats i lå
ran om de musikaliska tecknen, tonarter o. s. v. samt ofvats i tontråffning och en- 
ståmniig sång. Den ofre afdelningen liar undervisats i låran om tempo, de musika
liska termerna o. s. v. samt ofvats i tontråffning och flerstårnmig sång. — Ofningar i 
Instrumentalmusik hafva egt rum 2:ne timmar i veckan. Af de lårjungar, som deruti 



deltagit, hafva 6 bfvats i behandling af blåsinstrumenter, 10 i orgelspelning och 2 
i violinspelning.

I G-ymnastik- och Vapenofningarna deltogo under sist forflutna årets Vårtermin 
65 lårjungar och under Hostterminen 67. — Antalet af dem, hvilka Låkaren fbrklarat 
bora från deltagande i Ofningarna befrias, samt orsakerna dertill inhånitas af foljande 
tabellariska uppgift:

Lårjungarne voro under båda terminerna fordelade på 2 afdelningar, hvardera de- 
lad i 2 rotar, och bfvades dessa afdelningar, den ena bestående af 1—2 klassernas lår
jungar, den andra af 3—5 klassernas, under Vårterminen samtidigt hvarje dag en half 
timme omedelbart efter morgonlektionernas slut kl. 10. Under Hostterminen ofvades 
de båda afdelningarna på skilda tider, den lågre afdelningen en half timme omedel
bart 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 samt 
dermed under de tider, våder och vaglag tillåto, fbrenade utmarscher. I vapenofnin
garna deltogo under Vårterminen med några få undantag samtliga lårjungarne ur klas
serna 3—5 jemte åtskilliga frivilliga ur de lågre klasserna, tillsammans till ett antal 
af 49, under Hostterminen endast 4—5 klassernas lårjungar till ett antal af 22. Af 
dem, som uppnått 15 års ålder och i Grymnastikofningarna deltagit, fanns under året 
ingen, som ej fick i vapenofningarna deltaga.

Under året voro ofningarna instållda under 5 dagar utom den tid, från den 24 
April till Vårterminens slut, då Låraren bevistade sitt Regementes moten.

Lårarne.
TjenstgOringsskyldighet och undervisningsamnen voro under Hostterminen på 

foljande sått mellan lårarne fordelade:
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Rektor: Latin i klass. 5—4, 13 timmar i veckan; Tyska i 5, 3 t:r, i 4, 4 t:r; Ty
ska hemthemata i 5—4; Klassforeståndare for 5.

Kollega L. T. Sundeli: Mathematik i 5-2, 20 t:r; Tyska i 2, 7 t.-r; rattat 4:de 
klassens Svenska uppsatser; Klassforeståndare for 4.

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

Kollega, Fil. Dokt. J. E. E. Ahrling: Historia och Geografi i 5—2,19 t:r; Natur
låra i 5—2, 8 t:r; Klassforeståndare for 3.

Kollega, Fil. Dokt. S. O. Steuberg: 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, Fil. Dokt. G. V. Kemner: Franska i 5, 3 t:r; Engelska i 5—4, 15 t:r; 
Tyska 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. 
Sbderberg 5 t:r, och Låraren i Gymnastik, Kaptenen S. A. Hallstrbm under Hbsttermi
nen 7 t:r och under Vårterminen 4 t:r.

Kollega Sundeli har under innevarande termin åtnjutit 1 månads tjenstledighet 
på grund af sjukdom, och har Ingeniøren J. AL Lundvall haft fbrordnande att under 
tjenstledigheten bestrida hans befattning. — Det Vikarien tillkommande arvodesbelopp 
af statsmedel utgbr kronor 88: 30.

Ledig ordinarie lårareplats vid Låroverket år Ritlåraretjensten.
Under hela låseåret har denna tjenst uppehållits af Fru A. G. Ahrling, f. Kinde- 

strbm, och utgjorde hennes arvode for Hostterminen 200 kronor. Det henne for Vår
terminen tillkommande arvodesbelopp af statsmedel utgbr kronor 333: 33.

Lårjungarne.

Larjungarnes antal Hbstterminen 1878 och Vårterminen 1879.

Klass.

Gemensamma 1 
linien | Reallinien Latinlinien. Summa

narv. frånv. | narv. frånv. narv. frånv. narv.

H.-T. 1878.
1 ' 18 __ 1 _ __ 18
2 16 — — —* .—

__ ।

16
3 14 — — — — 14
4 i —. — 9 —. 6 15
5 ' — — 4 — 3 7

Summa 48 — 1 13 9 ~ | 70
V.-T. 1879.

1 20 __ — __ _ _ __ 20
2 17 — — — — — 17
3 14 — — — —- — 14
4 — — 9 — 6 15
5 — — 4 — 3 7

Summa 51 —~ i 13 9 - 1 73
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For ofversigt bfver lårjungarnes deltagande i Teckning, Musik och Gymnastik 
under Hostterminen hånvisas till Tabellen Bil. 1.

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

Helsotillståndet bland lårjungarne har under hela låseåret varit tillfredsstållande. 
— Hvad angår lårjungarnes kroppskonstitution, torde blott angående de under året 
nyinskrifna behbfva anmårkas, att ingen behoft från Gymnastikofningarna befrias.

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

Af de 16 under året inskrifna lårjungarne hade 8 forut bevistat folkskola.

Foljande lårjungar afgingo från Låroverket vid forrå Vårterminens slut, efter 
att hafva undergått godkånd afgångsprbfning enligt § 37, mom. 2 i Nådiga Stadgan 
for Rikets Elementarlåroverk:
A. N. Ostling till sjbs;
P. G. T. Froman till H. allmånna låroverket i Ørebro;
A. P. Genius „ „ „
C. 0. V. Lundcrantz att sbka plats i handel eller yrke;

De lårjungar, som i ofrigt och utan att hafva aflagt afgångsexamen nåmnda ter
min afgingo från Låroverket, voro foljande:

Från 5:te klassen: .
H. J. Gahn till Tekniska skolan i Norrkbping;
C. S. Lindstedt utan uppgifven af sigt;
G. S. Celander till H. allmånna låroverket i Orebro.

Från 4:de klassen:
C. H. Nylin till Mekanisk verkstad;
P. W. S. Hammarstrom i handel.

Från 3:dje klassen:
0. L. Nyberg att blifva sjoman;
A. F. Julin i handel.

Från 3:dra klassen:
C. A. Lind utan uppgifven afsigt;
C- G. Nilsson „ „ „ .

6
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Från l:sta klassen:
C. A. Carlsson utan uppgifven afsigt;
O. L. Lundvall „ „ „
L. G. A. Jakobson dod under sommarferierna.

