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I n 1 e d n i n g.

Den titel., som nya testamentets femte historiska bok bär, Apostlagärningar, är urgammal och 
återfinnes i de äldsta håndskrifter. I olikhet med förhallandet vid de fiesta bibelböckerna gifver oss 
titeln denna gång ingen kännedom om författaren eller de första läsarne, utan blott en allmän föreställ- 
ning om innehället. Men af de första orden i boken framgår det tydligt, att författaren är samma 
person, som skänkt oss det tredje evangeliet. Det är den kristne läkaren Lukas, hvilken enligt Apg. 
Iß: 10 f. och 20: 4 f. ; Kol. 4: 14; Filem. 24; 2 Tim. 4: 10 längre tider åtfoljde Paulus på hans 
resor. Han är fór öfrigt icke närmare känd, lika litet som mottagaren af verket, Teófilas. Denne, 
hvars namn betyder »gudsvän», antages hafva varit en förnäm kristen man bosatt antingen i Antiokia 
eller Rom. Tiden och orten för författandet kuniia icke med bestämdhet angifvas; den förra är dock 
med säkerhet att söka inom sista tredjedelen af första seklet e. Kr., den señare kan möjligen vara Rom. 
Beträffande innehållet af foreliggande arbete så säga oss de två första versarne, att det handlar om 
apostlarne i motsats mot den »förra berättelsen», som handlade om Jesus. Den »förra berättelsen» be- 
tecknar Lukasevangeliet, som tillsammans med Apostlagärningarna bildar ett enhetligt historiskt verk. 
I detta skildras det första kristna seklets (apostlatidens) två första tredjedelar eller kristendomens tvänne 
första mansåldrar. Den forra af dessa, Jesu lifstid på jorden, behandlar Lukas i sitt evangelium, som 
innehåller, »hvad Jesus begynte både göra och lära». Kyrkans första generation är foremålet för Apostla
gärningarna, som visar oss, huru apostlarne utforde det uppdrag, deras herre och mästare Jesus Kristus 
gifvit dem före sin himmelsfärd.

Detta uppdmg lyder (kap. 1: 8) sålunda: »I skolen vara mina vittnen både i Jerusalem och i hela 
Judeen och Samarien och intill jordens ände.» Här hafva vi den röda tråden eller den hela berättelsen 
genomgående grundtanken. Apostlagärningarna är berättelsen om apostlarnes vittnesbörd. Men det är icke 
alla apostlarnes verksamhet, som här beskrifves, utan egentligen blott tvennes, nämligen Petri och Pauli; 
dessa äro hufvudpersonerna, och för dem träda de öfriga alldeles i skuggan. Men icke ens dessa bägges 
missionsverksamhet behandlas på ett uttömmande satt; manga saker, och däribland äfven sådana af största 
betydelse, forbigås med tystnad. Det var icke förfättarens syfte att med statistisk fullständighet beskrifva 
för eftervärlden alla möjliga handlingar och händelser under apostlaseklet utan att framställa på ett 
ögonvittnes liffulla satt nágra representativa taflor därifrän. Och detta i en väl genomtänkt ordning. 
Den genomgripande religiosa motsatsen i den antika världen var motsatsen mellan judar och hedningar, 
mellan det af Gud själf ledda egendomsfolket och folkvärldens många nationer, som Gud i religiöst af
seende låtit »vandra sina egna vägar». Israel var af Gud ämnadt att vara det prästerliga och profe
tiska folket, som skulle upprätta bland hednatblken den sanna religionen. Och denna Guds afsikt kunde 
icke genom Israels otro helt och hållet omintetgöras. Kristendomen blef Israels gåfva åt hedningarne. 
Apostlagärningarna visa oss evangeliets gradvisa ofvergång från judarne till hedningarne. Boken 
sonderfaller också naturligt i tvenne ungefår lika stora delar: kap. 1—12 och kap. 13—28. Den förra 
hälften handlar om kristendomens utbredning i Palestina och begynnande ofvergång till hedningarne, den 
señare hälften visar hednakyrkans utveckling genom Pauli resor och slutar med apostelns fangenskap i 
Rom. Man kan därför säga, att Apostlagärningarnas ledande tanke är: evangeliets segertåg från Je
rusalem till Hom,
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Apostlagärningarna börjar med samma händelse, hvarmed Lukasevangeliet slutar, Kristi himmels- 
färd. Dessförinnan hade Jesus gifvit sina lärjungar löftet om den Selige Andes utgjutelse och befallt 
dem att icke lämna Jerusalem, innan detta löfte gatt i fnllbordan. Medan de till ett antal af omkr. 
120 väntade härpä, valdes på uppfordran af Simon Petrus i Judas Iskariots Ställe en ny apostel vid 
namn Mattias.

Femtio dagar efter påsk och tio dagar efter himmelsfärden utgöts den Selige Ande öiver den bi- 
dande och bed.jande lärjungaskarau. Det skedde en söndagsmorgon vid den judiska bönetimman (kl. 9) 
och väckte allmänt uppseende bland judarne, som oek talrikt strOmmade till det ställe, dar undret till- 
drog sig. For den stora folkmängden hol I Petrus genast sitt härliga pingsttal med den verkan, att 
omkr. 3,000 nya medleminar vunnos. Den unga kyrkan sjöd af andekraft, frid och fröjd och ökades 
bestandigt. Apostlarne höllo nya tal i tempelforgården och utförde märkliga underverk. De troende 
deltogo i judarnes andaktsstunder men hade därjämte egna slutna samman komster, vid hvilka de ätnjöto 
både lekamlig och andlig näring, särskildt genom kârléksmâltider och nattvardsfirande.

Emellertid kunde icke mörkrets rike länge overksamt åse Kristi rikes tillväxt. Det judiska prä- 
sterskapet, som stod i spetsen for sadduceernas parti, förtretades särskildt Ofver, att apostlarne förkun- 
nade i Jesus uppståndelsen från de döda, en hufvudpunkt i den kristliga predikan. Man lät häkta Petrus 
och Johannes och ställde dem inför det stora rådet, sanhedrin. Dar fick Petrus ett ypperligt tillfalle 
att aflägga en god bekännelse om sin tro och sitt hopp, och rådet var icke i stånd att fälla de ankla- 
gade, då det icke kunde tillvita dem något egentligt brott. När de därför frigifvits och återvandt till 
forsamlingen, höll denna en skön tacksägelsebön till Herren for hans hjalp i noden.

Inom forsamlingen var tillståndet ännu synnerligen godt, ty »i hela hopen af dem. som trodde, 
var ett hjärta och en själ». Likväl saknades icke heller dar de onda makternas inflytelse. Ett äkta 
par, Ananias och Saffira, gjorde sig skyldigt till uppenbart skrymteri och fick därför ett strängt straff, 
erinrande om de domar, som Herren fordom under ökenvaudringen utförde.

Det dröjde icke länge, förr än sadduceerna skredo till ett nytt angrepp och häktade apostlarne. 
Desse befriades af Herrens angel ur fängelset men grepos på nytt och ställdes inför sanhedrin, anklagade 
for att vilja hämnas Jesu död. Det hade mähända gått dem illa denna gång, i fall icke den ansedde 
rabbinen Gamaliel lugnat sinnena. Han rådde till att afvakta, om icke den nya rørelsen af sig själf 
skulle dö bort, och på hans inrådan fingo apostlarne åter gå.

Ifrån början hade den kristna forsamlingen understödt de lekamligen nödlidande bland sina med- 
lemmar. Denna verksamhet hade, likaväl som den andliga, formedlats at apostlarne, men när lärjunga- 
antalet blef myeket stort, kunde de icke medhinna fattigvârden utan att äsidosätta själavärden. Då de 
icke ville göra detta, foreslogo de forsamlingen att tillsätta särskilda fåttigvårdare. Forsamlingen vakle 
7 väl betrodde man härtill, och dessa 7 anses hafva varit de forstå diakonerna.

Diakonerna inskränkte sig icke till lekamlig hjälpbevisning utan förkunnade äfven evangelium. 
Särskildt utmärkte sig en af dem, som hette Stefanus och var en man full af tro och den Helige Ande. 
Namnet Stefånus betyder krona och mannen. som bar detsamma, synes verkligen hafva varit en krona 
bland diakonerna, men han blef ock den förste bland Jesu bekännare, som tick mottaga martyrkronan. 
Han hade i enlighet med Jesu ord förutsagt i sina predikningar mosaismens fall och templets förstöring. 
För dessa yttranden ställde det fariseiska partiet honom till ansvar inför sanhedrin, och då han i ett 
langt tal utvecklat och forsvarat sin mening, blef han stenad af den rasande judehopen. Hans slut är 
i högsta grad gripande. Då han stod inför rådet var hans ansikte liksom en ängels ansikte, han såg 
himmelen öppen och Månniskosonen stå på Guds högra sida, och hans sista ord voro en bön fór fiendema. 
Detta skedde år 30.

Här börjar en ny afdelning i apostlakyrkans historia. Stefani stening vardt begynnelsen till en 
allmän förföljelse, hvarigenom de kristne skingrades. Härigenom spreds kristendomen utom Jerusalem, 
ty de förskingrade predikade evangelium allestades i Palestina. I synnerhet utmärkte sig diakonen Fi- 
lippus. Han dels grundade en kristen forsamling i Samarien och sammanträffade därvid med den beryk- 
tade Simon Magern, dels döpte han en etiopisk proselyt, som han råkade på landsvägen. Sålunda för- 
bereddes kristendomens Ofvergång till hednavärlden.
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Till utförande af detta jätteverk kräfdes dock eft ännu mäktigare redskap an någon af urapostlarne 
eller deras lärjungar, och härtill hade Herren utkorat en ung farisé, Saulus från Tarsus, som visat sig 
mycket nitisk i att forfölja de kristna. Genom en uppenbarelse af Jesus, som Saulus fick under en resa 
till Damaskus år 38, blef han öfvertygad, att Jesus var den utlofvade Messias, och profetians ord om 
Messias gingo äfven här i fiillbordan: »han skall hafva de starka till rof» (Es. 53: 12). Den nye lär- 
jungen bief hela sitt âterstâende lif en lika ifrig kampe for Jesus som han fórut varit mot honora. Kikt 
utrustad i alla afseenden uppgick han helt i den sak, som han omfattade. Efter den stora omhvälf- 
ningen, hvilken så plötsligt inträdde, behöfde han dock väl en tids lugn, och under vid pass 5 år (38 
—43) efter sin ßfvergäng till kristendomen omtalas han foga.

Efter Sauli omvändelse slutade snart den tredje förföljelsen, och kyrkan fick frid öfver hela Palestina. 
Ender denna tidjgjorde Petrus, liksom måhånda äfven andra apostlar, besök hos de under förföljelsetiden 
grundade församlingarna i den judiska landsorten. På sina vandringar kom han också till Cäsarea och 
kristnade den romerske centurionen Cornelius med tamilj. Petri handlingssätt kland rades först af de jude- 
kristna, men de gåfvo sig tillfreds, når de lingo höra hans forklaring. Och snart fingo de bevittna mycket 
större ting i den vågen. 'Ty då några af de genom förföljelsen fórdrifne, som kommit till Antiokia, afveko 
från det dittillsvarande bruket att predika blott for judar och forkunnade evangelium äfven for hedningar, 
trodde en stor mängd af dessa. En forsamling af öfvervägande hedningkristna bildade sig hår for första 
gângen, och dot folkrika och praktfulla Antiokia blef hednakyrkans moderstad Dår borjade Jesu bekån- 
nare kalias kristne och dårifrån utsändes de första hednamissionärerna.

Men kort innan detta skedde, uppstod en fjärde förföljelse mot de kristne i Jerusalem, denna gång 
från konung .Herodes Agrippa den Estes sida. I denna förföljelse blef Jakob Sebedei son blodsvittne, det 
första bland de 12. Petrus, som blifvit satt i fängelse och väntade samma öde, befriades åter på under- 
bart sått. Den grymme och lasthare Herodes nåddes snart af Herrens dom och dog på ett rysligt sått år 44.

