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L Redogorelse for hogre allinåniia låroverket 
i Westerås.

A) Undervisningen.

Hostterminen borjade den 23 Augusti och slutade den 17 December.
Vårterminen borjade den 24 Januari och kommer att afslutas den 5 Juni.
Undervisningen, som liela låseåret fortgått utan afbrott, har varit forlagd till 

fbljande tider på dagen: kl. 7—9, 11—12, */2l—’/23 samt —’/26 på Mandags och 
Thorsdagseftermiddagar. Gemensam morgonbon med bibellåsning och forklaring, hvil
ken omfattat senare hålften af Luce Evangelium och 20 kap. af Matli'. Evangelium, har 
egt rum hvarje låsdag på fjerdedelstimmen fore kl. 7. Gemensam aftonbbn har hål- 
lits Måndagar och Thorsdagar. For forstå klassen har morgenbonen bbrjat kl. 7^ 
och lasningarna kl. 7*/2.

Gudstjenst har hållits hvarje Sbndag med ungefar halfva lårjungeantalet på skol- 
salen, under det att de bfriga ofvervarit gudstjensten i domkyrkan, enligt af Rektor 
beståmd ordning. Responsorierna vid gudstjensten i domkyrkan hafva utfbrts af skol- 
ungdomens chor.

Gymnastikbfningarna hafva varit forlagda till fbrmiddagarna kl. ’/2ll—11, 12— 
’/al alla dagar i veckan. Ofningarna i målskjutning med salongsgevår samt faktning 
hafva egt rum kl. '/jG—’/a7 tre dagar, kl. 9—10 en dag i veckan. Målskjutning med 
skarpa skott egde rum på Lbrdagseftermiddagarna under Hostterminen så långe vå
der leken det tillåt samt mot slutet af Vårterminen.

Sångbfningarna hafva egt rum kl. 9—’/jlO fyra dagar, kl. ’ jll—11 fyra dagar, 
kl. ’/25—’/26 två dagar, kl. */26—1I27 tre dagar i veckan.

Instrumentalbfningarna hafva hållits en dag kl. 1/u10—’/jll, två dagar kl.'/26—l/27.

Teckningsbfningarna hafva egt rum kl. 7—8 två dagar, kl. 8—9 fyra dagar, kl. 
11—12 två dagar, kl. */al—l/22 en dag, kl. ,/a2—'l23 en dag, kl. 1/a5—'l26 fyra dagar, 
kl. ’/26—en dag i veckan.
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Antalet lårotimmar i veckan, under hvilka undervisning af sårskilda lårare med- 
delats, ofningslårarnes undervisningstimmar dåri icke inberåknade, inhemtas af fol- 
jande tabeller:

Antal nårvarande lårj angår.

Klass. ■ O
■ , t»
t 50

w
5’

H
ostterm

inen 1879. 
V

årterm
inen 1880.

1 
2:a 
2:6 
3 

Real-Latin 4

Latin

6:i
6:2
7:1
7:2

30
20
20
34

B

10
6

12
8

W

Latinlinie

utan G
rekiska.

m
ed G

rekiska.

27
17

2
6
5
4

10
3
8
5

cn 
s
3
3 
p

30
20
20
34
37
23
24
17
13
9

108 | 44 | 14104 36 61 26 227

1 31 __ _ __ 31
2.« 19 — — — 19
2:6 19 — — — 19
3 33 — — — 33

Real-Latin 4 — 9 27 — 36
— 7 15 — 22

v „ 6:1 — 11 3 9 23
„ „ 6:2 — 5 6 3 14

Latin 7:i — —■ , 5 9 14
„ 7:2 — — 5 5 10

102 32 61 26 ; 221

Antal undervisningstimmar af åmneslårarc i nedannåmda klasser.

4—5. 6—7.

CO

24
28
28
28

(0 CO
»S

22
22

Sårskilda 
for

7
7

p

8
8

16 I

pi
Sårskilda å 
Latinlinien

5
CO 
3 

i

P

endast for dem

for frivillig 
under

visning

CO s3

29
29

| 58

d
2
3
3

25
25
24
24

7
7
6
6

5
5
4
4

1
1

2

24 
28
28 

■28
37 
37
66
66 

36'/, 
36'/a

98 | 26 | 18 | 2 | 3 ;387*

*) Hårtill komma morgonbonerna, beråknade for kl. 1 till 1 
t:e. for de ofriga klass. till 4 t:r.

lika med Hostterminen 1879.



Begagnacle larobocker och genomgångna lårokurser i låseamnena iuom de sår
skiltla klasserna och afdelningarna inliemtas af nedanstående uppgift om

Gcuomgångna Pensa under laseårcl:

Kristendom.

Kl. 1. 3 titn. — Bibi. Hist.: 40 beråttelser i Gamla test.; Steinmetz’ larobok. — l;sta huf
vudstycket af Katekesen. — Valda psalmer.

Kl. 2. 3 tim. — Bibi. Hist.: Steinmetz’ larobok. — Beråttelserna 41—48 i Gamla test.;
lielu Nya test. — Katekes: 2:a hufvudstycket. — Bibellåsning och psalmer.

Kl. 3. 3 tim. — Bibi. Hist.: repetition af Steinmetz’ larobok. — Katekes: 3:djc, 4:de och
5:*e hufvudst. — Bibellåsning och psalmer.

Kl. 4. R. & L. tillsammans 2 timmar. — Katekes: l.'a och 2:a hufvudstycket. — Bergs Bi- 
belhandbok, Gamla test. — Bibellåsning: Matt. Ev. kap. 1--14 med forklaring.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 titn. — Forrå hålften af Norbccks Teologi. — 
l:sta perioden af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning med for
klaring.
Real-linien. — Gamla samt medeltidens kyrkohistoria efter Cornelii larobok. —• Nya 
testamentets låsning med forklaring.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Senara hålften af Norbecks Teologi. — 
2:dra perioden af Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning med for
klaring.
Real-linien. — Nyare tidens kyrkohistoria efter Cornelii larobok. — Nya testam. 
låsning med forklaring.

Kl. 7. Lagre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Norbecks Teologi. — 3:dje perioden af 
Cornelii Kyrkohistoria. — Nya testamentets låsning med forklaring.
Hogre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Repetition af Norbecks Teologi och 
Cornelii Kyrkohistoria. —■ Nya testamentets låsning med forklaring

Svenska.

Kl. 1. 5 tim. — Låsning af stycken ur Sundéns och Modins samt Folkskolaus låsebok
jåmte, der innehållet derfor lampat sig, ofning att med egna ord återgifva det lå- 
sta. Undervisning ispråklåran meddelad, dels i Sammanhang med den i tyska språ- 
ket, dels med ledning af Sundéns larobok. Satsbildningsofningar. Råttskrifnings- 
dfningar.

Kl- 2. 6 tim. — Låsning af valda stycken ur Sundéns och Modins låsebok med redogorelse 
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for innehållet. Sundéns språklåra. Det vigtigaste af form- och Batslåra till den 
sammansatta satsen. Råttstafnings- och satsbildningsofningar på lårorummet.

Kl. 3. 6 tiin. — 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. 
Satsbildningsofningar. Skriftlig ofversattning från tyska språket på lårorummet.

Kl. 4. R. & L. tillsammans 4 tim. — Låsofningar i Sundéns och Modins låsebok med re- 
dogbrelse for innehållet af det låsta. Formlåran (kap. 1—7) och satslåran fullstån- 
digt efter Sundéns språklåra. Det vigtigaste af svenska språkets syntax. Satsana
lys. Interpunktionsbfningar. Skriftliga bfversåttningar från tyskan på lårorummet.

Kl. 5. R. & L. tillsammans 3 tim. — Låsofningar. Svenska språkets syntax jåmte satsof- 
ningar. Repetition af form- och satslåra. En uppsats eller ofversattning livaran- 
nan vecka.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassislm och Rcala linien. 2 tim. hvardera. — Låsning af skan
dinavisk literatur jåmte underråttelser om forfattarne. Oi'dbildningslåra. Satsana
lys. Verslåra. En uppsats eller ofversattning hvarannan vecka.
Hogre afdeln. Klassislw och Keala linien. 2 tim. hvardera. — Låsning af skan
dinavisk literatur såsom i foregående afdelning. Ofversigt af nordiska mytologien 
med ledning af Sundéns lårobok jåmte låsning af Eddans Gudasånger i Godeckes bf- 
versåttning. En uppsats eller bfversåttning hvarannan vecka.

Kl. 7. Lagre afdeln 2 tim. — Losning af skandinavisk literatur. Dispositions- och tal- 
bfningar. Literaturhistoria med ledning af Claesons lårobok t. o. m. Gustavianska 
perioden. En utforligare uppsats i månaden.
Hogre afdeln. 2 tim. — Låsning som i foregående afdelning. Ofningar i disposi
tion. Literaturhistoria. Uppsatser enligt låroverksstadgan.

Latin.

Kl. 4. 8 tim. — Tbrnebladhs elementarbok: 38 stycken. — Grammatik: det allmåunaste
af formlåran efter Ellendt-Seyfferts lårobok.

Kl. 5. 8 tim. — Cornelius Nepos: Aristides, Cimon, Lysander, Alcibiades, Conon, Thrasy-
bulus. — Grammatik: formlåran och kasuslåran efter Ellendt-Seyfferts lårobok. — 
Extemporerade ofningar.

Kl. 6. Hogre afdeln. 8 tim. — Livius: 42 kap. af forstå boken. — Virgilius: Æn. fjerde 
boken. — Grammatik och prosodik efter Rabes lårobok. — Extemporerade ofningar 
på lårorummet. — Ett hemthema hvarje vecka.
Lagre afdeln. 8 tim. —• Cæsar: forstå boken af de" bello Gallico. — Ovidius: Me- 
tamorphoserna: Quattuor ætates, Lycaon, Diluvium. — Grammatik och prosodik efter 
Ellent-Seyffert. — Extemporerade ofningar på lårorummet. — Ett hemthema hvarje 
vecka.

Kl. 7. Lagre afdeln. 8 tim. — Livius 1,30—111,30. — Virgilius Æneid.: I. — Horatius 
Od. 1,1—20. — Repetition af Grammatiken. — Extemporalier. — Ett hemthema 
hvarje vecka.
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Hogre afdeln. 8 tim. — Livius 111,36—72. — Virgilius Æn.: V—VI,350. — Ho- 
ratius Od. 1,21—38; IV. — Cicero Oratio pro Milone. — Grammatik repeterad. — 
Extemporalier. — Antiqviteter. — Ett hemthema hvarje vecka.

Grekiska.

Kl. 6. Lagre afdeln. 7 tim. — Grammatik: Det vigtigaste af formlåran till de oregel
bundna verben. — Aulins låsebok: Valda ofningar. — Xenofons Anabasis: 1,1, 2.
Hogre afdeln. 7 tim. — Grammatik: Formlåran fullstandigare till de oregelbundna 
verben. — Xenofons Anabasis I, II. — Homéri Odyssé 1,1—100, jemte motsvarande 
ur Episka formlåran.

Kl. 7. Lagre afdeln. 6 tim. — Grammatik: Oregelbundna verb, repetition af ofriga form
låran. — Det vigtigaste af Syntaxen till Infinitiven. — Xenofons Anabasis III, IV. 
— Homeri Odyssé I, II, III,1—300. — Grunddragen af Episka formlåran.
Hogre afdeln. 6 tim. — Grammatiken afslutad och repeterad. ■— Xenofons Ana
basis V,7—VI,5. Plato : Krito och Apologia Socratis. — Homeri Iliad III, VI, jemte 
delvis repetition af det foregående. — Extemporerad låsning. — Skrifofningar å 
lårorummet.

Hebreiska.

Kl. 7. 2 tim. — Grammatik efter Lindbergs larobok. — Ofversåttning: Davids psalmer 1—5.

Tyska.

Kl. 1. 6 tim. — Substantivens, adjektivens, personliga, possessiva och demonstrativa pro
nomens samt hjelpverbens bojning jåmte det svaga regelbundna verbets aktiva och 
passiva former efter Calwagens språklåra. — Ofningar i sårskiljande af deu enkla 
satsens delar. — Calwagens elementarbok: kurs I samt af kurs II st. 1—3, 5, 6 
dels muntligen, dels skriftligen genomgångna.

Kl. 2. 7 tim. — Det vigtigaste af formlåran efter Calwagens språklåra. — Calwagens e-
lementarbok: 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 ofrigt efter Cal
wagens språklåra. — Calwagens elementarbok: 2:a afdeln. fullståndigt samt extem
poralier st. 1—12. — Vokabellåsning och skrifofningar på lårorummet.

Kl. 4. R. & L. tillsammans 4 tim. — Formlåran efter Calwagen repeterad samt af synta
xen det vigtigaste till verbet. — Calwagens låsbok: sid. 1—47. — Extemporalier 
efter Calwagens elementarbok. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Kl. 5. R. & L. tillsammans 3 tim. — Formlåran och det vigtigaste af syntaxen efter Flach. 
— Calwagens låsbok: sid. 47 — 94 af pros. afdeln. samt st. 1 —12 af poetiska afd. 
— Extemporalier efter Calwagens elementarbok. — Ett hemthema hvarannan vecka.
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Kl. 6- Lagre afdeln. Klassislca linien. 1 lim. — Repetition af grammatiken. — Calwa
gens låsbok : sid. 53 —103 af pros. afdeln. samt st. 13—20 af poet, afdeln.
Real-linien. 2 tim. — Grammatiken repeterad. — Calwagens liisbok st. 12—16, 
19, 23, 29 af pros. afdeln. samt st. 13—20 af poetiska afdeln. — Extemporalier 
dels efter Sandstens dels efter Hammars ofningar. — Ett hemthema hvarannan vecka.
Hijgre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Hjorts språklåra fullståndigt med repe
tition. — Calwagens låsbok st. 15 —19, 23, 28, 29, 36 af pros. afdeln. samt st. 21 
—27 af poet, afdeln. — Lokutionsofningar.
Real-linien. 2 tim. — Det samma som klassiska linien samt dessutom Schillers 
"Maria Stuart.” — Lokutions- och talofningar. — Ett hemthema hvarannan vecka.

Ewjelska.

Kl. 4.. Rcal-linien. 7 tim. — Modins språklåra och elementarbok: uttals- och formlåra in- 
bfvade i sammanhang med elementarbokens l:a kurs. — Moréns låsbok for yngre 
begynnare. — Skrifofningar på lårorummet.

Kl. 5. Rcal-linien. 7 tim. — Modins språklåra: formlåran fullståndigare; hufvudreglorna af 
syntaxen inbfvade i sammanhang med elementarbokens 2:a kurs. — Sturzen-Beckers 
låsbok: l:a kurs. sid. 1—68. — Skrifofningar på lårorummet.

Kl. G. Lagre afdeln. Iclte-G-r efter. 4 tim. — Modins språklåra: uttalslåran samt det vig
tigaste af formlåran. — Elementarboken: l:a kursen. — Sturzen-Beckers låsbok: 
forstå afdeln. af forstå kursen.
Real-linien. 3 tim. — Modins språklåra: formlåran samt syntaxen fullståndigare till 
Verbets hufvudformer. — Sturzen-Beckers låsbok: l:a kursen, sid. 49 —150. —Ex 
temporerade ofningar. -— Ett hemthema i månaden.
Hijgre afdeln. Icke-Greker. 4 tim. — Modins språklåra: repetition af formlåran 
samt det vigtigaste af syntaxen i sammanhang med 2:a kursen af elementarboken. — 
Sturzen Beckers låsbok: l:a kursen, sid 23—166. — Lokutions- och talofningar.
Real-linien. 3 tim. — Modins språklåra: formlåran och syntaxen fullståndigare. — 
Sturzen-Beckers låsbok: l:a kursen, sid. 87 till slutet. — Extemporerade ofningar. 
— Ett hemthema i månaden.

Kl. 7. Lagre afdeln. A. 2 tim. (frivill.) — Modins språklåra: uttalslåran samt formlåran 
jåmte forstå kap. af syntaxen. — Elementarboken: l:a kursen. — Sturzen-Beckers 
låsbok: forstå afdeln. af forstå kursen.
Lagre afdeln. B. 2 tim. — Modins språklåra: repetition af formlåran och syn
taxen. — Sturzen-Beckers låsbok: l:a kursen, sid. 130 till slutet. — Talofningar 
efter "the English Echo."
Hijgre afdeln. A. 1 tim. (frivill.) — Repetition af formlåran samt det vigtigaste 
af syntaxen i sammanhang med vissa stycken af elementarbokens 2:a kurs. — Stur
zen-Beckers låsbok: l:a kursen, sid. 1—77.
Hijgre afdeln. B. 2 tim. — Modins språklåra fullståndigt. — Sturzen-Beckers 
låsbok: 2:a kursen, sid. 108 till slutet jåmte den poetiska afdeln. Shakspeares "Ju
lius Cæsar." — Talofningar efter "the English Echo.”
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Franska.

Kl. 5. R. & L. 3 tim. — Oides språklåra: forstå kursen af kap. 1—6. — Oides låsbok: 
ofversattning till svenska och till franska af st. 1 — 34.

Kl. 6. Lagre ajdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oides språklåra: l:a och 2:a kursen af 
kap. 2—7. — Oides låsbok: l:a afdeln. st. 34—75. — Ofversåttn. till franska af 
st. 31—68 dels muntligen dels skriftligen på lårorummet. — Lokutionsofningar.
Real-linien. 4 tim. — Lika med den klassiska.
Hogre afdeln. Klassislca linien. 4 tim. — Oides språklåra: l:a och 2:a kursen af 
kap. 2—9. — Oides låsbok: 2:a afdeln. st. 15—114 samt af 3:e afdeln. st. 4. — 
Ofversattning till franska af st. 31—68. — Lokutionsofningar.
Real-linien. 4 tim. — Oides språklåra: lika med den klassiska linien. —Oides lås
bok: hela 2-a och 3:e afdeln. — Ofversattning till franska af st. 41—68 samt ex- 
temporalier efter Pauli och Philp. — Lokutionsofningar. — Båda linierna skrif- 
bfningar på lårorummet.

Kl. 7. Lagre afdeln. A. 3 tim. — Oides språklåra: kap. 2—11. — Oides låsbok: 2:a 
afdeln. st. 101—114 samt hela 3:e afdeln. jåmte de poefiska styckena. — "L’ambi- 
tieux" af Scribe, akt. 1—5. Extemporalier och skrifofningar efter Pauli och Philp. 
— Ett hemthema hvarannan vecka.
Lagre afdeln. B. 4 tim. — Det samma som afdeln. A samt dessutom skrif- och 
lokutionsofningar på lårorummet efter Drysén.
Hogre afdeln. A. 3 tim. — Oides låsbok fullståndigt med repetition. — "L’hon- 
neur et l’argent" af Ponsard, akt. 3—5. ”Le Tartuffe" af Moliére. "Hernani" af 
V. Hugo. — Extemporalier efter Philp. — Lokutions- och talbfningar. — Ett hem
thema hvarannan vecka.
Hogre afdeln. B. 4 tim. — Det samma som afdeln. A samt dessutom talbfningar 
dels efter ”Echo frangais”, dels med ledning af stycken ur Oides låsbok.

Historia och Geografi.

Kl. 1. 4 tin. (2 i hist, och 2 i geogr.) Historia: Ekelunds mindre lårobok till Gustaf I
jemte låsning af samma period i Sjbgrens låsebok. — Geografi: det allmånnaste om 
verldsdelarna efter jordglob och globkartor. Sverige, Norge och Danmark efter 
Palmblads lårobok.

Kl. 3. o tim. (3 i hist. 2 i geogr.) Historia: Ekelunds lårobok från och med Gustaf I 
till och med Carl XII jemte låsning af samma period i Alanders låsebok. — Geo
grafi: ofriga Europas.

Kl. 3. 5 tim. (4 i hist. 1 i geogr.) Historia: från ocb med Carl X Gustaf jemte låsning
af samma period i Alanders låsebok. — Geografi: Asiens, Afrikas, Amerikas och 
Australiens.

Kl. 4. R. & L. 5 tim. (4 i hist. 1 i geogr.) Historia: Gamla och Medeltidens efter Pal
lins lårobok jemte låsebok af Sjbgren. — Geografi: den mathematiska samt Euro
pas och Asiens fysiska och politiska.

Kl. 5. R, Æ L. 4 tim. — Allmån historia: repetition af Gamla och Medeltidens. Nyare 

3
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tidens af Pallin Isist och repeterad. Svenska historien efter Ekelunds mindre laro
bok repeterad. — Geografi: den matematiska samt alla verldsdelarnas fysiska och 
politiska.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Gamla och Medeltidens efter 
Piitz lårobocker jemte repetition. — Geografi: repetition af de skandinaviska lån- 
dernas.
Real-linien. 3 tim. — Historia: Faderneslandets från och med Gustaf I efter Eke
lunds storre sammandi'ag jemte repetition. — Geografi: repetition af de skandinavi
ska landernas.
Hiigre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Hela Svenska historien efter Ekelunds 
storre sammandrag jemte repetition.
Real-linien. 3 tim. — Historia: Palmblads larobok i Nyare tidens till Franska re
volution genomgången och Sera gånger repeterad; repetition af faderneslandets hi
storia från och med Gustaf I. — Geografi: repetition af den fysiska samt af de 
skandinaviska landernas fysiska och politiska.

Kl. 7. Lagre afdeln. 3 tim. — Historia: Palmblads larobok i Nyare tidens till 1815 samt 
repetition af faderneslandets från Gustaf I.
Hiigre afdeln. 3 tim. Repetition af Gamla, Medeltidens och Nyare tidens histo
ria åfvensom af Faderneslandets. — Geografi: repetition.

Matematik.

Kl. 1. 4 tim. — Aritmetik (Nystroms larobok): de fyra råknesåtten med hela tal samt til-
låmpning på sorter; låran om decimaler meddelad i sammanhang med reduktion af 
dekadiska sorter; hufvudråkning.

Kl. 3. 5 tim. — Aritm.: de fyra råknesåtten med brak samt tillempning på sorter; huf
vudråkning. — Geometri: åskådningslåra samt | timme linearteckning i veckan.

Kl. 3. 5 tim. — Aritm. (Nystroms larobok): låran om brak afslutad; tillåmpning på gamla
och nya sorter, regula de tri. procentråkning; metersystemet — Geometri: Eukli- 
des B. I, satserna 1—12 med bevis for problemen; linearteckning.

Kl. 4. R- & L. tilis. 5 tim. — Aritm.: bolagsråkning, repet. af regula de tri och intresse- 
råkning. — Geometri: Euklides (Lindman) bock. I, II.— Algebra (Bjorling): obrutna 
qvant:s, add., subtr., multipl. Och uppdelning i faktorer.

Kl. 5. R- & L. tilis. 5 tim. — Aritm.: Bolagsråkning, planimetriska och stereom. råkne- 
exempel; repet. af reg. de tri och intresseråkning. — Geom.: Euklides (Lindman): 
bbck. III, IV; strodda problem efter Todhunter. — Algebra (Bjorling): obrutna qvantis 
division, låran om brak och negat. qvant:r; låttare eqvationer af l:a gr. med en o- 
bekant.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Aritm.: bolags- och alligationsråkning, 
repet. af intresse-, rabatt- och diskontråkning. — Geom.: repet. af Eukl. I och II 
jemte problemofningar efter Todhunter. — Algebra: eqyat. af l:a gr. med en obe- 
kant, irrationela qvant:r, qvadratrotter, råkning med radikaler; Bjorlings problem
samling l:a afdeln. I, II, III, IV. — Lcke-G-rekerna dessutom probl. ofningar efter 
Bjorling, Lindman och Todhunter 1 tim. i veckan.
Real-linien. 7 tim. — Aritm.: bolagsråkning. — Algebra (Bjorling): eqvat:r af l:a 
gr. med en obekant, irrationela qvant:r, qvadratrotter, råkning med radikaler, ima- 
ginåra qvant:r; eqvat:r af 2:a gr. till § 3 af kap. VIII; problemen 1—17 i lårobo- 
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ken och i Bjørlings samling l:a afdeln. — Geom.: repet. af Eukl. I, II jemte pro
blem efter Todhunter. — En skriftlig uppsats i månaden.
Irlogre afdeln. Klassislca linien. 3 tim. — Algebra: qvadratrotter, råkning med 
radikaler, imaginåra qvantiteter; eqvationer af l:sta graden med en obekant, eqva
tioner af 2:dra graden (till § 3 i Bjorlings lårobok); problemofningar; proportions
laran (Hultman). — Geometri: ofningssatser (Todh.) for tillåmpning af Eukl. I—III. 
— Icke-Grekerna. 1 tim. — Algebraiska problem (efter Lindman) samt eqvationer 
af l:sta graden med flera obekanta.
Real-linien. 7 tim. — Algebra: eqvationer af l:sta graden med flera obekanta, e- 
qvationer af 2:dra graden med en obekant; proportionslaran (Hultman); låran om 
rotter, potenser, logaritmer och serier (efter Lindman); problem. — Geometri: pro
portionslårans tillåmpning på plan-geometrien (Lindman); problem. — En skriftlig 
uppsats i månaden.

Kl. 7. Lagre afdeln. Klassislca linien. 3 tim. — Algebra: eqvationer af 2:dra graden 
och rot-eqvationer samt tillåmpning håraf på problem af planimetriskt och omvåx- 
lande innehåll. — Geometri: proportionslårans tillåmpning på plangeometrien till 
laran om likstålda figurer (Lindman) samt problem for tillåmpning såval håraf som 
af foregående kurs. — Icke-Grelcerna. 1 tim. — Geometriska och algebraiska pro
blem samt laran om rotter och potenser (efter Lindman).
llogre afdeln. Klassislca linien. 3 tim. — Algebra: eqvationer af l:sta graden med 
flera obekanta; problem; repetition. — Geometri: proportionslårans tillåmpning på 
plangeometrien afslutad; problem; repetition. — Iclce-Grelcerna. 1 tim. — Låran 
om rotter, potenser och logaritmer (efter Lindman) samt dfning i logaritmiska ta
bellers bruk.

En lårjunge har dessutom genomgått stereometrien (Guldberg), trigonometrien 
(Phragmén), koniska sektioner (Hallstrom) samt forstå grunderna af analytiska geo
metrien (Jocknick).

Naturalhistoria och Naturlara.

Kl. 1. 2 tim. — Ofversigt af menniskans kroppsbyggnad med ledning af Gumperts vågg-
taflor. Beskrifning af typer for de vigtigaste afdelningarne af dåggdjur och foglar 
efter Almqvists och Lagerstedts lårobok samt af 13 våxter efter samma lårobok. 
Undersdkning af lefvande våxter på lårorummet.