De under sistforflutna kalenderår till lårjungarne utdelade stipendier uppgingo 
till ett belopp af kronor 802:63 samt premier och understod till ett belopp af kr. 87: 90 
eller tillsammans kr. 890:53.

Under Hostterminen voro 8 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 åro 8 lårjungar befriade från af
gift till både materielkassan och byggnadsfonden samt 11 från afgift till byggnads
fonden men ej från afgift till materielkassan.

Undervisningsmateriel.

For Låroverkets egna medel hafva blifvit inkopta: Sveriges Historia, utgifven af 
O. Montelius m. 11., 7 haften, samt Pedagogisk Tidskrift for år 1878. — Från K. Ec- 
clesiastik-Departementet, Consistorium och andra myndigheter har Låroverket fått e- 
mottaga: Sv. Forfattningssamling for år 1878 samt en del af Sv. Forf.-samling for år 
1879; F. N. Staalf, La Littérature Franc. 1-6; Congrés International d’Anthropologie 
et d’Archéologie préhistorique, Compte rendu, 1— 2; Hellstenius, Anteckningar om ut- 
låndska bibliotheker; Und. betånkande och forslag ang. ordnandet af Teckningsunder- 
visningen af den 23 Okt. 1878; ”Fria lekar,” anvisning till skolans tjenst utarbetadaf 
L. M. Torngren; Bidrag till Sveriges offic. Statistik, 12 haften, samt den vanliga sam
lingen af Låroverkens årsberattelser. — Från FOrlåggaren: Nya Katekesen.

Låroverksbyggnader och Inredningsmateriel.

Utom några mindre reparationer, såsom omsåttning af kakelugnar, lagning af ka- 
minerna i Gymnastiksalen m. m., intet annat anmårkningsvårdt att omnåmna, ån att 
Gymnastikhuset forrå hosten forsågs med spåntak under tegel.

Ekonomiska forhållanden.

For ofversigt for sist forflutna kalenderår ofver stållningen i Låroverkets kassor 
lianvisas till Tabellen Bil. 3.

Såsom bidrag till bestridande af Ljus- och Vedkassans utgifter for ofvannåmnda 
år har på grund af K. Cirkularet af den 27 Nov. 1868 och med H. H. Ephori begif- 
vande från Materielkassans tillgångai' tagits ett belopp af 100 kronor.
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De belopp, som under sist forflutna kalenderår utgått for underhall och tillbk- 
ning af boksamlingen, den bfriga undervisningsmaterielen samt inredningsmåterielen, 
ntgjorde ungefårligen: for boksamlingen kr. 21, for undervisningsmaterielen kr. 16, 
samt for inredningsmåterielen kr. 34.

Examina och Terminsafslutning in. m.

Med de lårjungar, hvilka under forrå årets Vårtermin anmålt sig till Examen 
for behbrighet att intrada i Hogre Elementarlaroverks 6:te klass, anstalldes sådan Exa
men den 17:de Juni under tillsyn af Låroverkets Inspector, Kontraktsprosten och 
Kyrkoherden i Arboga, Eil. Dokt. E. K. Klingberg. Af de nuvarande lårjungarne i 
Låroverkets 5:te klass hafva 6 anmålt sig till sådan afgångsexamen vid terminens slut.

Hostterminens examen holls den 19 December, dervid såsom ledare och vittnen 
voro nårvarande: Herrar Inspector Scholæ, Kontraktsprosten Klingberg, Borgmåstaren 
II. W. Bosceus, Forste Stadslåkaren, Med. Dokt. C. Wettergren, Andre Stadslåkaren, 
Med. Dokt. 1K Hartelws, Handlanden och Riddaren J. O. Rosendal, samt f. d. Fbre- 
ståndaren for Arboga Mekaniska verkstad, Ingenioren och Riddaren C. W. Olsson.

Den offentliga Arsexamen år af H. H. Ephorus utsatt till Thorsdagen den 12 inst. 
Juni och kommer att hållas från kl. 9 f. m. till kl. 1 e. m., hvarefter, sedan uppvis- 
ning i Sang och Musik egt rum, flyttningen klasserna emellan o. s. v. tillkånnagifves, 
stipendier och premier utdelas samt lårjungarne hemfbrlofvas.

Nåst kommande Hosttermin borjas Lordagen den 30 Augusti kl. 11’f. m.
Arboga den 19 Maj 1879.
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Bil. 1.

Uppgift om antalet af de lårjungar, som cléltagit i nedan nåmnda ofningar 
Hbstterminen 1878.

Klass och Linie.

N
arvarande lårjungar.

Lårjungar som deltagit i

Teckning

Sång.

1| 
Instrum

entalm
usik.

G
ym

nastik och vapen- 
ofningar enligt cirku-, 
låret den 19 Juni 1866.

obligatorisk.

frivillig.

1 18 18 — 18 4 18
2 16 16 — 16 5 14
3 14 14 — 14 5 13

R. 4 9 9 — 3 1 9
L. 4 6 — — 3 — 6
R. 5 4 4 — 3 2 4

. L. 5 3 — — 3 1 3
•o

Gemensamma linien 48 48 — 48 14 45
| Real-linien . . . 13 13 — 6 3 13
æ Latin-linien . . . 9 — — 6 1 9 1

Summa 70 61 - 60 18 67
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Bil. 2 L.

Hostterminen 1878.

L.irjungar flyttade till nedan 
nåmnda klasser

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

Lårjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

nåmnda klasser.
(
1

<©
Flyttade till , ! th

1 efter att hafva tillhort når- klassen på 3 
cn 3 3

mast lågre klass af samma grund af A

linie foljande antal terminer. JDo beslut C? cc
cd 3

। 3 33: CO
Klass och Linie. 3

in 
, , m 

2 §
3

£ 3 3
3

3 B
3 o

3
3b 2 cc w —. Qj 

3 O B

1 S
T' 3

Os

oregå 
m

ins cr O: O:
CD

cd

es’ p
: cr

B p'

CD >-* 
5 
CO _ 

CO 
co

ånde 
in. m a.

i 0 1 2 3 4 5 CD 
S CD

CO O 
3- □

jrm
inens 

an. B er 3 
o

£3^3 B
ellei 
flera

gående) 

______

de ter- 
it. 3* 

cd
3

till och 
r. r*- o 

3

CD

O, 
p" 3

1
2

— —
12

— —

O
1 -sH

1

8 4
16 18

16
— —

3 — — 13 — 1 — — — 7 7 — 14 — — — —
R. 4 — — 7 — 2 — — — 3 6 - ~ 9

6
— — — —

L. 4 — — 6 — — — — — 6 — — — — —
R. 5 — — 3 — — — — 1 3 — —- 4 — — —.

L. 5 — — 3 — — — — — 2 1 — 3 - — — —

Gemensamma lin. — __ 25 — 1 — — 6 15 11 16 48 — — -- - —
s2 Real-linien . . . — — 10 — 2 — ------ 1 6 6 — 13 — — — — ■ —
sCO Latin-Linien . . — .— 9 — — — — 8 1 — 9 — — — —

Summa - — 44 - 3 — — 7 29 18 16 70 1 — — —*

Bil. 3.