I ännu högre grad än Petrus uti Apostlagärningarnas forstå del, framhålles Paulus i den andra. 
Allt rörer sig omkring honom och hans ofortröttade verksamhet fór evangelii sak, åt hvilken han egnat 
sitt lif. Beråttelsen innehåller 5 hufvudskeden: de 3 missionsresorna, fångenskapen i Cäsarea och 
fångenskapsresan.

Ar 45 beslöt forsamlingen i Antiokia att utsända missionärer for att göra äfven andra hedningar 
delaktiga af kristendomens välsignelser. Till sändebud valdes Saulus och Barnabas, hvilka först begåtvo sig 
till Barnabas födelseland, Cypern. Denna i forntiden for sin skönhet och fruktbarhet men äfven för sin 
osedlighet namnkunniga ö genomvandrades i hela sin längd. Redan nu följde Paulus den af honom allt 
framgent iakttagna regeln att, när han anländt till en oit, först förkunna evangelium för judarne och sedan 
för hedningarne, jfr Rom. 2: 9, 10. Från Cypern seglade apostlarne till den i norf därom belägna kusten 
af Mindre Asien. Detta land var då fór tiden deladt i en mängd små, af romarne mer eller mindre 
beroende stater, dess befolkning var mycket blandad och den religiosa splittringen ovanligt stor. Nu till- 
kom en ny religion, som var bestämd att segra öfver alla de andra. Under denna missionsresa förkunnades 
den i tre landskap: Pamfylien, Pisidien och Lykaonien. Öfverallt fann evangelium ringa ingång hos 
judarne men desto mer hos hedningarne. Från Lykaonien vände de utsånde tillbaka samma våg ned till 
kusten och seglade direkt hem till Antiokia i Syrien år 50.

Kort efter sin hemkomst invecklades Paulus i en strid af den största betydelse. Några från Jerusalem 
kommande judekristna forklarade, att, om hedningarne icke låto omskåra sig och hollo Moses lag, kunde de 
icke blifva frålsta.J Genom denna farliga irrlåra hotades kristendomen med undergång; den lopp fara att 
förlora sin egendomlighet och nedsjunka till likstållighet med hedendomen och den urartade judendomen. 
Ty det år kristendomens oändliga företräde framför alla andra religioner, att den känner en frälsare, medaii 
de andra religionerna bjuda människorna att frälsa sig sjålfva. Då nåmnda villolåra våckte mycken oro bland 
de hedningkristna i Antiokia, beslöto de att hänskjuta frågan till afgörande af moderforsamlingen i Jerusalem. 
Paulus och Barnabas jåmte några andra förordnades att tara dit. Efter vidlyftiga förhandlingar förkastades den 
vådliga villoläran, och de hedningkristnes frihet från lagen stadfästades. Heia denna lärostrid år i viss mån en före- 
bild till reformationen, då Luther och hans meningsfrånder, stödda på Paulus, bekämpade den katolska 
gämingsläran.
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Efter den viktiga frågans lyckliga losning foretog Paulus sin andra missionsresa. Därunder för- 
kunnade han forst evangelium i de inre delarne af Mindre Asien och gick sedan öfver till vår världsdel, 
dar han i Macédonien och Grekland grundade blomstrande församlingar. Längst dröjde han i Korint, som 
med en befolkning af 300,000 människor och sitt ypperliga läge väl lämpade sig till en kristendomens 
metropol i östra Europa. Efter en välsignelserik verksamhet ätervände han år 54 till Antiokia.

Men han stannade icke länge hemma. Han längtade efter att få upprätta nya planteringar och 
stärka de gamla. Särskildt hade han tankt på det stora och välbelägna Efesus såsom en centralort for 
evangelium i Mindre Asien. Så begaf han sig på sin tredje missionsresa år 55 och stannade i Efesus nära 
3 år, hvilka beteckna höjdpunkten af hans verksamhet. Efter att hafva gjort ett längre besök i Grekland 
begaf han sig till Jerusalem till pingsten år 59. Harmed är hans verksamhet i det närmaste slut. 
Men hvad han hade utfort gaf honom berättigad anledning att vid en jemforelse med de andra apostlarne 
forklara: »jag har mer arbetat än de alia, dock icke jag utan Guds nåd som i mig är».

Under sin missionsverksamhet hade Paulus oupphörligt varit förföljd af judame inom och utom Pale
stina, hvilka aldrig kunde glömma hans affall. Då han år 59 kommit från Europa och Mindre Asien 
till Jerusalem, uppväckte de ett upplopp mot honom och tankte döda honom. For att radda lifvet måste han 
då gifva sig fången åt den romerske befalhafvaren och blef sedan ford till Casarca, dår prokuratorn öfver 
Judeen residerade. Ehuru ingenting kunde bevisas af de anklagelser, som judarne framkastade mot honom, 
fick han dock sitta fången dar i 2 år, fordes sedan på egen begäran till Rom och var äfven dår fange i 2 år. 
Hans vidare öden äro icke füllt kända ; man vet, att han afrättades under kejsar Nero, men om det skedde 
år 64 eller 67, är icke afgjordt

Apostlagärningarna är en bibelbok, hvars värde ännu icke allmänt insetts. Den är särdeles 
underhållande med lämplig omväxling af berättande och beskrifvande partier. Den är äfven i hög grad 
lärorik och uppbygglig, rik på gripande tal, viktiga händelser och intressanta personligheter.



Tabellarisk öfversikt af Apostiagärningarna.

År efter Kr. f. Kapitel och versar. Handels er.

33 1: 1 — 14

Forra delen.
Kap. 1 — 12.

Kristendomens utbredning i Palestina.
Jesu himmelsfård.

1: 1 5—2 6 Mattias biir en af de 12 apostiar.
2: 1—47 Den Helige Andes utgjutelse. Petri pingstpredikan.
3: 1—26 En ofärdig botas. Petri tredje tal.
4: 1—31 Första förföljelsen.

4: 3 2—5: 16 Forsamlingens tillstånd (Ananias och Saffira).
5: 17—42 Andra förföljelsen (Gamaliel).

36 6: 1—7: 60 Stefanus.
8: 1—39 Tredje förföljelsen. Diakonen Filippus på vandring.

38 9: 1—30 Saulus omvändes.
9: 31 — 11: 18 Petri van dringar i Palestina (Cornelius).

11: 19 — 3 0 En hedning-kristen forsamling bildas i Antiokia.
44 12: 1 — 25 Fjärde förföljelsen (Herodes Agrippa I).

45—50 13—14

Señare delen.
Kap. 13—28.

Kristendomens utbredning i hednavärlden genom Pauli resor.
Första missionsresan.

51 15: 1—33 Det s. k. Apostlamötet i Jerusalem.
51—54 15: 3 4—18: 2 2 Andra missionsresan.
55—59 18: 23—21: 40 Tredje missionsresan.
59—61 22—26 Fångenskapen i Cäsarea.
61—62 27—28: 1 4 Fångenskapsresan.
62—64 28: 15—3 0 Fångenskapen i Rom.



Apostlagä mingar na.

Forra delen: . 
Kap. 1 12. 

Kristendomens utbredning ¡ Palestina.
Forstå kapitlet.

V. 1—14. Jesu himmelsfärd.
V. 1. “Min förra berättelse“ = Lukas’ evangelium, hvilket är skrifvet af 

samme förf. och stäldt till samma person som Apg. — “Göra och lära“ = Jesu 
underverk och läroföredrag.

V. 2. Apostlagärningarna börjar med himmelsfärden, hvarmed Lukasevang. 
slutar.

V. 3. Under de 40 dagarne var Jesus icke bestandigt tillsammans med lär- 
jungarne utan uppenbarade sig blott tidtals för dem. I v. 4 och 6 beskrifvas 
troligen de båda sista sammankomsterna.

V. 4. “F adren s löfte “ = uppfyllelsen af Fadrens lofte om den Hel. Andes
utgjutelse.

V. 8. Jesus erinrar lärjungarne om deras uppgift att vara jordens salt och 
världens ljus. Missionsverksamheten skulle gå i en viss ordning, eftersom Herren 
öppnade en dörr efter den andra för missionärerna, jfr. 13: 46.

V. 9. Himmelsfärden skedde från det välbekanta oljoberget (v. 12) år 33
e. Kr. Skyn är den synliga uppenbarelsen af Guds närvaro.

V. 10. De två männen voro tydligen änglar, hvilka nu uppenbarade sig så
som vid andra viktiga tillfällen i Jesu lif.

V. 11. Apostlarne härstammade från Galileen.
V. 12. En sabbatsresa var den vag, som det var en jude tillåtet att resa 

på sabbaten, och utgjorde omkring 1 kilometer.
V. 13. Möjligen samma sal, där Jesus instiftade nattvarden.
V. 14. Att Jesu bröder nämnas särskildt, behöfver icke nödvändigt hindra, 

att några af dem kunde tillhöra de förut uppräknade apostlarne, jfr 5: 29. Om 
deras antal och namn, se Matt. 13: 55.
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V. 15—26. Mattias biir apostel.
V. 15. Liksom Petrus enligt evangelierna plägade föra ordet tor sina med- 

apostlar, så länge de vandrade med Jesus, så gjorde han äfven efter dennes bort- 
gång. Men detta innebär icke, att han var apostlarnes öfverhufvud och mästare, 
utan blott att han på grund af sin begåfning utmärkte sig bland dem såsom pri
mus inter pares. Hela antalet af dem, som förblifvit Jesus trogna in i döden, ut- 
gjorde omkring 10 gånger apostlarnes antal, hvilket troligen har en symbolisk be- 
tydelse och angifver dem såsom forstiingen af hela mänskligheten, som en gång 
skall böja knä i Jesu namn. Apostlarnes tolftal motsvarar Israels 12 stammar. 
För öfrigt funnos utom Jerusalem många anhängare till Jesus, ehuru de icke 
öppet framträdde, 1 Kor. 15: 6.

V. 16. Att skriften “måste“ fullbordas på människor, upphäfver ingalunda 
den mänskliga friheten. Judas blef förrädare genom egen skuld, han var icke 
tvungen att blifva det, det var icke i den meningen hans öde. Dock är det sant, 
att när människan öfverlemnat sig åt synden, så kan hon icke bestämma, hvart 
det till sist bar, men från början hade bon med Guds hjälp kunnat bestå i fre- 
stelsen. Syndens bedrageri skådas i Judas’ historia.

V. 18. Judas hängde sig i förtviflan, sedan han sett, att Jesus blef dömd. 
Antagligen brast repet. Fore sitt tragiska slut hade Judas återlemnat de 30 he- 
liga silfversiklar (omkr. 80 kronor), för hvilka han forrådt Jesu vistelseort natten 
till långfredagen. I sin skenhelighet ville icke öfversteprästerna lägga dessa pen
ningar till tempelskatten, emedan de såsom orättfärdigt gods ansågos medföra för- 
bannelse. De använde dem därför till inköp af en begrafningsplats för främlingar, 
och detta var den åker, som Judas förvärfvade, en “Gottesacker“. Han hade så
ledes intet gagn af sitt “förvärf“. Det berättas, att äfven Pilatus hade föga glädje 
af sin orättfärdiga dom och dog till sist för egen hand liksom Judas. ;—■ “Deras 
tungomål“ — hebreiska språket. Det var en blodsåker i tvåfaldig mening, ty 
den hade kostat både Jesu och Judas’ blod.

V. 20. De profetior, hvarom Petrus talar, finnas i Ps. 69 och 109. Bagge 
handia om Davids lidanden och straffet öfver hans fiender.

V. 22. Häraf synes, att Jesu uppståndelse var själfva hufvudämnet för 
apostlarnes predikan. Det lägges vikt, icke blott på den blifvande apostelns tro 
utan äfven på hans formåga af historiskt vittnesbörd om Jesus; han skulle vara 
ett flerårigt ögonvittne ur den vidsträcktare lärjungakretsen.

V. 24. Med “Herre“ menas troligen Jesus, och i så fall hafva vi här den 
första bön till honom såsom Gud, jfr v. 21.

V. 25. Med “sitt rum“ forstås antagligen Gehenna, pinorummet.
V. 26. Det fans två, som uppfyllde villkoren, och då man icke visste, hvil

ken af dessa som vore lämpligast, kastade man lott. Detta ansågs sedan gammalt 
vara att öfverlämna afgörandet åt Gud och motiveras här med, att Herren aliena 
känner hjärtana. Detta medel tillgreps först, dar lärjungarnes förnuftiga omdöme 
icke räckte till.