Kl. 2. 2 tim. — Repetition af låran om menniskokroppens byggnad. Zoologi efter Sand-
bergs lårobok (sidd. 32—80). Botanik efter samma lårobok (sidd. 129—150). 
Sexualsystemet genomgånget med ledning af Thedenii skolbotanik och lefvande våx
ter. Exkursioner.

Kl. 3. 2 tim. Dåggdjur och foglar efter Sandbergs lårobok (sidd. 57 99). De frogom-
miga våxterna efter samma lårobok (sidd. 150—179). Undersdkning af lefvande 
våxter. Exkursioner.

Kl. 4. 2 tim. — De ryggradslosa djuren efter Sandbergs lårobok (sidd. 108 —128). En-
hjertbladiga, nakenfroiga och kryptogama våxter efter samma lårobok (sidd. 174— 
186). Låran om jemvigt och rorelse, Ijudet, Ijuset och vårmet efter samma lårobok 
(sidd. 243—300). Om eld, luft och vatten såsom inledning till kemien, mundtligt 
meddeladt. Exkursioner.

Kl. 5. 2 tim. — Zoologi och botanik, mineralogi och geologi samt astronomi efter Sand
bergs lårobok. Undersokning af lefvande våxter. Exkursioner.
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Ri. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Botanik: Areschougs lårobok (Lund 
1875), 3:e afdeln., innehållande de Fanerogama våxternas systematiska indelning. 
Undersokning af våxter. Exkursioner.
Real-linien. 1 tim. — Botanik: Samma kurs som klass. linien.
Hogre afdeln. Klassislca linien. 1 tim. — Botanik: Areschougs lårobok, 3:e afd. 
fr. de monokotyla våxtfamiljerna samt repetition af 3:e afdelningen. Undersbkning 
af våxter. Exkursioner. Zoologi, det vigtigaste om menniskokroppens byggnad ef
ter Wahlstedts mindre lårobok.
Real-linien. .1 tim. — Botanik och Zoologi. Samma kurs som klass. linien.

Kemi och Fysik.

Kl. 6. Lagre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Fysik: Christies lårobok till § 33, om 
fasta, flytande och gasformiga kroppars egenskaper.
Real-linien. — Fysik 3 tim. Floderi lårobok, statiken med problemlosningar samt 
låran om Magnetism och Elektricitet. — Kemi 2 tim. Blomstrands lårobok till 
metallerna.
Hogre afdeln. Klassislca linien. 1 tim. — Fysik: Christies lårobok, låran om Iju- 
det och Ijuset.
Real-linien- — Fysik 3 tim. Floderi lårobok, låran om Ijudet, Ijuset och vårmet. 
Kemi 2 tim. Blomstrands lårobok, metallerna och repetition af metalloiderna.

Kl. 7. Lagre afdelningen. Klass. linien. — Fysik 2 tim. Låran om Ijudet, Ijuset och 
friktionselektriciteten efter Christies lårobok samt ofning i losning af problem for 
tillåmpniug af denua och foregående kurs.
Hogre afdeln. Klassiska linien. — Fysik 2 tim. Repetition af låran om Ijudet, 
Ijuset, vårmet, elektricitet och magnetism.

Filosofisk Propedeutik.

Kl. 7. Lagre afdeln. 1 tim. — Antropologi efter Sjobergs och Klingbergs lårobok.
Hogre afdeln. 1 tim. — Antropologi och Logik efter Sjobergs och Klingbergs lå- 
robocker.

I vålskrifning hafva klass. 2—3 undervisats hvardera en timme, klassen 1 två 
timmar i veckan.

Undervisningen i teckning har varit på foljande sått anordnad:
Kl. 1. 1 tim. — Forstå afdelningen af den bundna teckningen efter Stuhlmanns system,

utford i ritbok med quadratiskt rutnåt.
Kl. 2- 1 tim. — Senare hålften af nyssnåmda afdelning samt storre delen af den bundna

teckningens andra afdelning, utfordt i ritbok med punkteradt papper.
Kl. 3. 1 tim. — Hela andra afdelningen af den bundna teckningen.
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Kl. 4. R. 3 tim. — Stuhlmanns våggtaflor, storre delen af Wohliens d:o samt några Stuhl- 
manns gipser for konturteckning.
De forstå grunderna i linearteckning.
Frivill. 1 tim. — Forberedande ofningar i den fria teckningen, Stuhlmanns och en 
del af Wohliens våggtaflor.

Kl. 5. R. 3 tim. — Det samma som 4:de realklassen.
Frivill. 2 tim. — Storre delen af Stuhlmanns och Wohliens våggtaflor.

Kl. 6:1. Heal. 3 tim. — Det samma som 4:de och 5:te realklasserna.
Icke-Greker. 2 tim. — Stuhlmanns och Wohliens våggtaflor.

Kl. 6:2. Heal. 3 tim. — Det samma som 6;te lagre realklassen.
Icke-Greker. 2 tim. — Det samma som 6:te realkl., men utan linearteckning.

Kl. 7:i.
Kl. 7:2.

Icke-Greker. 2 tim. — Det samma som 6:te realkl., utan linearteckning.
Icke-Greker. 2 tim. — Storre delen af Stuhlmans gipser for konturteckning, några 
af hans gipser for skuggning samt några Wienergipser, framstållande åtskilliga or
namentika former.

Den 3 December inspekterades teckningsofningarna vid laroverket af Slottsinten- 
denten, R. W. O. E. A. Jacobsson.

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

For de sarskilda sångklasserna hafva kurserna och undervisningstiden varit fol- 
jande:
Forstå sångklassen (27 elever) 1 tim.: 17 stycken af Lundhs sångskola.
Andra „ (28 elever) 1 tim.: l:sta delen af Lundhs sångskola.
Tredje „ (27 elever) 1 tim.: Cronhamns sånglara fullståndigt.
Fjerde ,, (23 elever) 2 tim.: Blandade Chorer, Duetter och Trior.
Femte „ (35 elever) 2 timmar: Blandade Chorer och Qvartetter.

Åfven hafva 16 elever 1 timme ofvats i notlåsning samt kånnedom om musikali- 
ska tecken och termer. Dessutom hafva de 3 lågsta sångklasserna haft 1 timme i 
veckan koralsång, hvari åfven 4:de sångklassen deltagit 1 timme hvarje månad.

Samtlige sångelevernas antal har varit 156.
I Violinspelning hafva 16 lårjungar erhållit undervisning. Af dessa har en ge- 

nomgått stbrsta delen af Davids Violinskola, Kaysers samt storre delen af Kreutzers 
etyder.

De ofriga hafva undervisats efter Kaysers etyder l:sta håft. åfvensom efter Hen
nings violinskola l:a och 2:a delen. Undervisningstiden har varit 2 timmar i veckan.

I Orgelspelning hafva 10 lårjungar ofvats tillsammans 1 timme i veckan.
Vid G-ymnastik- och Vapenofningarna voro under kalenderåret 1879 lårjungarna 

fordelade på trenne afdelningar sålunda, att 7:2 utgjorde en afdelning, 7:i—5 en af- 
delning och 4—1 en afdelning. Andra afdelningen var indelad i 4, den tredje i 8 un
gefår lika stora underafdelningar. Gymnastikofningarna egde rum under Vårtermi
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nen for klass. 7: i—5 Måndagar och Onsdagar kl. 6—7, Fredagar kl. 5—6; for klass. 
4—1 Måndagar och Onsdagar kl. 5—6, Fredagar kl. 6—7. Under- Hostterminen hade 
klass. 7: i—5 sina ofningar kl. |11—11 och klass. 4—1 sina kl. 12—11 hvarje dag i 
veckan,

Gemensamma ofningar i gevårsexercis och manover for klass. 7: i —5 forehades 
stundom å nåmnde timmar, hvarjemte klass. 5 sårskildt ofvades i dessa åmnen m. m. 
under Vårterminen Tisdagar kl. 5—6 och under Hostterminen Onsdagar vid samma 
tid på dagen. I bajonettfåktning ofvades klass. 7: i—6 under Vårterminen Thorsda- 
gar kl. 10—11 och under Hostterminen Fredagar kl. |6—*7.

I fåktning med florett och sabel erhbllo lårjungarne i klassen 7: 2 undervisning 
under Vårterminen Måndagar kl. 10—11 och Thorsdagar kl. 5—6 samt under Hostter- 
minen Måndagar och Thorsdagar kl. |6—J7.

Målskjutning med salongsgevår forehade klass. 7: i och 6, ett skjutlag i sender, 
å Gymnastiksalen under Vårterminen Lordagar kl. 10—11 och under Hostterminen 
Onsdagar kl. 9—10. Ofriga genom Kongl. Cirkulåret den 23 Mars 1870 foreskrifna 
militårofningar, som erfordra en blidare årstid, egde rum på sårskildt for hvarje gång 
med hånsyn till våderleken beståmd tid, skjutofningarna med klass. 7:2 dock alltid 
på Lordags eftermiddagarna. Ofningarna omfattade målskjutning i skjutbana for kl. 
7:2 samt afdelnings- och kompaniexercis i såvål spridd som sluten ordning for klass. 
7:i och 6. Under Vårterminen anvåndes hårtill (utom en dags gemensam ”utmarsch”) 
13 timmar och under Hostterminen 321 timmar, deraf 7| timmar till målskjutning, 
under ledning af Gymnastiklåraren. Antalet af Gymnastiklårarens undervisningstim
mar har under pågående militårofningar icke inskrånkts.

Den 30 September 1879 inspekterades militårofningarna vid låroverket at Ofverste- 
Lojtnanten vid Kongl. Uplands Regemente R. S. O., S. G. R. von Bahr.

Den 3—4 Oktober besoktes låroverket af Kaptenen R. W. O., R. R. S:t St. O. 
3:e kl. L. IH. Torngren, enligt offentligt uppdrag, for infbrande af s. k. fria lekar.
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Betraffan.de från Gymnastikofningarna befriade lårjnngar, se nedanstående upp- 
gift:

Tabellarisk uppgift
å antalet larjungar, som på grund af nedanstående- orsalcer icke deltagit i gymnastilc- 

dfningarne vid Westerås allmånna låroverk. *)

Termin 
och 

åldersgrupp.

S j u k d 0 m a r
I 

A
ndra orsaker.

Sum
m

a i 
icke dilå

 ri

H
ela antalet 

nårvarande 
larjungar.

i syn- och 
horsel-organ.

i nerv- 
system

et.

i cirkulations- 
organerna.

i andedrågts- 
; 

organerna.

i m
atsm

ålt- 
ningsorgan.

i urin- och 
kons-organ.

i rorelse- 
organerna.

iM
issbildning.

Bråck.

A
llm

ån 
svaghet.

A
ndra sjuk- 
dom

ar.

11 
Sum

m
a.

1

ungar. 
।

ofningarne 
eltagande

Vårtermin 1879.

Under 15 år . . — — 4 1 — 1 — 3 4 2 — 15 — 11 104
15 år ell. derofv. — — 4 6 — — 2 3 4 1 — 20 — 24 135

Summa — — 8 7 — 1 2 6 8 3 — 35 — 35 239
Hosttermin 1879.

Under 15 år . . — — 3 1 — 3 — 1 5 2 — 14 — 14 133
15 år ell. derofv. — — 2 6 — — 4 3 3 1 — 19 — 19 94

Summa 1 — — 5 6 — 3 4 4 8 3 — 33 — 33 227
Vårtermin 1880.

Under 15 år . .

1 __

— — 1 — 1 ;--- 1 1 1 — 4 .— 4 93
15 år ell. derofv. — 4 3 — 3 2 3 1 —— — 16 — 16 128

Summa 1- — 4 4 —— 3 2 4 2 1 — 20 — 20 221

B) Lararne.

Lårarnes tjensteåligganden voro under Hostterminen 1879 på foljande sått for- 
delade:
Undertecknad Rektor: Latin i 7: i och 5, 16 t:r; morgonbonerna,

gudstjensterna, 4 t:r; Latinskrifning i 7: i 20 timmar i veckan.
Lektorn, Fil. Dokt. J. S. Lofberg: Hist, och Greogr. i 7—6; Sven

ska uppsatser i L. 6:2........................................18 „ „
Lektorn, Fil. Dokt. C. H. Jbhansson: Nat.hist, i 6, 4 t:r; Fysik

i 7:2 och 6, 10 t:r; Kemi i R. 6, 4 t:r; Na-
turlåra i 5, 2 t:r; Svenska uppsatser i 6:1;
Klassforeståndare iR. 6:1...................................20 „ „

v. Lektorn, Fil. Kand. J. Janzon: Svenska i 7—4 (utom 1 t:e i
7:1), 18 t:r; Filosofi i 7, 2 t:r; Tyska i L.

*) Som denna uppgift i foregående årsberåttelser meddelats for kalenderår, intages hår, på det 
ingen lucka må uppkomma, uppgift for 3 terminer.

Betraffan.de
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6: i, 1 t:e; Svenska uppsatser i 7:2 och R.
6:2; Klassforeståndare i R. 4.............................21 timmar

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 uppsatser i 7:i . . . ..........................17

Lektorn, Fil. Dokt. Th. D. G. Widegren: Grekiska i 7, 10 t:r; 
Latin i 7:2, 8 t:r; Latinskrifning i 7:2; 
Klassforeståndare i 7:2........................................ 18

Lektorn, Fil. Dokt. J. E. Modin: Franska i 7:2, 4 t:r; Tyska i 
6:2 och R. 6:1, 5 t:r; Engelska med icke 
Greker i 7 och 6:2 8 t:r, med frivilliga i 7, 
3 t:r; Fransk skrifning i 7:2; Tysk skrif- 
ning i R. 6:2 ............ 20

Lektorn, Fil. Dokt. Th. C. C. Billbergh: Mathematik i 7 och 6: 2, 
18 t:r; Fysik i 7:1, 2 t:r; Problemofningar 
med icke Greker i L. 6:2, lt:e; Mathematisk 
skrifning i R. 6:2; Klassforestånd. i R. 6: 2 21

v. Adjunkten, Fil. Dokt. P. C. W. Moler: alla åmnen i 1 (utom 
Kristendom, Kalligrafi och Teckning), 21 t:r; 
Naturlara i 4—2, 8 t:r; morgonbbnerna i 1, 
l*/2 t:e; Klassforeståndare il .........................30'/2

Adjunkten S. H. Rathsman: Franska i 7:i—5, 23 t:r; Fransk 
skrifning i 7:1; Tysk skrifning i R. 6; 1; 
Klassforeståndare i 7:1 . .... ..............................23

Adjunkten, Fil. Dokt. F. J. L. Wulff: Mathematik i 6:1—3, 25 
t:r; Problemofningar med icke Greker i L. 
6:1, 1 t:e; Mathematisk skrifning i R. 6:1;
Klassforeståndare i L. 6:1...................................26

Adjunkten, Fil. Dokt. C. A. Hvasser: Grekiska i 7:i och 6, 16 
t:r; Tyska i 5—3, 9 t:r; Tysk skrifning i 5; 
Klassforeståndare i 5......25

Adjunkten, Fil. Dokt. P. A. Peter son: Hist, och Geogr. i 3 och 
2 &), 10 t:r; Mathematik i 2, 10 t:r; Engel
ska med icke Greker i 6:1, 4 t:r; Svenska i 
2 b) 2 t:r; Tysk skrifning iR. 4; Klassfore
ståndare i 2.....................26

Adjunkten, Fil. Kand. K. A. Stigman: Svenska i 2, 10t:r; Hist, 
och Geogr. i 2 o), 5 t:r; Svensk skrifn. i 4 15 
Anm. For Adj. Stigman. som for sjuklighet 

haft partiel tjenstledighet under hela 
låseåret, har Rektor tjenstgjort 8 t:r 
och v. Adj. Moler 2 t.-r (tilis. 10 t:r i v.)

Adjunkten, Fil. Dokt. C. G. Åstrom: Kristendom i 4—1, 14 t:r;
Svensk skrifning i 5; Klassforeståndare i 3 14

n

n

H

n

n

i?

n

i veckan.

7)

n

H

11

11

11

11

11
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Anni. For Adj. Åstrom, som i egenskap af 
Folkskole-Inspektbr haft partiel tjenst- 
ledighet, har Lektor BiUbergh tjenst- 
gjort 3 t:r, v. Lektor Janzon 4 t:r, 
Adj. Svartz 3 t:r och v. Adj. Molér 
1 t:e (tillsammans 11 t:r i veckan).

Adjunkten, Fil. Dokt. J. A. F. Svartz: Engelska i R. 6,5 och 4, 
20 t:r; Latin i 6:2, 8 t:r; Latinskrifning i 
6:2; Engelsk skrifning i R. 6; Klassfbre- 
ståndare i L. 6:2...... 28 timmar i veckan.

Adjunkten, Fil. Dokt. E. Sandelius: Hist, och Geogr. i 5 och 4,
9 t:r; Latin i 6:1 och 4, 16 t:r; Latinskrif
ning i 6:1; Klassforeståndare i L. 4 . . . 25

v. Adjunkten J. E. G. Hvasser: Svenska i 3, 6 t:r; Tyska i 3
och 2, 19 t:r; Tysk skrifning i L. 4 . . . 25 

Gymnastiklararen, Kapten R. Rolling: Gymnastik och Vapenof- 
ningar i alla klasser (undervisningstiden utom 
schema oberåknad)........... 11

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

Låraren i Teckning, Lojtnant O. Rrander: Kalligrafi och Teck- 
ning i alla klasser  .20

Från och med den 5:te September till Hostterminens slut samt hela Vårterminen 
har Lektor Sundén varit af sjukdom hindrad att tjenstgbra. Adj. Janzon har uppå 
forordnande af H. H. Eforus tjenstgjort såsom vik. Lektor i hans stalle. Adj. Janzons 
tjenstgoringsskyldighet har, likaledes på H. H. Efori forordnande, under samma tid 
uppehållits af Stud, vid Upsala Universitet J. E. G. Hvasser.

Från och med den 12 November till Hostterminens slut var Adj. Peterson af sjuk
dom hindrad att tjenstgora mera ån 4 timmar i veckan. Hans ofriga undervisnings- 
skyldighet uppeholls enligt H. H. Efori forordnande under denna tid af Stud. C. E. 
Qvarforth.

Från och med den 5 April till Vårterminens slut har Adj. C- A. Hvasser varit 
af sjukdom hindrad att tjenstgora; i hans stalle har Stud, vid Upsala Universitet E. 
W. Wall varit fbrordnad till v. Adjunkt.

Från och med den 19 Maj till Vårterminens slut har låraren i Teckning, Lojt
nant Rrander, varit af militåra tjensteåligganden hindrad att tjenstgora vid lårover
ket. Hans undervisningsskyldighet har under tiden till en del uppehållits af Gym- 
nastiklåraren, Kapten Rolling.

Adjunkten H. E. Lyrberg har under hela låseåret varit tjenstledig på grund af 
sjuklighet.

Till vik. Adj. for Adj. Lyrberg hafva varit forordnade: från låseårets borjan till 
den l:a Maj Adj. Molér; ifrån denna tid till Vårterminens slut Kyrhoherden Åstrom.

Vikarierna tillkommande arvodesbelopp af statsmodel utgiira

3
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gjort vid Westerås laroverk och nu går att egna sina insigter och sitt arbete åt kyr-

for Hosttermin.

de ord. larare, som

vik. Lekt. Janzon
vik. Adj. Molér
vik. Adj. E. Hvasser

vik. for Adj. Stigman 
vik. Adj. Qvarforth

103:17.
415:18.
245: 24.

77: 68.
58: 28. 899: 55.

for Vårtermin.

de ord. lårare, som

Kyrkoherden,

vik. Lekt. Janzon 132:94.
vik. Adj. Molér 347:75.
vik. Adj. Åstrom 127: 75.

vik. for Adj. Stigman 88: 97.
vik. Adj. E. Hvasser 269: 97.
vik. Adj. Wall 146:19.

Fil. Dokt. C. Gr. Åstrom, hvilken

1,113: 57.
2,013:12.

alltsedan Hostterminen 1869 tjenst-

kans tjenst, qyarlemnar hår erkånnandet och minnet af en mångsidig och pligttrogen 
verksamhet samt åtfoljes till sitt nya kali af lårjungars uppriktiga tacksamhet och 
embetsbroders hjertliga vålonskningar.

Till den efter Kyrkoherden Åstrom lediga Adjunktsplatsen vid låroverket harH. 
Domkapitlet den 28 Maj 1879 utnåmnt Fil. Dokt. P. C. W. Molér, hvilken den l:sta 
sisti. Maj tilltradde denna befattning, efter att hafva sedan bor jan af låseåret tjenst- 
gjort såsom vik. Adjunkt hårstades. Dokt. Molers hittills varande lårareverksamhet 
beråttigar till de basta fbrhoppningar om ett nitiskt och gagnande arbete i skolans 
tjenst, och vi helsa honom under uppriktiga vålonskningar hjertligen vålkommen i- 
bland oss.

Doktor Moler har om sig lemnat foljande biografiska uppgifter:
Paul Carl Wilhelm Moler år fodd i Gothem socken på Gotland den 21. Maj 1847. Foråldrarne: 

framlidne Kyrkoherden Carl Magnus Melér och ånnu lefvande Margreta Christina Melér, fodd Engbom. 
Intogs i Wisby elementarlåroverk h.t. 1856; aflade afgångsexamen derstådes den 12 Juni 1868 samt in- 
skrefs samma host vid Upsala Universitet. Aflade filosofie kandidatexamen den 29 Maj 1875 och promo- 
verades den 6 September 1877. Genomgick profår i Stockholm låseåret 1875—76 samt forordnades till 
extra lårare h.t. 1876 och vikarierande Adj. låseåren 1877—78, 78—79 vid Soderhamns allmånna laroverk. 
Vikarierande Musiklårare vid samma laroverk låseåren 1877—78, 78—79. Utnåmdes till Adjunkt vid We
sterås h. allmånna laroverk den 28 Maj 1879; vik. Adj. derstådes Hostterm. 1879 samt Vårt. 1880 till d. 
1 Maj.

Af tryeket utgifvit: 'Bidrag till kannedom om vedens byggnad hos dvergbjorken (Betula nana L.)>, 
akademisk afhandling, Upsala 1877.

Någon ledig ordinarie larareplats vid låroverket finnes ej for nårvarande.



C) Lårjungarne.

Antalet nar- och frånvarande larjungar under Hbstterminen 1879 och Vårterminen 
1880 synes af nedanstående Tabell:

H
bstterm

inen 1879. 
Vårterm

inen 1880.

Klas s,
Gemensamma 

linien Reallinien Latinlinien Summa Total- 
9umma.

med utan 
grekisk. Igrekisk. frånva

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

1 30 1 — — — — — 30 1 31
2 40 — — — — — — 40 — 40
3 34 — — — — — — 34 — 34
4 i — — 10 — — 27 — 37 — 37
5 1 --- — 6 — — 17 — 23 — 23ri6: 1 — 12 1 10 2 — 24 1 25
6: 2 — — 8 — g 6 — 17 — 17
7: i — — — — 8 5 1 13 1 14
7: 2 — — — — 5 4 — 9 — 9

| Summa 104 1 36 1 26 61 1 227 3 230

( 1 31 — — — — — — 31 — 31
1 2 38 1 — — — — — 38 1 39
! 3 33 1 — — — — — 33 1 34
। 4 — 9 — — 27 — 36 — 36
' 5 — 7 — — 15 — 22 — 22
j 6: i — — 11 — 9 3 — 23 — 23

6: 2 — — 5 — 3 6 — 14 — 14
7: i — — — — 9 5 — 14 — 14
7: 2 — — — — 5 5 — 10 — 10
Summa 102 2 32 — 26 61 — 221 2 223

I afseende på de under Hostterminen nårvarande lårjungarnes alder se Bil. 1.
I afseende på de under Hostterminen nårvarande lårjungarnes hemorter voro: 

från Westmanlands lån 200; från St. Kopparbergs lan' 15; från Orebro lån 3; från 
Stockholms lån 3; från Upsala lån 3; från Nykopings lån 3.
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I afseende på de under Hostterminen narvarande lårjungarnes hemort i låroverksstaden 
eller å annan ort, se nedanståcnde Tabéll:

Klass.
Antal lårjungar som "bo

Summai laroverks- 
staden

på annan 
ort

1 20 10 30
2 26 14 40
3 17 17 34

R. 4 5 5 10
L. 4 7 20 27
R. 5 2 4 6
L. 5 8 9 17
R. 6: i 4 8 12
L. 6: i 3 9 12
R. 6: 2 5 3 8
L. 6: 2 2 7 9
L. 7: i 3 10 13
L. 7: 2 2 7 9

Summa 104 123 227

I sjunde latinklassen hafva under Hostterminen 1879 två lårjungar deltagit i un
dervisningen i Grekiska och tillika begagnat sig af undervisningen i Engelska och He- 
breiska; fyra hafva last Grekiska och Engelska, men icke Hebreiska, två Grekiska och 
Hebreiska men icke Engelska.

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

Hemlexor hafva blifvit lårjungarne i alla klasser foresatta: i klasserna 1—5 i all- 
månhet i 2me låroamnen for hvarje dag, i de ofriga i 3:ne; och kunna dessa hemle
xor anses hafva upptagit i klass. 1 en timme, i 2 och 3 två, i 4 och 5 tre samt i 6 
och 7 tillsammans med de skriftliga hemarbetena fyra timmar om dagen.

Helsotillståndet bland lårjungarne har under hela laseåret varit i allmånhet till- 
fredsstållande. Hvad deras kroppskonstitution betraffar, så kan den sågas 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.

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

Af de 45 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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Forteckning ofrer under sistforfiutna kalenderår afgångna larjungar 

samt dem angående uppgifter.
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Carl Robert Landin . . 7:1 1
Karl Johap Sandberg . . 2 — — __ 1 —
Carl Axel Lofgren . . . R. 4 — _ __ 1 —
C. W. Wiewagg .... 7: 2 — — 1 — — ofvergång till Universitetet.
J. E. Pettersson.... 7: 2 — _ 1 — — d:o.
P. F. Wassberg . . . . 7: 2 _ _ 1 — _ att ofvergå till Landtbruksinstitut.
P. J. Wallén.................... 7: 2 — __ 1 — —
E. A. Lyckman .... 7: 2 — — 1 — —
J. A. Sjostrom .... 7: 2 — — 1 — —
P. R. Ekvall..................... 7: 2 — _ 1 — —
A. V. S. Åstrom .... 7: 2 — — 1 — — ofvergång till Universitetet.
J. A. Magnusson . . . 7: 2 _ __ 1 _ _
0. A. Ostrom.................... 7: 2 _ _ 1 _ __
A. Jernberg ..................... 7: 2 — — 1 — —
Th. W. Kalén ...... 7: 2 — — 1 — —

■ T. Stenman..................... 7:2 _ _ I — — att ingå vid Tullverket.
C. G. M. Valin .... 7: 2 — — 1 — — att ingå vid Postverket.