Uppgifter om nedan namda till låroverket horande kassers stållning kalenderåret 1878.

Kassans rubrik.

D e b e t. Kredit.

Behåll- 
ning vicl 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 
vid 

årets 
borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden . . 626,63 576,00 __ 1202,63 — 492,02 710,61 1202,63
Ljus- och Vedkassan — 820,50 — 820,50 — 819,54 0,96 820,50
Materielkassan . . 1151,65 612,oo — 1763,65 — 410,02 1353,63 1763,65
Bibliotekskassan . . 41,94 7,50 —.. 49,44 12,00 37,44 49,44
Premie- & Fattigkass. 0,35 50)66 — 51,01 — 28,39 22,62 51,01
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IV. Stadspedagogien i Koping.
(Uppgift af Rektor, Fil. Doktor JI. Barken.)

A. Undervisningen.
Hostterminen borjades den 31 Augusti och afslutades den 20 December. Vårter

minen borjades den 24 Januari och år af H. H. Eforus utsatt att afslutas den 11 Juni.
Den dagliga undervisningstiden liar fortfarande varit hvarje formiddag kl. 7 9, 

10—12 och efterm. kl. 1—2 for Forstå klassen i tre dagar och for Rektorsklassen i 
fyra dagar. Hvarje morgon har hållits gemensam bon med bibellasning.

Gymnastik har ofvats Tisdagar, Onsdagar, Fredagar och Lordagar kl. 12—1.
Undervisning i Sang har meddelats Tisdags- och Fredagseftermiddagar kl. 3—4, 

och i Teckning Mandags- och Torsdagseftermiddagar kl. 3—5.
Uppgift for hvardera låseterminen å det antal lårotimmar i veckan, under hvilka, 

enligt den faststalda låseordningen, undervisning af sårskilda larare meddelats:

Klass. Antal lårjungar. Antal timmar.
Hosttermin. Vårtermin. Rektor. Kollega.

1 31 32 4 23
2 24 22 24 4

Summa 55 54 28 27

Redogorelse for begagnade lårobocker och genomgångna lårokurser i låsåmnen 
inom de sårskilda klasserna:

Forstå Klassen.
Kristendom, 3 t:r: Hiibners Bibi, historia: Nya test. Katekesen: 2 hufvudst. 3:e art. och 3—5 

hufvudst. Bibellasning.
Modersmålet, 5 t:r: Innanlåsning med redogbrelse for innehållet, satslosning, råttskrifningsbfnin- 

gar, formlara och det vigtigaste af alimanna satslåran, dels efter Sundén, dels munt- 
ligt meddeladt. ..

Tyska språket, 6 t:r: Flachs språklåra och Mathesii elementarbok. (ifra lexlaget: det vigtigaste 
af formlåran och i elementarboken från st. 37 till slutet af l:sta afdeln. Nedra lex
laget: st. 1—52 af l.-sta afdeln. med motsvarande paradigmer, de svenska st. skrift
ligt.
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Matematik, 4 t:r: Zweigbergks och Nystroms lårobocker. Repetition af hela tal till och med 
sammansatt regula de tri, efter olika framsteg.

Naturlåra, 2 t:r: Agardhs larobok från borjan till 5 kap.
Historia, 2 t:r: Ekelunds mindre sammandrag. Ofra lexl.: från Albrekt af Mecklenbnrg till Si- 

gismuud. Nedra lexl.: från borjan till Magnus Ladulås.
Geografi, 2 t:r: Dahms larobok. Ofra lexl.: Europas fysiska och polit, geografi. Nedra lexl.: 

ofversigt af verldsdelarne samt de skandinaviska låndernas, Rysslands, Tysklands, 
Osterrikes, Hollands och Belgiens fys. och polit. geografi.

Vålskrifning, 3 t:r: Engelsk, och några åfven Tysk stil efter forskrift.

Andra eller Rektors-klassen.
Kristendom, 3 t.-r: Katekesen med analyt. forklaring. Kurtz’ Bibi, historia: Gamla Testamentet. 

Valda Psalmer.
Modersmålet, 4 t:r: Sundéns språklåra. Låsning i lasebøcker, Frithiofs Saga, Fanrik Ståls Såg

ner m. fl. med redegørelse for innehållet, satsers uppløsning. Råttskrifnings- och sats- 
bildningsofningar. Skriftliga mindre uppsatser, omvexlande med ofversåttningar från 
tyskan, på lårorummet.

Tyska språket, 1 t.-r: Flachs språklåra. Ofra lexl.: Svedboms lasebok I, st. 114—141 och i se
nare delen st. 1—9 samt 3 akter af Schillers Wilhelm Tell. Extemporalier och stun
dom en ofversåttning till tyska på larorummet. Nedra lexl.: Mathesii lasebok 2:dra 
afd. och 4 beråttelser i Hauffs Marchen.

Engelska språket, 2 t:r: Ofra lexl.: Mathesii elementarbok st. 30—slutet. Moréns lasebok st. 
1—28 med det vigtigaste af formlåran efter Modins språklåra. Nedra lexl.: Mathesii 
elementarbok st. 1—29, de svenska st. åfven skriftligt.

Matematik, 5 f:r: Ofra lexl.: Geometri: Euclides’ 2—3 bocker 2 larj. Algebra: låran om obrutna 
qvantiteter efter Bjørling. Aritmetik: Reg. de tri—Rotutdragning. Nedra lexl.: Eu- 
elides’ 1 bok. Aritmetik: repetition af bråk och sorter med tillåmpning på reg. de 
tri efter olika framsteg.

Naiwrlara, 2 t:r: Torins Zoologi till kråldjuren. . Arrhenius, Botanikens forstå grunder.
Historia, 2 t:r: Ekelunds mindre sammandrag. Ofra lexl.: repetition af hela svenska historien. 

Nedra lexl.: Lutherska tiden.
Geografi, 2t-r: Amerikas och Australiens med repetition af Europas fys. och politiska efter Dahm. 

Ofning i kartritning.
Vålskrifning, 1 t.: Engelsk och Tysk stil efter forskrift.

Med lårobocker liar under låseåret endast den forandring skett att Modins Engel
ska språklåra och Moréns lasebok blifvit antagna i stållet for Enbloms språklåra och 
låsebok.

Undervisning i Teckning hafva alla lårjungar i Rektorsklassen åtnjutit och har 
den omfattat frihandsteckning efter folkskolans vaggtaflor, klotsritning efter naturen, 
grunddragen af linearperspektiven, ornamentsritning hufvudsakligen efter Hermes’ 
Zeichenschule samt linearritning med instrumenter.