2
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Andra kapitlet.
V. 1—13. Den Helige Andes utgjutelse.

V. 1. Namnet Pingst kommer af ett grekiskt ord, som betyder den femtionde; 
pingsten tirades hos judarne på femtionde dagen efter påsk och var den andra af deras 3 
största högtider. Den var sädesskördefest och señare äfven minnesfest aflagens utgif- 
vande på Sinai. Vid bönetimmen på morgonen denna dag (v. 15) voro Jesu anhängare 
allmänt församlade, icke blott apostlarne, och då uppfylldes på dem löftet om den 
Hel. Andes utgjutande. Därigenom trädde i st. f. Moses bokstafslag Jesu ande
lag, och den förra blef på samma gång upphäfd och fullbordad. Då började ock 
den andliga skörd, som Jesus lofvat (Joh. 4: 37 f), i det att redan första dagen 
3,000 omvandes. Liksom det gamla testamentets påskhogtid fann sin uppfyllelse 
i Kristi död och uppståndelse. så fann dess pingst sin uppfyllelse i den Helige 
Andes, utgjutelse.

V. 2. Om med “huset“ menas den vanliga privata forsamlingslokalen eller 
någon af de 30 salarne i templets omgifning, måste lemnas oafgjordt; det señare 
år troligast.

V. 3. Vinden och elden åro Andens sinnebilder och organer, jfr 2 Mos. 19: 
18; 1 Kon. 19: 12 f.; Es. 6: 6 f. ; Joh. ev. 3: 8.

V. 4. Andeutgjutelsens omedelbara följd var, att lärjungarne “talade med 
tungomål“, d. v. s. enligt Jesu befallning (1: 8) vittnade om honom och hans stor- 
verk (v. 11) på ett nytt språk. Denna underbara gåfva att kunna göra sig för- 
stådd af månniskor med olika tungomål, en motsats till språkforbistringen i Babel, 
synes icke hafva varat bestandigt. Troligen skall därmed betecknas, att den genom 
synden söndrade månskligheten skall återforenas till ett helt genom den Hel. 
Ande och att alla tungor en gång skola bekånna, att Jesus Kristus år Herren.

V. 5. Vid påskhogtiden strömmade judar och proselyter i mängd till Jeru
salem och detta äfven från långt aflågsna land.

V. 9. Elamiterna bodde vid Persiska viken. Med Asien forstås hår icke 
våridsdelen Asien, utan provinsen Asien, Mindre Asiens vestía kustland, innefattande 
Karlen, Lydien, Mysien, Frygien.

V. 14—36. Petri pingstpredikan.
Denna predikan sonderfaller i tre ungefår lika stora delar, hvardera börjande 

med orden “I mån“, nåmligen v. 14—21, 22—-28, 29—36. Talets tankegång år 
följande: Denna underbara tilldragelse år uppfyllelsen af Joëls profetia (2: 28 f.). 
Den bekante Jesus från Nasaret, hvilken oskyldigt blifvit korsfåst såsom en hadare 
och upprorsman, har nåmligen af Gud blifvit uppväckt och upptagen till himmelen 
samt har sedan utgjutit den Helige Ande öfver alla, som tro på honom. Upp- 
våckelsen och himmelsfården åro likaväl som andeutgjutelsen profetiskt förutsagda, 
nåmligen af David i ps. 16 och ps. 110.

V. 15. Så tidigt som kl. 9 f. m. plåga månniskor icke vara druckna.
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V. 19. De stora tilldragelserna i andens värld beledsagas af rörelser i na
turens. Blod och eld och rökmoln, d. v. s. krig och ödeläggelse, äro tecknen på 
jorden, jfr Uppenb. 6.

V. 20. Har angifvas undren i himmelen.
V. 23. Orättfärdiges händer — romarnes.
V. 25. Vid rättegängar stod sakföraren vid den målsegandes högra sida.
V. 26. Kroppen skall läggas i grafven i förhoppning om uppståndelse.
V. 28. Lifvets vägar = Guds bud och vilja; den som haller dem skall 

lefva, jfr Matt. 19: 17.
V. 29 f. Har bevisas, att David i det anförda psalmstället förutsagt Kristi 

uppståndelse. David talar visserligen om sig sjålf, men då han var en personlig 
förebild till Kristus, syfta hans ord ytterst på denne.

V. 34. Med det forstå “Herren“ forstås Gud, och med “min Herre“ forstås 
Kristus, som är äfven Davids herre, jfr Matt. 22: 41 f.

V. 37—47. Kyrkans tMväxt och beskaffenhet.
V. 37. De ångrade sin delaktighet i forkastelsen af Messias, samt alla sina 

öfverträdelser af Guds bud.
V. 38. Petri uppmaning erinrar om Johannes Döparens; sinnesändring var 

det, som kräfdes aldra först. Den Helige Andes gåfva år den Hel. Ande sjålf.
V. 40. Petrus vill, att de skola afsöndra sig från de otrogna judarne.
V. 42. De kristna hade fyra sårskilda sysselsåttningar : de mottogo under

visning i kristendomen af apostlarne, umgingos broderligt med hvarandra, höllo 
gemensamma aftonmåltider i forening med nattvardsgång och bådo gemensamt.

V. 43. De många underbara tilldragelserna åstadkommo hos de utomståendp 
respekt för de kristna.

V. 44. Hår år icke fråga om någon egendomsgemenskap, såsom kommunister 
och socialister påstått, vare sig vi tånka oss den såsom en genom lag grundad 
anordning eller blott såsom en faktisk gemenskap. Af sådana stållen - som 4: 37, 
5: 4, 6: 1, 12: 12 framgår, att olikhet i förmögenhet alltjämt ågde rum och att 
gemensamheten inskrånkte sig till en storartad gifmildhet mot behöfvande försam- 
lingsmedlemmar. Alla kande sig ännu som tillhörande en familj. Den ene sade 
till den . andre: “allt mitt är ditt“, och icke på socialistiskt vis: “allt ditt är mitt“. 
Den moderna socialismen är antikristisk. En kristlig socialism måste stödja sig 
på bibeln.

Tredje kapitlet.
V. 1—11. En ofärdig botas.

N. 1. De vanliga bönetimmarne hos judarne vöro kl. 9, kl. 12 och kl. 3 
på dagen.

V. 2. Denna port, som egentligen bette Nikanors port, var på den yttersta 
tempelforgårdens ostra sida och ledde till Kidrondalen. Äfven hos hedningarne 
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brukade tiggare sitta vid tempelportarne, ty vid tempelbesök åro månniskor van- 
ligen gifmilda.

V. 4. Apostlarne ville draga till sig krymplingens hela uppmårksamhet och 
läsa i hans ögon, om han vore andligen disponerad for att botas.

V. 8. Den botades beteende visar såval hans lifliga glädje som hans tack- 
samhet mot Gud.

V. 11. En ålderdomlig pelargång belägen på östra sidan om forgården, ofvan- 
för Josafats dal.

V. 12—26. Petri tredje tal.
Talet har två hufvuddelar. V. 12—16 innehålla den forklaring af under- 

verket, att det utförts igenom Jesu namn, v. 17—26 utgöra en på det forra 
stödd kraftig maning till sinnesåndring och tro på Jesus såsom Kristus.

V. 13. Skarp kontrast mellan Guds och judarnes handlingssått mot Jesus.
V. 15. Lifvets furste = den som går först in i det eviga lifvet och bañar 

våg for de andre, jfr Ebr. 12: 2.
V. 17. Petrus talar med hjärtevinnande mildhet. I viss mån voro judarne 

mindre brottsliga ån det tycktes, ty de insågo icke hela djupet af sin ondska, de 
visste icke, att de dråpte sin Messias, jfr Jesu bön: Fader, forlåt dem, ty de veta 
icke, hvad de göra.

V. 19. Eättringen och omvåndelsen åro villkor for syndaforlåtelsen och denna 
i sin ordning for intrådandet af lyckligare tider, tider med intensivare lif.

V. 21. Alltings återstållelse = återinforande af det moraliska och fysiska 
tillståndet fore syndafallet. Denna återstållelse år — vederkvickelsen, v. 20, och 
sker vid Kristi parusi eller andra ankomst.

V. 22. Uppvåcka — låta födas.

Fjärde kapitlet

V. 1—31. Forstå förföljelsen.
V. 1. Med pråsterna menas hår de for tillfället tjänstgörande, och med tem- 

pelvakten den levitiska tempelvakten, som anfördes af en pråst, och icke den ro
merska besåttningen på borgen Antonia.

V. 2. Pråsterna, judarnes årftliga aristokrati, voro det sadduceiska partiets 
ledare. Sadduceerna trodde icke på uppståndelsen och hade redan disputerat därom 
med Jesus, Matt. 22: 23 f. Nu dels kande de sin hierarkiska maktstållning hotad 
genom predikan om Messias, dels stred förkunnelsen om hans uppståndelse mot 
deras grundsatser, jfr 1 Kor. 15: 12.

V. 4. Redan nu visade det sig, att förföljelserna icke minskade utan ökade 
tilloppet till forsamlingen.

V. 5. Stora rådet (sanhedrin på hebreiska, synédrium på grekiska) bestod af 
70 medlemmar under ordforandeskap af öfversteprästen. Det var den högsta in- 
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hemska myndigheten i Palestina. Medlemmarne voro af tre slag: det högre präster- 
skapet, skriftlärde och äldste bland folket.

V. 6. Egentligen fans det blott en öfverstepräst, men benämningen användes 
stundom om det högre prästerskapet i allmänhet, 4 Mos. 18: 1 f. Enligt lagen 
skulle det öfversteprästerliga ämbetet innehafvas på lifstid, men romarne hade afsatt 
Hannas och insatt hans svärson Kaitas, som således var den tjänstgörande öfverste- 
prästen.

V. 8. Sålunda uppfylldes Jesu löfte i Matt. 10: 19.
V. 8—12. Petri fjärde tal.
V. 9. Petrus framhåller ironiskt, huru välgerningen mot den ofärdige för- 

anledt myndigheternas ingripande tvärtemot vanligt bruk, Rom. 13: 3.
V. 11. Gruds forsamling liknas ofta vid en tempelbyggnad, Et. 2: 20 f; 1 

Kor. 3: 16; i Matt. 21: 42 tillämpar Jesus själf på sig detta språk ur ps. 118: 22.
V. 16—17. Anmärkningsvärd är den samvetslöshet, som visar sig i rådets 

enskilda öfverläggning. Det ville gerna komma åt apostlarne men kunde icke. 
Om råttvisa år icke tal utan blott om, hvad man kan våga. Hade icke vålgår- 
ningen mot den ofärdige varit gjord så offentligt, skulle saken varit lätt, men nu 
stod folket på välgörarnes sida, jfr Joh. 9: 33.

V. 19. Apostlarne tänka blott på, hvad som år råttvist, och vådja till sina 
motståndares råttskånsla.

V. 20. Jfr 2 Kor. 5: 14: Kristi kårlek tvingar oss.
V. 24. Antagligen hade de kristne varit samlade under ransakningen och 

bedt for de fangne, såsom det beråttas vid ett señare tillfålle 12: 5.
V. 24—30. Denna urkristna bön år af storslagen skönhet, vittnande om 

det himmelska sinne och den höga andekraft, som lifvade de forstå kristne. Lugn 
förtröstan och stilla undergifvenhet genomgå den. Ingen fruktan, intet hat, intet 
öfvermod finnes dår. De bedja blott om en sak: att få vara Jesu vittnen.

V. 31. Bönhörelsen kungjordes underbart.

V. 32—37. Forsamlingens tillstånd.
N. 33. Såsom vi förut sett, var Jesu uppståndelse hufvudämnet för apost

larnes predikan.
V. 34 f. Beskrifningen hår erinrar om 2: 44 f.
V. 36. De som döptes antogo ofta ett nytt namn af sårskild djup bety- 

delse, 11: 24.

Femte kapitlet.