’H. E. Ringdahl .... 7:2 — — 1 — — ofvergång till Universitetet.
P. H. H. Linder .... 2 1 — — — — att ofvergå till Linkbpings lårov.
C. A. Ljunggren .... R. 6: 2 1 — — — — att ofvergå till Upsala laroverk.
E. A. Jernberg .... L. 5 1 — — — — d:o.
A. J. S. Lindgren . R. 5 1 — — — — att soka intrade vid Chalmerska

slojdskolan.
R. Z. Peterson .... L. 4 1 — _ — — att ofvergå till Upsalah. allm. lårov.
A. 0. Valin ; . . . , B. 5 1 — — — — att blifva brukselev.
B. A. Westerlund . . . 2 1 — __ _ __ att ofvergå till Upsala laroverk.
J. R. Andersson .... R. 6: 2 1 — — — — att ofvergå till reallårov. i Sthm.
K. A. I. Berg..................... R. 4 1 — — — — att blifva landtbrukare.
H. Zethelius.................... 7: 2 1 — _  . — — att privat fortsatta studierna.
A. F. Hallmodin.... 7: 1 1 — __ — — att ingå på Handelskontor.
C. M. Hallmodin . . . L. 6: 2 1 — _ — — att ingå vid Jernvågen.
G. E. Lindstrom . . . R. 5 1 — _ _ — att ingå i Handel.
V. A. Jåderblom . . . L. 4 1 — _ — — att blifva landtbrukare.
Carl Alfr. Eriksson . . 2 1 — _ _ — att ingå- i praktiskt yrke.
M. E. Cassel.................... R. 7: 1 1 — _ — _
F. A. Mostrom .... R. 7: 1 1 — _ — _ att sedan Reallinien i 7:de klas-
P. R. Norberg .... R. 7: 1 1 — _ — — sen hår blifvit borttagen privat
C. Berg............................... R. 7:1 1 — _ — — fortsatta sina studier.
A. Ojermark..................... R. 7: 1 1 — _ — —
A. H. Bjuggren .... R. 6:2 1 — _ __ — att blifva landtbrukare.
J. A. Kjellborg .... R. 6: 2 1 — — — __ att ingå i Handel.
Alb. Em. Lundgren . . L. 4 1 — _ — _ att blifva landtbrukare.
J. E. Frostrom .... R. 6:1 1 — _ — — att ingå i Handel.
C. V. F. Rydstrom . . R. 4 1 — _ — — att soka intrade vid Slbjdskola.
B. J. Sjostrom .... 2 1 — _ _ _ att privat fortsatta studierna.
0. A. Lundbeck .... 2 1 — _ — — att ingå i Handel.
E. B. Johansson .... 3 1 — _ — _ att privat fortsatta studierna.
David Nyvall.................... L. 6: 2 1 — _ — _ d:o.
A. E. Andersson .... R. 4 1 — __ _ — att blifva landtbrukare.
A. F. Axelsson .... 3 1 —— _ _ _ att privat fortsatta studierna.
C. F. Fredriksson . . . 2 1 — __ — _ att ingå i praktiskt yrke.
E. A. Lofgren .... R. 6:1 — 1 — — — att ofvergå till Upsala laroverk.
C. H. G. Karlsson . . L. O — 1 _ __ — att ingå på Handelskontor.
E. G. H. Pettersson . . R. 4 — 1 _ — — att blifva brukselev.
A. Decker......................... R 6: 2 _ 1 _ — _ att ofvergå till annat allm. lårov.
August Eriksson .... L. 4 _ _ _ 1 _
K. 0. L. Fleming . . . L. 5 _ 1 _ — _ att ofvergå till annat allm. lårov.
L. Ekblom......................... L. 4 — 1 _ — _ att ingå i Handel.
E. G. Frostrom .... R. 6: 2 _ 1 _ _ __ d:o.
Axel Wallén.................... 2 — 1 — — — att ingå i praktiskt yrke.
A. Helander.................... R. 6: 2 — 1 — — — att ofvergå till annat låroverk.
F. Th. Tidestrbm . . . R. 6: 1 _ 1 __ — — att blifva brukselev.
H. L. Andersson.... 2 — 1 — — — att ingå i praktiskt yrke.

Summa — 1 32 । 11 1 15 4 62 1 1
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Beloppet af under sistforflutna kalenderår till lårjungarne utdelade stipendier ut- 
gjorde Kr. 1,654:84; premier och. understod Kr. 604:01 eller tillsammans Kr. 2,258:85.

Under Hostterminen 1879 hafva 43 och under Vårterminen 1880 38 lårjungar va
rit befriade från afgift till både bibliotheks- och materielkassan samt byggnadsfon
den ; från afgift till byggnadsfonden men icke till bibliotheks- och materielkassan be- 
friades Hostterminen 18 och Vårterminen 19 lårjungar; ingen lårjunge har varit be- 
friad från afgift till bibliotheks- och materielkassan, men icke till byggnadsfonden.

D) Undervisningsmateriel.

Under denna rubrik upptages hår forst det hufvudsakliga af den vid låroverket 
befintliga undervisningsmaterielen i de sårskilda åmnena och sedan det vigtigare dit- 
horande, som for året tillkommit.

a) Kristendom.
H. M. Melin: Evangelierna och Apostlagerningarna; I. M. Lindblad: två årgån- 

gar predikningar; Ros: Postilla; C. P. Hagberg d:o; kartor ofver Palestina.

I) Modersmålet.
Tegners, Runebergs och Stagnelii Samlade Skrifter, Malmstroms Diktér, Bjur- 

sténs Låsebok, Hammerichs Danska och Norska låsestycken, Lindblads Danska låsø- 
bok, Floors Haandbog i den danske litteratur, Nygaards Oldnorsk Læsebog, Godeckes 
ofversåttning af Eddan, Rydqvists svenska språkets lagar, Dalins ordbok ofver sven
ska språket, Molbechs Danske Ordbog.

c) Klassiska språk.
Lexica af Forcellini, Klotz, Georges, Cavallin, Salenius, Lindfors, Rich, Liibker, 

Passow, Benseler; Antiqviteter af Lange, Curtius, Guhl & Ko liner, Lyth; Mommsen: 
Rom. Geschichte; Schlyter: Monumenta Antiqvitatis; åtskilliga Auctores class: Sallu- 
stius, Curtius, Justinus, Homerus, Xenophon; Curtii Etymologi; Lofstedts och Ellendt 
Seyfferts Grammatikor; åtskilliga låsbocker; Roma vetus (karta på våf).

d) Fr&mmande lefvande språk.
Webster, Dictionary unabridged 1 ex.; Dalin A. F., Fransk-Svensk ordbok 1 ex.; 

Dubb P. J. O., Handbok i Franska språket och Litteraturen 4 ex.; Alex. Dumas, Na- 
poléon 8 ex.; Bernh. d. S:t Pierre, Paul &Virginie 8 ex.; Em. Souvestre, le Philosophe 
sous les Toits 8 ex.; Chateaubriand, Voyage en Amerique 8 ex.; Macaulay, Biografi- 
cal Essays 8 ex.; Washington Irving, The Sketch Book 7 ex.; Walter Scott, Ivanhoe 
10 ex.

e) Historia och Geografi.
Kartor af Sydow 8 st., af Bretschneider 10 st., af Stiilpnagel 4 st., af Johnston 

8 st., af Graf 2 st.; Westliche und Oestliche Halbkugel. Glogau; Mentzer, Karta ofver 
Skandinavien, 4 st.; Kiepert, Græcia antiqua, 1 ex.; d:o, Umgeb ungen v. Rom. 1 ex.; 
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Kartor ofver Skandinavien af Vexelundervisnings-Sållskapet 5 st.; Geogr. Wandkarte 
von Garbs. 1 ex.; Karta ofver Sverige ocli Norge jemte Danmark och Finland, 4 st.; 
Jernvagskarta ofver Sverige, 1 ex., alla dessa på våf och med rullar; 8 blad af karta 
ofver mellersta och sodra Sverige af Aug. Hahr; Jordglob af Akrell 1864; Reliefglob. 
Berlin 1878; Steins Atlas 3 ex.; Stielers storre Atlas 1 ex.; Rhode C. B. Historischer 
Schulatlas, Glogau 1870; Spruner, Historisch geografischer Handatlas, 3:e aufL, 3 
Theilen; Kutschut, Hist. Geogr. Atlas.

f) Mathematik.
16 ex. Logaritmiska tabeller; 5 ex. Lindmans Problem till Algebran och Eqv.- 

laran; 2 ex. Våggtaflor for mått, mål och vigt; 1 samling stereometriska figurer af 
trå; 1 d:o af papp; 5 st. cirkel-instrument; 1 gradskifva; 1 metermått; 1 vinkel-lineal; 
1 kub af trå (en fot).

g) Natur!åra.
Ett Tellurium; 8 st.Våggtaflor ofver planetsystemet; Erdmans Geologiska Vågg

taflor, 6 st.

li) Naturalhistoria.
N. J. Anderssons Våggtaflor (våxter); Fiedlers Anatomiska Våggtaflor (ofv. men- 

niskokroppen); Lehmanns Zoologiska Våggtaflor (36 st.); Anderssons och Thedenii 
skolbotanik; Smitts Våggtafla ofver Skandinaviens åtliga och giftiga svampar; 2 ex. 
Ahlbergs skolherbarium (200 arter); en samling af 144 våxtanatomiska preparater. 

Naturhistoriska Museet, innehållande

V Zoologiska afdeln.
Ett skelett af menniska (i dåligt skick); 16 arter dåggdjur, uppstoppade eller for- 

varade i sprit; skelett af 7 arter dåggdjur och 1 fogel samt kranier af 26 arter dagg- 
djur i 42 exempl.; 139 arter svenska foglar i 209 ex.; 53 d:o utlåndska d:o i 54 ex.; 
36 d:o reptilier och batrachier i 81 ex.; 24 d-.o fiskar, spritlagda, i 62 ex.; 180 arter 
leddjur, blotdjur och stråldjur (spritlagda); en samling fogelågg (omkring 120 arter); 
en d:o svenska landt- och sbttvatten Mollusker (något ofver 100 arter); en d:o hafs- 
snåckor (omkring 50 arter); en d:o koraller (60 st.); en mindre samling petrifikater fr. 
Gottland.

1) Botaniska afdelningen.
Ett storre herbarium innehållande skandinaviska fanerogamer och ormbunkar, 

uppfastade å papper och iniagda i 63 fasciclar; en samling af 375 arter karlvaxter fr. 
Pyreneerna, samlade af J. E. Zetterstedt; en d:o af 100 arter våxter fr. Alperna, in- 
lagda i 3 små portfoljer; en d:o våxter från Brasilien, insamlade af E. Widegren och 
skånkta af Kongl. Vetenskaps-Akademien; E. Fries, Herbarium normale, Fase. II_  
XI; C. J. Lindeberg, Hieracia Scandinaviæ exsiccata, Fase. I—III; J. E. Zetterstedt, 
Grimmiæ & Andrææ exsiccatæ; R. Hartman, Bryaeeæ Scandinaviæ exsiccatæ, Fase. I 
■—XIII; Chr. Stenhammar, Lichenes Sueciæ exiccati, Fase. I—VI; en mindra samling 
svenska mossor, lafvar och alger; en samling af 125 våxtdroger; en frukt- och fro- 
samling (omkring 570 arter).
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i) Fysik.
Den fullstandiga forteckningen upptager 125 nummer, af livilka hår må anforas 

foljande: Våg, med inråttning åfven for hydrostatisk vågning; blocktyg, 3 system, på 
stativ; Haldat’s apparat for bottentryck; 1 vigts- och 2 volyms-areometrar; sifon-baro
meter med nonie-aflåsning; hydraulisk press; luftpump, enkelt verkande, horisontel 
metallcy linder, jemte åtskilliga biapparater; Atwoods fallmaskin; centrifugal-maskin 
jemte åtskilliga biapparater; monokord; Cagniard-Latour’s akustiska sirén; klocka i glas
ballon, for Ijudets fortplantning i fortunnad luft; 1 konkav- och 1 konvex-spegel af 
glas; 6 linser, flyttbara på graderad lineal; 6 glasprismor; Norrembergs polarisations
apparat; spegel-sextant; spegel-teleskop af G-regory’s konstruktion; hafstångs-apparat 
for langdutvidgning; 2 brånnspeglar af metal; Ingenhous’ apparat for olika fasta krop
pars varmelednings-fbrmåga; kalorimeter for is-småltningsmetoden; Gravesande’s ring; 
Bohnenbergers elektroskåp; friktions-elektricitetsmaskin; batteri med 4 laddflaskor i 
sårskild låda; apparat med 7 blixtror på metall-stativ; Grrenets zink-kolelement, 1 
storre och 1 mindre; galvanometer; tangent-bussol; vattensbnderdelnings-apparat; Am- 
pére’s stativ med solenoid m. m.; inklinatorium; 4 elektro-dynamiska rotations-appa
rater ; magneto-elektrisk induktions-apparat.

1c) Kemi och mineralogi.
En samling af 150 svenska bergarter insamlade af I. H. af Forselles; end:oaf48 

sv. bergarter och mineralier samlade af P. N. Sevén; en d:o mineralier (omkr. 500 stuffer); 
en d:o kristallformer af trå (Roses); 2:ne samlingar framstållande rå, gar- och smides- 
koppar-tillverkningen vid Atvidaberg; en samling framstållande blytillverkningen vid 
Sala; en d:o kemiska preparater (110 st.); diverse kemiska utensilier ss. enagatmortel, 
blåsror af silfver, Bunsens brånnare m. m.

1) Teckning.
En storre samling aldre planscher af Julien, Bucollet, Hubert, Calame, Harding, 

m. fl., en del modeller af tra och jerntråd for klotsritning; ett antal planscher ur Tid
skrift for Byggnadskonst och Ingeniorvetenskap samt 72 våggplanscher af den genom 
Ecclesiastik-Departem. forsorg utgifna ritkursen. De till den nya kursen hbrande 
anbefalda planscher, gipser och klotsar: Stuhlmanns våggtaflor 40 st.; Wohliens d:o 40 
st.; fyra lådor klotsai’ af Heimerdingers modeli; Stuhlmanns gipsmodeller for kontur
teckning 24 st.; d:o for skuggning 16 st.; dessutom 17 st. Wienergipser samt 18 plan
scher af Jacobsthal.

m) Sång och Instrumentalmusik.
Musica sacra 2:ne delar for blandad kor samlade och utgifne af J. P. Cronhamn; 

Sanger for blandad kor samlade och utgifne af Roselli; Sånglåra for skolan bestående 
af en- två- tre- och fyrståmmiga sanger af J. P. Cronhamn, samt dessutom sanger 
for blandad kor af olika kompositorer; Odinslund och Lundagård, samling af flerståm- 
miga sånger for mansroster; Qvartettsamlingar for mansroster af C. J. Leverth m. fl., 
samt dessutom skrifna sångqyartetter af olika kompositorer; larobok i sång utgifven 
af L. A. Lundh; Hæffners Choralbok; Hennings Violinskola, l:sta och 2:dra delen; 
Kaisers och Kreutzers etyder; duetter af Dancla; en mindre orgel, ett fortepiano, en
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en kontrabas, två violonceller, två altvioler, två violer, messingsinstrument for sex- 
tett.

n) Gymnastik- och Vapenofningar.
2 st. håstar af olika storlek; 1 låg- eller fållplint; 1 hog plint med fotstod; 1 d:o 

utan d:o; 2 språngstall med tillbehor; 2 landgångar; 1 satsbråde; 103 remingtongevår; 
3 d:o apterade for salongsiirålskjutning; 100 gevår af 1849 års foråndringsmodell for
sedda med bollar å bajonettspetsarne; 14 gevår af 1860 års modeil; 2 salongsgevår; 
20 floretter; 26 sablar, fakt-; 2 florettmasker; 4 rustningar for sabel- och bajonettfåkt- 
ning; 1 fana; 1 trumma; 12 rep till markering af halftroppar; 1 skottafla i våggfast 
skåp; 1 målskjutningsstod; 1 ammunitionsvaska; 20 trågevar; 2 spjut; 4 pilbågar; 8 
pilar; 1 skottafla for spjutkastning; 1 dn for bågskjutning.

Låroverket eger afven en icke obetydlig mynt- och medaljsamling.
Någon boksamling afsedd till utlåning åt lårjungarne finnes ej utom några låro- 

och lasebocker, som begagnas af obemedlade lårjungar.

For laroverkets medel hafva inkopts:
Svenska Akademiens handlingar, del. 54, 55; Pedagogisk Tidskrift for år 1880; 

Nordisk Tidskrift for år 1880; Carlsson, F. F. Sveriges historia, 5:e del.; C.v. Linnés 
svenska arbeten, 4:e och 5:e haftena; Posttidningen for 1880; E. G-. Geijers samlade 
skrifter, afd. I, B. I—VIII, Sth. 1849—55; d:o d:o afd. II, B. I—V, Sth. 1850—54; d:o 
forelåsningar ofver menniskans historia, utg. af S. Ribbing, Sth. 1856; Castrén, M. A. 
Nordiska resor och forskningar, D. I—V, Helsingfors 1852—58: Upsala Universitets 
Fyrahundraårs Jubelfest i Sept. 1877, Sth. 1879; Beråttelse om Nionde allm. Sv. Lå- 
rarembtet i Gefle 1878 af V. Knos, Sth. 1879; Sveriges Geologiska undersdkning: 
Kartbladen 68, 69, 71, 72 med beskrifningar; Tornqvist, L. lakttagelser ofver Dalar
nes graptolitskifier; Nathorst, A. G. Om Spirangium och dess forekomst i Skånes kol- 
forande bildningar; d:o: Om de aldre sandstens- och skifferbildningarne vid Vettern; 
d:o: Om de svenska urbergens sekulara forvittring; d:o: Floran vid Bjuf; Linnarsson, 
G. Om Gotlands graptoliter; d:o: Om Faunan i coronatus-kalken; d;o: lakttagelser 
ofver de graptolitforande skiffrarne i Skåne; d:o: Om Faunan i lagren med paradoxi- 
des olandicus; Blomberg, A. och Lindstrom, A. Praktiskt geologiska undersokningar 
inom Herjedalen och Jemtland.

Foljande gåfvor hafva blifvit ofverlemnade till låroverket och bibliotheket:

Från Kgl. Ecdesiastik-Departemcntd:
Svenskt Diplomatarium från och med år 1401 utg. af Riksarchivet genom C. 

Silfverstolpe, andra delens forstå håfte, Sth. 1879; Historiskt Bibliothek utg. af C. Silf- 
verstolpe 1878, h. 1—3, 1879 h. 1—2, Sth. 1878, 79; Meddelanden från Sv. Riksarchi- 
vet, utg. af R. M. Bovallius, III, Sth. 1879; Kon. Gustaf den Forstes Registratur, 
VIII, 1, Sth. 1879; En samling Danska och Norska Låroverksprogram for 1879.

3
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Från Kgl. Statistiska CentralSyrån'.
A. Befolknings-statistik, ny foljd, XX; B. Råttsvåsendet, ny foljd, XX, 1, 2; 

C. Bergshandteringen. Commerce-Collegii beråttelse for Nov.—Dec. 1877 och år 1878, 
Sth. 1880; D. Fabriker och Manufakturer. Commerce-Collegii beråttelse for år 1878; 
E. Inrikes Sjofart och Manufakturer. Commerce-Collegii beråttelse for år 1878; F. 
Utrikes handel och sjofart. Commerce-Collegii beråttelse .for år 1878; L. Statens 
jernvågstrafik. Trafikstyrelsens beråttelse for år 1878, Sth. 1879; d:o: Allmån Svensk 
jernvågstrafik for år 1878, Sth. 1880; N. Jordbruk och Boskapsskotsel. Sammandrag 
af Kgl. Maj:ts Bef.Haf:s årsvåxtberåttelser for år 1879, Sth. 1879; Q. Skogsvåsendet. 
IX. Skogsstyrelsens beråttelse for år 1877, Sth. 1879; d:o: I. Skogsstyrelsens beråt- 
selse ang. skogs- och jagtvåsendet i Sverige intill år 1870, Sth. 1879; R. Valstatistik 
IV, Sth. 1879; S. Allmånna arbeten. Styrelsens for allm. Våg- och Vattenbyggna- 
der beråttelse for 1878, Sth. 1879; T. Lots- och Fyrinrattnings-anstalterna å rikets 
kuster. Lotsstyrelsens beråttelse for 1878, Sth. 1879; V. Brånvinstillverkning och 
forvaltning. II. Beråttelse af Byrån for kontrollen å tillverkningsafgifter for åren 
1875—76 och 1876—77, Sth. 1879.

Från Sekretariatet vid det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Christiania.
Schubeler, F. C. Væxtlifvet i Norge, Chr. 1879; Lie, S. Classification derFlå- 

chen, Chr. 1879; Sars, Gr. O. Carcinologiske bidrag till Norges Fauna. I, Chr. 1879; 
Daa, L. Kong Christian den forstes Norske historie, Chr. 1879; Universitetets Aars- 
beretning for 1877, Chr. 1878; d:o d:o for 1878, Chr. 1879; Brandanus saga. Frag
ment, Chr. 1876; Kong Carl XIV Johan, Chr. 1879.

Från Kgl. Vetenskaps-Akademien:
Dess Minnespenning ofver J. Hallenberg; Dess Medalj i brons ofver A. E. Nor- 

denskiold och A. A. L. Palander.

Från Smithsonian Institution i Washington:
Miscellaneous Collections. Vol. XIII, XIV, XV, Washington 1878; Annual re

port for 1877, Washington 1878.

Från Kgl. Svenska Akademien:
Dess Minnespenning ofver Jac. de la Gardie.

Från Westmanlands och Dala Nation i Upsala;
Akademiskt årstryck for låseåret 1878—79 och 1879—80.

Från Ldroverks-Adjunkten S. H. Rafhsmani
Afhandling ror. mekaniken, l:a delen af E. Nordvall, 2:a delen af S. Rinman; 

Grundritningar och profiler uti 53 Tabb. horande till, foreg, afhandling, folio, 2 ex.; 
Gray, A. The experienced millwright illustrated with 44 engravings, 1806; Stålham- 
mar, F. Svenska Justitiæ- och Politiæ Vårket, Sth. 1794.
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Från Ofwrsåttaren:
Om arbetet och den sociala frågan. Foredrag ofvers. af H. O. Indebetou, Nykop. 

1878.

Från D:r L. HF. Altins sterbhus:
En bibel tryckt i Stockholm 1674, qvart.

Från Forfattaren-,
Om spetålska af F. Eklund, Sth. 1879.

E) L'iroverksbyggnadcr och Inredningsmatcriel,

Laroverkshuset, hvartill grundstenen lades Oscarsdagen 1852, kom på hosten 1853 
under tak och fullandades under det darpå foljande året så, att låsningarna från och 
med Vårterminens borjan 1855 kunde hållas dårstådes; den hogtidliga invigningen 
skedde dock icke forr ån den 10 Juni 1856. Det år ett stenhus i 2 våningar under 
plåttak med framskjutande flyglar i oster och vester, af hvilka den i vester på ofra 
botten upptages af sollennitetssal, den i oster likaledes på ofra botten af bibliothek 
och museum. Facaden år mot soder med en temligen rymlig plan framfor, afsedd for 
ungdomens lekar.

Gymnastikhuset, som ligger på obetydligt afstånd norr om laroverkshuset och 
som blef fårdigt till begagnande i Oktober månad 1864, år ett reveteradt plankhus 
under plåttak innehållande endast Gymnastiksal med tambur och låktare på ostra gaf- 
veln; det ligger fritt och hogt med facaden åt soder och dår framfor en sluttande 
gråsbevuxen plan.

I afseende å byggnaderna och lokalerna åro for året inga vigtigare åndringar 
eller tillågg att omnåmna, med undantag for ritsalen, i afseende på hvars inredning 
och moblering åtskilliga foråndringar behoft vidtagas.

Betråffande andra hithorande forhållanden, for hvilka under denna rubrik nu 
bor redogoras, får jag meddela:
l:o) att såval i Låroverks- som Gymnastikhuset endast porslinskakelugnar begagnas 

for uppvårmningen.
2:o) att for luftvexlingen åro i låroverkshusets vaggar ror anbragta, som utmynna i 

eldståderna, hvarforutom i hvarje rum finnas fonsterventiler, likasom åfven de 
sy nner ligen rymliga vestibulerna och tamburerna våsendtligen befor dra luftvex
lingen.

3:o) att alla lokaler hafva belysning formedelst gas.
4:o) att i klass. 7—5 lårjungarna sitta vid pulpeter 1 å 1, i de ofriga vid pulpet- 

bånkar med sluttande skifva, afsedda for resp. 8—2 platser.
I sammanhang harmed torde bbra redogoras for inredningen i ritsalen och 

gymnastiksalen. Den forrå år på foljande såbt anordnad:
Ritsalen har 7 fonster, hvaraf 3 vetta åt norr, de ofriga åt oster och vester. 

Den år forsedd med 40 st. ritbord, ordnade i rader af 5 och 6 med dagern fal- 
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lande från venster genom fonsterna på norra långvåggen. Bordskifvorna år o 23 
tum i långd, 20 t. i bredd, och hafva den for frihandsteckningen erforderliga lut- 
ningen. Till hvarje bord hor en golffast stol med cirkelformig sits och skrufin- 
råttning, att hoja och sånka. Vid linearteckningen fastskrufvas ofvanpå dessa 
bord losa bordskifvor i horizontal stållning; pallar anbringas vid hvarje bord. 
På jerntrådar, spånda mellan de begge långvåggarna, upphangas planscherna. Vid 
hvarje ritbord ar en rorlig stållning fåstad for mindre gipser. I fonden af rum
met står på en estrad en svart, inrutad och punkterad krittafla. I salen finnas 
2.-ne skåp, ett storre for forvarande af planscher, gipser och klotsar, ett mindre 
for lårjungarnas ritbocker samt 2:ne storre bord. Dessutom finnes ett bord, sår- 
skildt apteradt for klotsritning. Ett storre skåp for forvarande af mera skrym- 
mande attiralj, år placeradt i tamburen utanfor ritsalen. Salen upplyses med 24 
gaslågor, deraf 18 på norra långvåggen, så att Ijuset i låmplig vinkel kan falla 
på ritborden.