I Sang hafva lårjungarne varit indelade i två afdelningar. Den ofre har ofvats 
i tontråffning inom alla tonarter, i 2- och 3-stammiga sanger efter Larssons och Lunds 
lårobocker samt i koralsång gemensamt med lagre afd., hvilken ofvats i notkånnedom, 
tontråffning och enstammig sang efter Cronhamn. 7 lårjungar hafva åtnjutit enskild 
undervisning i piano- och 1 uti violin-spelning.
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I Gymnastik hafva lårj. ofvats uti roreiser med och ntan redskap samt i marsher 

och infanterimanovrer. Då våderleken så tillåtit hafva rbrelserna fbretagits i fria luf
ten; men genom vik. lårarens militara tjenstgøring hafva bfningarna måst installas 
från Maj månads borjan. Från gymnastikbfningarna har under låseåret blott 1 lår
junge varit befriad for sjukdom, neml. lidande i rbrelseorganerna.

B. Lårarne.

Redogbrelse for lårarnes tjensteåligganden under hbsttermin:
Rektor 28 timmar i veckan, hvaraf 24 i bfra eller Rektorsklassen (Kristendom 

3 t:r, Modersmålet 4 t:r, Tyska språket 7 t:r, Matematik 5 t:r, Historia 2 t:r, Geografi 
2 t:r, Vålskrifning 1 t.) i Lsta eller Kollegaklassen 4 t:r (Kristendom 3 t:r, Aritmetik 
1 t.) och utom lårorummet rattat de skriftliga uppsatserna.

Kollega 0. F. Hedstrom: 27 t:r i veckan, deraf 4 i bfra klass. (Engelska 2 t:r, 
Naturlåra 2 t:r) och 23 t:r i nedra klassen (Modersmålet 5 t:r, Tyska språket 6 t:r, 
Matematik 3 t:r, Naturlåra 2 t:r, Historia 2 t:r, Geografi 2 t:r, Vålskrifning 3 t:r).

Af de ordinarie lårarne har tjenstledighet åtnj utits endast af Gymnastiklåraren 
Lbjtnant R. Schenstrom, som hela året med kongl. permission vistats utrikes. Till hans 
vikarie har Sergeanten vid Kongl. Lifregem. Grenadierkår C. E. Klint varit fbrord- 
nad och undervisat i 4 timmar hvarje vecka.

Till lårare i teckning har Civil-Ingenibren E. F. Hultgren åfven detta år varit 
fbrordnad mot ett arvode af 200 kr. for år och lemnat undervisning 4 timmar i vec
kan. Låraren i sång har undervisat 2 t:r i veckan.

C. Lårjungarne.

Lårjungarnes antal:

Klass. Hostterminen 1878. Vårterminen 1879.
Nårvarande. Frånvarande Summa. Nårvarande. Frånvarande Summa.

1 31 — 31 32 __ 32
2 24 — 24 22 — 22

Summa 55 — 55 54 — 54

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

fbresatta och ansetts erfordra 1 å l1/2 timmes hemarbete. I Rektorsklassen 2 å 3 hem
lexor med l’/2 å 2‘/2 timmes hemarbete.

Lårjungarnes kroppskonstitution år i allmånhet god och helsotillståndet har va
rit synnerligen godt; ehuru skarlakansfeber och difteri varit mycket gångse i staden 
och orten.

7
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Antalet inskrifne, flyttade och afgångne lårjungar under sistfbrflutna kalenderår 

inhemtas af Bil. 2, a och b.
Af de under’ laseåret inskrifne hafva

14 forut bevistat folkskola,
3 „ åtnjutit enskild undervisning.

Under och efter Vårterminen 1878 afgingo:
från l:a klassen till boktryckeri (A. E. V- Blomqvist och P. Om).................... 2.

utan uppgifven afsigt (E. Hedlund och L. H. Andersson) . __2-4.
„ Rektorsklassen till handelsinstitut (S. H. Wessberg)................................... 1.

„ Westerås hogre allm. låroverk, 5 kl. (G. A. Peter son) . 1.
„ d:o d:o 4 kl. (A. Bergendal) . 1.
„ jernvåg (E. W. Walén).................................................. 1-
„ handel (C- V. Petersson).................................................. 1-
utan angifvet andamål (J. 0. Johansson).................... 1-6.

Efter Hostterminen afgingo:
från Rektorsklassen till handel (A. G. Pettersson) ............................................. 1-

„ handtverk (L. J. Svensson)........................................■1.2.
Summa 12.

Under sistfbrflutne kalenderår hafva i stipendier, premier och understod utdelats 
kr. 322:20.

Från afgift till materielkassan voro befriade:
Hostterminen 1878 . 7.
Vårterminen 1879 . 7.

D. Undervisningsmateriel.

For skolans egna medel hafva inkopts en samling fysiska apparater med skåp, 
afgjutning af 12 arter svampar från Lilja, forts, af Sveriges historia af Montelius m. fl., 
af Hbjers konungariket Sverige m. m.

Från K. Ecklesiastik-Departementet har erhållits, 2 ex. underd. Betånkande och 
forslag angående teokningsundervisningen, Bidrag till Sveriges officiela statistik 2 h:n, 
Tbrngren fria lekar m. m.

Från Konsist.-Expeditionen, laroverkens årsberattelser samt från åtskilliga fbrlåg- 
gare deras utgifna lårobocker.

E. Låroverksbyggnader m. ni.

Hårvid har ingen annan forandring erfordrats ån att Gymnastiksalen blifvit till 
sitt inre ommålad, nedra delen af våggarne med oljefårg och det ofriga med limfårg, 
samt att åtskilliga bånkar blifvit inkopta och de gamla ommålade.

F. Ekonomiska forhållanden.
Kassornas stållning, se Bil, 3.
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Under sistforflutna kalenderår har utgått for underhall och tillokning af: 
a) boksamlingen............................................. Kr. 107:90.

till utlåning åt lårjungarne...........................,, 22: 35.
b) den ofriga undervisningsmaterielen . . „ 226:82.
c) inredningsmaterielen..........................................„ 118:47. 475; 54,

G. Examina.

Hostterminen afslutades med examen den 20 December, hvarvid skolans Inspek
tor, Kontraktsprosten A. ArJwsiander och Prosten E. E. Tersens såsom ledare och 
vittnen voro nårvarande.

Denna Vårtermins examen år utsatt att hållas den 11 Juni och nåsta Hosttermin 
att bor jas den 30 Augusti.

Koping den 12 Maj 1879.
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Bil. 2 b.

Hbstterminen 1878.