V. 1—16. Fortsättning på beskrifningen af forsamlingstillståndet.
V. 2. Af denna beråttelse finna vi, att den forstå kristna forsamlingen trots 

sin obestridliga förträfflighet icke var felfri och fullkomlig. Skrymteriet innästlade 
sig liksom redan i Jesu lilla apostlaskara. Och mårkligt år, att det var äfven 
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denna gang rikedomens svek, soin förkväfde ordet (Matt. 13: 22). Ananias felade 
icke däri, att han behöll något af försäljningssumman för egen räkning, ty han 
kunde behâllit alltsamman, utan däri att han låtsade en brödrakärlek och friko- 
stighet, som voro honom främmande.

V. 3. Satan är lögnens fader (Joh. 8: 44).
V. 4. “Människan ser det för ögonen är, men Herren ser till hjärtat.“
V. 5. Första exemplet på kyrkotukt. Dödsstraffet kom från den vredgade 

Herren utan annan naturlig förmedling än Petri ord. Det var strängt men utan 
tvifvel rättvist, då här forelåg det första uppenbara försöket att kränka forsam
lingens helighet och sätta apostlarnes anseende på spei. Bestraffningen ägde rum 
inför forsamlingen.

V. 7. Hustrun fann, att Ananias dröjde och kom att söka honom.
V. 8. Saffiras svar bevisar hennes skuld.
V. 13. De andra (= de icke-kristna = folket) vågade icke tränga sig på 

dem och visa nargångenhet.
V. 15. Apostlarne följde Jesu verksamhetssätt, att förena lekamlig och and

lig helbregdagörelse.

V. 17—42. Andra förföljelsen.
V. 17. Kristendomens framgångar uppretade åter sadduceerna. Jämte månhet 

om makten var det religiöst nit, som eldade dem, men ett falskt nit, jfr Rom. 10: 
2: “Jag bär dem vittnesbörd, att de hafva nit för Gud men icke visligen“. Den 
oomvända världen i alla tider vacklar mellan religiös likgiltighet och falskt nit.

V. 20. Detta lifvets ord = det eviga lifvets ord, Joh. 6: 68. Befrielsen 
var skenbart gagnlös, då apostlarne lato sig ånyo fängslas; i verkligheten bidrog 
undret såval att stärka deras mod som att göra judarne betänksamme och mera 
böjda att lyssna till Gamaliels råd än de eljes varit.

V. 21. I templet = i tempelfôrgàrden, ty till det inre var tillträdet icke 
öppet. Alla de äldste sammankallades och icke blott de bland dem, som tillika 
voro sanhedrister ; saken ansågs följaktligen viktig.

V. 24. De voro förlägna och villrådiga på grund af den hemlighetsfulla 
händelsen.

V. 28. Rådsherrarne fruktade, att de kristne skulle omstämma folket och 
sedan taga en blodig hämnd på dem, som föranledt Jesu korsfästelse. Detta var 
ju icke alls de kristnes afsikt, men rådet kunde i sin andliga forblindelse icke an- 
nat än se saken på detta satt, så mycket mer som nog samvetsforebråelser icke 
uteblefvo, 1 Kor. 2: 14.

V. 29—32. Petri femte tal. V. 29. En tillämpning af Jesu ord i Matt.
22: 21: “Gifven kejsaren det kejsaren tillhörer och Gud det Gud tillhörer ! “ När
människors ord och Guds ord strida mot hvarandra, bör man lyda det señare,
emedan det har högre auktoritet. Samma grundsats uttalas i 4: 19, men icke så
positivt och allmänt som här.
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V. 30. Petrus ofvergår omedelbart från forsvar till angrepp och predikar 
bättring för sanhedristerna. Grundtankarne äro de samma som i foregående tal.

V. 32. Hår talas om två slags vittnesbörd: ett för den historiska sanningen 
af Kristi evangelium eller dess mänskliga tillförlitlighet, och ett för dess gudomliga 
och eviga sanning, Rom. 8: 16. Det señare vittnesbördets undfående har till vill- 
kor lydnad för Gud, såsom Jesus sjålf sager, Joh. 7: 17.

V. 33. De förhärdade sig mot sanningen; de sågo väl, att apostlarne hade 
rätt men ville icke låta dem få rått.

V. 34. Gamaliel var en berömd rabbin och Pauli lårare.
V. 35—39. Gamaliels anförande. Han inleder sitt råd med att omnåmna 

ett par exempel på religiosa nyhetsifrare, som gjort mycket vasen af sig en liten 
tid men snart förlorat sitt inflytande. Han fruktar, att kristendomen skall våxa 
genom martyrskapet. Och han hade ju icke så orått däri, jfr 4: 4. Emellertid 
får Gamaliels råd icke anses tillåmpligt under alla förhällanden, utan närmast då 
man år oviss om en ny foreteelses moraliska värde. Ty år man såker på, att 
den år god, bör man sluta sig till den, och år man öfvertygad om motsatsen, bör 
man i allmånhet bekåmpa den, men på rått sått.

V. 40. Apostlarne fingo en lindrigare bestraffning, på det att rådet icke 
skulle synas hafva utan något skål häktat dem. Men det sadduceiska partiet lade 
icke mera något hinder i vågen for apostlarnes predikan.

Sjatte kapitlet.

V. 1—6. Val af sju diakoner (inledning till Stefani historia,).
V. 1. De grekiske judarne = de kristna judar, som voro födda utom Pale

stina och talade grekiska, de kailas äfven hellenister. Ebreerna = de i Palestina 
födda, som talade hebreiska. Enkor nåmnas sårskildt såsom den största klass af 
behöfvande, men äfven andra fattiga kristne fingo understod. : Detta gafs troligen 
icke i penningar utan in natura såsom v. 2 antyder.

V. 2. Guds ords predikan var viktigare ån fattigvården, ehuru äfven den 
var nödig.

V. 3. Emedan dessa mån skulle hafva forsamlingens medel om hand, borde 
forsamlingen vålja dem, som den hade förtroende för. Apostlarne invigde de valde. 
Dessa synas hafva varit grekiska judekristne, troligen med anledning af klago- 
målen. Den märkligaste var Stefanus, hvars namn betyder krona.

V. 7—15. Stefanus uppträder och biir anklagad.
V. 9. Synagogor beteckna dels forsamlingar, dels forsamlingshus, likom ordet 

kyrka. Synagoghus hade man börjat upprätta bland judarne efter den babyloniska 
landsflyktens tid; dår sammankommo de på sabbaten för att höra gamla testa
mentet föreläsas och stundom äfven förkl aras af de skriftlärde eller lagkloke, af 
hvilka de lardaste kallades rabbiner = doctores =_ lärare. I Jerusalem funnos 
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manga synagogor ocli synagogförsamlingar, bland hvilka här nämnas 5, bildade af 
grekiska judar Iran hvar sitt särskilda land. Libertiner = frigifne judar, som 
varit romerska krigsfångar. Asien betyder här detsamma som 2: 9. Anmärknings- 
värdt är, att det var de hellenistiska judarne, som höllo så hårdt på templet så
som nationell—religiös enhetspunkt. Antagligen var det just templets stora drag
ningskraft, som formått dem att öfverflytta till Jerusalem från förskingringen. 
Deras grekiska bildning gjorde dem synnerligen benägna for tvister och disputa- 
tioner i religiosa frågor, jfr 17: 18 f.

V. 11. Då judarne voro underlägsna i skal och grunder, togo de sin tillflykt 
till list och våld.

V. 13 f. Anklageisen mot Stefanus liknar den, som framställdes mot Jesus, 
Matt. 26: 61. Den berodde på en förvrängning af några yttranden af Stefånus 
om, att mosaismen (judendomen) skulle omsider aflösas af kristendomen, jfr Mark. 
2: 21 f. och Matt. 24: 2. Denna sanning hade ännu icke flertalet kristne fattat, 
därtill syntes dem mosaismen alltför hög och vördnadsvärd, den hellenistiska jude- 
kristendomen efterträder småningom den hebreiska judekristendomen i ledningen af 
kyrkan och därigenom skarpes motsatsen mot mosaismen. Längre fram skulle 
väldet t. o. m. ofvergå till hednakyrkan; skilsmessan mellan mosaism och kristen
dom blef således allt bestämdare. Stefånus var fore sin tid och erinrar i detta 
stycke (17: 24) om Paulus, hvilken blef den väldigaste kampen for kristendomens 
emancipation från mosaismen. De ådrogo sig ock bägge judarnes dödliga hat.

Sjunde kapitlet.

V. 1—53. Stefani tal inför sanhedrin.
Detta tal består af tvenne hufvuddelar: en historisk, v. 2—50, och en be- 

straffande, v. 51—53. Stefanus försvarar sin åskådning, att Guds närvaro icke 
är bunden vid något visst rum, icke ens vid templet. Därför fortsätter han icke 
Israels historia längre än till Salomo. Grundtanken, som han uttalar i v. 48, 
öfverensstämmer med Jesu ord vid brunnen i Sikar, Joh. 4: 21 f. Lika litet som 
Stefånus medgifver något osant och oriktigt i sin triare uppfattning af tempelkulten, 
vill han erkänna judarne såsom den sanna religionens vårdare och väktare. Han 
ser fastmera i deras nit om templet endast skenhelighet och fäderneärfd otro och 
slutar med ett våldsamt angrepp mot dem, som stärkt kontrasterar med de milda 
uttryck, som apostlarne förut användt, t. ex. 3: 17.

V. 10. Farao var de gamla egyptiska konungarnes titel.
V. 18. En annan konung = en ny konungaätt; den förutvarande dynastien 

var hyksos, den nye konungen var Ahmes, som fördref hyksos. Hyksos voro en 
herdestam och möjligen Israels stamfränder.

V. 23 f. Moses lefnad sonderfaller i trenne perioder om 40 år. De forstå 
40 åren lefde han vid det egyptiska hofvet, men så beslöt han att taga personlig 
kännedom om sitt folks belägenhet Ebr. 11: 24. Och då han fann detsamma i 
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stort förtryck, ville han ställa sig i spetsen för en resuing. Men tiden var icke 
ännu mögen härför, ännu insågo icke israeliterna nödvändigheten att åsidosatta 
sina privata tvister för striden mot den nationella ilenden. Äfven behöfde Mose 
att mogna från revolutionär till reformator, till ett G-uds redskap, som kunde gå 
åstad i Herrens kraft till befrielseverket och icke i sin egen kraft.

V. 33. Det är ett urgammalt bruk i Österlandet att aftaga skorna vid in- 
trädet i templen.

V. 37. Mose var en förebild till Kristus, liksom Josef, David m. il.
V. 38. Lefvande ord — lagen, 5 Mos. 32: 47.
V. 41. I Egypten var djurdyrkan vanlig och sådan upprätta de nu i öknen.
V. 42. Himmelens harskara = stjärnorna. Gud lät israeliterna förfalla i

den ena afgudatjänsten efter den andra. Synden straffas med synd, Rom. 1: 24.
V. 43. Molok (= konung) var namnet på solguden hos ammoniterna, en

afgud, åt hvilken barn offrades. Hans bild var af metall, ihålig, med hufvud så
som en oxe och utsträckta armar, på hvilka barnen lades, sedan belätet nedifrån 
blifvit uppeldadt till glödhetta. Barnens ångestrop öfverröstades af instrumental
musik. Remfan är ett annat namn på Saturnus, en planet, som dyrkades mycket 
i forntiden.

V. 51. Här krankes den judiska stoltheten öfver omskärelsen; tanken är 
densamma som Rom. 2: 28.

V. 54—60. Stefani martyrdöd.
N. 57. Den vrede, som Stefani forsvarstal hade väckt, stegrades till blindt 

raseri, när han omtalade sin vision. De ville icke längre hora på hans fermenta 
hädelser, gåfvo sig icke tid att afkunna en ordentlig dom, utan dräpte honom genast.

V. 58. Vittnena skulle, enligt judisk lag, kasta de forstå stenarne, 5 Mos. 
17: 7. Därigenom skulle falska vittnesbörd i viss mån förhindras. Under sin 
förrättning aflade vittnena ytterkläderna. Att Paulus vaktade dem, visar fariseisk 
fanatism hos honom.