Den fasta redskapen i Gymnastiksalen utgores af foljande:
5 st. pinnstolpar, hvaraf 1 med utsprång i vågråt riktning; 4 plintar med gång- 

jern fåstade vid vaggen; 5 fållbommar, hvaraf 2:ne med klådsel och stoppning samt 
den ena af dessa fbrsedd med 4 par olika hoga sadelbommar; 2 ribbstolar; 2 runda 
master; 2 halfva stigmaster, fastade å våggen samt fbrsedda med trossar; 4 par 
stånger (placerade parvis); 4 st. lodlinor (långa, placerade parvis); 1 båglina; 4 
slagåntringsbommar; 2 vågråta stegar; 1 stege att begagnas i sned stållning. — 
Alla dessa gymnastikpjeser (utom pinnstolpar, ribbstolar och master — hvilka 
befinna sig på eller helt nara våggen —) kunna upphissas eller undanforas då de 
ej begagnas.

5:o) att lårjungarnes sittplatser åro i alla lasrummen så anordnade, att dagern infaller 
från venster, med undantag for 3 rum, i hvilka fonstren aro så belågna, att detta 
endast delvis kan ske.

6:o) Den till ungdomens lekar afsedda planens ytvidd utgbr omkring 7,500 qvadratm. 
Betråffande skolrummens dimensioner m. m., se Bil. 4.

F) Ekonomiska forhållanden.

I afseende på stallningen i laroverkets kassor vid slutet af år 1879, se Bil 5.

Genom testamente uppråttadt den 20 September 1877 har framlidne Doktorn och 
Riddaren Lars Magnus Mtin ”till Westerås hogre Elementarlåroverk donerat Tretusen 
kronor såsom Stipendiifond, hvaraf årliga råntan utgår som stipendium till en 6:te 
eller 7:de klassens larjunge, hvilken Larare-Oollegiet for hvarje år vid låseårets slut 
utser. Stipendiifonden benåmnes Doktor Altins Stipendiifond.”

Genom denna frikostiga gåfva har Doktor Altin for alla tider fastat sitt namn 
vid låroverket och ånnu mera bkat den tacksamhetsskuld, hvari låroverket sedan lång 
tid tillbaka stått hos honom for mångårig nitisk låkarevård.
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Tacksamt får jag omnåmna, att Sallskapet Karlsbroderna åfven detta år till mig 
bfverlemnat 150 Kr., ”fbr att i2:ne premier, hvartdera å 75 Kronor, vid Vårterminens 
slut enligt Laroverks-Collegii beståmmande tilldelas 2:ne 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 laggas till de premier, 
som då utdelades, dels 4 Kr. att af Lektorn i Svenska språket gifvas till någon lår
junge, som visat håg och intresse for studium af modersmålet.

Under det sistforflutna kalenderåret hafva af laroverkets medel utgått ungefår 
fbljande belopp till underhåll och tillokning af materielen, nåmligen: till boksamlin- 
gen 500 Kronor; till den bfriga undervisningsmaterielen 1,000 och till inredningsma- 
terielen 800 Kronor (utom de 1,000 Kr., som med vederborligt tillstånd fått for detta 
åndamål anvåndas af Byggnadsfondens medel.)

G) Exaniina och Termiiisafslutning.

Den skriftliga afgångsexamen vid låroverket egde under det sist forflutna kalen
deråret rum d. 18, 19, 21 och 22 April. Sexton af laroverkets lårjungar, fem priva
tister samt en komplettant hade i stadgad ordning anmålt sig till denna examen och 
blefvo samtlige, med undantag for en af privatisterna, admitterade till den munt- 
liga examen, som holls den 6 och 7 Juni. Utom H. H. Eforus voro såsom vittnen 
darvid nårvarande: f. d. Ofversten, R. S. O., R. D. D. O. E. von Wedderlwp, Medecine 
Doktorn, R. K. "W. O. L. M. Altin, Borgmåstaren, R. K. W. O. E. W. Abenius. Så
som Censorer fungerade Professorn, En af de 18 i Svenska Akademien, R. N. O. Dok
tor Th. Wisén, Professorn, Doktor F. W. Haggstrom, Adjunkten vid Kgl. Universite
tet i Lund, Doktor E. W. E. von Zeipel. Examen godkåndes for femton af larover
kets lårjungar samt tre af privatisterna och komplettanten. En af privatisterna ute- 
blef från den muntliga examen.

Till afgångsexamen under innevarande termin hafva anmålt sig samtlige lårjun- 
garne i sjunde klassens hogre afdelning, 10 till antalet, samt en privatist. Den skrift
liga examen egde rum den 16, 17 och 19 April och blefvo efter densamma nio af lå- 
roverkets lårjungar admitterade till den muntliga examen, som borjar den 3 Juni.

Hbstterminsexamen med laroverkets fem nedersta klasser anstålldes den 17 sisti. 
December. Arsexamen kommer att hållas den 5 instundande Juni kl. 8'—hvar- 
efter slutofning i sång sker på stora lårosalen. Sedan derefter klassflyttningen åfven- 
som beloningar och understod offentligen gifvits tillkånna, kommer låseåret att afslu- 
tas med gudstjenst i Domkyrkan, då tecken gifves med stora klockan.

Uppvisning i Gymnastik sker Fredagen den 4 Juni kl. 7 e. m.
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Att låroverkets Eforus, Biskopen, Kommendbren med Stora korset af Kgl. Nord
stjerne-Orden, Hogvordigste Herr Doktor C. O. Ejbrling måtte tåckas med sin nårvaro 
gifva åt ofvannåmnda offentliga forråttningar okad vigt och betydelse, anhåller jag 
vordsammast. Med samma vordsamma anhållan vånder jag mig åfven till de man, 
som H. H. Eforus anmodat att såsom ledare och vittnen vid examen tillstadesvara: 
Lånets Hbfding, Kommendoren af K. N. O. Hr G. li. Charpentier, Chefen for Kongl. 
Westmanlands Regemente, Generalmajoren, K. S. O. l:a kl., K. S:t O. O. l:a kl., R. 
D. D. O. D. A. L. Silverstolpe, Sekund-Chefen for Kongl. Lifregem. Grenadiercorps, 
Ofverstelojtnanten, R. S. O., R. N. O. Frih. A. H. Leijonhufvud, Ofverstelojtnanten, R. 
S. O., R. S:t O. O., R. Båj. S:t Mik. O. l:a kl., Inneh. Thun. Nick. Ift. 4:e kl., R. S. 
Ern. O., R. D. D. O. A. AL. O. Reuterslcibld, Domprosten, Teol. och Fil. Dokt. J. H. 
Bjornstrbm, Frosten, Ledam. af K. W. O., Fil. Dokt. Hr L. E. Hober g, Landssekrete
raren, Riddaren af K. W. O. Hr C. E. Stållws, Landskamereraren, Riddaren af K. N. 
O. Hr L. W. Ahlm, Borgmastaren, Riddaren af K. W. O. Hr E. W. Abenius, Landt- 
rantmåstaren G. E. Sandstenius, Lasarettslåkaren, Riddaren af K. N. O. Hr Doktor J. 
F. Claréus, Forste Bataljonslåkaren, Stadslakaren M. L. P. O. Lind; och skall råkna 
det for en heder och glådje att vid samma tillfålle få se ratt talrikt narvarande ung
domens Foråldrar, Anhorige och Målsmån, samt ofrige vetenskapernas och den offent
liga undervisningens Gynnare och Vånner.

Nåstkommande Hosttermin kommer att borjas Lordagen den 28 Aug. kl. 10 f. m. 
Westerås den 22 Maj 1880.

Ludvig Mossberg.
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Bil. 1.

Klass och linie.

1
2
3

R. 4
L. 4
R.
L.
R.
L.
R.
L.
L.
L.

5
5
6:
6:
6:
6:
7:
7:

i 
i
2
2
1
2

Lårjungarnes alder Hostterminen 1879.

Sum
m

a for

Gemensamma linien 
Real-linien . . . 
Latin-linien . . .

Summa

9 10 li 12 13 ii 15 16 17 18 19 20 21 i Summa
! nårva-

år. år. år. år. år. år. år. år. år. år. år. år. år. rande 
lårjung.

6 8 5 8 2 1 30
1 3 14 11 8 1 1 1 — — _ _ _ 40

— 1 3 12 6 7 5 — — — _ _ _ 34— —. — 2 — 2 4 2 — — _ _ __ 10— — 1 3 6 9 6 1 1 — — _ __ 27
— — — ■ 1 — — 5 — — — _ _ 6— — — — 6 4 4 ■ 1 — 2 — — 17— — — — — — 6 3 1 1 1 — — 12— — — — — — 2 4 2 2 1 1 — 12— — — — — — 1 4 1 2 — — — 8— — — — — — 1 — 2 2 3 1 — 9— — — — — -—, — — 3 4 3 3 — 13

— 1 4 1 2 1 9
7 12 22 31 16 9 6 1 ._ ■-- __ _ 104

—■ — — 2 1 2 11 14 2 3 1 _ _ 36— — 1 3 12 13 13 5 10 12 10 7 1 87
7 12 23 36 29 | 24 30 20 12 15 | 11 7 1 227
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Bil. 2.

Uppgijt om antalet af de lårjungar, som deltagit i nedan nåmnda ofningar 
Hostterminen 1879.

£ Lårjungar som deltagit i'årvara Teckning’ p w

G
ym

n; 
ofning 
låret 

1

Sårski 
1 gar e 

den

3 o g s W t &
Klass och Linie.

le lårjungar.
obligatorisk.

frivillig.

Sång.

B QP
P
B P ca

tik och vapen- 
* enligt cirku- 
n 19 Juni 1866.

a m
ilitårofnin- 

igt cirkulåret 
3 M

ars 1870.

1 30 30 __ 31 27 ._ -
2 40 40 — 35 8 35 —
3 34 34 — 27 6 30 —

R. 4 10 10 — 5 — 10 —
L. 4 27 — 11 20 5 24 ■
R. 5 6 6 — 3 2 5 —
L. 5 17 — 9 12 1 15 —
R. 6: i 12 12 — 2 1 11 11
L. 6: i 12 2 — 3 1 10 10
R. 6: 2 8 8 — — — 7 7
L. 6: 2 9 6 — 3 1 6 6
L. 7: i 13 5 — 7 1 7 7
L. 7: 2 9 4 — 8 — 7 7

5 G-emensainma linien 104 104 — 93 14 92 —.
2 Real-linien . . . 36 36 — 10 3 33 18
□s-1 Latin-linien . . . 87 17 20 53 9 69 30

Summa 227 157 20 156 26 194 48
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Bil. 3 a.

Vårterminen 1879.

Klass oeh linie.

Lårjungar flyttade till nedan
I nåmnda klasser

Lårjungar tillhilrande nedan 
nåmnda klasser den 1 Febr. 
(så val når- som frånvarande).

Lårjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

nåmnda klasser.

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

foljande antal terminer.

från andra linien.
Q

var i klassen från fore
gående term

in.

Flyttade 
till 

klassen 
på grund 
af beslut

Inskrifne i låroverket under 
term

inen.

1 
Sum

m
a.

från term
inens borjan till 

och m
ed 31 Januari. 

i. 
.......

från och m
ed 1 Februari 

till term
inens slut.

under nåst foljande m
el- 

lanterm
in.

S u m m a.

0 1 2 3 4
eller 
flera

vid foregående 
[ 

term
ins slut.

vid vårterm
i

nens borjan

1 __ __ _ __ 26 3 29
2 — 1 — -— — — ■ ■ ' 42 — 1 3 46 — — - 6 6
3 — 1 — 1 — — — 31 — 2 1 33 — — 2 2

R. 4 — — —— .— — — - 14 — — — 14 ■ — 3 3
L. 4 — — — — — — — 21 — — — 21 1 — — 3 3
R. 5 — — — .— — — 9 — — 1 10 — 3 3
L. 5 — — — -- — — — 14 — — 14 — — 1 1
R. 6: i — — — •— — — --- ! 16 — — — 16 __ — 1 1
L. 6: i —— —— — -— — —i 8 — — -- . 8 __ _ _ --
R. 6: 2 — — — .— — — — ! 6 __ — __ 6 __ _ 4 4
L. 6: 2 — — — .— — — —-1 15 — 15 __ _ _ 2 2
L. 7: i — — 14 — — — 14 __ _ 6 6
L. 7: 2 — — — —- — — — 16 — — — 16 — 19 — 19

X
g Gemensamma lin. — 2 — 1 — — __ 99 — 3 6 108 - _ 8 8
S Real-linien . . . — — — — .— — —- 45 — — 1 46 — — 11 11
S' Latin-linien . . — — — — — — 88 — — — 88 — 19 12 31

Summa — 2 - 11 — — -i 232 — 3 7 242 ' — 19 31 50

5
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Bil. 3 b.

Hbstterminen 1879.

i

KJass och linie, i

Lårjungar flyttade till nedan | 
nåmnda klasser |

Lårjungar tillhorande nedan j Lårjungar afgångne 
nåmnda klasser den 15 Sept. från jåroverket i nedan

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

från andra linien.
Q

var i klassen från foregående 
term

in.

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut
Inskrifne under term

inen.

Sum
m

a.

från term
inens borjan till och 

m
ed 14 Septem

ber.

från 
och m

ed 15 Septem
ber 

till term
inens slut.

under nåst foljande m
ellan- 

term
in.

S u m m a.

foljande antal termmer. vid foregående ter
m

ins slut.
vid hostterm

inens 
borjan.0 1 2 3 4 5 

eller 
flera

1
2
3

R. 4
L. 4
R. 5
L. 5
R. 6: i
L. 6: i
R. 6: 2
L. 6: 2
L. 7: 1
L. 7: 2 11

11
1!1

11
11

 ' 1 | 
CQ 

1 
| 

. 
j 

| 
j 

| 
| 

|

20
23

7
20
4

15
6

11
4
4

11
9 1 1 l 

1 1 U
 1 i 

1 li 
1

7

1

2

1

1 
! 

1 
1 

1 
i 

1 
1 

! 
1 

1 
1 

I

1 
1 

1 
1 

J 
! 

1 
1 

1 
1 II 

1 
1

4
8
2
3
4

2
5
1
4
4
3

14
18

6
16

5
13
4

10
3
4

11
6

9
14

1
6

2
4
1
1
1

3

27
9

1
1

31
40
34
10
27

6
17
13
12

8
9

14
9

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

i 1 | 2

1
2

1
1

3

2

1
2

2
2

3

| Sum
m

a for

Gemensamma lin.
Real-linien . . .
Latin-linien . .

.5

2

43
21
70 __

7
3
1

—

11 
।

14
12
14

32 I 23
18 6
60 i 13

36
1
1

105
37
88

1
1

2
5
3

2
6
4

Summa 1 — 7 134 —— 11 — 1- | 40 11101 42 38 230 1 1 10 12
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Bil. 4.

Sholrummens dimensioner.

Rummens dimensioner.
Rummens

N:r.
Långd 

i 
meter.

Bredd 
i 

meter.

Hbjd 
i 

meter.

Golfyta 
i 

qvadrat- 
meter.

Kubik- 
innehåll 
i kubik
meter.

yta i 
qvadrat- 
meter.

Rummens nu varande 
anvåndning.

1 24,0 11,6 5,9 278,40 1642,560 52,38 samlingsrum; bonsai; sång- och in- 
strumentalofnings-rum; lasrum for 
icke Greker samt for R. 5 och R. 4 
(sårskildt.)

2 6,4 6,1 4,9 39,04 191,296 7,02 låsrum for 7: 2.
3 6,43 4,68 4,9 30,09 147,453 7,02 Collegii samlingsrum. *
4 8,95 6,55 4,9 58,62 287,238 10,53 låsrum for 5.
5 5,5 4,5 4,9 24,75 121,275 7,02 låsrum for L. 6: 2.
6 6,2 6,1 4,9 37,82 185,318 7,02 låsrum for 7: 1.
7 11,8 6,1 4,9 71,98 352,702 19,17 Museum.
8 17,5 11,9 4,9 208,25 1020,455 43,74 Bibliothek.
9 4,4 4,3 4,9 18,92 92,708 3,51 låsrum for R. 6: 2.

10 7,5 4,3 4,9 32,25 156,025 7,02 korridor.
11 12,1 4,3 4,9 52,03 254,947 10,53 korridor och tambur.
12 11,9 6,1 4,1 72,59 297,619 20,55 låsrum for 3.
13 7,5 5,3 4.1 39,75 162,975 5,76 låsrum for R. 6: 1.
14 7,5 5,4 4,1 40,50 166,05 5,76 låsrum for L. 6: 1.
15 11,85 6,1 4,1 72,28 296,348 14,79 låsrum for 4.
16 6,4 6,2 4,1 39,68 162,688 5,76 for undervisning i fysik samt for 

dithorande samlingar.
17 6,5 5,5 4,1 35,76 146,575 5,76 for undervisning i kemi samt for 

dithorande samlingar.
18 9,0 7,3 4,1 65,07 269,37 5.76 korridor och tambur.
19 4,63 2,59 4,1 12,99 53,266 2,88 kok for vaktmåstaren.
20 4,63 2,59 4,1 12,99 53,266 2,88 boningsrum for d:o (mindre).
21 6,3 6,15 4,1 38,74 158,854 5,76 d:o d:o (storre).
22 11,85 6,1 4,1 72,28 296,348 14,79 låsrum for 1.
23 7,5 5,4 4,1 40.05 166,05 5,76 låsrum for 2 Ji).
24 7,5 5,3 4,1 39,75 162,975 5,76 låsrum for 2 A).
25 11,9 6,1 4,1 72,59 297,619 20,55 for undervisning i teckning med dit- 

horande samlingar.
26 9,o 7,3 4,1 65,07 269,37 5,76 korridor och tambur.
27 26,4 12,24 6,6 323,136 2132,70 35,22 Gymnastiksal (sårskildt hus).
28 12,24 3,4 2,8 41,616 116,525 3,10 tambur till Gymnastiksalen.
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Bil. 5.

Uppgifier om nedannamnda till låroverket fodrande kassors stdllning kalenderåret 1879.

Kassans rubrik.

Debet. |
Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 
årets 
slut.

Summa.
Skuld 
vid 

årets 
borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden 8665,65 2400,13 - 11065,78 78,90 2649,94 8336,94 11065,78
Ljus- och Vedkassan 
Bibliotheks- och

15,97 4911,70 — 4927,67 1700,00 3109,68 117,99 4927,67

Materielkassan 1167,30 2079,50 — 3246,80 23,97 2956,51 266,32 3246,80
Premie- & Fattigkass. — 622,98 104,52 727,50 29,84 697,66 — 727,50
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II. Lagre allmanna låroverket i Sala.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. J. G. Westman.)

A) Undervisningen.

Hostterminen bbrjade den 29 Augusti och slutade den 18 December; Vårterminen 
bbrjade den 22 Januari och kommer att afslutas den 9 Juni.

Tiden for den dagliga undervisningen har varit kl. 7—9, 11 — 1 och 3 — 5 e. m. Mån- 
dagar och Tisdagar samt 4 — 5 Fredagar. Fjerdedelstimmen hvarje morgon fore kl. 7 har 
blifvit anvånd till bon och bibellåsning. Gymnastikbfningarna hafva forsiggått kl. ’/3ll — 
11 hvarje dag; bfningarna i Sång Onsdagar kl. Vp; i Teckning Tisdagar och Fre
dagar ’/a3—5.

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

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

Kristendom......................................... O 3 2
Modersmålet......................................... 5 6 4
Tyska ................................................... 6 7 5
Matematik............................................. 4 5 5
Naturlåra.............................................. 2 9__ 2
Historia och Geografi......................... 4 5 4

Summa 24 28 22

Nårvar. lårjungars antal Hbstterminen 10 14 13
,. „ „ Vårterminen 8 18 12

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 en i Hi
storia.

Betråffande pensa och lårobocker se nedanstående uppgift.
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Genomgångna Pensa under laseåret:

Kristendom.
Kl. I. 3 tim. — Bibi. Hist.: Gamla Test, efter Hubner. — Forstå hufvudstycket af Kate- 

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

hufvudst. — Valda Bibelspråk och Psalmer.
Kl. 3. 3 tim. — Bibi. Flist.: 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 Verlasdelarne; fåderneslandets Geografi; det ofriga Europas fy
siska och politiska till Snchsiska 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.

Matematik.
Kl. 1. 4 tirn. — 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: til! och med sammansatt Regula-de-tri. — Geometri: Eukli

des Bok. I samt Bok. III 25 propositioner.

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

af laran om menniskans kroppsbyggnad och undersokring 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 menniskokroppen med tillåmpning på Fiedlers anato
miska våggtaflor, Djurrikets system.

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 redegørelse 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. — Formlåra, Satslåra, Rattskrifningslara efter Sundén. — Sundéns och Mo
dins låsebok. — Råttstafnings-, Satsuppldsnings- och Satsbildningsofningar.

Kl. 3. 6 tim. — Detsamma som klassen II, ehuru utfbrligare. — Skriftliga uppsatser bf-
ver låttare åmnen.

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

efter Lyth.
Kl. 2. 1 tim. — Formlåra 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 Låse

boken styck. 22—39 med analys och jemfbrelser med modersmålet. — Skrif- och 
Lokutionsbfningar.

Under låsaåret har ingen annan forandring med liirobdcker egt rum, an att nya Ka- 
tekesen infbrts i forstå klassen.

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

Undervisningen i Teckning har varit fdrdelad på 3 afdelningar sålunda:
l:a Afd. (1 kl.) (3 timmar) Teckning i punkterade ritbocker efter Stuhlmann;
2:a Afd. (2 kl.) (1 timme) Teckning på fri hånd af plana figurer;
3:e Afd. (3 kl.) (1 timme) Teckning efter Stuhlmanns Våggtaflor.
Undervisningen i Sång har meddelats 2:ne timmar i veckan och hafva laroverkets 

samtliga lårjungar, utgorande blott en sångklass, deltagit i bfningarne, som bestått uti 
choralsång, tontråffning, inofvande af låttare en- och tvåståmmiga sångstycken samt bi- 
bringande af kånnedom om de allmånna musikaliska tecknen, hufvudsakligen med begag- 
nande af larobocker af Josephson och Lundh.

Under sårskilda lårotider hafva två bland larjungarne inofvats i choral-spelning på 
laroverkets orgelharmonium, som under de dagliga bonestunderna blifvit anvåndt.

Gymnastikbfningarne, som fortgått med */3 timme dagligen — kl. l/2ll—11 — hafva 
varit sålunda fordelade, att for fri- och redskapsgymnastik anvåndts 2’/a timme, 

for lekar ‘/a d:o i veckan.
Dervid hafva samtliga i gymnastik deltagande lårjungar utgjort blott en gymnastik- 

klass, fdrdelad i 3me ungefår lika stora uuderafdelningar.
Antalet från gymnastikofningarne befriade lårjungar synes af nedan stående tabella- 

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

i gymnastikbfningarna vid Sala lagre allmdnna laroverk.

Termin och
CO O:

åklersgrupp.
ff 70 

p 
ff

co

r.

55

o?
s

CQ ff 
5
3

tn

OD 
c 

£3 
CD 3

a07Q p ?W 5Q ff.3 P 3
• C JQ

S j u k d o m a
5

s

5

CO p 
O a

æ? 
e H P

s
^3

q?

o

3 »

p ■ p
p? p

p

Vårtermin 1879. 
Under 15 år . . 
lo år ell. derofv.

2 o21 o

Summa

28
4

322 521
Hosttermin 1879. 
Under 15 år . . 
15 år ell. derofv.

33
4

331 1 1

Summa II II 11 3 I 37

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. Wallstersson har undervisat i Modersmålet (2—3) 10 timmar, i Ty
ska (2—3) 12 timmar, i Naturlåra (2—3) 4 timmar samt i Vålskrifning (3) 1 timme = 
27 timmar.

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

Lårarne hafva turvis dfvervarit lårjungarnes bevistande af den offentliga gudstjensten 
och handhaft ledningen af bonstunderna i skolan.

Lojtnant F. Aminoff har undervisat i Sång 2 t:r och i Gymnastik 3 t:r i veckan.
t. f. Ritlararinnan Demoiselle A. Lindfeldt har undervisat 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 

Teckning. Hennes arvode for Hostterminen: 133 Kr. 33 ore, for Vårterminen år reqvire- 
radt 166 Kr. 67 ore.

Ingen ordinarie lårare har under året afgått från låroverket eller blifvit dit befordrad.
Lårarebefattningen i Teckning år den enda lediga.



41

C) Lårjungarne.

Deras antal.

Klass.
Hostterminen 1879. Vårterminen 1880.

Narv. Frånv. Total summa. 1 Narv. Frånv. Totalsumma.

1 10 _ 10 I 8 __ 8
2 14 1 15 1 18 — 18
3 13 — 13 | 12 — 12

S:ma 37 1 38 i 38 — 38

I afseende på lårjungarnes ålder se Bil. 1.
Betråffande de nårvarande lårjungarnes hemorter Hostterminen 1879.
I l:a kl. 7 i låroverksstaden, 3 å annan ort.
I 2:a „ 11 „ 3 „
I 3:e „ 11 „ 2
Af dessa tillhorde 34 Westerås lån och 3 Falu lån.
I afseende på lårjungarnes deltagande i Teckning, Sang och Gymnastik se Bil. 2.
Hemlexor hafva under låseåret gifvits i 2:a och 3:e klasserna, men ej till någon dag 

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

Helsotillståndet bland lårjungarne har under låseåret varit i allmånhet godt, endast 
tillfålliga illamåenden hafva egt rum. En har varit frånvarande omkring 4 veckor for an
sigtsros. Några hafva visat symptomer af bleksot.

Deras kroppskonstitution år i allmånhet god.
I afseende på antalet inskrifne, flyttade och afgångne lårjungar under sist fbrflutne 

kalenderår se Bil. 3 a och 3 b.
Af de under låseåret inskrifne hafva 5 bevistat folkskola, 1 annat allmånt låroverk 

och 7 åtnjutit enskild undervisning.
Vårterminen 1879 afgick från låroverkets 3:e klass G. 7. Lyclcman till folkskollåra- 

rekallet; från 2:a kl. G. V- Hellstrom och C. H. Carlsson utan uppgifven afsigt; från l:a 
kl. J. B. Pettersson och A. B. Herou d:o.