Lårjungar flyttade till nedan 
nåmnda klasser

Larj ungar tillhorande nedan 
nåmnda klasser den 15 Sept. 
(så vål når- som frånvarande).

Lårjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

nåmnda klasser.

Klass.

1
2

Summa

efter att hafva tillhort nar
mast lagre, klass 

foljande antal terminer.

1 2 3 4 5 7

2
2

4 4
41 4

Flyttade till 
“ klassen på 

grund af

15
12

16

16

31
24
55

Bil. 3.

Uppgifter om nedanndmnda till låroverket lidrande kassors stållning kalenderåret 1878.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 
årets 
slut.

Summa.
Skuld 
vid 
årets 

borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Ljus- och Vedkassan 155,79 372,75 — 528,51 ___ 367,70 160,84 528,54
Materielkassan . . 298,00 360,00 658,00 — 475,54 182,46 658,00
Premie- & Fattigkass. 0,60 13,oo — 13,60 — 9,38 4,22 13,60
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V. Stadspedagogien i Nora.
(Uppgift af Rektor Ernst Brandberg.)

A. Undervisningen.

Hostterminen borjade den 26 Augusti och afslutades den 18 December. Vårterminen, 
som tog sin borjan den 22 Januari, kommer att afslutas den 7 Juni.

Undervisningen, som fbregåtts af bon, sang ocb bibellåsning, har varit fbrlagd till 
foljande tider på dagen: kl. */28—ValO, 11—’/22 samt med jorsta kissen Mandags- och 
Tisdags- och med andra klassen Måndags-, Tisdags-, Torsdags- och Fredagseftermiddagar. 
Under den kallare årstiden hafva dock som vanligt morgonlektionerna framflyttats en half 
timme.

Ofningarna i Gymnastik hafva alla dagar egt rum kl. l/.22—2 och i Såny Ons- och 
Fredagar kl. 3—4 e. m.

Efter fastståld låsordning har undervisning under hvardera terminen meddelats af 
sårskilda lårare enligt nedanstående tabeil:

Hostterminen. Vårterminen.

Klass. Lårjungar. Timmar i 
veckan. Lårare. Klass. Lårjungar. Timmar 

i veckan. Lårare.

I 21 11 Rektor. ■ I 21 11 Rektor.
n 18 Kollega. n 18 Kollega.

II 23 19 Rektor. II 20 19 Rektor.
23 12 Kollega. >5 ii 12 Kollega.

Lårokurser och Larohocker:

Forstå Klassen.

Kristendom: Katekes (2 t.): Afdeln. 1) till 3:e artikeln af forklaringen; Afd. 2) 3 hufvudst.; 
3) 5 hufvudstycken. Katekisation och psalmverser. — Bibi, historia efter Åker
blom (2 t.): Afd. 1) Gamla Testamentet; 2) Nya Testamentet.

Historia och Geografi: Fåderneslandets historia efter Odhner (2 t.): Afd. 1) Hedna- och Me- 
deltid; 2) från och med Gust. Wasa till Karl XII. — Geografi: Afd. 1) Det allmån- 
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ua om jorden och verldsdelarne. Sveriges, Norges, Danmarks samt af de ofriga sta- 
terna till och med Osterrike-Ungern, fys. och polit. efter Roth; 2) Central-Europas 
fys. samt Rysslands till och med Frankrikes politiska efter Sorensson.

Naturlåra efter Celander (2 t.): Afd. 3, kap. 12— 14; 2) Djurriket afslutadt från ryggradsidsa 
djur samt hela våxtriket.

Matematik: Geometri (2 t.): Afd. 1) Forstå kursen i Bergii lårobok; 2) Euklid. bok 1, defin., 
postul. och axiom samt prop. 1—26. Aritmetik efter Phragmén (4 t.): Afd. 1) "Full- 
ståndigare kurs i låran om hela tal” t. o. m. multiplikation samt borjan af division; 
2) Division Samt "anvåndningar af låran om multiplikation Och division; 3) repet. 
af vanliga bråk och decimalbråk. Hufvudråkning med alla 1 t. i veckan.

Modersmålet efter Brodén (5 t): Afd. 1) Formlåran utom starka verb, adverb och partiklar; 
2) Formlåran fullståndigare och en del af satslåran. Innanlåsning med alla i- Folk- 
skolans låsebok jåmte redogbrelse for det låsta samt en råttskrifningsbfning hvarje 
vecka.

Tyska språket efter Flach (5 t.): Afd. 1) Uttalslåra, artiklarnes, substantivens, hjelp- och svaga 
verbens bdjning samt st. 1 —13 i Elementarboken; 2) Formlåran utom de starka 
verben samt st. 18—42 i Elem.boken.

Andra Klassen.

Kristendom: Katekes (2 t.j; Hela låroboken genomgången af alla. Katekisation, bibelspråk, 
psalmer och psalmverser. -- Bibi, historia; Afd. 1) repet. af Gamla Testamentet; 2) 
repet. af Nya Testam. — En lårjunge dessutom hela Gamla samt Evangelierna och 
Apostlagerningarna af Nya Test, efter Bergs Bibelhandbok.

Historia och Geografi: Historia (3 t.): Fåderneslandets efter Odhner: Afd. 1) Nyare tiden fr. 
o. in. Karl XI afslutad och repet. till Gustaf IV Adolf. — Allmån historia efter 
Wennerstrbm: 2) Gamla hist, och 3 perioder af Medeltiden. — Geografi (2 t.): Afd. 
1) Europas politiska efter Sorensson fr. o. m. Frankrike afslutad samt de ofriga 
verldsdelarnes efter Dahm; 2) Australiens efter Dahm samt repet. af Europa efter 
Sorensson. —• En lårjunge dessutom genomgått Gamla och Medeltiden af Pallins 
Allm. historia.

Naturlåra: (2 t.): Afd. 1) Kapitlet om Stenriket efter Celander samt inledning och våxterna 
1— 20 och sexualsystemet efter Andeisson 1 h.; 2) hela l:a haft, af Anderssons lå
robok, examinering af lefvande våxter och genomgående af herbarier, repet. af en 
del af Djurriket efter Celander.

Matematik: Geometri (11/2 t.): Afd. 1) Euklid. bok I prop. 20—48 till bok. III; 2) Eukl. bok 
III prop. 16—bok. IV och repet. af bok. I. — Aritmetik efter Zweigbergk, Ny- 
strbm och Elowson 4‘Zj t. Olika kurser fr. o. m. bråk t. o. m. rabattrakning. Huf
vudråkning med alla. — Algebra efter Bjbrling (under aritm. timmarne): Från bor
jan till "Irrationela tal och qvantiteter” med tillhbrande problem.