V. 59. Stefanus såg i sin syn Jesus, beredd att mottaga sitt forstå blodsvittne.
V. 60. Erinrar om Jesu förbön på korset. Stefani martyrdöd inträffade år 

36 e. Kr.

Åttonde kapitlet.

V. 1—3. Tredje förföljelsen.
Denna gang var det fariseerna, som inskredo mot de kristne; på grund af 

sin fanatism voro de farligare an de mera världsligt sinnade saduceerna, och denna 
förföljelsen blef svårare än de foregående.

V. 4—8. Filippus i Samarien.
V. 5. Det är diakonen Filippus, som menas här, ty aposteln Filippus blef 

kvar i Jerusalem. Det ansågs på den tiden själfklart, att den som ville och kunde 
3
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predika evangelium, fick göra det. Icke blott apostlarne kunde bekräfta sina ord 
med underverk.

V. 9—25. Simon Magern.
V. 9. Trolldom har alltid varit och är ännu ytterst vanlig bland hedningar. 

Ofta är den ingenting annat än bedrageri i gröfre eller finare form, men kan nog 
understundom hvila på hemlig och hemsk gemenskap med onda andar, hvarför 
all trolldom förbjudes i Guds ord.

V. 10. Simon utgaf sig for att vara ett slags Messias.
V. 13. Simons tro var icke den saliggörande kristna tron.
V. 14. Apostlarne i Jerusalem voro angelägna, att en rätt kristen forsam

ling bildades i Samarien och ditsände två af sina mest ansedda medlemmar. Lek- 
mannaverksamheten underordnades apostolatet.

V. 21. Simon, som tankte använda den Hel. Ande till egen ära och vin- 
ning, var lika själfvisk nu som fore sin s. k. omvändelse. Därför kunde han icke få 
den Hel. Ande. Hans begäran var både hadisk och orimlig.

V. 23. Petri ord betyda: jag ser dig vara full af andligt gift och snärjd 
i syndens garn. Detta gift har ock i kyrkohistorien fått namnet simoni. Därmed 
forstås, att kyrkliga ämbeten eller formaner gifvas och mottagas af egennyttiga 
bevekelsegrunder, hvilket är en svar synd.

V. 26—39. Vågen genom ölmen.
V. 27. Etiopien regerades af drottningar med titeln Kandace, som således 

icke är något egentligt egennamn. Skattmästaren var judisk proselyt.
V. 34. Det ligger närmast till hands att tillämpa skriftstallet på den pro

fetiske författaren själf, men då detta dock tyckes syfta längre, var läsaren tveksam. 
Filippus visade, att stället gått i fullbordan på Kristus.

V. 37. Det var den forste hedning, som döptes till kristen, den andre var 
Cornelius, kap. 10.

V. 38. På ett icke narmare beskrifvet underbart satt förflyttades Filippus 
till ett annat. stalle.

V. 39. Både Gaza och Asdod voro stader i de gamla filisteernas land. Det 
här åsyftade Cäsarea var då for tiden Palestinas hufvudstad och låg vid Medel- 
hafvet. Här bodde Filippus, då Paulus många år efteråt besökte staden på hem- 
färden från sin tredje missionsresa, 21: 8. Det får icke förvexlas med Cäsarea 
Filippi, som låg vid foten af Libanon.

Nionde kapitlet.

V. 1—30. Sauli omvändelse år 38 e. Kr.
V. 2. I Damaskus, Syriens gamla berömda hufvudstad, bodde många judar. 

Den vagen = den kristna lifsriktningen. Synagogtukten var sträng.
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V. 4. Kristus förföljes i sina trogna, Luk. 10: 16.
V. 9. Saulus ångrade sig.
V. 10. Lärjunge = kristen.
V. 11. Saulus var född i staden Tarsus i Cilicien troligen något e. Kr. af en 

förnäm judisk familj, af Benjamins stam, som t. o. m. hade romersk medborgarrätt, 
en på den tiden högt skattad värdighet, jämförlig med señare tiders adelskap 
(22: 28). Han var farisé och hade fått en lärd judisk uppfostran i Jerusalem af 
den förut omtalade framstående rabbinen Gamaliel. — “Han beder“ betyder, att nu 
var Saulus mögen att erhålla nåd af Jesus.

V. 13. Ananias fruktade Saulus och tvekade att gå till honom. Jesus bort
tog hans betänkligheter. — Jesu anhängare kallade sig med olika namn: lårjungar, 
bröder, heliga, troende, inen ännu icke kristne; af judarne benämndes de nasareer.

V. 15. “Bära mitt namn“ predika om Kristus; och detta först och 
främst för hedningar.

V. 17. Beakta, huru kärleksfullt Ananias tilltalar den beryktade förföljaren.
V. 20. Allt framgent talade Saulus först i synagogorna, så länge han fick det.
V. 25. Genom en öppning i stadsmuren (jfr Jos. 2: 15) undkom Saulus 

och begaf sig till Jerusalem.

V. 31—43. Petrus botar Enéas och uppväcker Tabita.
V. 32. Apostlarne besökte understundom församlingarna i landsorten.
V. 36. Joppe, nu Jaffa, handelsstad vid Medelhafvet, numera förenad med 

Jerusalem genom en järnväg. Kvinnans hebreiska namn var Tabita, hvilket på 
grekiska betyder dorkás och på svenska hind eller gaseil.

V. 39. Fattiga enkor visade för Petrus de under- och öfverkläder, som de 
fått af Tabita och nu begagnade.

V. 40. Såttet påminner om, när Jesus uppväckte Jairi dotter, Mark. 5: 40.
V. 43. På grund af sysselsättningen med döda djur ansågs garfvareyrket 

orent hos judarne, men Petrus var redan ganska frisinnad.

Tionde kapitlet.
V. 1—8. Cornelii syn.

N. 1. Cäsarea (jfr 8: 39) var residensstaden för den romerske prokurator 
eller ståthållare, som styrde Judeen. Han hade en lifvakt af italienare, hvilka 
ansågos mera pålitliga än österländska trupper, hvilka eljes förekommo i stort an
tal. Höfvitsman centurion, som var titeln på de lagre och mellangraderna af 
romerska officerare ända upp till vår kaptensgrad. Cornelius var en judisk proselyt 
liksom den i 8 kap. omtalade etiopiske skattmästaren och den andre hedning, som 
blef kristen. Afven Jesus hade funnit fromma män bland de romerske officerarne 
(Matt. 8 kap).

V. 3. Syner och uppenbarelser förekommo mest vid bönetimmarne, enredan 
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sinnet då var bäst disponeradt darf or, jfr v. 9 och 1: 15; bönestunderna åro all tid 
de basta nådestunderna.

V. 5. Harmed år icke sagdt, att Guds nåd skall eller kan förvärfvas med 
goda gårningar, men att sådana i viss mån bereda hjärtat för mottagandet af 
nåden, jfr v. 35.

V. 9—23. Petri syn.
V. 11 f. Duken betecknar jordkretsen, de 4 hörnen våderstrecken ; djuren 

beteckna f’olken; den lårdom, som hårigenom skulle gifvas Petrus, var, att alla 
folk skola kallas till intråde i Kristi kyrka, v. 34 f. För judarne var det för- 
bjudet att åta vissa djur, som derfor benämndes “orena“; hedningarne brukade 
liknas vid sådana djur, hvarför betydelsen af synen låg nåra till hands för Petrus, 
jfr Mark. 7: 15, Bom. 14: 14.

V. 16. Tretalet år heligt.
V. 19. Den Hel. Ande leder de troende i sanningen.

V. 23—48. Petri besök hos Cornelius.
V. 26. Bevis på den sanna ödmjukheten.
V. 33. Alla hade ett lydaktigt sinne.
V. 34—43. Petri tal. De två forstå versarme innehålla en förklarande in- 

ledning. Gängen i talet liknar den i Petri foregående tal : en enkel erinran om 
Jesu lefnad, död, uppståndelse och återkomst till domen.

V. 35. Meningen år icke, att “hvar och en biir salig på sin tro“, af hvad 
beskaffenhet den an må vara, ty endast tron på Kristus är saliggörande och Gud 
fordrar en större rättfärdighet, än den Cornelius ägde; men den rätta meningen 
år, att den fromme hedningen ledes af Guds Ande till Kristi frålsning ; jfr Ordspr. 2: 7.

V. 36. Frid frålsning.
V. 47. Somliga i vår tid vilja göra en motsatt slutsats mot Petrus och saga: 

Når de hafva Anden, kunna de undvara vattnet.

Elfte kapitlet.

V. 1—18. Petrus försvarar sitt handlingssätt beträffande Cornelius.
V. 2. “De af omskåreisen“ - de judekristna, såsom man kan se af v. 18; 

hade det klandret kommit från oom vånda judar, skulle de icke yttrat sig så om 
Petri svar.

V. 3. Hufvudforebråelsen mot Petrus var alltså icke, att han dopt Corne
lius och hans husfolk, utan att han varit i for nåra berøring med hedningar.

V. 19 — 30. Den forstå hedningkristna forsamlingen bildas.
N. 20. Antiokia, som var en af det romerska rikets 3 största stader (de an- 

dra voro Bom och Alexandria), blef sålunda hednakyrkans moderstad.
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V. 23. Emedan Barnabas var bördig från Cypern, var han särskildt låmplig 
för detta uppdrag.

V. 26. Namnet kristne eller kristianer uppkom helt naturligt först, sedan 
kristendomen slagit rot i hednisk mark; judarne ville icke benåmna de hatade af- 
fallingarne med det heliga Kristusnamnet, och att kalia sig själfva så vågade Jesu 
lårjungar icke, åfven om de ville, jfr 9: 13.

V. 29 f. Denna hungersnød inträffade år 44 e. Kr. De hedningkristna voro 
mera vålmående än de kristna i Judeen, som lidit mycket af sina landsmåns fiend- 
skap. De “äldste“, som emottogo kollekten, voro forsamlingsforeståndare, hvilka 
de kristna hade satt i spetsen for sina forsamlingar efter såvål hednisk som judisk 
förebild. Om man forestålier sig församlingarna såsom kristliga föreningar, kunna 
de äldste betraktas ss. styrelseledamöterna. Ovisst år, når ämbetet uppkom, det 
nämnes hår för första gången. Utom äldste (eg. aldre, på grundspråket pres
byter det svenska pråst) kalias de åfven tillsyningsmån (på grundspråket epi
skop det svenska biskop), jfr 20: 17, 28. Biskop och pråst betecknade alltså 
ursprungl. samma vårdighet. Vid slutet af första seklet e. Kr. finner man dår- 
emot, att en styrelsemedlem fått öfvervägande myndighet och ensam kallas biskop, 
medan de öfriga blott benåmnas presbyterer. Biskop då motsvarar kyrkoherde nu 
för tiden. De första kristna församlingarna bildades i ståderna, och de kristna i 
den kringliggande landsbygden råknades såsom medlemmar af stadsforsamlingen. 
Men i början af medeltiden fingo landsforsamlingarne sjålfståndiga presbyterer. 
Stadens biskop blef deras forman och fick alltså större vårdighet.

Tolfte kapitlet.

V. 1. f. Herodes Agrippa I:s förföljelser mot de kristna (fjärde förföljelsen).
I nya test, omtalas 4 hårskare med namnet Herodes: Herodes I, som lefde 

vid Jesu födelse men dog kort dårefter, var romersk vicekonung öfver hela Pale
stina; hans son Herodes Antipas var vicekonung öfver Galileen vid tiden för Jesu 
offentliga verksamhet och död, afsatt och förvisad till Gallien år 39; Herodes 
Agrippa I, den förstes sonson och den andres brorson, hvilken hår skildras, fick 
först mindre delar af Palestina under sitt vålde och blef slutligen vicekonung 
öfver hela landet; Herodes Agrippa II, den forres son, var vicekonung öfver en 
del af Palestina och omtalas Apg. 25: 13.