Hostterminen 1879 afgick från 3:e kl. P. A. Soderstrbm till landtbruk och från 2:a 
kl. R. V. Fromell d:o.

Under kalenderåret 1879 utdelades såsom stipendier 36 Kr. 12 dre, såsom premier 
och understod 67 Kr.

Hostterminen 1879 befriades från afgift till materielkassan och byggnadsfonden 17 
lårjungar; från afgift till materielkassan, men icke till byggnadsfonden 12 lårjungar samt 
från afgift till byggnadsfonden, men icke till materielkassan ingen lårjunge.

Vårterminen 1880 befriades från afgift till materielkassan och byggnadsfonden 16 
lårjungar; från afgift till materielkassan, men icke till byggnadsfonden 11 lårjungar samt 
från afgift till byggnadsfonden, men icke till materielkassan ingen lårjunge.
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D) Undervisningsmateriel.

Låroverket eger några Historiska Verk, storre och mindre, Kartverk, storre och min
dre, Glober, Tellurium; Lexica, storre och mindre; Thedenii Skolbotanik, Anderssons Bo
taniska Våggtaflor, Anatomiska Våggtaflor, Brehm: "Djurens lif,” Atlas ofver Skandinaviens 
Dåggdjur, Naturhistorisk Atlas, Herbarium, Mineralsamling; Geometrisk åskådningsmateriel 
m. m. Dessutom finnes for Teckningsundervisningen: Stuhlmanns Våggtaflor, Vohliens d:o, 
andra Våggtaflor for undervisningen, Brouhns och Kohiers Ritkurser; for Musikundervis
ningen: Orgelharmonium och for Gymnastikundervisningen: fullståndig materiel.

Under kalenderåret 1879 hafva for skolans egna medel inkbpts 3 håften af Sveriges 
Historia, 2 d:o af Illustrerad Verldshistoria, Stuhlmanns Våggtaflor, Vohliens d:o.

Såsom gåfvor har låroverket fått emottaga några håften af Bidrag till Sveriges offi
ciela Statistik, Svensk Fbrfattningssamling for år 1879, låroverkens Arsberåttelser samt 
Ule: "Hvarfbr och Derfor.”

Till utlåning åt obemedlade lårjungar finnes en mindre samling af lårobbeker.

E) Låroverksbyggnaden.

Låroverkshuset, fårdigbygdt 1867 och brandforsåkradt for 30,000 Kr., består af en 
stenhusbyggnad i 2 våningar, innehållande festivitetssal, 3 klassrum, biblioteksrum och 
gymnastikrum.

I afseende på rummens dimensioner se Bil. 4-
Under året har ingen foråndring egt rum.
1. Uppvårmningsapparater : dels kakelugnar, dels kaminer;
2. luftvexlingssystem: ventiler i de yttre murarne;
3. konstgjord belysning: stearinljus;
4. inredningssystem: bord for 2 och flere, bånkar med eller utan karmar for 2 och 

flere;
5. dagern infaller i 2 klassrum från venster och i 1 från hbger;
6. den till ungdomens lekar afsedda planens ytvidd: 16 Ar 62 Qv.m. 43 Qv. d. m.

F) Ekononriska farhållandeii.

Kassornas stållning se Bil. 5.
Beloppet af utgifter for underhall och tillokning af 

a) boksamlingen................8,25.
b) bfrig undervisningsmateriel . . 28,50.
c) inredningsmateriel .... 13,35.
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G) Examina och Terminsafslutning m. m.

Hostterminsexamen holls den 18 Dec. Såsom ledare och vittnen voro nårvarande: 
låroverkets Inspektor, Herr Kontraktsprosten Fil. Doktor G. A. Westholm, Hr Bergshaupt- 
mannen och Riddaren Fil. Doktor P. N. Sewén samt Hr Rådmannen J. A. Ekstedt.

Arsexamen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 9 Juni.
Nåst kommande termin oppnas åter låroverket den 27 Aug. kl. 10 f. m.

Sala den 7 Maj 1880.
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Bil. 1.

Lårjungarnes alder Hostterminen 1879.

Klass.
9

år.

10

år.

11

år.

12

år.

13

år.

14

år.

15

år.

Summa 
nårva- 
rande 

lårjung.

1 2 3 1 1 3 10
2 — 2 4 — 5 2 1 14
3 — — 1 4 3 2 3 13

Summa 2 5 6 5 11 4 4 37

Bil. 2.

Uppgijt om antalet af de larjungar, som deltagit i nedan nåmnda ofningar 
Hostterminen 1879.

Lårjungar som deltagit i

Teckning

Klass.

1
2
3

Summa

10
14
13
37

10
14
13
37

10
14
13
37
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Bil. 3 a.

Vårterminen 1879.

Klass.

Lårjungar flyttade till nedan 
namnda klasser

efter att hafva tillhort når- 
mast lagre klass 
af samma linie

foljande antal terminer.

’&
 S > 

Q
var i klassen från fore- 

3
 

gående term
in.

ngar tillhor 
da klasser 
når- som fr

Flyttade 
till 

klassen 
på grund 
af beslut

o 
« 

Inskrifne i låroverket under
g c 

term
inen.

S
 -z o« 

_________________

iedan 
febr. 
inde).

GØ 
tf
3
3 
P

c § 
från term

inens borjan till 
J

 “g 
och m

ed 31 Januari.

> -s 
från och m

ed 1 Februari 
b 2 S 

till term
inens slut.

b >5 8
_________________

” i 
1 

under nåst foljande m
el- 

*5 g 3
 

lanterm
in.

gne 
iedan
r.

02
tf
3
3
P

0 1 2 3 4 5 
eller 
flera

vid foregående 
term

ins slut.
vid vårterm

i
nens borjan

1
2
3

—.
4

—
—

— 10
7
6

— 4
5 15

11
6

— — 2
2
1

2
2
1

Summa — 4 — — — — 23 — 4 5 32 — — 5 5

Bil. 3 1).

Hostterminen 1879.

Lårjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

namnda klasser.
Låijungar flyttade till nedan' 

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

<©

Klass.

efter att hafva tillhort nar
mast lagre klass 
af samma linie 

foljande antal terminer. CO
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Bil. 4.
Skolrummens dimensioner.| Rum

m
ens num

m
er.

Kummens dimensioner.

1 
Fonsteryta i 

: 
qvadratm

eter.

Rummens

nuvarande anvandning.

Langd i 
m

eter.

Bredd i 
m

eter.

H
ojd i 

m
eter.

G
olfyta i 

qvadrat- 
m

eter.

K
ubikinne- 

håll i kub. 
m

eter.

1 9,00 4,72 4,00 42,48 169,92 11,60 Klassrum.
2 9,00 4,72 4,00 42,48 169,92 11,60 Biblioteksrum.
3 9,04 9,98 4,18 90,22 377,116 26,10 Gymnastiksal.
4 9,02 4,82 4,n 43,48 178,688 13,28 Klassrum.
5 9,02 4,82 4,11 43,48 178,688 13,28 Klassrum.
6 9,03 9,95 4,11 89,85 369,277 29,88 Festivitetssal.

Bil. 5.
Uppgifter om nedan nåmnda till låroverket horande kassors stållning 

kalenderåret 1879.

D e be t. Kredit.

Kassans rubrik. Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Sk uld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 

vid 
; årets 
i borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden........................
Ljus- och Vedkassan . . .
Biblioteks- och Materialkassan
Premie- och Fattigkassan

3697,92
15,57

3727,54
102,95

388,73
274,37
283,38

59,50

4086,65
289,94

4010,92
162,45

25,80 
211,00 
151,62

61,00

4060,85
78,94

3859,30
101,45

4086,65
289,94

4010,92
162,45
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IH. Lagre alliuåmia låroverket i Arboga.
(Uppgift af Rektor, Fil. Doktor L. Afzelius).

Undervisningen.

Hostterminen borjade den 30 Augusti och afslutades den 19 December; Vårterminen 
bbrjade den 24 Januari och kommer att afslutas den 11 inst. Juni.

Den dagliga undervisningen har under detta låseår varit forlagd till kl. 7—9 och 11 
—12 f. m. samt kl. 1—3 e. m., och dessutom till kl. 5—6 tvånne eftermiddagar i veckan 
for de båda bfversta klasserna, håruti inberåknadt tiden for bfningarna i Teckning. De 
nårmaste 20 minuterna fore kl. 7 hafva varit upptagna till forråttande af morgonbdnerna. 
Ofningarna i Gymnastik egde under Hostterminen rum på formiddagarne kl. 9—|10 samt 
j 11—11; under Vårterminen hafva dessa ofningar forsiggått endast kl. 9—110. Till Va- 
penofningar har varit anslagen cn eftermiddagstimme i veckan. Ofningarna i Sång och 
Instrumentalmusik hafva varit fbrlagda till kl. 12—5I fyra dagar i veckan samt kl. 5—6 
e. m. trenne dagar i veckan.

Antalet lårotimmar i veckan, under hvilka enligt den faststållda låseordningen un
dervisning af de sårskilda åmneslårarne meddelats, visas i foljande tabellariska unpgift:

Antalet

Rektor. Kollega 
Sundeli

Kollega 
Stapel- 
mohr

Kollega 
Åhrling

Kollega 
Sten- 
berg

Koll ega 
Kemner Anmårkningar.Klass.

under- 
visade 
lårjun

gar.

5 6 11 5 — 6 5 10
Kl. 4 har haft 1 undervisnings- 
timme gemensamt med kl. 5 i

4 15 9 5 _ 7 5 6 Kristendom;
3 16 _ 5 1 7 8 7 L. 4 & L. 5 hafva haft 3 gemen-
2 17 — 12 7 7 3 samma undervisnings-timmar i 

Latin;
1 30 — — 26 — — — R. 4 & R. 5 hafva haft 1 genien-

Summa 84 20 27 27 27 25 26 sam undervisn.timme i Engelska.

Denna uppgift galler for båda terminerna, under hvilka forhållandet varit lika med 
den skilnad, att under Vårterminen lårjungarnes antal varit: i 4:e klass. 14, i 3:e klass. 
15, i 2:a klass. 16 och i l:a klass. 31.



48

Under låseåret hafva foljande lårostycken blifvit genomgångna:

Forstå klassen.

Kristendom. 3 tim. — Bibi. Historia, Gamla Testamentets efter Hiibner (Thomand. uppl.), beråt- 
telserna 1—38. — Forstå hufvudstycket af Katekesen. — Bibellåsning. — Valda Psalmer.

Modersmålet. 5 tim. — Upplåsning och forklaring af berattelser ur "Låsebok for Folkskolan" 
med ofning for lårjungarne att med egna ord redogbra for innehållet. — Afspråk- 
låran, efter Brodéns larobok, det vigtigaste af formlåran till och med de regel- 
buudna svaga Verbernas aktiva bøjningsformer. — Det vigtigaste om satsdelarna 
samt ofningar i råttstafning.

Tyska. 6 tim. — Af språklåran, efter Calwagens larobok, det vigiigaste af formlåran till och 
med de regelbundna svaga Verbernas aktiva bøjningsformer. — Af Calwagens Ele
mentarbok såvål de tyska som svenska styckena af forstå afdelningens forstå kurs 
utom st. 19—21.

Mathematik. 4 tim. — Arithraetik, de fyra råknesåtten i hela tal och decimalbråk med till- 
åmpning på sorter. — Hufvudråkning. — Efter Zweigbergks larobok.

Naturldra. 2 tim. — Inledning till djur- och våxtrikets kånnedom, omfattande det allmån- 
naste af låran om menniskans kroppsbyggnad, samt de sex forstå våxterna efter 
Almqyists och Lagerstedts larobok. — Undersokning af lefvande våxter.

Historia och Geografi. 4 tim. — Faderneslandets Historia, efter Ekelunds "Larobok for forstå 
begynnare", till Karl VIII Knutsson. — I Geografi, efter Palmblad—Sorenssons lå- 
robok, det allmannaste om verldsdelarna Samt Sveriges, Norges, Danmarks och Ryss- 
lands fys. och pol. Geografi.

Andra Klassen.
Kristendom. 3 timmar. — Bibi. Historia, Nya Testamentets. — Andra hufvudstycket af Ka

tekesen. — Låsning af psalmboken och Nya Testamentet.
Modersmålet. 6 tim. — Låsbfningar såsom i foregående klass. — Formlåran afslutad — Lå

ran om satsen och dess delar. — Satsbildnings- och råttstafningsofningar.
Tyska. 7 tim. — Det vigtigaste af formlåran. — Elementarboken, forstå afdelningens andra 

kurs, Samt styck. 1—16 af andra afdelningen. — Ofningar i sårskiljande af ord
klasser, samt satser och satsdelar. — Vokabellåsning.

Mathematik. 5 tim. — Arithraetik, de fyra råknesåtten i brak med tillåmpning på Sorter. — 
Hufvudråkning.

Naturlåra. 2 tim. — Sedum—Orobus; Menniskokroppens allmånna byggnad; Katten —Gråsan- 
den efter Almqvists och Lagerstedts larobok, med ledning af "botaniska våggtaflor", 
Fiedlers "Wandtafeln", Holmgrens Atlas ofver dåggdjuren, Kraus "das Thierreich in 
Bildern” samt Laroverkets samlingar af naturalier. — Sexualsystemets klasser. — 
Insamling och undersokning af några allmånna vårvåxter.

Historia och Geografi. 5 tim. — Faderneslandets Historia f. o. m. Kalmar-Unionen till Frihets- 
tiden. — Tysklands, Hollands, Belgiens, Schweiz’ och Frankrikes fys. och polit. Geo
grafi jemte repetition af det foregående.

Tredje Klassen.
Kristendom. 3 tim. — Bibi. Historia., Gamla och Nya Testamentets, repeterad. — Katekesen af- 

slutad. — Låsning af Psalmboken och Nya Testamentet,
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Modersmålet. 6 tim. — Låsofningar såsom i foregående klasser. — Formlåran repeterad. — 
Satslåran afslufad. — Råttsfafnillgsofningar i forening med muntlig undervisning i 
Interpunktions- och Råttstafningslåran. — Smårre uppsatser på lårorummet.

Tyska- 7 titn. — Formlåran, efter Flach’s lårobok. afslufad och repeterad. — Svedboms storre 
låsebok, styck. 1—25.— Muntlig ofversåttning från Svenska till Tyska efter Flach”s 
Elementarbok. — Skrifofningar på lårorummet 1 timme hvarje vecka.

Mathematik. 5 tim. — Arithmetik: tillåmpning af de genomgångna knrserna på Reg.-de-fri, 
Intresseråkning ro. m. — Ilufvudråkning. — Geometri: åskådningslåra tillampad på 
planimetriska ooh stereometriska uppgifter. — Några enkht geometriska satser.

Naturlåra. 2 tim. — Lika med foregående klass och dessutom: Salix—Solanum ; Sandbdlan— 
Aborren och Sexualsystemets ordningar. — Insamling och examinering af lefvande 
våxter.

Historia och Geografi- 5 tim. — Fåderneslaiidets Historia afslutad och repeterad från Gustaf 
Wasa, — Europas polit. Geografi afslutad och repeterad.

Fjerde Klassen.

Kristendom- 2 tim. — Repetition af de två forstå hufvudst. af Katekesen. — Borgs bibelband- 
bok, Gamla Testamentet. — Låsning af Matth. Evangelium, kap. 1 —15

Modersmålet. 4 tim. — Språklåran repeterad. — Låsning af ”Fånrik Ståls sågner”. — Rått- 
stafningsofningar. — Hvarannan vecka en uppsats på lårorummet.

Tyska. 4 tim. — Formlåran repeterad. — Af Syntaxen det vigtigaste i forening med extem- 
porerade ofningar. — Låseboken, styck. 26—65. — Hvarannan vecka ett hemthema, 
några ganger i stallet ett profscriptum på lårorummet.

Engelska. 7 tim. — EublomS lårobok : hela formlåran med undantag af senare hålften af præ- 
positionerna samt conjunctionerna, i forening med muntlig ofversåttning från Sven
ska till Engelska af ofversåttningsstyckena i Mathesii Elementarbok. — Låsebokens 
l:sta afdclning, styck. 1 — 23. — Vokabellåsning.

Latin. 8 tim. — Rabe’s lårobok, formlåran samt 1 — 3 afdeln. af låseboken. — Vokabellåsning. 
— Behofliga delar af Syntaxen'muntligt meddehide.

Mathematik. 5 tim. — Algebra: de fyra råknesåtten i hela tal, efter Bjorling. -- Geometri: 
låran om liniers stållning till hvarandra samt om trinnglar och parallelogramer (Eukl. 
Bok. 1—2). — Arithemetiska ofningar så mycket tiden medgifvit.

Naturlåra. 2 tim. — "De fanerogama vaxternas yttre organer”; "Ofversigt ofver mårkligare 
våxter”; Sexualstymet och de fornåmsta naturliga familjerna. -- Biet t. o. m. Tof- 
feldjuret; Ofversigt ofver djurrikets forstå provins. — Insamling och examinering af 
lefvande våxter.

Historia och Geografi. 5 tim. — Gamla Tidens och Medeltidens Historia efter Pallins lårobok. 
— Ofversigt ofver de fråmmande verldsdelarnas polit. Geografi samt de fornåmsta 
Europeiska kulturlåndernas polit. Geografi repeterad.

Femte Kl assen.

Kristendom. 2 tim. Katekisation ofver tredje, fjerde och femte hufvudsfyckena. — BergS 
bibelhaudbok, Nya Testamentet. — Bibellåsning lika och tillsammans med 4:e klass. 

Modersmålet. 3 fim. — Språklåran repeterad. — Låsning af "Fånrik Ståls sågner” och Teg- 
nérs "Frithiofs saga,” med lårjungarnes redogorelse for innehållet af det låsta samt 
någon undervisning om versmått m. ro. — Råttslafniugsofningar. — En uppsats 
hvarannan vecka, omvexlande med bfversåttningar från Tyskan.

7



50

Tyska. 3 tim. — Formlåran fullståndigare, Syntaxen fortsatt och utforligare i forening med
extemporerade ofningar. — Låseboken, styck. 66—100. — Schillers "Wilhelm Tell", 
Akt. 1 — 3. — Hvarannan vecka ett hemthema, några gånger i stållet ett profscrip- 
tum på lårorummet.

Hngelslca. 7 tim. — Formlåran repeterad. — Af Syntaxen låran om satsdelarnas bfverens-
stammelse, Artiklarna, Pronomen, Infinitivus och Participium, i forening med extem
porerade ofningar, dels efter Herléns, dels efter Modins Elementarbok. — Låsebo
ken, styck. 24—41. —- Vokabellåsning. — Themaskrilning på lårorummet 1 timme 
hvarje vecka.

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

Laiin. 8 tim. — Formlåran fullståndigare och repeterad. — KaSuslåran. — Af Syntaxen før
ofrigt det nbdigaste muntligen meddeladt. — Rabe’s låsebok, 3:dje afdelningen. —■ 
Cornelius Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, AL 
cibiades.

Mathematik. 5 tim. — Algebra: låran om Brak afslutad; låt tåre 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.

Naturlara. 2 tim. — ■ Botanik: Anderssons ”Inledning till Botaniken,” Haft. 2, ”Kronblomstri-
ge” och "Fåstblomstrige,” med ledning af lårjungarnes egna våxtsamlingar, Fristedts 
Exsiccater och Låroverkets herbarium. — Insamling och examinering af lelvande 
våxter. — Zoologi: Torins lårobok, de vertebrerade djuren med ledning af Holm
grens Atlas, Kraus’ "Bilder,” Sundevalls Atlas till Svenska foglarna och Låroverkets 
naturaliesamling.

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

Under låseåret har intet annat ombyte af larobbcker egt rum, an att Almqvists och 
Lagerstedts "Lårobok i Naturkunnighet" blifvit antagen for l:sta klassen i stållet for Ber
lins låsebok, afvensom — i stallet for Anderssons och Torins larobbcker — for 4:de klas
sen, hvars nuvarande larjungar redtin forrå året bbrjade begagna fbrstnåmnda lårobok.

Undervisning i Vålskrifning har meddelats: i l:sta klassen 2 timmar, i 2:dra och 3:e 
klasserna 1 timme i veckan, afvensom under Hostterminen i R. 4 och R. 5 en timme i 
veckan.

Till undervisning i Teckning hafva varit anslagna. och i den allmånna låseordningen 
upptagna: for klass. 1—3 en timme i veckan samt for klass. 4—5 under Hostterminen 2 
och under Vårterminen 3 timmar.

Med låseårets borjan infordes vid Låroverket den s. k. Stuhlmannska methoden vid 
undervisningen i Teckning och hafva de olika afdelningarna genomgått foljande kurser:

Klass. 1 har tecknat i rutade ritbbcker;
Klass. 2 det samma som l:a klass. samt bbrjat med bbjda linier i punkterade bbcker;
Klass. 3 har tecknat i punkterade bbcker såvål raka som bbjda linier, enkla krok- 

liniga figurer, bladformer o. s. v.
Klass. 4 har tecknat efter Stuhlmanns och Wohliens våggtaflor samt under Vårtermi

nen bbrjat med konstruktionsritning;
Klass. 5 det samma som 4:de klassen afvensom tecknat efter gipser.
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Under Hostterminen inspekterades bfningarna i Teckning af Slottsintendenten m. m. 
JS. A. Jacobsson, som dervid meddelade hvarjehanda upplysningar och auvisningar, hvilka 
visat sig vara gagneliga for framjande af undervisningen i detta bfningsåmne.

Vid bfningarna i Sång hafva lårjungarne varit fordelade i 2:ne afdelningar, den lagre 
bestående af klass. 1—2 och den bfra bestående af klass. 3—5. Hvardera afdelningen har 
haft 1 timmes undervisning i veckan forutom den timme, under hvilken båda afdelnin- 
garna ofvats gemensamt i koralsång. Den lagre afdelningen har undervisats i låran om 
de musikaliska tecknen, tonarter o. s. v., samt ofvats i tontråffning och enståmmig sång. 
Den ofre afdelningen har undervisats i låran om tempo, de musikaliska termerna o. s. v. 
samt ofvats i tontråffning och flerståmmig sång. — Ofningar i Instrumentalmusik hafva egt 
rum 2:iie timmar i veckan. Af de lårjungar, som deruti deltagit, hafva 6 ofvats i behand
ling af blåsinstrumenter, 12 i orgelspelning och 2 i violinspelning.

I Gymnastik- och Vapenbfningarna deltogo under sist forflutna årets Vårtermin 70 
lårjungar och under Hbstterminen 78. Antalet af dem, hvilka Låkaren fbrklarat bora från 
deltagande i bfningarna befrias, samt orsakerna dertill inhamtas af foljande tabellariska 
uppgift:

Lårjungarne voro under båda terminerna fordelade på 2:ne 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 
timmé omedelbart efter morgonlektionernas slut kl. 10. Under Hbstterminen bfvades de 
båda afdelningarna på skilda tider, den hogre afdelningen en half timme Omedelbart efter 
morgonlektionernas slut kl. 9 och den lagre afdelningen en half timme omedelbart fore 
lektionernas borjan kl. 11. En eftermiddagstimme i veckan var anslagen till vapenbfnin- 
gar, bestående i gevårsexercis och infanterimanbver samt dermed under de tider, våder 
och våglag tillåto, fbrenade utmarscher. I Vapenbfningarna deltogo samtliga lårjungarne 
ur klasserna 4—5, under Vårterminen till ett antal af 22 och under Hbstterminen till ett 
antal af 21. Af dem, som uppnått 15 års alder och i Gymnastikbfningarna deltagit, fanns 
under året ingen, som ej fick i vapenbfningarna deltaga.
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Under året voro bfningarna instållda under 5 dagar utom den tid, från den 10 Maj 
till Vårterminens slut, då Låraren bevistade sitt Regemeutes moten.

Liirarne.

Tjenstgoringsskyldighet och undervisningsåmnen voro under Hostterminen på foljande 
sått mellan Lårarne fordelade:

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

Kollega L. T. Stmdell: Mathematik i 5—2, 20 t:r; Tyska i 2, 7 t:r; råttat 4:de klas
sens Svenska uppsatser; Klassforeståndare for 4.

Kollega, Fil. Dokt. G. H. von Stapélmohr: Alla åmnen i 1 utom Teckning, 26 t: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; Naturlåra 
i 5—2, 8 t:r; Klassforeståndare for 3.

Kollega, Fil. Dokt. S. O. Stenberg-. Kristendom i 5- 2, 7 t:r; Modersmålet i 5—2, 18 
t:r; Morgonbonerna; råttat 5:te klassens Svenska uppsatser; Klassforeståndare for 2.

Kollega, Fil. Dokt. G. V. Kemner: Franska i 5, 3 t:r; Engelska i 5—4, 13 t:r; Tyska 
i 3, 7 t:r; Kristendom (Bibi. Hist.) i 2, 1 t:e; Modersmålet i 2, 1 t:e; Vålskrifning i 2,1 t:e.

Vik. lårarinnan i Teckning undervisade 8 timmar i veckan, Låraren i Musik J. E. 
Soderberg 5 t:r, och Låraren i Gymnastik, Kaptenen S. A. HaVstrom, under Hostterminen 
7 t:r och under Vårterminen 4 t:r.

Ledig ordinarie lårareplats vid Låroverket: Ritlåraretjensten.
Under hela låseåret har denna tjenst uppehållits af Fru A. Ahrling, f. Kindestrom, 

och utgjorde hennes arvode for Hostterminen 266: 67 Kronor. Det henne for Vårterminen 
tillkommande arvodesbelopp af statsmodel utgbr 333: 33 Kronor.

Lårjungarnes antal Hostterminen 1879 och Vårterminen 1880.
Lårjungarne.

Klass. ;

Gemensamma i 
linien Reallinien i Latinlinten. Summa

nårvar.narv. frånv. narv. frånv. narv. frånv.

H.-T. 1879.
1 30 -_ __ __ __ 30
2 17 — — — — — 17
3 16 — — — — — 16
4 — 8 — 7 — 15
5 — — 1 - 5 — 6
Summa 63 — 9 — 12 — 84

V.-T, 1880.
1 31 __ _ __ _ __ 31
2 16 — — — — — 16
3 15 — — — — — 15
4 — — 8 — 6 — 14
5 — — 1 — 5 — 6
Summa 62 — 9 — 11 1 82



53

For ofversigt ofver de under Hostterminen narvarande lårjungarnes alder hanvisas 
till Tabellen, Bil. 1.