Modersmålet efter Brodén (4 t.): Afd. 1) Satslåran till '’Blandade meningar;” 2) hela Sats- och 
Interpunktionslåran samt fullst. repet. af formlåran, bfningar i innanlåsning och re
solution Samt ett hemthema hvarje vecka.

Tyska språket: (6’/2 t.): Afd. 1) Formlåran efter Flach repeterad, st. 41—63 af l:a och hela 
3:e afdeln. i Elementarboken samt st. 1—21, 23—27 i Lyths låsebok; 2) fullst. re
pet. af formlåran, det vigtigaste af Syntaxen efter Flach med extemporalier samt 
st. 25, 28—31, 33—37, 41, 60, 67, 73 i Lyths låsebok. Ett hemthema merendels 
hvarje vecka fbr både afdelningarne.



56

Engelska språket efter Herlén (3 i,.): Afd 2) Uttalslaran och det vigtigaste af formlaran till 
partiklarne, st. 1—10 i Elem.boken, 1—9 i Moréns lasebok samt några ofversått- 
ningsofningar på lårorummet.

Under låseåret har Roths larobok i Geografi blifvit antagen for afdeln. 1 i l:a klass.
Undervisning i Vålskrifning efter engelska forskrifter har meddelats i l:a klassen 

2 och i 2:a klassen 11/2 tim. i hvarje vecka.
I saknad af anslag till larare i Teckning har undervisning deruti ej kunnat med- 

delas.
Undervisningen i Sång har under lasåret fortgått med 1 timme hvarje Ons- och Fre

dags-eftermiddag, hvarvid båda klassernas lårjungar samfåldt ofvats i tontråffning, psalm- 
sjungning och inofning af en-, två-, tre- och fyrståmmiga låttare sanger ur Josephsons 
"Sångstycken for Elementar- och Folkskolor.” I psalmsjungning hafva alla deltagit, men 
från bfriga sångbfningar hafva de befriats, som antingen till fbljd af målbrott eller full- 
komlig brist på bra icke kunnat i dem deltaga, och hafva dessas antal under hbsttermi- 
nen utgjort 9 och under Vårterminen 11.

Gymnastikbfningarne (fri- och redskps-) hafva under kalenderåret 1878 varit forlagda 
till kl. e. m., och hafva lårjungarne dervid varit fordelade på tvånne afdelningar. Un
der den varmare årstiden hafva dessa ofningar egt rum i fria luften, då marscher och 
exercis med trågevår ofvats och lårjungarne utgjort en afdelning.

Antalet lårjungar ofver 15 år var Vårterm. 3 och Hbstterm. 6, deribland 1 befriad; 
under 15 år voro Vårterm. 43, deribland 6 befriats, och under Hostterm. 38, hvaraf 7 
befriats.

Ofningarne hafva af ungdomen med nit och intresse omfattats och i allmånhet visat 
ett godt inflytande på deras helsa och raskhet. De hafva under hela året ingen gang va
rit instålda.

B. Lårarne.

Lårarnes tjensteåligganden under Hostterminen hafva varit foljande:
Rektor har undervisat i Kristendom (I och II) 7 timmar, i Historia och Geografi (I 

—II) 10, i Tyska (II) 67a, i Engelska (II) 3 och i Vålskrifning (I och II) 3*/a = 30 t:r; 
råttat de Tyska skrifofningarna i kl. II, haft ledningen af bbnstunderna med dertill hb- 
rande bibelforklaring, bestridt alla honom tillkommande gbromål och varit fbreståndare 
for kl. II.

Kollega D:r P. R. BUlmanson har undervisat i Naturlåra (I och II) 4 t:r, i Matema
tik (I—II) 12, i Modersmålet (1 och II) 9 och i Tyska (I) 5 = 30 t:r; råttat de Svenska 
skrifbfningarne i kl. I och II, vårdat museets samlingar och varit fbreståndare for kl. I.

V. låraren i Sång har under låsåret undervisat i 2 och v. låraren i Gymnastik 3 t:r. 
Ingen af lårarne har derunder åtnjutit tjenstledighet.

Under båda terminerna hafva såsom vik. lårare varit fbrordnade:
Kollega D:r P. R. BUlmanson i Sång och Underlbjtnanten B. A. Zetzell i Gymna

stik, och hafva båda desse lårare uppehållit vakanta tjenster.
Tiden for denna deras tjenstgøring har for Hostterminen utgjort 16 3/, veckor, for 

hvilken tid den fbrre uppburit i arvode 91 Kr. 27 bre och den senare 136 Kr. 90ore, och 
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kommer att for Vårterminen omfatta 19‘/7 veckor, hvarfor arvodesmedel for den forre re- 
qvirerats till ett belopp af 108 Kr. 73 bre och for den senare af 163 Kr. 09 bre.

C. Lårjungarne.

Deras antal.

Klass. Hbstterminen 1878. Vårterminen 1879.
Nårvarande. Frånvarande S u m m a. Nårvarande. Frånvarande Summa.

1 21 _ 21 21 ■ 21
2 22 1 23 20 — 20

Summa 43 1 44 41 — 41

Om lårjungarnes deliagande i Sang och Gymnastik, se Bil. 1.
Hemlexor hafva i allmånhet gifvits i 2 å 3 åmnen for hvarje dag, och som lårjun

garne under lårarnes handledning fått på larorummet genomgå desamma, anses de for 
lårjungar af medelmåttiga anlag hafva erfordrat en tid af l*/3 till 2 t:r.

Då man undantager, att en af 2:dra klassens lårjungar i och for sjuklighet nbdgades 
for Hbstterminen afbryta sin skolgång, har deras helsotillstånd under hela låsåret varit 
sårdeles godt.

Om antalet inskrifne, inom låroverket flyttade och från detsamma afgångne, se Bil. 
2 a och 2 l).

Under låseåret hafva 9 lårjungar blifvit inskrifne, af hvilka 7 bevistat folkskola och 
2 njutit enskild undervisning.

Under Vårterminen 1878 afgingo från l:a klassen 1 lårjunge utan uppgifven beståm- 
melse och från 2:dra 11, hvaribland 1 till hogre låroverk, 2 till handtverk, 1 till bergs- 
bruksyrket, 6 utan uppgifven beståmmelse och en, S. J. Ahlén, genom dbden. Under 
Hbstterminen afgingo från 2:dra klassen 3, deribland 1 till handel, 1 till handtverk och 1 
utan uppgifven beståmmelse.

Under sistfbrflutna kalenderår hafva utdelats stipendier till ett belopp af 58 Kr. 05 
bre samt premier och understod i bbcker och penningar till ett belopp af 41 Kr. 10 bre.

Från afgift till materielkassan hafva under Hbstterm. 24 och under Vårterminen 23 
lårjungar blifvit befriade.