V. 2. Ehuru man icke säkert kånner alla 12 apostlarnes dödssätt, är det 
troligt, att de alla utom Johannes blefvo martyrer; den forste var den hår nåmnde, 
Johannes’ broder, Sebedei son, åfven benåmnd Jakob den aldre. Legenden låter 
honom predika i Spanien och ligga begrafven i Compostella, som därför blifvit en 
berömd vallfartsort. Kyrkohistorikern Eusebius förtäljer också en vacker sågen 
om, att apostelns anklagare infor domstolen blef omvånd genom hans vittnesbörd 
och mod, så att han bekånde sig sjålf vilja vara en kristen och därför blef dömd 
till dödem På vågen till afrättsplatsen bad han Jakob om forlåtelse. Efter något 
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betänkande sade Jakob “Frid vare dig“ och kysste honom. Bägge blefvo darpå 
halshuggne.

V. 3. Ehuru Heroderna voro mycket ogudaktiga, sökte de dock, af politik, 
befrämja den israelitiska religionens yttre makt; sålunda förskönade Herodes I 
templet och Agrippa I sökte undertrycka kristendomen. — Sötebrödsdagarne påsken.

V. 4. Dessa afdelningar skulle turvis bevaka Petrus; af de f'yra samtidigt 
vakthafvande befunno sig två inne i fängelserummet (v. 6), en utanför rummets 
dörr och en utanför fängelsets ytterdörr (v. 10); fängelset eller fangelsegården var 
slutligen äfven afstängdt med en låst järnport. Men liksom förra gången (5: 19) 
räddades Petrus af en ängel, hvilket säkerligen icke var utan sammanhang med 
den ifriga bönen inom forsamlingen, Jak. 5: 16. Troende böner äro en änglavakt 
till lands och sjös.

V. 9. Ehuru Petrus en gång förr genom en ängel räddats ur fängelset, 
kunde han dock icke nu hoppas få lefva, ty dels hjälper Gud icke alltid från döden 
utan, då hans stund kommer, tager han sina tjanare till sig, dels hade Jakob nyss 
fått martyrkronan, och Petrus hade redan flere dagar varit i fängelse. Han var 
beredd på döden och hade gjort sig förtrogen med tanken dårpå.

V. 12. Denne Johannes Markus är troligen densamme, som sedermera näm- 
nes såsom Barnabas’ och Pauli följeslage på en missionsresa och som författat det 
andra evangeliet.

V. 15. Ängel skyddsängel, jfr Ps. 34: 8; Matt. 18: 10.
V. 17. Petrus hade brådtom, ty hans flykt kunde ju när som helst upp- 

täckas. Att han flydde, var ingen feg eller eljes orätt handling; äfven Jesus drog 
sig undan sina hender, till dess hans tid var kommen att offra sig. — Hvem 
den här nämnde Jakob är, har varit föremäl för stor meningsskiljaktighet. Som- 
liga anse, att han är en utanföi" de 12 apostlarnes krets stående köttslig broder 
till Jesus, medan däremot den traditionella åsikten är, att han är densamme som 
Jakob Alfei son. — Till hvilken ort Petrus begaf sig, är fullkomligt obekant. 
Man vet icke ens, om han lemnade Jerusalem; katolikerna antaga dock, att han 
for till Kom och var biskop dår i 25 år.

V. 19. Vakten ansvarade med sitt lif for fången och afrättades, då han flytt, 
jfr 16: 27.

V. 20. På hvad sätt de vunno kammarherren på sin sida, är osagdt. Fe- 
nicierna, som voro ett handelsfolk, hade god afsättning för sina varor i Palestina 
och köpte själfva dårifrån spannmål, hvarför de behöfde fred.

V. 22. Händeisen är typisk för den tiden. Vid dylika tillfällen utvecklade 
kejsarne en ôfverdâdig prakt, och lydfurstarne härmade dem efter bästa formåga. 
Den samtidige judiske historieskrifvaren Josefas berättar, att Herodes just gaf käm- 
paspel till kejsarens ära och uppträdde klädd i en helt och hallet af silfver 
förfärdigad skrud af beundr ands värd väfnad. Belyst af solstrålarne kastade silfret 
en underbar skimrande glans ifrån sig. Då höjde genast smickrame från alla sidor 
sina denna gång olycksbringande roster,



— 23

V. 23. Herodes skulle betett sig såsom Petrus, 10: 26, och Paulus, 14: 14. 
Hans synd erinrar om Nebukadnesar, Dan. 4: 26 f., hans straff om Antiokus 
Epifanes, 2 Mack. 9: 9. Det grofva smickret innefattade hådelse mot Gud, som 
håmnades både på mottagaren och gifvarne.

Señare delen:
Kap. 13 28.

Kristendomens utbredande i hednavärlden genom 
aposteln Pauli resor,

Forstå m is s ion s resan åren 45—50. Kap. 13—14.

Trettonde kapitlet.
V. 1—12. Verksamheten på Cypern.

V. 1. Antiokia år hednamissionens moderstad och utgångspunkt ; efter det 
att hedningar dår i större antal omfattat kristendomen, kände de behof att göra 
andra hedningar delaktiga af det nya Ijuset och lifvet. — Benåmningarna profet 
och lårare sammanstållas ofta i nya testamentet; med den forra betecknas en per
son, som af Gud mottager uppenbarelser att meddela åt månniskorna, med den se
ñare en, som undervisar månniskor. En profet år i viss mån alltid lårare (1 Kor. 
14: 31), men en lårare år icke alltid profet utan har oftast sin förkunnelse i andra 
hand. —- Den hår nåmnde Herodes år Herodes Antipas.

V. 4. De vånde sig vid detta första missionsförsök naturligtvis dit, hvarest 
de låttast skulle kunna knyta forbindelser, nåmligen till Cypern, Barnabas hem- 
bygd. Det år en aflång ö, belägen i nordöstra hörnet af Medelhafvet, stråckande 
sig från öster till vester. På Ostra åndan låg staden Salamis och på vestra huf- 
vudstaden Pafos, prokonsulns såte.

V. 5. Johannes Johannes Markus, Barnabas syskonbarn (Kol. 4: 10).
V. 6. Barjésus betyder Jesu eller Josuas son, ty bar betyder son, jfr Bar- 

nabas tröstens son.
V. 8. Ely mas är ett arabiskt ord, som betyder vis och hår står likbetydande 

med trollkarl; antagligen var mannen en arabisk jude, som sökte göra sig mårk- 
vårdig genom att gifva sig en arabisk titel.

V. 9. Hår byter Saulus om namn i beråttelsen och kallas sedan Paulus; 
huruvida han i verkligheten antog det nya namnet vid detta tillfålle, år ovisst. 
Då skulle dåri ligga en erinran om prokonsuln Sergii Pauli omvåndelse. Men lika 
antagligt år, att aposteln något tidigare t. ex. vid början af sin missionsresa an- 
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tagit detta namn. Det var vanligt, att judar, som reste ibland hedningarne, hade 
jämte sitt hebreiska namn ett grekiskt eller latinskt, som icke röjde deras nationa
litet. Namnet Paulus var ett vanligt romerskt namn.

V, 10. Herrens räta vagar åsyftade i detta fall, att prokonsuln skulle blifva 
förd till tron på Kristus, men detta sökte Barjesus förhindra.

V. 13—52. Verksamheten i Antiokia i Pisidien.
N. 13. Från Pafos seglade missionärerna i nordlig riktning till Mindre Asien, 

foro genom Pamfylien och kommo till Antiokia i Pisidien. Sin verksamhet började 
de på sitt vanliga sått genom att predika i synagogan på sabbaten.

V. 16—41. Pauli tal. Detta, som påminner om Stefani tal, har tre hufvud- 
afdelningar. 16—25 innehålla en historisk framstållning ; 26—37 utveckla bety- 
delsen af evangelium om Kristus; 38—41 slutförmaning med varning for otro.

V. 34. “Det heliga, som år lofvadt David, det vissa“ frålsningen genom 
Kristus.

V. 42—52. Resultatet af evangelii förkunnelse i Antiokia. Somliga kommo 
till tron, men andra förhärdade sig och uppvåckte en förföljelse mot missionärerna.

V. 48. Detta stålle anföres af de reformerta till stöd for deras låra om en 
ovillkorlig utkorelse, men med orått.

Fjortende kapitlet.

V. 1—7. Verksamheten i Ikonium.
I denna stad gick det liksom i Antiokia; efter ett vålsignelserikt arbete dår 

måste apostlarne fly för de förenade judarnes och hedningarnes fiendskap, i hvilken 
judarne såkerligen som vanligt hade största delen.

V. 4. Hår kallas både Barnabas och Paulus apostlar, hvaraf synes, att denna 
benåmning icke var inskrånkt till de 12, utan var rått vanlig och . ungefår 
framstående missionår.

V. 5. De fariseiska judarne, som eljes föraktade och afskydde hedningarne, 
gjorde gårna gemensam sak med dem, då det gålide att bekåmpa de hatade kristne. 
Så blefvo ju också Herodes och Pilatus vanner på Kristi korsfåstelses dag.

V. 8—18. Verksamheten i Lystret.
V. 8 f. Denna helbregdagörelse har mycken likhet med den, som beråttas 

i 3: 2 f.
V. 11 f. üppträdande af gudar i månniskogestalt (teofanier) horde till den 

hedniska folktron och omtalas ofta i de gamla myterna eller gudasagorna. Att 
invånarne kallade apostlarne Jupiter och Merkurius, berodde väl på, att myten 
forlagt håndelsen med Filemon och Baucis till dessa trakter (se Ovidii metamor
foser).

V. 13. Utanför staden stod ett tempel åt Zeus, stadsgrundläggaren och 
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samhallsvårdaren. Kransarne skulle pryda offerdjuren, som skulle slaktas utanfor 
tempelportarne.

V. 15—17. Apostlarnes tal om den lefvande Guden och hans uppenbarelse
var liksom Pauli señare tal i Aten väl egnadt att i hedniska sinnen rubba mång-
guderiet och åstadkomma ett ratt gudsbegrepp.

V. 15. Fåfangliga gudar kallas afgudarne, emedan de sakna realitet eller
verklig tillvaro. “Vi veta, att ingen afgud finnes i världen, och att ingen annan
Gud' är utom en“, sager Paulus på ett annat stalle (1 Kor. 8: 4). Den rätte, 
sänne, verklige Guden kallas den lefvande, emedan han verkligen är till och detta 
genom sig själf aliena, han har “lif i sig själf“ (Joh. 5: 26, jfr Es. 44: 6—20). 
Afgudarne äro ingenting annat än förgudade naturforemål och naturkrafter, men 
dessa äro skapade af den sanne Guden och hafva sin tillvaro af honom.

V. 16. Sedan Gud utkorat Abraham och hans efterkommande till sitt egen
domsfolk, ledde han icke hedningarne med en särskild uppenbarelse utan blott med 
den allmänna.

V. 18. All människodyrkan är förkastlig, vare sig det är människors snille 
eller deras makt eller deras fromhet etc., som man dyrkar. Gud tillhör äran för 
allt, människors största ära består i att vara hans verktyg.

V. 19—28. Besök i Derbe och ålerresa till Syrien.
V. 22. Vi — de kristne.
V. 23. Äldste präster eller forsamlingsforeståndare. Sådana utvaldes icke 

godtyckligt af apostlarne, utan de församlingsmedlemmar utsågos, som genom sin 
naturliga och andliga begåfning därtill voro lämpliga.

Femtonde kapitlet.