Af de under Hostterminen narvarande lårjungarne voro
a) från Westmanlands lån 67,

„ Orebro „ 9,
„ Sbdermanlands „ 4,
„ Kopparbergs ,, 3,
„ Elfsborgs „ 1,

b) och af dessa 84
i klass. 5 från Arboga 3, från annan ort 3,
i „ 4 ,, 8, 7,
i „ 3 „ 10, „ 6,
i „ 2 „ 10,
i „ 1 , 14, „ 16,
Summa „ 45, „ 39,

For ofversigt ofver lårjungarnes deltagande i Teckning, Musik och Gymnastik under 
Hostterminen hånvisas till Tab- Bil. 2.

Hemlexor hafva i alla klasser for hvarje dag blifvit lårjungarne foresatta, i allmån- 
het for klass. 1 i 2 åmnen, for de ofriga i 2 å 3 åmnen, och kunna dessa hemlexor for 
lårjungar af medelmåttiga anlag i allmånhet anses hafva upptagit: for l:sta klassen l'/a 
å 2 timmar daglige«, 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 omkring 2 timmar i veckan.

Helsotillståndet bland lårjungarne har under hela låseåret varit synnerligen tillfreds- 
ståilande. Ehuru difterit under hosten ocli vintern varit gångse i staden och dess grannskap, 
der den varit synnerligen svårartad, så hafva blott några få fail af denna sjukdom fore- 
kommit bland lårjungarne, och det så lindrigt, att de insjuknade efter några dagars eller 
någon veckas sjukdom kunnat återvånda till skolan. Två af låroverkets lårjungar hafva 
dock efter forrå årsberåttelsens afgifvande blifvit bortryckta af denna sjukdom. Den ene, 
A. L. Hagberg, tillhorande l:sta klassen, insjuknade hastigt i slutet af forrå Vårterminen 
och dog efter en veckas sjukdom. Den andre, C. G- Gahn, tillhorande 4:de klassen, re- 
ste frisk hem till julferierna men insjuknade i foråldrahemmet kort fore Vårterminens 
borjan och dog efter några dagars sjukdom. Hvad angår lårjungarnes kroppskonstitution, 
torde blott angående de vid låseårets borjan inskrifne 28 lårjungarne behbfva anmårkas, 
att endast 2:ne af dem behofde från Gymnastikbfningarna befrias.

For ofversigt for hvardera terminen under sist forflutna kalenderår ofver antalet in
skrifne, inom låroverket flyttade och från låroverket afgångne lårjungar m. m. hånvisas 
till Tabellerna Bil. 3 a) och 3 b).

Af de under låseåret inskrifna 29 lårjungarne hafva 22 forut bevistat folkskola, 2 
annat offentligt låroverk och 5 haft enskild undervisning.

Foljande lårjungar afgingo från låroverket vid forrå Vårterminens slut, efter att haf
va undergått godkånd afgångsprofning enligt § 33, mom. 2 i Nådiga Stadgan for Rikets 
allmånna låroverk:
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G. S. N- Sbderqvist till Stockholms Gymnasium;
H. R. Gahn „ allmånna låroverket i Upsala;
A T. Sjoman att soka plats i handel;
C. Lindstrom ,, ,,
C. A. Eriksen i Telegrafverkets tjenst;
G. A. li. Silfverhjelm att blifva landtbrukselev.
De lårjungar, som i ofrigt och utan att hafva aflagt afgångsexamen nåmnda termin 

afgingo från låroverket, voro foljande:

Från 5:te klassen:
J. E. Pettersson utan uppgifven afsigt.

Från 4:de klassen:
P. L. Larsson utan uppgifven afsigt;
G. S. Frunck i handel;
C- V- Lof i bleckslagarelåra;
C- H. F. Sjobcrg att blifva brukselev.

Från 3-.dje klassen:
A. H. Lundvall utan uppgifven afsigt.

Från 2:dra klassen:
K. W. Eklund utan uppgifven afsigt;
Alex. Pettersson „ „

Från l:sla klassen:
A. H. Frisk utan uppgifven afsigt;
C. J. Andersson „ „
A- L. Hagberg dbd under terminen.
Efter Ilbstterminens slut afgingo:
L. E. Jansson, från 3:dje klassen, utan uppgifven afsigt;
AL H. Manncrstråle, från 2:dra klassen, till privat undervisning.
De under sistfdrflutna kalenderår till lårjungarne utdelade stipendier uppgingo till 

ett belopp af Kronor 1405,84 samt præmier och understod till belopp af 96,50 eller till
sammans 1502,34 Kronor.

Under Hostterminen voro 11 lårjungar befriade från afgift till både materielkassan 
och byggnadsfonden, samt 9 befriade från afgift till byggnadsfonden men ej från afgift 
till materielkassan. For innevarande termin åro 13 lårjungar befriade från afgiften till 
både materielkassan och byggnadsfonden, samt 7 från afgiften till byggnadsfonden men 
ej från afgiften till materielkassan.

Undervisningsmateriel.

For Laroverkets egna medel hafva blifvit inkopta: Sveriges Historia, utgifven af O. 
Montelius m. fl., 4 håften; Englands Historia af Macaulay, 25 haft.; Musci frond. Scandin. 
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exsiccati af O. L. Sillén samt pedagogisk Tidskrift for år 1879. Från K. Ecclesiastik-De- 
partementet, Consistorium och andra myndigheter har Låroverket fått emottaga: Sv. Fbr- 
fattningssamling for år 1879 samt en del af Sv. Fbrfattningssamling for år 1880; Und. 
Betånkande och Forslag ang. lonereglering for lårarne vid allm. låroverken af den 7 Maj 
1879; Bidrag till Sveriges offic. Statistik, 15 håften, samt den vanliga samlingen af Lå- 
roverkens årsberåttelser.

Vidare har blifvit inkopt: en sats metermått, i 32 stycken; ett uppstoppadt exempl. 
af ung svan, afvensom for undervisningen i Teckning Stuhlmanns våggtaflor, 40 st., Woh- 
liens våggtaflor, 40 st., Stuhlmanns "Gipser for konturteckning”, 27 st., en sats klotsar en
ligt Stuhlmanns modeller samt några cirkelbestick, linealer och annan mindre ritmateriel.

Dessutom får jag med tacksamhet omnåmna foljande gåfvor: Af Kaptenen och Ridd. 
E. Zielfelt 24 st. mynt, deriblaud 9 af silfver samt ett Osterrikiskt pappersmynt å 10 
kreuzer; af lårjungen C. A. Pettersson skalle af utter (Lutra vulgaris), samt till uppstopp- 
ning; af Verkmåstaren C. Olsson en alfogel (Clangula glacialis), gamma! hanne; af Brygg- 
måstaren J. Oberneder en sparfhbk (Astur nisus), hanne; af Herr E Sjoberg, f. d. lårjun
ge vid Låroverket, en krickand (Anas crecca), hanne, samt af lårjungarne A. Hirsch och 
R. Bosæus en hjerphona (Tetrao Bonasia), fångad inom sjelfva staden.

Till utforligare redogbrelse for skolans undervisningsmateriel får jag lemna foljande 
uppgifter:

Utom Boksamlingeu, som består af 201 olika arbeten, deriblaud inbegripna 98 håften 
af "Bidrag till Sveriges offic. Statistik" men ej inråknade åtskilliga "Betånkanden och For
slag”, Svensk Forfattningssamling f. o. m. 1869, samlingar af Låroverkens årsberåttelser 
fr. o. m. 1862 och Pedagog. Tidskrift fr. o. m. 1872,

samt Myntsamlingen, som består af 163 mynt, deriblaud 55 i silfver, samt 23 me
daljer och minnespenningar, deriblaud 11 i silfver, utgbres Låroverkets undervisningsma
teriel af foljande:

For undervisningen i Mathematik: Junkers, Båckmans och Pihlstrands råknetabeller; 
Nordlunds råknebfningsexempel; en sats metermått, i 32 stycken, samt en låda innehål- 
lande Geometrisk åskådningsmateriel;

for undervisningen i Historia och Geografi: Wibergs och Mentzers Atlas till Sv. Hi
storien; Mentzers Atlas bfver Gamla Tiden; dito bfver Medeltiden; Miihlerts Hist.-Geogra- 
fiska Atlas, utgifven af v. Hess; en jord- och en himmelsglob; 3 st. storre globkartor; 2 
st. våggkartor ofver Sverige och Norge; Mentzers blindkarta ofver dito; Mentzers kartabf
ver Finland; Holle’s fys. karta ofver Ruropa; Sydow’s våggkartor bfver verldsdelarna, 4 st., 
samt en storre karta ofver Fbrenta staterna i Amerika;

for undervisningen i Naturlåra: Fristedts Exsiccatverk ofver Sveriges pharmaceutiska 
våxter; Silléns Exsiccatverk bfver Musci frond. Scandin.; Anderssons och Thedenii "Skol- 
botanik”; Anderssons "Botaniska våggtaflor"; Krans’ "das Thierreich in Bildern”; Sundevalls 
"Atlas till Svenska foglarne”; Holmgrens "Atlas bfver dåggdjuren”; Fiedler’s "Anatomische 
Wandtafeln", 4 st. (bfver menniskokroppen) jemte Låroverkets naturaliesamlingar, beståen
de af ett storre Herbarium af Skandinaviska våxter, af omkring 1000 arter, i sårskildt 
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skåp; en samling uppsfoppade foglar, 106 st.; en åggsamling af omkring 100 arter; 9 st. 
uppstoppade dåggdjur; ett menniskoskelett; 2 dåggdj ursskelett; 2 fogelskelett; skeletter af 
groda och vattenodla jemte åtskilliga andra skeletter och delar af skeletter; Winslow’s In
sektsamling; fiskar inlagda i sprit, 30 arter; 10 glasburkar med i sprit inlagda amphibier; 
6 burkar med i sprit inlagda lagre hafsdjur; en mindre samling snåckor och andra min
dre naturalster, hvartill kommer ett Tellurium, en elektricitetsmaskiu, ett elektroskop samt 
Erdmanns geologiska våggtaflor, 6 st.

For undervisningen i Teckning: Pasch’ Geometrisk konstruktions- och projectionslåra 
med planscher; de genom K. Ecclesiastik-Departementet utgifna våggtaflorna, 1 — 2 kurs.; 
en aldre uppsåttning klotsar; Stuhlmanns våggtaflor, 40 st.; Wohliens dito, 40 st; Stuhl
manns "Gipser for konturteckning, 27 st.; en sats klotsar enligt Stuhlmanns modellersamt 
några cirkelbestick, ritbråden och linealer m. m.

For undervisningen i Gymnastik: fullståndig fast och los apparelj, samt 31 st. gevår, 
dels trågevår dels s. k. skolgevår från Husqvarna.

For undervisningen i Musik: ett orgelharmonium, 5 st. blåsinstrumenter från Wahls 
fabrik i Landskrona, med lådor; 6 st. dito, åldre uppsåttning, med 4 lådor; 3 st. trum- 
mor och en triangel; Lofmans 3-ståramiga sanger; Lunds dito; Lundhs "Sanger for hem- 
met och skolan”, alla dessa i flera exemplar; 2 koralbocker (den ena Mankelis) samt 16 
st. åldre handskrifna sångbocker jemte notstållare.

Låroverksbyggnader och Inredningsniateriel.

Endast några mindre reparationer, såsom omsåttning af kakelugnar, Ligning af ka- 
minerna i Gymnastiksalen m. m. åro for året att omnåmna.

Hos Herrar Stadsfullmåktige hai' under året fråga blifvit våckt om antingen ombygg- 
nad af det gamla, nu utdomda låroverkshuset eller uppforaude af nytt låroverkshus. Då 
det ej år skål att nårmare redogora hårfor, innan frågan blifvit afgjord, hvilket jag hop
pas snart och på tillfredsstållande sått kommer att ske, får jag hår blott i korthet lemna 
de for innevarande år fbreskrifna uppgifterna angående nedannåmnda fbrhållanden:

1. Uppvårmningen af låsrummen sker medelst vanliga kakelugnar samt af Gymna
stiksalen medelst jernkaminer. 2. Behoflig luftvexling åstadkommes genom oppnande af 
dbrrar och fonster. 3. Till belysning nyttjas fotogénlampor. 4. Till sittplatser for lår
jungarne begagnas i trenne låsrum långs efter våggarne gående bånkar med dithorande 
våggfasta pulpeter samt i de ofriga stolar med losa bord. 5. I intet af låsrummen haf
va sittplatserna kunnat så anordnas, att dagern infaller endast från venster. 6. Den till 
ungdomens lekar afsedda gårdstomtens ytvidd år 814,56 qv.meter.

Hvad inredningsmaterielen betråffar, synes af ofvannåmnda, hur densamma år be
skaflad i låsrummen. I trenne af dessa finnes dessutom katheder. Samlingssalen år for- 
sedd med en storre katheder, der ofvan sittande pendyl, Idsa bånkar långs efter salens 
långsidor samt vid fonsterpelarne fastgjorda fållbord, att begagnas hufvudsakligen vid of- 
ningarna i Teckning och Vålskrifning. For boksamlingen och naturalierna finnas 4 skåp, 
deribland ett storre glasskåp for fogelsamlingen. Gymnastiksalen år fbrsedd med pendyl.

For ofversigt ofver skolrummens dimensioner hånvisas till Tabellen Bil. 4.
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Ekonoiniska fdrliållanden.

For ofversigt for sist forflutna kalenderår ofver stållningen i Låroverkets kassor hån
visas till Tabellen Bil. 5.

De belopp, som under sist forflutna kalenderår utgått for underhall och tillokning 
af boksamlingen, den ofriga undervisningsmaterielen samt iuredningsmaterielen, utgjorde: 
for boksamlingen 35: 50 kronor, for undervisningsmaterielen omkring 80 samt for inred
ningsmaterielen 54 kronor.

Examina och Temiinsafsliitning m. ni.

Med de lårjungar, hvilka under forrå årets Vårtermin anmålt sig till Examen for be- 
horighet att intråda i Hdgre Låroverks 6:te klass, anstålldes sådan Examen den 13 Juni 
under tillsyn af Låroverkets Inspector, Kontraktsprosten och Kyrkoherden i Arboga, Fil. 
Dokt. JT K. Klingberg. Af de nuvarande lårjungarne i Låroverkets 5:te klass hafva 5 an
målt sig till sådan afgångsexamen vid terminens slut.

Hostterminens examen hblls den 19 December, dervid såsom ledare och vittnen voro 
narvarande: Herrar Inspector Scholæ, Kontraktsprosten Klingberqy Domhafvanden i orten, 
Håradshbfding C. Wåhlin, Borgmåstaren R. W. Bosæus, Fbrste Stadslåkaren, Dokt. C. 
Wettergren, Andre Stadslåkaren, Dokt. W. Hartelius, Handlanden och Riddaren J. O- Ro- 
sendahl, samt f. d. Foreståndaren for Arboga Mekaniska Verkstad, Ingeniøren och Ridda
ren C. W. Olsson.

Den offentliga årsexamen år af H. H. Eforus utsatt till Fredagen den 11 inst. Juni 
och kommer att hållas från kl. 9 f. m. till kl. 1 e. m., hvarefter, sedan uppvisning i Sång 
och Musik egt rum, flyttningen klasserna emellan o. s. v. tillkånnagifves, stipendier och 
premier utdelas samt lårjungarne hemforlofvas.

Nåst kommande Hosttermin borjas Tisdagen den 31 Augusti kl. Hf. m.
Arboga den 13 Maj 1880.

8
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Bil. 1.

Lårjungarnes alder Hestterminen 1879.

Klass och. linie.
9

ar.

10

ar.

11 12 13 1'1 15 16 17

år. år. år. år. ar. ar. ar.

Summa 
nårva
rande 

lårjung.

R.

R
L.

3 
3

1
2

4
4

Gemensamma linien! 
Real-linien ... i 
Latin-linien . . . |

4

4

Summa j 4

6
1

7

12
3
1

16

4
6

10

2
2
7
1
3

1

11 
1
4

7 | 16 ; 10 | 16

2
3
4
4
2

3

9 !
4 !

2 
3
1
2
1 
1

5
2

5 | 3
18 I 10

1
2

2
1

30
17
16
8
7
1
5

63
9

12

Bil. 2.

Uppgijt om antalet af de lårjungar, som deltagit i nedan nåmnda ofningar 
Hostterminen 1879.

* Lårjungar som deltagit i

Teckning B□o$3

P 
B

2; ® B'd 
s- sB

P

Klass.
p:

P

p’ 
B 

æ?

P
B CD 
B
B

CD E 
B

B

pr
W

WJ rJ wC5 S P

S s
£

R.
L.
R.

1
2
3
4
4
5

30
17
16

8
7
1

30

16
8

1
3

30
16
16
4
4

7

3
1
3

27
16
14
8
7
1
5

Gemensamma linien
Real-linien . . .
Latin-linien . . .

Summa

63
9

12
84

63
9

72
3
3

62
4
4

70

10
1
3

14

57
9

12
78
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| CO 1
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■
H'M | co । r- CO
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CO 05 
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CO
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Bil. 3 b.

Hvsttermincn 1879.

1 Lårjungar flyttade till nedan 
j nåmnda klasser

Lårjungar tillhorande nedan ' Lårjungar afgångne 
nåmnda klasser den 15 Sept. från låroverket i nedan 
(så val når- som frånvarande). nåmnda klasser.

Klass och linie.

efter att hafva tillhort når- 
mast lagre klass 
af samma linie 

fdljar.de antal terminer.
a?o 
d

* b

5

0 1 2 3 4 5 
eller 
flera

□ 
m' 
B <rå

s

Sum
m

a for

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut

m

C 
s

C

3 8?
5 o?

3

B
CD 
B

GO 
B 

5

!: 5
1 5 c?

S-B

O;

0

o

3

® g 
5 03 
B.p.
5
CV 
S

S
o
B

5
02

□2

3.SS’ p r o
3
3 
p

3

R.
L.
R.
L.

1
2
3
4
4
5
5

2
1

11
8
6
4
1
5

1
4

3
2
3
2
3

8
7
1
9

5

6
6

2
1

27
1

30
17
16
8
7
1
5

1
1

1
1

Gemensamma lin. 
Real-linien . . . 
Latin-linien . .

3 19

9

8
2
3

15
1
7

12
6
2

28 63
9 

i 12

2

Summa 3 13 ' 23 ( 20 I 28 T 84

fdljar.de
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Bil. 4.
Skolrummens dimensioner.

tom
m

ens num
m

er.

Rummens dimensioner. Fonsteryta i 
1 

qvadratm
eter.

Rummens

nuvarande anvandning.

Langel i 
m

eter.

Bredd i 
m

eter.

H
ojd i 

m
eter.

G
olfyta i 

qvadrat- 
m

eter.

K
ubikinne- 

håll i kub. 
m

eter.

13,21 3,74 359,671 15,79
Samlingssal. Anvåndes afven till

1 7,28 96,17 ritsal och undervisningsrum.
2 7,28 5,30 3,74 38,58 144,304 6,32 Lasrum for l:sta klassen.
3 7,28 5,52 2,29 40,19 92,025 3,8 „ „ 2:dra „
4 7,28 5,02 2,29 36,55 83,689 3,8 „ „ 3:dje ,,
5 5,24 4,50 2,29 23,58 53,998 1,9 „ „ 4:e & 5:e klass. omvexl.
6 5,24 4,47 3,74

2,29
23,42 87,601 3,16

7 4,75 4,54 21,56 49,384 1,9 Rum for samlingarna.

Bil. 5.
TJppgiftcr om nedan nåmnda till låroverket hbrande kassers stållning

li al ende råret 187.9.

Kassans rubrik.

I) e b e t. Kredit.

Behåll- 
ning v:d 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skold 
vid 

årets 
slut.

Summa.
S kuld 

vid 
årets 

] borjan.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden........................
Ljns- och Vedkassan . . .
Biblioteks- och Materielkassan
Premie- och Fattigkassan

7.10,61
0,96 

1391,07 
22,62

626,00 
867,50 
765,oo 
123,16

1336,61
868,46

2156,07
145,78

357,77
549,87
460,44

36,50

1
978,84'1336,61
318,59! 868,46

1695,63.2156,07
109,28! 145,78
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IV. Stadspedagogien i Koping.
(Uppgift af Rektor, Fil. Doktor IH. Barken.)

A) Undervisningen.

Hostterminen borjade den 30 Augusti och slutade den 19 December. Vårterminen 
borjade den 21 Januari och kommer att afslutas den 10 Juni.

Undervisningen, som hela låseåret utan afbrott fortgått, har varit forlagd till kl. 7— 
9, 10—12 f. m. samt for Forstå klassen tre dagar, for Rektorsklassen fyra dagar i veckan, 
kl. 1—2 e. m. Hvarje morgon har hållits gemensam bon med sång och bibellåsning.

Gymnastikofningarna hafva varit forlagda till kl. 12—1 Tisdagar, Onsdagar, Freda
gar och Lordagar; ofningarna i Sång till kl. 3—4 Tisdags- och Fredagseftermiddagar och 
de i Teckning till Mandags- och Torsdagseftermiddagar kl. 3—5.

Antalet undervisningstimmar i hvarje vecka for de sårskilda klasserna och lårarne 
ses af foljande tabeil.-

Klass.
Antal lårjungar. Antal timmar.

Summa.
Hosttermin. Vårtermin. Rektor. Kollega.

1 24 24 3 24 27
2 25 21 24 4 28

Summa 49 45 27 28 55

Redogorelse for begagnade lårobocker och genomgångna lårokurser:

Forstå Klassen.
Kristendom, 3 t:r: Bibi, historia efter Hubner: Gamla Test. Katekesen. Bibellåsning. Valda 

Psalmer.
Modersmålet, 5 t:r. Innanlåsning med redogorelse for innehållet, satslosning, råttskrifningsof- 

ningar, formlåra och det vigtigaste af allmanna satslåran, dels efter Sundén, dels 
muntligt meddeladt.

Tyska språket, 6 t.-r. Ofre lexlaget: det vigtigaste af formlåran efter Flach; Mathesii elemen
tarbok st. 53—slutet af boken, Calwagens elem.-bok st. 1—16 af 2:dra afdelningen; 
skrifofningar. Nedre lexl : Calwagens elem.-bok: hela l:sta kursen, 2:dra kursen 
st. 1 —12, med motsvarande paradigmer efter Calwagens språklåra; skrifofningar.

Matematik, 4 t:r. Zweigbergks och Nystroms lårobocker. Repetition af hela tal till och med 
intresseråkuing, efter olika feamsteg.
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Naturlåra, 2 t:r. Agardhs lårobok till 6-te kap.
Historia och Geografi, 4 t:r. Historia (2 t:r): Ekelunds mindre sammandrag. Ofre lexl.: från 

Magnus Ladulås till Sigismund. Nedre lexl.-’ från borjan till Gustaf WaSa. — Geo
grafi (2 t:r): Dahms lårobok. Ofre lexl.: Europas samt det allmånnaste af de of- 
riga verldsdelarnes lys. ocli polit. geografi. Nedre lexl.: de skandinav, låndcrnas, 
Rysslauds, Tysklands, Osterrikes, Hollands och Belgiens fys. och polit. geografi.

Andra eller Rektors-klassen.
Kristendom, 3 t:r. Kurtz* Bibi, historia: Nya Testamentet. Katekesen med analytisk forkla

ring. Velander Bibelkånnedom. Bibellåsning. Valda psalmer.
Modersmålet, 5 t:r. Sundéns språklåra. Låsning af låsebocker, Frithiofs Saga, Nattvardsbar- 

nen, Fåmik Stål m. m. med redogorelse' for innehållet och satsanalys. Råttskrif- 
nings- och satsbildningsofningar. Skriftliga smårre uppsatser. Ofversåttningar från 
tyskan på lårorummet.

Tyska språket, 6 t:r. Flachs språklåra. Calwagens elem.-bok 2:dra afdeln. och en beråttelse i 
Hauffs Marchen. Ofre lexl. dessutom akt. 4 och 5 af Schillers Wilhelm Tell. Ex
temporalier och någon gång en ofversåttn. till tyska på lårorummet.

Engelska språket, 2 t:r. Ofre lexl.: Mathesii elem.-bok st. 30—slutet jåmte repetition af det 
foregående; det vigtigaste af formlåran efter Modins språklåra. Nedre lexl.: Ma
thesii elem.-bok st. 1—25.

Mathematik, 5 t:r. Geometri; tifre lexl.: Euclides (Lindmans upplaga) bock. 1 — 2 samt 15 
propp. af 3:dje boken; en larjunge hela 3:dje och 4:de bockertia. Nedre lexl.: bok. 
1. Aritmetik: brak, reg. de tri—rotutdragning; 2 lårjungar Bjorlings algebra till 
brutna tal.

Naturlcira, 2 t:r. Ofre lexl.: Torins zoologi till kråldjuren. Nedre lexl.: Wahlstedts zoologi 
till foglarne. Bågge lexl.: Arrhenius’ Botanikens forstå grunder samt undersokning 
af våxter.

Historia och Geografi, 5 t:r. Historia (2 t:r): Ekelunds mindre sammandrag: Frihetstiden— 
slutet jåmte repet. af de foreg, tidehvarfven. 3 lårjungar dessutom allmån historia: 
gamla tiden efter Pallin. Geografi (2 t:r): Asiens och Afrikas efter Dahm samt 
repet. af Europas. Ofning i kartritning.

Under låseåret hafva Calwagens språklåra och elementarbok blifvit antagna i st. f. 
Flachs språklåra och Mathesii elementarbok, samt Wahlstedts Zoologi.

I vålskrifning hafva lårjungarne i forstå klassen dfvats trenne timmar i veckan och 
i andra klassen en timme.

I teckning hafva alla lårjungar i andra klassen åtnjutit undervisning fyra timmar 
hvarje vecka, och har densamma omfattat frihandsteckning efter folkskolans, Wohliens och 
Stuhlmanns våggtaflor, klotsritning efter naturen, grunddragen af linearperspektiv- och or- 
namentsritning, hufvudsakligen efter Hermes’ Zeichenschule samt linearteckning med in
strumenter.

I sång hafva lårjungarne varit indelade i två afdelningar. Den ofre har ofvats i ton- 
tråfifning inom alla tonarter, i 2- och 3-ståmmiga sånger efter Larssons och Lunds låro- 
bocker samt i koralsång gemensamt med lågre afdelningen, hvilken ofvats i notkånnedom, 
tontråffning och enståmmig sång efter Cronhamn. 6 lårjungar hafva åtnjutit enskild un
dervisning i piano- och en i orgelspelning.