D. Undervisningsmaterielen.

Efter sista årsberåttelsens afgifvande hafva for skolans medel inkbpts: Jorden och 
dess folk af Hellwald, 7 h. af Sveriges historia af Montelius m. fl., Starbåcks och v. Kræ- 
mers låsebok i Fåderneslandets håfder 2:a delen, 9 h. af Pedagogisk tidskrift, Olympen af 
Petiscus, nya Låroverksstadgan, Tabell ofver metersystemet samt några lårobocker till ut- 
låning. — Såsom gåfvor har skolan fått eniottaga: från Kgl. Eckles.-Departementet: Komi
terades forslag till stadga for blifvande lårarekandidat-examen och Komiterades betånkan- 

8
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de och forslag ang. ordnandet af teckningsundervisningen vid Rikets Elementarlåroverk 
samt genom Konsistorii-expeditionen de fiesta af låroverkens årsberåttelser; vidare Rikets 
Ekon. Kartverk dfver Orebro lån i 21 blad, deraf 16 skånkta af Brukseg. Alb. Forsell och 
de ofriga af Orebro låns landsting, diverse malmstuffer, skånkta af A. Forsell, 2 huggor- 
mar af Apot. J.Drake, en snok af Ingen. Adler, en skbldpadda och ung alligator af Veterin. 
Strandéll, 2 kranier af Veterin. Lindstrbm, 10 silfverraynt af Ingen. Viborg, Handl. Nord
strom m. fl., 51 kopparmynt af Direkt. Haqves, C. Wiberg och flera skolans lårjungar samt 
en femdollarssedel och ett råfskinn af lårj. Jul. Ander sson.

E. Låroverkshyggnader och Inrcdningsinateriel.

En storre reparation af gymnastikhusets såvål inre som yttre har på stadens bekost- 
nad under året verkstålts, hvarjemte några mindre forbåttringar skett å gymnastikattiral- 
jen. Till forvarande af mineraliesamlingen har ett storre skåp blifvit anskaffadt.

F. Ekonoiniska forhållanden.

Om kassornas stållning under kalenderåret i 878 se Bil. 3.
Under samma år hafva utgått foljande belopp till underhall och tillukning af:

a) boksamlingen................................... 50: 75.
b) den ofriga undervisningsmaterielen . 11:05.
c) inredningsmåterielen.......................... 63:87.
d) utlåningsboksamlingen.................... 46:20. 171:87.

G. Examina och Terininsafslotning.

Hostterminen afslbts den 18 December med examen, hvarvid såsom ledare och vittnen 
nårvoro: Skolans Inspektor, Kontraktsprosten Osle. Bolm, Borgmåstaren C. J. Watz och 
Bruksegaren L. Andersson m. fl. Vårtermins-examen år af H. H. Eforus utsatt att hållas 
den 7 Juni och kommer att fortgå från kl. 9 till */22. Omedelbart efter dess slut folja 
premieutdelning, ungdomens hemforlofning och terminsafslutning. Uppvisning i sång och 
gymnastik sker foregående dag kl. 6—7 e. m.

Hbsttermiuens borjan år utsatt till den 27 Aug. kl. 10 f. m.
Nora den 16 Maj 1879.
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Bil. 2 b.

Hostterminen 1878.

Lårjungar flyttade till nedan 
nåmnda klasser

Lårjungar tinhorande nedan 
nåmnda klasser den 15 Sept. 
(så vål når- som frånvarande).

Lårjungar afgångne 
'från låroverket i nedan 

nåmnda klasser.

Klass.

1
2

Summa |

efter att hafva tillhort når- 
mast lagre klass 

foljande antal terminer.
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Bil. 3.

Uppgifter om nedanndmnda till låroverket liorande kassors stdllning kalenderåret 1878.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
til

komster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 
vid 

årets 
borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Ljus- och Vedkassan 10,74 110,50 __ 121,24 __ 113,14 8,10 121,24
Materielkassan . . 1632,30 290,22 — 1922,52 — 171,87 1750,65 1922,52
Premie- & Fattigkass. 467,50 36,57 — 504,07 — 41,10 462,97 504,07
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VI. Stadspedagogien i Linde.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. C. J. H. Wahléu.)

A. Undervisningen.

Hostterminen borjade den 28 Augusti och slutade den 21 December. Vårterminen 
borjade den 20 Januari och kommer att afslutas den 3 Juni.

Undervisningen har varit forlagd till kl. 8—1! och 11 —'/A bonestunderna inberak- 
nade, hvilka upptagit vanligen 15 min., eller fr. 8—8'/4. Dock hafva under den kallare 
årstiden morgonlektionerna framflyttats en half timme.

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

Afdelning.
Antal undervisningstimmar i veckan. Antal lårjungar.

Hostterminen. Vårterminen. | Hostterm. Vårterm.
Rektor Extra lårare Rektor Extra lårare

1 121/, 14'/a 12Va 14*/2 28 29
2 141/, 12'/2 14‘/a 12'/a 22 23

27 27 27 27 ] 50 52

Larobocker:
Kristendom: Hultkrantz’ Katekes, Petterssons Bibi. Historia.
Nodersmålet: Sundéns Språklara, Folkskolans samt Sundéns och Modins Låsebocker; Frithiofs 

Saga och Fånrik Ståls Sågner.
Tyska: Flachs Grammatik, Elementarbok och Låsebok.
Aritmetik: Siljestroms, Nystroms, Schelins och Zweighbergks.
Geometri: Euklides jemte Todhunters Geom. Ofningssatser.
Naturlåra: Celanders.
Historia och Geografi: Odhners mindre lårobok i Sv. Historia samt Vinges Geografi.

Laroknrser:
Lagre Afdelningen.

Kristendom (3 t.) l:sta Hufvudstycket och af 2:dra till 2:dra Artikeln. Bibi. Historia. Re
petition af Gamla Testam. och hålften af Nya.
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Modersmålet (7’/2 t.). Innanlasning med redogorelse for innehålfet. Råttstafnings- och Inter- 

punktiousofningar, Af Språklåran det vigtigaste af Ordbojniugslåran samt kap. 1 af 
Allmånna Satslåran.

Aritmetik (8‘/2 t.) Olika pensa från och med rakning med hela tal till och med intresse , ra
batt- och diskontråkning.

Naturlåra (2 t.) Om menniskan, dåggdjur och foglar.
Historia och Geografi (4 t.) Sv. Historia till Sigismund. Geografi, det allmånnaste om verlds- 

delarne. Europas fysiska geografi utforligare samt Sveriges, Norges och Danmarks 
politiska geografi.

Hbgre Afdelningen.
Kristendom (3 t.) Katekes: l:sta och 2:dra Hufvudstyckena. Bibi. Historia; se Lågre Afdeln.
Modersmålet (6 t.) Ordbojniugslåran fullståndigt och det vigtigaste af Satslåran. Satsofningar. 