V. 1—33. Det s. k. apostlamötet i Jerusalem år 51.
Visserligen hade langt fore denna tid hedningar upptagits i kyrkan utan ut- 

trycklig förpliktelse för dem att hålla Moses lag, t. ex. Cornelius, men detta synes 
i Jerusalem hafva betraktats såsom undantagsfall, som berodde på särskilda forhål- 
landen. Nar nu missionsverket i hednavärlden antog större dimensioner, blef det 
nödvändigt, att kyrkan antog en bestämd princip och regel för denna mission. 
Tvenne åsikter framträdde. Den ena var den judiska, fariseiska, att lydnad för 
Moses lag vore ett oeftergifligt salighetsvilkor för alla människor i alla tider. Den 
andra påstod, att Moses lag icke galide efter Kristi uppträdande, att dess giltig- 
hetstid vore begränsad till tiden mellan Mose och Kristus, att den således varit en 
tuktomastare till Kristus. Att dessa meningar skulle skarpast bryta sig mot hvar- 
andra i Antiokia och att en losning dar skulle kännas mest trängande, var natur
ligt, ty den mosaiska lagens efterlefnad måste förefalla vida svårare för hedning- 
kristna än för judekristna. Detta gjorde, att de señare ännu icke kräfde den fri- 
het från lagen, som de hedningkristne begärde och erhöh o, ehuru den konsekvent

4
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måste dem tillerkännas. Ty “Kristus är lagens ånde till rättfärdighet för livar 
och en som tror“, jfr v. 11. Frågan var af största vikt för den unga kyrkan, 
på dess råtta losning berodde kyrkans framtid. Om nåmligen Moses lag antogs 
vara obligatorisk för de kristne, blefve kristendomen i forhållande till judendomen 
såsom en ny lapp på en gammal klådnad; någon större utbredning vore då icke 
att vanta för kristendomen, om dess bekånnare skulle bära mosaismens odrägliga 
lagok. I motsatt fall vore en oofverskådlig tillväxt att vänta. Saken kunde endast 
afgöras af kyrkans högsta myndighet: moderforsamlingen i Jerusalem under ledning 
af urapostlarne; dår skulle valet stå mellan Mose och Kristus.

V. 1. Dessa “några“ voro antagligen kristnade fariseer (v. 5), de kommo 
från Judeen, där man höll hårdast på Moses lag. Med omskärelsen följde för- 
pliktelse att hålla hela lagen (v. 5).

V. 2. Forsamlingen i Antiokia valde några ombud, troligen af båda partierna.
V. 4. “Stora ting“ den stora framgång. som Paulus och Barnabas haft 

i sin missionsverksamhet bland hedningarne.
V. 6. Att detta var en allmän församlingssammankomst, visar v. 22 f.
V. 8. Petrus syftar hår på håndelsen med Cornelius.
V. 10. De fariseiskt sinnade pröfvade Guds tålamod genom att icke vilja 

lyda hans vinkar och anvisningar utan följa sina egna grundsatser. “Lydnad år 
båttre ån offer!“

V. 15. Petrus hade sett och påvisat uppfÿllelsen af just dessa profetior, som 
Jakob anför ur Amos 9: 11 f.

V. 20. Jfr. 3 Mos. 17: 13; 5 Mos. 12: 23. Jakob ville i likhet med Petrus 
befria de hedningkristna från hållandet af Moses lag, men uppstållde dock fyra 
fordringar på dem. Dessa voro de samma, som af ålder stålides på sådana hed
ningar, hvilka under namn af portproselyter slöto sig till de judiska synagogorna. 
Hårigenom borttogs det för judar aldra mest anstötliga i hedningarnes lif, och 
möjliggjordes en viss gemenskap mellan judar och hedningar. De två sista punk
terna berodde på den åsikt om blodets helighet såsom lifvets såte, som judarne 
hade oeh som gjorde det i deras ögon till en skändlighet att förtära blod, vare 
sig det ännu befann sig i ett djurs kött eller tappats dårur. Blodet tillhörde Gud, 
lifvets gifvare, och kunde därför blott anvåndas till offer.

V. 29. Den i hela forsamlingens namn aflåtna skrifvelsen öfverensstämde 
således med Jakobs mening.

Pauli andra missionsresa åren 51—54. Kap. 15: 34—18: 22.

V. 39. Silas kallas på andra stållen Silvanus, t. ex. 1 Tess. 1: 1.

Sextonde kapitlet.
V. 1 —10. Missionsresa i Mindre Asien.

V. 3. Paulus omskar Timoteus, på det denne skulle kunna missionera bland
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judarne, men icke för hans frälsnings skull, hvilket hade varit emot både Pauli 
förut uttalade mening och apostlamötets nyss kungjorda beslut.

V. 8. Troas låg i samma trakt, dår det genom Homeri sanger berömda 
Troja legat.

V. 10. Ordet “vi“ antyder, att forfattaren till Apostlagårningarna dår slot 
sig till missionarerna.

V. 11—40. Paulus och hans följeslagare uppträda i Filippi.
Evangelium öfvergar från Asien till Europa genom Guds underbara tillskyndelse.
V. 13. Utanför sådana stader, i hvilka inga synagogor funnos, brukade ju

darne hafva böneställen vid något (rinnande) vatten, dår den före bönen brukliga 
tvagningen af hånderna lått kunde verkstållas. Att judarne i Filippi voro fåtaliga, 
synes äfven däraf, att inga mån infunno sig på bönestället.

V. 14. Purpurfärgen skattades i forntiden bögt. Purpurkråmerska for- 
såljerska af purpurfårgade tyger. Staden Tyatira, som låg i Lydien, var berömd 
i forntiden for sina purpurfårgerier, enligt uppgift af klassiska författare, hvilken 
bestyrkes af en på platsen funnen inskrift. Då purpurkråmerskan var från Lydien, 
år det möjligt. att hon bland det fråmmande folket dåraf fått sitt namn; å andra 
sidan kan det vara ett riktigt egennamn, ty Lydia var ett vanligt kvinnonamn.

V. 15. Måhånda döptes då äfven barn, jfr v. 33.
V. 19. Detta år den forstå af hedningar mot kristna tillställda förföljelse, 

som omtalas, och den uppkom, betecknande nog, från deras sida, hvilka hade 
ekonomisk fordel af hedendomen. Jfr 19: 23 f. “Öfverhetspersonerna“, till hvilka 
missionärerna först slåpades, kallades arkonter och voro stadsdomare; de synas 
emellertid hafva hånskjutit saken till “styresmännen“, d. v. s. militärbefälhafvarne, 
eller de romerske pretorerna, strategerna.

V. 35. Nattens håndeiser, som antagligen kommit till pretorernas öron, be- 
ståmde dem till att slåppa missionarerna lös. — Rättstjänare liktorer.

V. 37. Paulus ville icke med vanåra skiljas från Filippi. Enligt lag var 
en romersk medborgare befriad från det vanårande gisselstraffet.

Sjuttonde kapitlet.
V. 1—9. Missionarerna i T^alonika.

V. 1. Ordet “de“ angifver, att Lukas icke for med de 3 andra från Filippi 
till Tessalonika; hvart han tog vågen, år obekant. — Tessalonika, nu Saloniki, 
var hufvudstad i Macédoniens andra distrikt.

V. 3. Att Kristus måste lida . och do, var något, som judarne hade svårt att 
fatta, då de i allmånhet tånkte sig honom som en med vårdslig glans upptrådande 
hårskare; därför talade Paulus vidlyftigt om den saken.

V. 6. De här s. k. “styresmän“ heta i grundtexten politarker och åro de 
samme som i 16: 19 kallas “öfverhetspersoner“ eller i grundtexten arkonter 
stadsdomare.
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V. 7. Den här framställda anklagelsen var likadan soin den, hvilken öfverste- 
prästerna gjorde mot Jesus själf infor Pilatus, och lika falsk som den.

V. 10—15. Paulus i Bereu.
V. 11. “Adiare“ och följaktligen tolerantare, äfvensom mera mottagliga för 

evangelium. Här såsom på andra stallen i hednavärlden vann evangelium sina 
fiesta segrar bland portproselyterna.

V. 16—34. Paulus i Aten.
Atén var den mest berömda staden i Grekland eller det gamla Hellas. Sär

skildt hade det varit medelpunkten för vetenskap och konst men äfven framstående 
i utöfning af den grekiska hedendomen.

V. 18. Den grekiska hedendomen var vid denna tid stadd i upplösning, och 
tron på dess gudomligheter försvann allt mer äfven bland de obildade, hos hvilka 
den efterträddes af vidskepelse och mysterieväsen, vanligen importeradt från Asien. 
Hos de bildade hade redan länge de gamla gudasagorna gällt för rena diktér, och 
skalderna hade icke dragit i betänkande att dikta nya s. k. myter. I allmänhet 
iakttog man sorgfälligt de yttre religiosa bruken, men man trodde icke på afgudarne, 
ja icke på någon Gud. I stallet för den religiosa tron hade hos de bildade trädt en 
gudsförnekande förnuftsvishet, s. k. filosofi. Den var af fiera slag, men vid denna 
tid voro den epikureiska och den stoiska de mest betydande. Den förra lärde, att 
filosofi är konsten att lefva lycklig, att lyckan består i lust och frånvaro af smärta, 
att dygden endast har värde, om den medför lust o. s. v. Naturligt nog var detta 
den populäraste filosofien. Dock fans det ett mindre antal, som omfattade den stoiska 
läran. Den innehöll, att den vise skall vara sig själf nog, vara känslolös för både lust 
och smärta, förakta världen, vara resignerad i motgången, i nödfall döda sig själf etc.

V. 19. Areopagen kallades efter krigsguden Ares en kulle i Aten, dar den 
högsta domstolen höll sina samman träden ; äfven själfva domstolen benämndes areo
pagen, v. 34.

V. 22—31. Pauli tal på areopagen: om den sanna Guden och hans påbud.
V. 23. Helgedomar kultforemål, såsom tempel, altaren m. m. Den nämnda 

inskriften förklaras så, att atenarne plägade vid allmänna olyckor, till hvilka ingen 
känd gudomlighet ansågs vara upphof, resa altaren åt den okände gud, som sändt 
olyckan och nu måste blidkas.

V. 32. Talet afbröts plötsligen af åhorarne, som icke tyckte om att höra 
talas om uppståndelsen och därmed följande vedergällning.

Adertonde kapitlet.

V. 1—17. Paulus i Kormt, åren 52—53.
Korint, beläget på näset mellan Hellas och Peloponnesus, var en blomstrande 

handelsstad med en befolkning af öfver 300,000 själar, hvaraf 2/3 slafvar. Evan
gelium fick där stor framgång, v. 10.



— 29 —

V. 2. Klaudius, kejsare i Rom 41—54. — Priskilla är den samma, som stun
dom kalias Priska (Rom. 16: 3).

V. 6. Att skaka stoftet från sina kläder var en vanlig ceremoni då for tiden, 
som betydde, att man afsade sig all gemenskap med någon. Genom sin otro be
redde judarne sig sjålfva timligt och evigt fordårf.

V. 11. Hår författades brefven till tessalonikerna. Det var en tid af stor 
framgång for Paulus. Jfr Joh. 10: 16.

V. 12. Akaja var romarnes aamn på Grekland såsom deras lydland. — Den 
hår omtalade ståthållaren Gallio vat brodér till den berömde filosofen Seneca och 
afråttades af kejsar Nero.

V. 13. Lagen Moses lag. Då judarne hade tillstånd till fri religions- 
öfning, hoppades de, att ståthållaren skulle ingripa mot evangelium, som stred emot 
mosaismen. Men ståthållaren vagrar att upptaga saken.

V. 17. Attentatet mot de kristne misslyckades och därjämte fick judarnes 
ledare prygel af pöbeln.

V. 18—22. Pauli hemresa Öfver Jerusalem till Antiokia.
V. 18. Om dylika löften se 4 Mos. 6: 2—18.
V. 21. Hvilken högtid här menas, är ovisst.
V. 22. Uttrycket “farit upp“ användes om resa till Jerusalem.

Pauli tredje missionsresa åren 55—59. Kap. 18: 23—21: 40.
V. 24. Alexandria, en af romerska rikets största städer, var ett hem för 

religionsvetenskap .

Nittonde kapitlet.
V. 1—40. Paulus i Efesus åren 55—58.

V. 1. De öfra delarne Galatien och Frygien jfr 18: 23.
V. 2. Ifrägavarande Johanneslärjungar kände väl till den Hel. Andes till- 

varo i allmänhet, men visste icke, att löftet om hans sändande till och utgjutande 
öfver de kristne ännu gått i fullbordan. Att få den Hel. Ande betyder här att 
undfå utomordentliga nådegåfvor (v. 6), och meningen är icke, att någon kan komma 
till tro på Jesus utan den Hel. Andes hjelp. Ty ingen kan saga: Jesus år Herre 
utan genom den Hel. Ande, 1 Kor. 12: 3.