Uti gymnastik hafva lårjungarne ofvats i roreiser med och utan redskap samt i mar- 
scher och enklare infanterirorelser, det senare under den blidare årstiden i fria luften.
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Blott en lårjunge har varit befriad från gymnastikundervisningen for sjukdom, nemligen 
for lidande i rorelseorganerna.

B) Lårarne.

Lårarnes tjensteåligganden voro under hostterminen sålunda fordelade:
Rektor', alla åmnen, utom engelska och naturlåra, i andra klassen, 24 t:r, samt kri

stendom i forstå klassen, 3 t:r, — 27 t:r i veckan;
Kollega O. F. Hedstrom: alla åmnen, utom kristendom, i forstå klassen, 24 t:r, samt 

i andra klassen engelska, 2 t:r, och naturlåra, 2 t:r, = 28 t:r;
T. f. Gymnastiklåraren C- E. Klint: 4 t:r;
T. f. Sånglåraren J. E. Elcholm: 2 t:r;
T. f. Låraren i teckning E. F. Hultgren: 4 t:r.
Tjenstlediga: under hela låseåret Gymnastiklåraren Lbjtnant R. Schenstrom, som med 

Kongl. permission vistats utrikes, samt under hbstterminen Musiklåraren A. Lotlmer på 
grund af sjukdom.

Forordnade: till v. Gymnastiklårare under hela låseåret Sergeanten vid Kongl. Lif- 
regem. Grenadierkår C. E. Klint, till v. Musiklårare under hbstterminen Folkskolelåraren 
J. E. Eklwlm, som derfor af statsmedel åtnjutit ett arvode af 73 Kr. 50 bre, och till lå
rare i teckning Civilingeniøren E. F. Hultgren åfven under hela detta låseår mot ett ar
vode af 200 Kr.

C) Lårjungarne.

Lårjungarnes antal.

Klass.
Hostterminen 1879. I Vårtenninen 1880.

Narv. Frånv. Summa. | Narv. Frånv. Summa.

1 24 24 1 24 24
2 25 — 25 ! 21 — 21

S:ma 49 — 49 j 45 - 45

De hbstterminen nårvarande lårjungarnes alder, se bil. 1.
De hbstterminen nårvarande lårjungarnes hemorter:

a) från Westerås lån 48.
„ Ørebro „ 1- 49.

b) från Kbpings stad: från annan ort: summa:
1 klassen 18. 6. 24.
2 „ 19.________________ 6.________ 25.

Summa 37. 12. 49.
I afseende på lårjungarnes deltagande i teckning under hbstterminen, se bil. 2.
I forstå klassen hafva i allmånhet 2 hemlexor for hvarje dag varit lårjungarne fbre- 

satta och ansetts erfordra 1 a 1| timmes hemarbete; i andra klassen 2 å 3 hemlexor med 
li— å 2j timmes hemarbete.
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Lårjungarnes kroppskonstitution ar i allmånhet god, och helsotillståndet har under 

stovre delen af låseåret varit godt; oaktadt isynnerhet difteri och skarlakansfeber åfven 
detta år varit allmånt rådande i både staden och orten for ofrigt.

Antalet inskrifne, flyttade och afgångne lårjungar under sist forflutna kalenderår in- 
hemtas af bil. 3 a) och 3 b).

Af de under låseåret inskrifne hafva fi lorut bevistat endast folkskola och 2 fbrut 
åtnjutit enskild undervisning.

Efter Vårterminen 1879 afgingo:
från Rektorsklassen till Falu allm. lårov. (E. A. Ericsson 1.

„ Westerås d:o 4-.de klass (P. E. Wisell) 1.
„ yrken P. F. Pandernéll, C. R. Bjbrklind) 2.
„ jernvåg (F. A. Lindblom) 1.
„ handel (C. J. E. Nyqvist) 1.
„ landtbruk (E. Pettersson, C- L. Carlsson, O. E. Jansson) 3. g.

„ forstå klassen till Falu allm. lårov. (A. R. Erilcsson) 1.
„ yrken (J. A. Bergstrom, A. R. Enlund, J. G. A. Andersson) 3. 4, 

Efter Hostterminen afgingo:
från Rektorsklassen till Westerås allm. lårov. 5:te klass. (N. L. H. Johanson) 1.

„ d:o 4:de „ (C. E. Arhusiamder) 1.
,, yrken (A. E. Haglind, E. F. Wiman) 2. 4.

Summa 17.
Under sist forflutna kalenderår hafva i stipendier, premier och understod utdelats 

kr. 291: 95.
Från afgift till materielkassan voro befriade: 

hostterminen 1879 8.
vårterminen 1880 7.

D) Undervisningsmateriel.

For skolans egna medel hafva under året inkopts: Holles våggkarta ofver Palestina, 
uppf., Smitts plausch ofver Sveriges svampar inom glas och ram, fortsåttn. af Sveriges hi
storia af Montelius m. fl., Hdjers Konungariket Sverige, åtskilliga lårobocker och mindre 
kartor samt for gymnastikundervisningen 2 st. remingtongevår.

Från Konsist.-expeditionen har skolan fått emottaga de flesta låroverks senaste års- 
beråttelser.

Genom inkbp har skolan småningom forskaffat sig en for sina behof någorlunda till- 
råcklig undervisningsmateriel, såsom: glob, tellurium, atlanter, våggkartor och planscher 
for den geografiska och historiska undervisningen; ordbocker, låsebocker och åtskilliga 
svenska forfattare for den språkliga; fysiska apparater, herbarium, svampafgjutningar och 
planscher for den naturvetenskapliga; klotsar, våggtaflor och etyder for teckning; en min
dre orgel m. m. for sångundervisningen, och for gymnastikofningarna nodig appa- 

9
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relj och skolgevår. For materielens forvaring fins deremot endast ett mindre rum innan- 
fbr ett af lårorummen, hvadan något slags museum ej kunnat bildas af brist på utrymme.

Till utlåning åt lårjungarne hafva derjemte under senare år inkbpts åtskilliga histo
riska arbeten, resebeskrifningar o. dyl., som åfven flitigt begagnas. Af larobbcker plågar 
skolan dessutom lem na fattiga lårjungar såsom lån hvad de behofva.

E) Laroverksbyggnader ni. ni.

Skolan har sina två lårorum i samma hus som stadens gossefolkskolas tvenne 
klasser, hvaraf många och stora olågenheter uppstå. Lårorummet for Rektors-klassen år 
Ijust och temligen rymligt; men det for forstå klassen mbrkt och trangt. Dessutom 
saknas alldeles ett storre samlingsrum. Gymnastiklokalen. belågen ett stycko från skolan, 
år deremot nybygd, rymlig och åndamålsenlig samt omgifven af en stor fri plats for lekar. 
och ofningar.

Uppvårmningen af skolrummen sker genom kakelugnar och af gymnastiksalen genom 
kaminer.

Lnftvexling erhålles genom fonsterventiler och belysning genom fotogénlampor i 
taket.

Sittplatserna åro anordnade for 2 å 2 och så, att alla lårjungar i forstå och de fiesta i 
andra klassen erhålla dagern från venster.

Gårdstomtens, till ungdomens lekar afsedda, ytvidd år ungefår 595 qvadratmoter; men 
då den måste delas med folkskolans lårjungar, alldeles otillråcklig.

Skolrummens dimensioner inhemtas af Bil. 4.
Under sist forflutna kalenderår har utgått for underhall och tillokning af

a) boksamlingen kr. 89: 23.
bbcker till utlåning åt lårjungarne „ 23 75.

6) den bfriga undervisningsmaterielen ,, 20: 20.
c) inredningsmaterielen „ 79: 80. 212: 98.

G) Examina«

Hbstterminsexamen anståldes den 19:de December, hvarvid såsom ledare och vittnen 
voro nårvarande skolans Inspektor, Kontraktsprosten D:r A. Arhusiander och Brosten i 
Himmeta E. E. Ter serus.

Årsexamen år af H. H. Eforus utsatt att hållas den 10 Juni och nåsta hbsttermin 
att bbrjas den 31 nåstkommande Augusti.

Kbping den 8 Maj 1880.
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Bil. 1.

Lårjungarnes ålder Hostterminen 1879.

Klass.
9

år.

10

år.

11

år.

12

år.

13

år.

14

år.

15

år.

16

år.

Summa 
nårva
rande 

lårjung.

1 1 __ 8 4 6 3 2 24
2 — — 4 7 6 8 — 25

Summa 1 — 8 8 13 9 10 — 49

Bil. 2.

Uppgijt om antalet af de lårjungar. som deltagit i nedan nåmnda ofningar 
Hostterminen 1879.

Klass.

Lårjungar som deltagit i

1
2

— | 39 7 | 48
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Bil. 3 a.

Vårterminen 1879.

Lårjungar flyttade till nedan 
nåmnda klasser

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

Klass.

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

féljande antal terminer.
»o

I Flyttade 

till 
klassen 

på grund 
af beslut

o

en
<!

0 1 2 3 4 _ I. B
5 1 ' o

3
S

s

S 
5' o 3

05CT ptCOS-
s

1
2

31
22

1 32
22

Lårjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

nåmnda klasser.

CZ) 
s
5 
5 
p

Bil. 3 &.

Hostterminen 1879.

Lårjungar flyttade till nedan 
nåmnda klasser

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

Lårjungar afgångne 
från låroverket i nedan 

nåmnda klasser.

Klass.

efter att hafva tillhort når- 
mast lagre klass 
af samma linie 

foljande antal terminer.
p

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut

s

B 
B

1 2 3 4 5 6 7
Ot

CO JQ

CO 

B

3 
3

<w
s

s
p H 3 

b'
3 
B'
CO 
B

soo 
s

b’ © s

o

o
s
B

b

B £

co 
CO o 

b^ 
o* CO

3

3 
s' B

3

B

1
2 1 6

Summa 1| 6
2
2

1
1

1
17
13 11

1 ■ 30 | 11

7
1
8

24
25
49

4
4

CO 

B

3 
3 
p

4
4
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Bil. 4.

Skolrummens dimensioner.

[Rum
m

ens num
m

er.

Rummens dimensioner. Fonsteryta i 
qvadratm

eter.

Rummens 

nuvarande anvandning.

Langd i 
m

eter.

Bredd i 
m

eter.

H
ojd i 

m
eter.

1

G
olfyta i 

qvadrat- 
m

eter.

K
ubikinne- 

håll i kub. 
m

eter.

1 7,50 6,60 3,19 49,50 157,90 3,43 1 eller Kollega-klass.
2 8,20 7,20 3,16 59,01 186,56 7,61 2 eller Rektors-klaas.
3 22,95 9,55 5,08 219,17 1033,47 31,06 Gymnastiksal.

Bil. 5.
Uppgifter om nedan namnda till låroverket horande kassors stållning 

kalenderåret 1879.

Debet. Kredit.

Kassans rubrik. Behåll- 
ning v:d 

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

160,64
182,46

4,22

316,50
376,50

22,50

477,14
558,96

26,72

323,40
317,39

10,oo

153,74
241,57

16,72

477,14
558,96

26,72
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V. Stadspedagogieii i Nora.
(Uppgift af Rektor Ernst Brandberg.)

A) Undervisningen.
Hostterminen borjade den 27 Augusti ocli afslutades den 18 December. Vårter

minen, som tog sin borjan den 23 Januari, kommer att afslutas den 8 Juni.
Undervisningen, som om morgnarne foregåtts af bon och bibellåsning med kort 

forklaring, har fortgått alla dagar från kl. ‘/38—1/210 och 7212—2 samt dessutom med 
forstå klassen Mån- och Torsdagar 4-5 och med andra klassen Måndagar, Tisdagar 
och Torsdagar 4—5 och Fredagar 3—4.

Ofningarne i Gymnastik hafva alla dagar varit forlagda till 11—'/a12 och i Sång 
4—5 Onsdags- och Fredagseftermiddagar.

Efter faststald lasordning har under hvardera terminen undervisning meddelats 
af sårskilda lårare enligt nedanstående tabeil:

Hostterminen. Vårterminen.

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

veckan. Lårare.

I 15 10 Rektor. I 16 10 Rektor.
' n 19 Kollega. 77 19 Kollega.

II 24 20 Rektor. II 22 20 Rektor.
n 77 11 Kollega. 7? 77 11 Kollega.

Larokurser och Larobocker,

Forstå Klassen.
Krisendom, 4 tim. — Katekes: Afdeln. 1) 3 hufvudst. af forklaringen (1 lårjunge efter den 

nya låroboken); Afdeln. 2) Hela låroboken. Katekisation, psalmer och psalmverser. 
— Bibi, historia efter Åkerblom: Afd. 1) Gamla Testamentet; 2) Nya Testam.

Historia och Geografi, 4 tim. — Faderneslandets historia efter Odhner: Afd. 1) Hedna- och 
Medeltiden; 2) från Gust. Wasa till Karl XI af Nyare tiden samt repet. af Medel
tidens 3:djo afdeln. — Geografi efter Roth: Afd. 1) det allmånnaste om jorden och 
verldsdelarne, de Skandinaviska staternas samt Finlands, Rysslands och Tysklands 
fys. och polit. geografi; 2) Europas geografi från och med Schweiz afslutad samt 
Asiens och Afrikas.

Naturlåra, 2 tim. — Afd. 1) Kap. 12—14 af 3:e afd.; 2) kap. 15—19 af 3:e afd. efter Op
lander.

Matematik, 8 tim. — Geometri: Afd. 1) Forstå kursen i Bergii larobok; 2) Euklid. bok. I, 
defin. postul. och axiom samt prop. 1—20. — Aritmetik efter Phragmén: Afd. 1) 
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"Fullståndigare kurs i hela tal” till blandade ofningar; 2) samma pensum repeteradt 
samt af "blandade ofningar” till "bolagsfrågor." Hufvudrakning med alla 1 timme i 
veckan.

Ulodersniålet, 5 tim. — Afd. 1) Formlåran utom starka verb; 2) Formlåran fullståndigt (grofva 
stilen) samt den enkla satsens delar. Innanliisning med alla i Folkskolans låsebok 
jåmte redogorelse for det låstas innebåll samt ett hemthema råttskrifningsofningar 
hvarje vecka.

Tyska språket efter Flach, 5 tim. — Afd. 1) Uttalslåran, artiklarne, substantivens, hjelp- och 
svaga verbens bojning samt st. 1—17 i Element arboken; 2) Formlåran utom de starka 
verben samt st. 14 — 42 i Elem.boken.

Andra Klassen.
Kristendom, 3 tim. — Hela katekesen genomgången af båda afdelningarna. Katekisation, psal- 

mer och psalmverser. — Bibi, historia: Afd. 1) repet. af Gamla och Nya Testam.; 
2) hela Westlings bibelhandbok.

Historia och Geografi, 5 titr. — Fåderneslandets historia efter Odhner: Aid. 1) Nyare tiden 
fr. o. m. Karl XII afslutad och repeterad. — Allmån historia efter Pallin: 2) olika 
kurser: a) Gamla tiden och till "Nyare tidens forebud" af Medeltiden, b) Medelti- 
den till "Reaktionens tid” af den Nyare tiden. — Geografi: Afd. 1) Europas politi
ska efter Sorensson fr. o. m. Schweiz afslutad samt de ofriga verldsdelarne efter 
Dahms mindre lårobok; 2) Europa efter Sorensson repet. samt en del af Asien.

Naturkunskap, 2 tim. — Afd. 1) kap. 20 samt kap. 7—11 i Celanders Naturlåra, sexualsy- 
stemet efter Andersson, insamlirg och examinering af lefvande våxter; 2) Anders
sons botanik h. 1 afslutad, undersokning af lefvande våxter, genomgående af herba
rier samt repet. af en del af Naturalhistorien i Celanders lårobok.

matematik, 6 tim. — Geometri: Afd. 1) Euklid. bok. 1 prop. 27—bok. III prop. 13; 2) Eukl. 
bock. III o. IV. — Aritmetik efter Phragmén: 1) "Blandade ofningar" i hela tal, 
"Forberedande och fullståndigare kurs i decimalbråk" jemte tillåmpning deraf på 
nya sorters reduktion; 2) sorters reduktion samt addit.; subtr. och multipl. i sorter 
efter Zweigbergk; 3) olika kurser fr. o. ni. brak t. o. m. sammans, reg.-de-tri efter 
Zweigbergk, Nystrom och Elowsson — Algebra efter Bjorling: De 4 raknesåtten i 
hela tal och bråk. Hufvudrakning med alla hvarje vecka.

modersmålet, 4 tim. — Afd. 1) Satslåran till Interpunktion; 2) Satslåran fullst. repeterad; in
terpunktionslåran samt repet. utaf en del af formlåran. Alla dessutom ofvats i in- 
nanlåsning och resolution samt haft ett kria-åmne såsom hemarbete hvarje vecka.

Tyska språket, tim. — Afd. 1) Formlåran efter Flach fullståndigare repet., st. 41 — 63 af 
ha afd., 64—68 af 2:a, hela 3:e afdeln. i Elem.boken samt st. 1—21, 23 — 26 i 
Lyths låsebok; 2) fullst. repet. af formlåran, det allmånnaste af syntaxen med ex
temporalier samt st. 32, 44—46, 52, 55—58, 70, 79, 81 i Lyths låsebok. Ett hem
thema raerendels hvarje vecka for båda afdelningarna.

Engelska språket efter Herlén, 2’/2 tim. — Afd. 2) Olika-kurser: a) uttalslåran, det vigtiga
ste af formlåran t. o. m. prepositionerna samt 13 styck. i Elementarboken; b) form
låran något fullståndigare, sidd. 10—38 i Moréns storre låsebok samt några ofver- 
såttningsofningar på lårorummet.

Latin, P/j tim. — Endast 1 lårjunge på 2:a afdeln. har begagnat sig af undervisning i detfa 
sprak och har genomgått det vigtigaste af formlåran i Ellent-Seyfferts grammatik 
samt st. 22—53 i Torneblads elementarbok.



Under låseåret har for hogre afdelningen af 2:dra klassen Westlings Bibelhand- 
bok blifvit antagen och Wennerstroms larobok i Allmånna historien utbytt mot Pallins.

Undervisning i Vålslmfning har af Rektor meddelats i l:a klassen 2 och i 2:a 
klassen 1’ timma hvarje vecka.

Undervisning i Sång har under' låseåret fortgått 1 timme hvarje Ons- och Fre
dagseftermiddag, hvarvid båda klassernas lårjungar samfåldt ofvats i tontråffning, ko- 
ralsång samt en- och jfer-ståmmiga sanger ur Josephsons och Larssons larobocker. I 
koralsång hafva alla deltagit, men från bfriga ofningar hafva de befriats, som antin- 
gen till foljd af målbrott eller fullkomlig brist på bra icke kunnat i dem deltaga, och 
hafva dessas antal under Hostterminen utgjort 13 och Vårterminen 9.

I Gymnastik- och Vapenbfningarne deltogo under Hbstterminen 33 lårjungar och 
under Vårterminen 34. Antalet af dem, som från dessa ofningar varit befriade, samt 
orsakerna dertill inhemtas af foljande tabellariska uppgift:

*) Bleksot.

Termin och 

åldersgrupp.

u m a r. A
ndra orsaker.

Sum
m

a i dfningarne 
icke deltagande 

lårjungar.

H
ela antalet 

nårvar. lårjungar.

s j k d 0

I sj'n- och 
horsel-organ.

I nerv- 
system

et.

I circulations 
organerne.

I andedragts- 
organerne.

I rnatsm
iiltn.-i 

organerna.

I urin- och 
kons-organ.

I rorelse- 
! organerne.
M

issbiidning.

Bråck.

A
ll m

an 
svaghet.

| A
ndra sjuk- 
dom

ar. 
|

! 
Sum

m
a.

Hosttermin 1879.
Under 15 år . . __ — __ _ —.. — 1 1 2 1*) 5 — 5 31
15 år ell. derofv. — — — —■ — — — — 1 — 1 — 1 8

Summa — — - — — ■ —• — 1 1 3 1 6 6 39
Vårtermin 1880.
Under 15 år . . __ __ _ - — _ _ __ __ 1 1 1 — 3 __ 3 24
15 år ell. derofv. — — — --- — - — — — — 1 — 1 — 1 14_

Summa — — — — — — — 1 i 1 1 2 1 - i 4 1 — 1 4 38

Alla lårjungar, som deltagit i gymnastikbfningarna, hafva åfven deltagit i fbre- 
kommande vapenbfningar. Vid de forrå hafva de varit fordelade på 2 afdelningar, 
hvardera med sin forman, som under lårarens bfverinseende ledt de for dagen fbre- 
skrifna bfningarna. Vid vapenbfningar och marscher hafva alla deltagande utgjort 1 
afdelning.

I af seende på de sårskilda slagen af ofningar har apparelj gymnastik ofvats 4 
halftimmar och fristående 2:ne halftimmar i veckan under kallare årstiden, men mar
scher, vapenbfningar och lekar i fria luften under den varmare.

B) Lårarne.

Lårarnes tjensteåligganden hafva under Hbstterminen varit fordelade på fblj. sått:
Rektor har undervisat i Kristendom (1 och 2) 7 t:r, i Historia och Geografi (1 

och 2) 9, i Tyska språket (2) 65, i Engelska (2) 2|, i Latin (2) 1| och i Vålskrifning 
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(1 och 2) 31 — 30 t:r, utom lårorummet råttat 2:a klassens tyska skrifofningar, haft 
ledningen af bonstunderna, bestridt alla honom åliggande goromål och varit fbrestån- 
dare for 2:a klassen.

Kollega D:r P. E. BiUmanson har undervisat i Naturlåra (1 och 2) 4 t:r, i Ma
tematik (1 och 2) 13, i Modersmålet (1 och 2) 8 och i Tyska språket (1) 5 = 30 tim., 
råttat alla lårjungarnes skriftliga uppsatser på modersmålet, haft varden om museets 
samlingar och varit foreståndare for l:a klassen.

Låraren i Sång har under samma termin undervisat i 2:e och låraren i Gymna
stik 3me timmar i veckan.

Ingen larare har under låseåret åtnjutit tjenstledighet.
Under’ Hostterminen har Kollega D:r BiUmanson varit fbrordnad såsom vik. lå

rare i Sång och Underlojtnanten B. A. Zetzell (såsom vik. lårare) i Gymnastik. Tiden 
for dessa larares tjenstgøring utgjorde 16 2;7 veckor, hvarfor den fbrre uppburit i 
arvode 90 kr. 47 ore och den senare 135 kr. 71 ore. Under Vårterminen tjenstgora på 
forordnande Folkskolelåraren P. E. Persson såsom lårare i Sång och Underlojtnanten 
Zetzell såsom lårare i Gymnastik. For denna tjenstgoringstid, som kommer att om- 
fatta 195/7 veckor, hafva arvodesmedel for den fbrre reqvirerats till ett belopp af 109 
kr. 52 ore och for den senare af 164 kr. 29 bre. Alla dessa vikarier hafva uppehål- 
lit vakanta tjenster.

C) Lårjungarne.

Peras antal.

Klass.
Hostterminen 1879. Vårterminen 1880.

Narv. Frånv. [ Sunima. Narv. Frånv. Summa.

1 15 15 i 16 16
2 24 — I 24 22 — i 22

S:ma 39 - 1 39 ; 38 - 1 38

Betråffande de under- Hostterminen narvarande larjungars ålder se Bil. 1.
Af de under Hostterminen narvarande lårjungar voro samtlige från Orebro lån; 

men, fordelade efter sårskilda hemorter, tillhorde bland l:a klassens lårjungar 9 Nora 
stad, 4 Nora bergsfbrsamling och 2 Wikers kapellforsamling, och bland 2:a klassens 
lårjungar 13 staden, 7 bergsforsamlingen, 2 Wikers kapellforsamling och 2 Kils s:n.

I afseende på lårjungarnes deltagande i Sång och Gymnastik under Hosttermi
nen se Bil. 2.

Hemlexor hafva i allmånhet hvarje dag i 2 å 3 laroamnen blifvit lårjungarne 
fbresatta, och hafva dessa, som merendels forberedts å lårorummet, ansetts kunna er- 
fordra 1) a 2( timmars hemarbete for lårjungar af medelmåttiga anlag.

Då man undantager, att en af l:a klassens lårjungar i och for sjuklighet nbdgats 

1Q
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afbryta sin skolgång vid mediet af Vårterminen, har helsotillståndet bland ungdomen 
under liela låsåret varit sårdeles godt.

Om antalet inskrifne, inom låroverket flyttade och derifrån afgångne lårjungar 
under sist forflutna kalenderår se Bill. 3 a och 3 b.

Af de under låsåret inskrifne hafva 6 forut bevistat folkskola och 2 åtnjutit en- 
skild undervisning.

Under och efter Vårterminen af sist forflutna kalenderår afgingo från l:a klas
sen 2 larjungar, den ene till Allmånna låroverket i Sala, den andre utan uppgifven 
bestammelse, samt från 2:a klassen 7, deriblaud 1 till Allmånna låroverket i Westerås 
(5 kl.), 1 till tekniskt laroverk, 1 for att antaga plats på kontor, 2 for att egna sig åt 
handtverk, 1 åt gartneryrket och 1 utan uppgifven bestammelse. Under Hostterminen 
afgick från 2:a klassen 1, som erholl plats på kontor, och efter Hostterminen afven 1 
från 2:a klassen, for att egna sig åt urmakeriyrket.

Under sista kalenderåret hafva stipendier, premier och understod utdelats till ett 
belopp af 93 kronor 05 bre.

Från afgift till materielkassan hafva under Hostterminen 18 och under Vårter- 
minen 19 befriats.