Ett hemthema hvarannan vecka. For bfrigt lika med Lågre Afdelningen.
Tyska (5 t.) Det hufvudsakligaste af formlåran jemte motsvarande låsofningar i Elementarbo- 

ken (1 o. 3 afdeln.) 14 stycken i Låseboken.
Aritmetik (3*/2 t.) Olika pensa från och med vanliga brak till och med intresse-, rabatt-, 

diskont-, bolags-, alligations- och kedjeråkning.
Ge metri (3 t.) 23 propositioner af l:sta Boken jemte motsvarande ofningssatser.
Naturlåra (272 t.) Om menniskan, ryggradsdjur och ryggradsldsa djur samt kap. 17, 18, 19 

om Våxtriket.
Historia och Geografi (4 t.) Sv. Historia, till Gustaf III. Geografi, hela låroboken.

Undervisning i Vålskrifning har meddelats Lågre Afdelningens lårjungar i 2 timmar.
Inom Hbgre Afdelningen har ingen viss timme dertill anslagits, hvilket tiden ej medgifvit.

I Teckning, Sång och Gymnastik har, i saknad af anslag, ingen undervisning med
delats.

B. Lårarne.

Genom de af Kongl. Maj:t for innevarande år beviljade medel till arvode åt en extra 
lårare har det blifvit mojligt att åfven under detta låseår anstålla en extra lårare vid pe- 
dagogien; och har som sådan tjenstgjort Studeranden J. C. Wulf.

Betråffande lårarnes tjensteåligganden under hostterminen har Rektor hvarje vecka 
undervisat Lågre. Afdelningens lårjungar: i Kristendom 3, Aritmetik 8 'l2 och Vålskrifning 
1 timme, samt Hbgre Afdelningens: i Kristendom 3, Aritmetik 3'/2, Geometri 3 och Tyska 
5 timmar, tillsammans 27 timmar; extra låraren åter Lagre Afdelningens lårjungar: i Mo
dersmålet 7’/2, Historia och Geografi 4, Naturlåra 2 och Vålskrifning 1 timme, samt Hbgre 
Afdelningens: i Modersmålet 6, Historia och Geografi 4 och Naturlåra 2', 2 timmar, tillsam
mans 27 timmar. Dessutom har extra låraren utom lårorummet råttat de svenska uppsat- 
serna inom Hbgre Afdelningen.
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C. Lårjungarne.

Lårjungarnes antal under hvardera terminen synes af nedanstående tabeli.

Afdelning

Hostterminen 1878 | Vårterminen 1879

Narvarande Frånvarande
q 1
bumma j Narvarande Frånvarande Summa

1 28 — 28 j 28 1 29
2 22 — 22 23 — 23

Summa 50 — 50 | 51 1 .1 52

Hemlexor hafva i allmånhet blifvit lårjungarne foresatte i 2 å 3 åmnen for hvarje 
dag och anses de hafva upptagit l*/2 till 2'timmars tid.

Lårjungarnes kroppskonstitution år i allmånhet god och har deras helsotillstånd va
rit mycket godt med undantag af att 1 lårjunge till foljd af nervfeber varit nnder hela 
Vårterminen frånvarande och en till foljd af hjernfeber sedan 7 Februari.

Den 1 Febr. 1878 qyarstodo i skolan sedan foregående termin 32 lårjungar, under ter
minen inskrefvos 13, hvadan antalet lårjungar under Vårterminen 1878 utgjorde 45. Un
der samma termin afgingo 5, under påfbljande mellantermin 6; vid Hostterminens borjan 
inskrefvos 16 och utgjorde antalet lårjungar under Hostterminen 1878 alltså 50.

Af de under låseåret inskrifne 20 lårjungar hafva 17 bevistat folkskola samt 3 åt- 
njutit enskild undervisning och undervisning i småbarnsskola.

Under sist fdrflutne kalenderår hafva foljande lårjungar afgått från pedagogien:
Vårterminen 1878: A. Eriksson (anstålld som kontorsskrifvare), J. I. Jamon (till landt- 

bruk), G. O. Om (till tekniskt låroverk), P. A. Pettersson (till landt- 
bruk), P. A. Skoldberg (utan uppgifven beståmmelse), A. Lindmark 
(till handtverk), E. Larsson (utan uppgifven beståmmelse), C- A. H. 
Ljungqvist (anståld som kypare), A. Gr- Gustafsson (utan uppgifven 
beståmmelse), II- B. Gothlin (till handtverk), 0. W. Assarsson (till 
h. allmånt låroverk.)

Hostterminen 1878: C. A- Andersson (bruksarbetare), E. O. HélTberg (till folkskola).
Under sistforflutna kalenderår utdelades stipendier, premier och understod till belopp 

af 40 Kronor 85 bre.
Från afgift till Materielkassan hafva under Hostterminen 1878 15 lårjungar, under 

innevarande Vårtermin 20 blifvit befriade. Byggnadsfond finnes ej.

D. Undervisningsmateriel.

Boksamlingen har blifvit tillbkad med de fleste af låroverkens årsberåttelser, Fånrik 
Ståls Sågner 6 ex., Fritbiofs Saga 10 ex., Euklides 5 ex., E. Mau Kristlig Låsebok. I den 
ofriga undervisningsmaterielen har ingen forandring skett.
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E. Laroverhsbyggnader och Inrcdningsmateriel.

Under sistlidne sommar anståldes en grundlig reparation af såvål sjelfva undervis- 
ningslokalerna, i det vaggarne forseddes med en inre beklådnad af bråder och papp, som 
ock af inredningsmaterielen.

F. Ekonouiiska forhåHanden.

Kassornas stållning synes af nedanstående tabeli:

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 

årets 
borjan.

Summa.
Skuld 
vid 
årets 

borjan.

Summa 
in- 

komster.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden . — fin nes ej- — — —
Ljus- och Vedkass. — 239,oo 152,46 391,46 212,80 178,66 — 391,46
Materielkassan . . 1325,16 327,42 — 1652,58 __ 250,88 1401,70 1652,58
Bibliotekskassan . - fin nes ej. _ _
Premie- & Fattigkass. 0,33 31,oo 31,33 20,85 10,48 31,33

G. Examina och Terminsafslutning ni. ni.

Hbstterminen afslbts med examen den 21 December af Pedagogiens Inspektor, Leda- 
moten af K. N. O. Fil. och Teol. Doktor C. D. Arosenius. For innevarande Vårtermin år 
examen beståmd att hållas den 3 Juni kl. 9 f. m., hvarefter premier och understod utde- 
las samt ungdomen hemfbrlofvas.

Nåstinstundande Hosttermiu bbrjas den 28 Augusti kl. 10 f. m.
Lindesberg den 13 Maj 1879.