D) Undervisningsmateriel.

a) Boksamlingen:
Olai Petri kronika, Gust. Wasas historia af Erich Jbrensson, Svenska allmoge- 

språket af Kietz 10 h., Frukterna af 40 års mbdor på undervisningens fait af Wy- 
Bromander, Inledning till skolarkitekturen af Siljestrom med planscher, 4 årgångar 
Hbgmessopredikningar af olika forfattare, Folkskolans låsebok 22 ex., Bjurstens låse
bok 9 ex., Engelskt Konstruktions-lexikon af C. G. Morén, Engelsk-Svensk Ordbok 
af Nilson och Widmark, Engelskt-Svenskt samt Svenskt cch Engelskt handlexikon, 
Bidrag till Sveriges officiela Statistik for år 1874, Forenta staternas af Amerika lan- 
derier, Några årgångar af Pedag. Tidskrift, Atskilliga komité-betankanden, Skolstad- 
ga for 1820, dito for 1859 och 1878, Svenska Stilofningar af Cedervall, Tyskt-Svenskt 
lexikon 3 ex., Svenskt-Tyskt lexikon, Hæffners koralbok, Lewerths d:o, Pikets Ekono- 
miska Kartverk, Orebro lån, med 21 kartor, Olympen af Petiscus, Fåderneslandets håf- 
der af Starbåck och v. Krænier 3 delar, Sveriges historia af Montelius m. fl. 26 h., 
Samling af fbrfattningar ro rande låroverken af Zimmerman, Jorden och dess folk af 
Hellwald, Låsebok i Allmånna historien af Sjbgren, Fria lekar af Tbrngren, 18 mer 
och mindre fullståndiga årgångar af laroverkens årsredogbrelser, Historiskt samman
drag om svenska bergverkens uppkomst och utveckling af J. O. Carlberg, Fjellstedts 
bibel, Nya Testament. m. fl. jåmte en mångd gamla, nu mera vårdelbsa bbcker.

b) ITtlånings-boksamlingens
Lårobok i Geografi af Sorensson, aldre och nyare upplagor, 17 ex., Lårobok i Få

derneslandets historia af Odhner (flera uppl.) 13 ex., Lårobok i Naturlara af Celander 
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(fl. uppl.) 11 ex., Inledn. till Botaniken af Andersson (fl. uppl.) 5 ex., Lårobok i Zoo
logien af Torin 2 ex., v. Zweigbergks Råknelåra (fl. uppl.) 12 ex., Lårobok i Arith
metik af Phragmén 8 ex., Nystroms Sifferrakningslåra 2 ex., Euklides Elementa af 
Stromer 14 ex., Bjorlings lårobok i Algebra (fl. uppl.) 5 ex., Flachs Tyska språklåra 
14 ex., Flachs Tyska Elementarbok 14 ex., Brodéns Sv. språklåra (fl. uppl.) 11 ex., 
Herléns Engelska språklåra 4 ex., Låsebok i Engelska språket af Morén 3 ex., Bergii 
Geometri 7 ex., Lyths Tyska låsebok 7 ex., ™Pallins lårobok i Allmånna historien 4 
ex., Svedboms Tyska låsebok 1 ex.

c) Undervisningsmateriel:
1 jordglob, 2:ne tellurier, 1 storre globkarta, 1 mindre d:o, 2:ne våggkartor ofver 

Europa, Sydows våggkartor ofver Europa, Asien, Afrika och Amerika, 3 våggkartor 
ofver Skandinavien och 1 våggkarta ofver Palestina af Menzer, 2 mindre kartor ofver 
Palestina afBeskow, Stielers skolatlas 2 ex., 1 Menzers storre atlas, skolatlas af Roth 
2 ex., Anderssons våggplanscher, atlas till djurrikets naturalhistoria af Bromme, atlas 
ofver Skandinaviens dåggdjur af Meves, naturhistorisk atlas af Olsson, d:o af Sand- 
strom 2 ex., 3 satser stereometriska figurer, 1 meterstång, 1 sats meterkuber, 1 tabeli 
ofver metersystemet, bihang till Nordbloms sångskola 19 ex., sångkurs af Larsson 3 
h., Lundhs tontraffningsskola 1 ex., 3 st. råkuetaflor af trå, 1 normal-ståmgaffel och 
1 cirkel.

d) Museets samlingar:
1) 179 ex. uppstoppade foglar, 2) 2 ex. uppstoppade dåggdjur, 3) 15 ex. amfibier 

i sprit, 4) 3 ex. fiskar i sprit, 5) 4 ex. mask- och kraftdjur i sprit, 6) en åggsamling, 
7) några daggdjurs cranier, 8) ett svenskt och ett utlandskt herbarium, 9) en mineralie- 
samling, 10) en myntsamling af omkring 30 silfver- och 3 å 400 kopparmynt.

Efter sista årsberåttelsens afgifvande har fhr skolans medel inkopts: Sjogrens hi
storiska låsebok, 3:e delen af Faderneslandets håfder af Starbåck och v. Kræmer, några 
håften af Faderneslandets historia af Montelius m. fl. och af Pedagogisk tidskrift, 2 
ex. af Roths skolatlas, en meterstång, en sats metr. kuber, 4 uppstoppade foglar samt 
några lårobocker till ntlåning. Såsom gåfvor hav skolan fått emottaga: Underdånigt 
betånkande och forslag ang. loneregleringen for lårarne vid Rikets Allmånna låroverk 
m. m. och de fiesta-af låroverkens årsberattelser, vidare Historiskt sammandrag om Sven
ska bergverkens uppkomst och utveckling samt grufvelagstiftningen m. m. af J. O. 
Carlberg, skankt af Riksdagsman J. Johansson, en mineraliesamling af Bergshaupt- 
man. och Ridd. P. N. Sevén i Sala, en odla och en tagelmask af lårjungar, ett lomm- 
ågg af Nåmndem. P. Persson, 2:ne pilbågar af Brukspatron K. Wedberg samt åtskil
liga silfver- och kopparmynt af Herr S. Nordstrom, Haques, C. E. Bergstrand, J. 
Fredriksson, BiUmanson, Brandberg, A. Forsell, P. V. Andersson och Isr. Israelsson.

E) Låroverksbyggnader och InredBingsmateriel.
Pedagogiens lokal, som år inrymd i ofversta våningen utaf stadens allmånna, af 

sten uppforda skolhus, består af 4 rum, af hvilka de 2:ne storre begagnas som lasrum 
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och de 2:ne mindre såsom forvaringsrum for bbckei' och naturaliesamlingar. Grymna- 
stiklokalen utgores af ett sårskildt, åfven af sten uppfbrdt hus, inrymmande utom 
den egentliga gymnastiksalen 2:ne tamburer eller kapprum.

Lasrummens uppvårmning sker genom vanliga kakelugnar och gymnastiksalens 
genom tvånne storre jernkaminer.

For luftvexlingen i lasrummen finnas inga andra ventiler an de å kakelugnarne 
anbragta, i gymnastiksalen deremot åro ventiler anbragte såvål nederst å kaminerne 
som ofverst å tvenne af yttervåggarne.

For lasrummens belysning begagnas från taken nedhangande fotogénlampor.
Inredningen i det storre låsrummet utgores af pulpeter med dervid fastgjorda 

bånkar med sittplatser dels for 4, dels for 5 lårjungar. I detta rum, som åfven be
gagnas såsom samlingsrum vid bonstunderna och examina, finnas dessutom sittplatser 
anbragta kring 2:ne af våggarne. Inredningen i det mindre låsrummet består af vid 
vaggarne fåstade pulpeter med losa bånkar, som lemna plats under lastimmarne for 
ungefar 20, men under skriftimmarne blott for 16 lårjungar.

I intetdera af låsrummen åro sittplatserne så anordnade, att dagern infaller från 
venster.

Den for ungdomens lekar afsedda planens ytvidd utgbr 288 qy.meter.
Några mindre reparationer hafva under året verkstålts å gymnastik-attiraljen och 

skolmbblerna, hvarjemte några hyllor insatts i museets skåp och låsrummens pulpeter 
och bånkar blifvit ommålade.

F) Ekonomiska forhållanden.
Om kassornas stållning under kalenderåret 1879 se Bil. 5.
Under samma år hafva utgått foljande belopp till underhall och tillokning af

a) boksamlingen..........................31:25.
den bfriga undervisningsmaterielen 16: 40.

c) inredningsmaterielen.......... 46:14.
d) utlånings-boksamlingen .... 20:85.

Summa 114: 64.

G-/ Examina och Terminsafsliitning.
Hbstterminen afslutades med examen den 18 December, och voro dervid såsom 

ledare och vittnen nårvarande: Skolans Inspector, Kontraktsprosten och Ledamotenaf 
K. W. O. Oskar Bohm, Borgmåstaren C. J. Wate samt Doktorn och Riddaren af K. 
N. O. Bjorn Floderus. Vårtermins-examen år af H. H. Eforus utsatt till den 8 Juni 
och kommer att fortgå kl. 9—Efter dess afslutande folja premieutdelning, ung
domens hemfbrlofning och terminsafslutning. Uppvisning i sång och gymnastik sker 
dagen fbrut kl. 6—7 e. m.

Hostterminens borjan år utsatt till den 26 Augusti kl. 10 f. m.
Nora den 13 Maj 1880.
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Lårjungarnes alder Hostterminen 1879.

Bil. 1.

II

Klass. i
!i

10

år.

11

år.

12

år.

13

år,

14

år.

15

år.

16

år.

i Sununa 
: nårva- 

! rande 
'Jarjung.

i
i ii g 5 4 2 1

!
i 15

2 II — — 2 8 6 7 1 |l 24
Summa 1 3 5 6 10 7 7 1 |l 39

Bil. 2.

U'PPgijt om antalet af de lårjungar, som deltagit i nedan nåmnda ofningar 
Hostterminen 1879.

Klagg.

Teckning

Lårjungar som deltagit i

co
tf

1
2

13
20

Summa i 39 ; 39 — | 33
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Bil. 3 i.

Hostterminen 1879.

Laijungar flytfade till nedan 
namnda klasser

Lårjungar tillhorande nedan [ Lårjungar afgångne 
namnda klasser den 15 Sept.ifrån låroverket i nedan 
(så val når- som frånvarande).'! namnda klasser.

Klass.

efter att hafva tillhort når- 
mast lagre klass 
af samma linie 

foljande antal terminer. p

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut
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Bil. 4.

Skolrummens dimensioner.

H
am

m
ens num

m
er.

Rummens dimensioner. Fonsteryta i 
qvadratm

eter.

Rummens

nuvarande anvandning.

Låugd i 
m

eter.

Bredd i 
m

eter.

H
ojd i 

m
eter.

G
olfyta i 

qvadrat- 
m

eter.

K
ubikinne- 

håll i kub. 
m

eter.

1 0,86 3,50 3,33 20,51 68,30 2,28 Forstå klassens lasruin.
2 9,37 5,50 3,30 51,54 170,0? 2,28 Andra klassens låsnun.

Bil. 5.
Uppgifter om nedan nåmnda till låroverket horande kassers stållning 

kalenderåret 1879.

Debet. Kredit.

Kassans rubrik. BehåH- 
ning v:d 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Sk uld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 

vid 
årets 

borjan.

Summa 
u tgift er.

Beløn
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Ljus- och Vedkassan . . .
Materielkassan ........................
Premie- och Fattigkassan

8,10
1750,65
462,97

114,50
270,35

60,77

122,60 
2021,oo

523,74

■

109,79
114,64
35,00

12,81 
1906,36 
488,74

122,60 
2021,00

523,74
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VL Stadspedagogien i Linde.
(Uppgift af Rektor, Fil. Dokt. C, J. 91. Mahlén.)

A. Undervisningen.

Hostterminen tog sin borjan den 28 Augusti och afsldts den 22 December. Inneva- 
rande vårtermin bbrjade den 26 Januari och kommer att afslutas den 8 Juni.

Undervisningen har varit forlagd till kl. 8—10 och 11 —1/22, bdnestunderna inberåk 
nåde, hvilka upptagit vanligen 15 min. Under den kallare och mbrkare tiden hafva dock 
morgonlektionerna varit framflyttade en half timme.

Antalet undervisningstimmar i veckan samt lårjungeantalet under hvardera terminen 
synes af nedanstående tabeli:

Afdelning.
Antal undervisningstimmar i veckan. Antal lårjungar.

Hostterminen. Vårterminen. | Hostterm. Vårterm.

1

2

Rektor 
12'/a 

in

Extra lårare
147a 

12’/3

Rektor 
127a 

1472

Extra lårare 
14‘/2 
127.

26
23

2.6

19
| 27 27 27 27 49 45

Larobbcker:
Kristendom: Petterssons Bibi. Historia.
Modersmålet: Sundéns Språklåra, Folkskolans samt Sundéns och Modins Låsebbeker; Fritiofs 

Saga och Fanri k Ståls Sågner.
Tyska: Flachs Grammatik, Elementarbok, Låsebok och Extemporaliebok.
Aritmetik: Nystrdms, Pihlstrands, Zweigbergks och Phragméns,
G-eometri: Euklides jemte Todhunters Geometr. Ofningssatser.
Historia och Geografi: Odhners mindre lårobok i Sv. Historia, Pallins i Altman Historia och 

Vinges Geografi.
Natur alhi stor ia: Celanders och Sandbergs Naturlåra samt Anderssons Inleduing till Botaniken.

Larokurscr:
Lagre Afdelningen:

Kristendom (3 t.): Katekes: l.-sta, 3:dje, 4:de och 5:te Hufvudstyckena. Bibi. Historia: Nya 
Testamentet.
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Modersmålet (Vl2 t.): Innanlåsning med redegørelse for innehållet, Råttstafningslåra samt Rått-

stafnings- och Interpunktionsofningar. — Af Språklåran det vigtigaste af Ordbojnings- 
låran samt kap, I af Satslaran.

Aritmetik (8'/2 t.): Olika pensa från och med rakning med hela tal till och med decimalråkning; 
afven Metersystemet.

Historia och Geografi. (4 t.): Sv. Historia: till Sigismund. Geografi: den fysiska geografin samt 
Sveriges, Norges, Danmarks och Tysklands politiska.

Naturlara (2 t.): Forstå Afdelningen: Verldskunskap, kap. 1 och 2. Tredje Afdelningen: Na-
turalhistoria, kap. 12 om menniskan, kap. 13 och 14 om djurriket samt kap. 17 och 
18 om våxtriket. (Celander).

Hogre Afdelningen.

Kristendom (3 t.): Katekes: Hela Låroboken; Bibi. Historia: Ilela Låroboken.
Modersmålet (6 t.): Låsning af valda stycken i obunden och bunden form. Riittstafningslara i

forening med Råttskrifnings- och Interpunktionsofningar. Formlara och Satslåra. 
Satsanalys. Hvar tredje vecka en uppsats på lårorummet for de hogre och for de 
lågre skrifning efter diktamen.

Tyska (5 t.): Det hufvudsakligare af Form- och Satslåran jemte motsvarande låsofningar i Ele- 
mentarboken (2:dra afdeln.). Låseboken st. 15—30. Extemporalier.

Aritmetik &l2 t.): Olika pensa till och med intresse-, rabatt-, diskont-, bolags-, alligations- och 
kedjerakning. Metersystemet.

Geometri (3 t.): 1 :sta och 2:dra Boken af Euklides jemte några ofningssatser.
Historia och Geografi (4 t): Sv. Historia: fr. Sigesmund till Carl XIV Johan. Allmån Historia: 

Gamla tiden och Medeltiden (de aldre). Geografi: hela låroboken.
Naturlara (l*/2 t.): Sandbergs lårobok, Afdeln. I, om menniskan samt af Afdeln. II, de typiska 

djurarterna.
Botanik (1 tim.): Anderssons Inledning till Botaniken med Anderssons Våggtaflor. Insamling 

och examinering af lefvande våxter.

Inom Lagre Afdelningen har Pihlstrands Raknelara inforts.

Undervisning i Valskrifning har meddelats Lagre Afdelningens larjungar i 2 timmar; 
inom Hogre Afdelningen har ingen viss tid dertill anslagits, hvilket tiden ej medgifvit.

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

B. Lårarne.
Betråffande lårarnes tjensteåligganden under Hostterminen har rektor hvarje vecka 

undervisat Lågre Afdelningens lårjungar: i Kristendom 3, Aritmetik 8’/2 och Valskrifning 
1 timme, samt Hogre Afdelningens: i Kristendom 3, Aritmetik 31/2J Geometri 3 och Tyska 
5 timmar, tillsammans 27 timmar; extra låraren åter Lågre Afdelningens lårjungar: i Mo
dersmålet 7’/2, Historia och Geografi 4, Naturlara 2 och Valskrifning 1 timme, samt Hogre 
Afdelningens: i Modersmålet 6, Historia och Geografi 4 och Naturlara. 2*/2 timmar, till
sammans 27 timmar.

11
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Genom de af Kongl. Maj:t åfven for innevarande år beviljade medel, 1200 kronor for 

år, till arvode åt en extra lårare har det blifvit mojligt att åfven under detta låseår an- 
stålla en extra lårare; och har i sådan egenskap tjenstgjort Stud. J. C. Wulff med H. H. 
Efori forord nande.

C. Lårjungarne.

Lårjungarnes antal under hvardera terminen synes af nedanstående tabeli:

Afdelning.
Hostterminen 1879. Vårterminen 1880.

Nårvarande. Frånvarande Summa. Nårvarande. Frånvarande Summa.

1
2

26
23 —

26
23

26
19

— 26
19

Summa 49 — 49 45 — 45

De under sistlidne hosttermin nårvarande lårjungarnes alder synes af nedanstående 
tabeli:

Afdeln. 9 
år

10 
år

11 
år

12 
år

13 
år

14 
år

15 
år

Summa 
nårvarande 
lårjungar

1 2 3 6 3 5 2 5 26
2 — — 1 6 8 7 1 23

S:ma 2 3 7 9 13 9 6 49

De under hostterminen nårvarande lårjungarne tillhorde alla Ørebro lån, med undan
tag af en, tillhorande Fahlu lån. Inom staden bosatta voro inom Hogre Afdelningen 12, 
inom Lagre 16 = 28. Å annan ort bosatta voro inom Hogre Afdelningen 11, inom Lagre 
10 = 21.

Hemlexor hafva i allmånhet blifvit lårjungarne foresatta i 2 å 3 åmnen for hvarje 
dag och anses de hafva upptagit l’/a å 2 timmar.

Lårjungarnes kroppskonstitution år i allmånhet god och har deras helsotillstånd va
rit mycket godt.

Den 1 Februari 1879 qvarstodo i skolan sedan foregående termin 48 lårjungar, un
der terminen inskrefvos 4; hvadan antalet lårjungar under Vårtermin 1879 utgjorde 52. 
Under samma termin afgingo 5 lårjungar, under påfoljande mellantermin 7; vid Hostter- 
minens borjan inskrefvos 9; och utgjorde alltså antalet lårjungar under Hostterminen 1879 49.

Af de under låseåret inskrifne lårjungar hafva 9 bevistat folkskola, 2 pedagogi samt 
2 åtnjutit enskild undervisning.

Under sist forflutna kalenderår hafva foljande lårjungar afgått från pedagogien: 
Vårterminen 1879: A- B. Obbarius (eldare), G. J. Larsson (smed), A. G. Carlsson (utan 
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uppgifven beståmmelse), C. F. Lindstedt (bagare), G. Andersson (utan 
uppgifven afsigt), P. Pettersson (jordbrukare). C. E. Nygren (arbetare), 
P. E. Andersson (d:o), E. A. Pettersson (jordbrukare), A. Larsson (d:o), 
A. Pettersson (arbetare), C. E. Lindqvist (jordbrukare).

Hostterminen 1879: W. EriJcsson (jordbrukare), P- I. Larsson (d:o), Johan Andersson (d:o), 
E. W. Janzon (d:o), P. J. Mor in (elev i teknisk skola), A. F. Frii- 
dell (handtverk), C. A. Wålstrand (d:o).

Under sist forflutna kalenderår utdelades stipendier, premier och understod till belopp 
af 56 kronor 15 bre.

Från afgift till Materielkassan hafva under Hbstterminen 19, under Vårterminen 16 
lårjungar blifvit befriade. Bygnadsfond finnes ej.

D. Undervisningsmateriel.

Boksamlingcn:
Forfattningar m. m. rorande Elementarlåroverken 1877; Kongl. Maj:ts nådiga stadga 

for Rikets allmånna låroverk 1879; Metersystemet, J. Båckman, 1879; Doktor Mårten Lu
thers Lilla Katekes med kort utveckling 1877; Underdånigt Betånkande angående under
visningen i Matematik och Naturvetenskap 1872; Underdånigt Betånkande och Forslag an
gående gållande Låroverksstadga 1872; Underdånigt Betånkande och Forslag till stadga 
for lårareexamen 1878; Underdånigt Betånkande och Forslag angående Lbncreglering for 
lårare vid Rikets allmånna låroverk; Underdånigt Betånkande och Forslag angående Teck- 
ningsundervisningen 1879; Kongl. Maj fis nådiga Reglemente ibr lårarnes enke- och pupill- 
kassa 1878; Brand- och Bygnadsordning m. m. for Lindesbergs stad 1876; Fria Lekar, 
Tbrngren, 1879; Westerås Domkapitels Kungbrelser från N:o 424—438; Bidrag till Sveri
ges Officiela Statistik, Forstå och Andra Afdelningen, for år 1874; Lindesbergs Scholæ 
Enskilte och Almenne samt Gamlare och Nyare Documenter, Bref och Handlingar 1754, 
Lindesbergs Skolas Råkenskaper från 1791—1831; D:o 1831 — 1862; D:o 1862 till narv, tid; 
Fbrteckning å Inskrifne från och med Hbstterminen 1793; Beskrifning ofver Skandinaviska 
Halfbn, Skbldberg, 1846; Bibeln 1822; Den sv. Psalmboken 1798; D:o 1819, 3 ex.

Den till utlåning åt lårjungarne afsedda Boksamlingen:
Palmblads Geografi 1861; Bjbrlings Algebra, l:sta delen, defekt.; Euklides Elementa, 

l:sta Boken, 1830; Latinska Skrifofningar, Råbe 1864; Råknesåtten och deras Tillåmpning, 
Guldberg 1869; Larobok i Sv. Språket, Sjbstrand 1865; Forstå Begreppen i Allmånna Hi
storien, Bredow, bfversåttning 1859; Celanders Naturlåra 1876; Pihlstrands Lårobok i Råkne- 
konsten 1878; Sundéns och Modins Sv. Låsebok 1876, 12 ex.; Frithiofs Saga 1877, 9 ex.; 
Fånrik Ståls Sågner 1877, 6 ex.; Folkskolans Låsebok, 9 ex.; Odbners mindre Lårobok i 
Sv. Historia 1878; Sandbergs Lårobok i Naturkunnighet 1879, 4 ex.; Anderssons Inledning 
till Botaniken, 6 ex.; Phragméns Aritmetik 1877; Euklides Elementa 1874, 5 ex.; Sundéns 
Råttskrifningslåra 1876; Lundblads Ofningar i Sv. Råttskrifning 1874; Christlig Låsebok 
for Skolan och Hemmet, E. Mau 1876.
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Den ofriga Undervisningsmaterielen:

En aldre polit. Karta ofver Palestina, Assheton 1859; En mindre polit. Karta ofver 
Sverige och Norge jemte Danmark och Finland, Mentzer 1855; En D:o ofver Europa, Ment- 
zer 1855; En mindre Jordglob; En d:o Himmelsglob; Karta ofver Grimstens Harad (till- 
horande Rikets ekonomiska Kartverk); D:o ofver Skyllersta Harad; D:o ofver Sundbro Hil- 
rad; Beskrifning derofver, 3 ht.; En aldre polit. Karta ofver Sverige och Norge, 1844, 2 
ex.; En d:o fysisk d:o d:o 1855; En polit. Karta ofver Sverige och Norge jemte Danmark 
och Finland, Mentzer; En fysisk Karta ofver Sverige och Norge, Mentzer; En polit. Karta 
ofver Europa, Mentzer och Vadner; Chart of the World by Hermann Berghaus; 2:ne Plani- 
glober; 21 st. mindre Kartor ofver storre och mindre delar af jorden; En Mineraliesam- 
ling for Folkskolor, Anderberg; En sats langd-, yt- och kubikmått efter Metersystemet; 
En storre Våggtafla ofver Metersystemet; En d:o ofver nu gallande mått, vigter och mynt; 
4 st. Anatomiska Våggtaflor, Gumperts forlag; Beskrifning derofver, Fiedler 1872; 3 st. 
Astronomiska Våggtaflor 1878 och 1879; 4 st. Fysiska Våggkartor ofver de sårskilda Verlds- 
delarne; 20 st. Våxtplanscher; Atlas till Djurrikets Naturalhistoria, Thraugott Bromme; 
Svenska Fornsaker, Ulfsparre.

E. Laroverksbyggnatkr och Inredningsinateriel.

I det storre lårorummet sker uppvårmningen medels jernkamin, i det mindre me
dels kakelugn.

For luftvexlingen åro i båda rummen anbragta 2 storre ventiler.
Ingen konstgjord belysning har anvåndts, utan hafva, som ofvan år nåmndt, morgon- 

lektionerna blifvit under den morkare tiden framflyttade.
Inredningen utgores af storre bord, 6 lårjungar vid hvarje.
Till fbljd håraf faller dagen for halfva antalet lårjungar in från venster, for de bf- 

riga från hoger.
Den till ungdomens lekar afsedda planen intager en yta af 750 qv.meter (gemensam 

for pedagogiens och folkskolans lårjungar).

Skolrummens dimensioner synas af foljande tabeli:

Rummens
N:r.

Rummens dimensioner. Fonster- 
yta i 

qvadrat- 
meter.

Langd 
i 

meter.

Bredd 
i 

meter.

Hojd 
i 

meter.

Golfyta 
i 

qvadrat- 
meter.

Kubik- 
innehåll 
i kubik
meter.

1 7,22 6,73 3,05 48,59 148,20 8,30
2 7,22 5,51 3,05 39,78 121,33 10,45
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F. Ekonomiska forhall anden.

Kassornas stållning for år 1879 synes af nedanstående tabeil:

Kassans rubrik.

Debet. K r e d i t.

Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 

årets 
slut.

Summa.
Skuld 
vid 

årets 
borjan.

Summa 
ut- 

gifter.

Behåll- 
ning vid 

årets 
slut.

Summa.

Byggnadsfonden. . — fin nes — eJ- — — —
Ljus- och Vedkass. — 187,25 140,36 327,61 152,46 175,15 — 327,61
Materielkassan . . 1401,70 364,99 — 1766,69 — 93,91 1672,78 1766,69
Bibliotekskassan — fin nes — ej- — — —

Premie- o.Fattigkass. 10,48 35,00 — 45,48 22,65 22,83 45,48

Under år 1879 hafva foljande belopp utgått for underhall och tillbkning af
Boksamlingen......................................Kr. 36: 35.
Den bfriga undervisningsmaterielen . „ 18: —
Inredningsmaterielen..............................„ 3: 87.

G. Examina och Terniinsafshitning m. ni.

Hostterminen afslots med examen den 22 December af pedagogiens inspektor, leda- 
moten af K. N: O. Fil. och Teol. Doktor C. D. Arosenius. For innevarande Vårtermin år 
examen af H. H. Eforus beståmd att hållas den 8 Juni kl. 9 f. m., hvarefter premier och 
understod utdelas samt ungdomen hemfbrlofvas.

Nåstinstundande Hbsttermin tager sin borjan den 28 Augusti kl. 10 f. m.
Lindesberg den 8 Maj 1880.