V. 9. Paulus afbröt all gemenskap med judarne, lämnade synagogan och 
valde en annan lokal för den kristna forsamlingen.

V. 10. Efesus var en betydande stad *och väl egnad till medelpunkt för 
missionen i Mindre Asien.

V. 11. Skört linneförkläden, som kroppsarbetare under arbetet buro om 
lifvet, förskinn.

V. 19. Böckerna voro svartkonstböcker, i hvilka trollformler innehöllos. Silf- 
verpenningar drakmer à 70 öre.

V. 21. Han skulle också få se Rom men först efter fiera år och såsom fånge.
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V. 23—40. Upploppet i Efesus.
V. 23. Den vagen kristendomen, jfr 9: 2.
V. 24. Demetrius hade en fabrik för tillverkning af miniatyrtempel af silfver, 

afbildande det i Efesus befintliga åt gudinnan Artemis (romarnes Diana) helgade 
världsberömda templet. Dylika miniatyrbilder af heliga foremål voro mycket om- 
tyckta, buros som amuletter och uppstålldes i husen.

V. 27. Vinningslystnaden ingick forbund med vantron.
V. 29. Teatrarne anvåndes i forntiden till större sammankomster; sårskildt 

den i Efesus, som var en af de största, bildade enligt inskrifternas vittnesbörd det 
offentliga lifvets medelpunkt.

• V. 31. Asiarkerkalladesforeståndarne for de offentliga skådespelen i denna provins.
V . 33. Judarne fruktade, att folkets förbittring kunde vånda sig mot dem och 

sköto därför fram sin landsman Alexander för att lugna folket, hvilket dock misslyckades.
V . 35. Kanslern eller stadssekreteraren hade uppsikt öfver arkivet, affattade 

och forelåste i folkforsamlingen officiella kungörelser samt synes hafva varit en rått 
inflytelserik person. — Den enligt folktron från himmelen nedfallna bilden af Ar
temis stod i templet i Efesus.

Under sitt nåra treåriga vistande i Efesus skref Paulus de 4 förnämsta bref- 
ven, till galaterna och korintierna samt romarebrefvet.

Tjugonde kapitlet.
V. 1—16. Reset, i Macedonian och Grekland. Hemresa.

V . 3. Dessa 3 månader, som troligen tillhörde år 59, tillbragte Paulus i Ko- 
rint och skref enligt någras mening dårunder brefvet till romarne.

V . 5. Ordet “oss“ angifver, att författaren redan förut kommit med. Når, 
såges icke beståmdt. Från Macédonien färdades Paulus och hans vånner i två 
grupper, den ena gruppen landvågen och den andra sjövägen från Filippi. Till 
den señare gruppen horde Lukas, men det år ovisst, till hvilken Paulus horde.

V . 7. Hår år ett af de tidigaste bevisen på söndagens firande med försam- 
lingsgudstjånst af de kristne. Bryta brod hålla kårleksmåltid och nattvard.

V . 13. Assos var en sjöstad i Mysien söder om Troas.
V . 14. Mityléne var hufvudstaden på Lesbos, en ö midtför Assos.
V . 15. Kios och Samos äro öar; Trogyllium en stad på fastlandets kust, 

Miletus likaså.
V. 17—38. Pauli afsked från pr esby tererna i Efesus. 

Hufvudinnehållet af talet: Paulus en förebild för en god presbyter.
V . 22. Bunden i anden nödgad i min ande.
V . 28. Hjorden Guds forsamling. Biskopar, grt. episkoper, betyder till- 

syningsmån och anvåndes på den tiden omvexlande med titeln presbyterer om för- 
samlingsforeståndare, jfr v. 17.

V . 28. Han Kristus, som är sann Gud.
V . 29. Ulfvar villolårare, sådana som ebioniterna och gnostikerna, af hvilka
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de forre ville göra de kristne till judar, och de señare under förevändning af en förbättrad 
och mera vetenskaplig kristendom sökte inplanta i kyrkan olika former af hedendom.

V . 35. De svaga de fattiga, sjuka, förvillade, bedröfvade o. s. v. Det här 
anförda Jesusordet, som icke forekommer i evangelierna utan tillhör de s. k. dicta 
agrafa, är sårdeles värdefullt. Det framställer den kristna socialismen i skarpaste 
kontrast mot den materialistiska; den förra är kärlek men den señare själfviskhet.

Tjugoförsta kapitlet.
V . 1—16. Fortsättning af resan till Jerusalem.

V. 1. Kos och Rodus äro öar i Medelhafvet, Datara stad i Lycien.
V. 2. Fenicien är det norr om Palestina belägna kustlandet, som var forn- 

tidens förnämsta handeisland, de största städerna voro Tyrus och Sidon.
V. 7. Ptolemais, nu Jean d’Acre, en stad i Palestina vid Medelhafvet. Där- 

ifrån reste de till lands.
V. 8. Denne Filippus, som varit en af de 7 första diakonerna eller fattigvårdarne i 

Jerusalem (se kap. 6), hade efter förföljelsen vid Stefani mord blifvit evangelist, 
hvilket här är likbetydande med missionär, jfr kap. 8.

V. 17—40. Pauli tillfångatagande.
V. 21. Denna beskydning mot Paulus var osann.
V. 24. Judiska ceremonier, med hvilka en viss kostnad till templet var för- 

enad, jfr 4 Mos. 6: 2.
V. 25. Beslutet på mötet i Jerusalem år 51, kap. 15.
V. 30. Man ville icke befläcka tempelplatsen med människoblod.
V. 31. Nordvest om templet låg borgen Antonia med romersk besättning. Med 

“öfversten“ forstås tribunen för den romerska kohorten, han hette Claudius Lysias, 23: 26.

Tjugoandra kapitlet.
V. 1—21. Pauli tal utanför borgen Antonia.

V. 4. Denna vågen = kristendomen.
V. 14. Den rättfärdige — Kristus.

V. 22 —30. Judarnes förbittring.

Tjugotredje kapitlet.
V. 1—11. Paulus står infor sanhedrin.

V. 6. Pauli yttrande var ganska klokt och väl egnadt att väcka splittring bland 
hans hender. Paulus var numera farisé blott i det afseende han framhåller. Saddu- 
ceerna höllo själen för en ñn materia, som förintades med kroppen.

V. 12—35. Paulus föres till Cäsarea.
V. 26. Prokuratorn Felix, kejsar Claudii frigifne slaf, besvågrad med Heroderna, 

var en ytterst lumpen personlighet.
V. 35. Paulus fördes alltså icke till det allmänna fängelset utan till ett i 

Herodes palats, som var prokuratorernas bostad.
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Tjugofjärde kapitlet.
V. 1—23. Paulus ransakas af Felix.

V. 3. Tertulias var en slipad advokat, som började med att liarangera pro- 
knratorn och för öfrigt stiliserade sitt tal med retorisk sirlighet.

V. 24—27. Pauli forhållande till Felix.
N. 24. Drusilla var dotter till Agrippa I och syster till Agrippa II; hon hade 

förut varit gift men öfvergifvit sin gemal och gift sig med Felix. Det fanns således 
orsak nog för Paulus att framhålla för dem Guds rättvisa dom, och för dem att 
förskräckas vid tanken dårpå.

V. 26. Ett annat drag i Felix usla karakter.
V. 27. Ännu ett dåligt karaktersdrag hos Felix. — Två år (59—61), hade 

således Paulus varit fangen i Cäsarea.
Tjugofemte kapitlet.

V. 1—12. Paulus ransakas af Festus.
V. 1. Festus dog redan år 62.
V. 3. Naturligtvis nämndes ingenting för prokuratorn om fôrsâtet.
V. 10. Såsom romersk medborgare hade Paulus det privilegium att icke kunna 

dornas till döden af någon ringare än kejsaren själf. Detta privilegium måste han nu 
begagna sig af för att undgå att blifva förd till Jerusalem, hvilket han på grund af det 
först tillåmnade fôrsâtet måste frukta, äfven om han icke kände till det sist på- 
tänkta. I prokuratorns fråga (v. 9) låg ett beviljande af judarnes anhållan.

V. 13—27. Pauli sak framställes för Agrippa II.
V. 13. Herodes Agrippa H, son till Agrippa I (kap. 12), en välmenande men 

svag man, romersk lydkonung öfver en del af Palestina, var den siste regenten af 
herodiska huset. Bernice var hans syster.

V. 16. En viktig rättsgrundsats.
V. 26. Festus kände väl anklagelserna mot Paulus, men tyckte icke att de voro 

så svåra. Nu ville han med Agrippas hjälp bilda sig ett riktigt omdöme om saken.

Tjugosjette kapitlet.
V. 1—23. Pauli försvarstal inför Agrippa II.

Såsom i allmänhet talen i Apg. har det en historisk anlåggning.
V. 6. Messiashoppet.

V. 24—32. 'Palets verkan.
> V. 29. Paulus var således lycklig.

V. 31. Talet hade gjort ett godt intryck. Den allmänna meningen bland 
åhorarne var för Paulus. Man ansåg honom alldeles oskyldig.

Tjugosjunde kapitlet.
V. 1—13. Segling till Kreta.

V. 1. Ordet “vi“ angifver, att Lukas medföljde. Den kejserliga, krigsskaran var tro
ligen den af de 5 i Cäsarea stationerade kohorterna, som ansågs som kejsarens lifvakt.
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V. 2. Adramyttium var en sjöstad i Mysien, ett landskap i Mindre Asien. 
Skeppet var antagligen ett handelsfartyg.

V. 5. Gilicien, Pamfylien och Lycien voro landskap i Mindre Asien.
V. 7. Knidos var en stad på en utskjutande halfö i landskapet Kárien på Mindre 

Asiens kust våster om Lycien. Kreta eller Kåndia år en i sydväst därom belägen ö i 
Medelhafvet, aflang med sträckning i öster och våster. Salmerne år en udde på öns 
östra kust.

V. 8. Sköna hamnar, Liménes kali, en bukt på Kreta med god ankarplats. 
Laséa var en för öfrigt obekant stad på denna ö.

V. 9. Hår menas den fastan, som horde till forsoningsfesten i 7:de månaden, 
efter höstdagsjemningen. Höststormarne voro farliga.

V. 13. De foro längs Kretas sydkust mot våster.
V. 14—44. Storm och skeppsbrott.

N. 14. Euroklÿdon var en ost-nord-ostvind, som dref fartygét från Kretas 
kust, dår den forra sunnanvinden hållit det.

V. 16. Klauda, nu Gozzo, söder om Kreta.
V. 17. Nödhjelpsmedlen voro grofva tåg, hvarmed skeppet liksom omgjordades 

for att hålla sidorna samman under vågornas våldsamma slag. — Sandbanken = 
en af de fruktade Syrterna vid afrikanska kusten.

V. 19. Hvaraf lasten bestod, såges icke. Skeppets redskap betecknar vål hår segel 
och tackling, som nedtogos, för att skeppet icke med full fart skulle stöta på sandbanken.

V. 27. Adriatiska hafvet har hår en något mer omfattande betydelse ån vanligt.
V. 38. Med “såden“ forstås hår de återstående lifsmedlen, som på grund af det 

stora antalet ombordvarande såkerligen voro ganska betydliga men numera obehöfliga.
V. 40. Rodret, som förut varit fastbundet för att möjliggöra skeppets stilla- 

liggande, löstes nu för att dårmed styra mot stranden.

Tjugoåttonde kapitlet.

V. 1—10. Tre månadør på Malta.
V. 1. Melite är ön Malta.
V. 4. Hämnden ansågs i forntiden för en särskild gudomlighet, öfverguden 

Zeus’ dotter.
V. 11—14. Afresa från Malta och ankomst till Rom. våren 62.

V. 11. Tvillingsgudarne eller Dioskurerna hette Kastor och Pollux. Deras 
bild var målad på eller uppställd i fartygets för och låmpade sig vål därtill, ty 
Dioskurerna dyrkades såsom beskyddare i faror.

V. 13. “Omkring“ nämligen Siciliens östra kust. Putéoli, nu Puzzuolo, vid Neapel.
V. 15—30. Paulus i Rom.

V. 15. Forum Appii var en liten stad 6 mil från Rom- Tres Tabernae var ett 
värdshus 4 mil från Rom. — För den arme Paulus, som suttit fangen i fiera år, 
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lidit skeppsbrott och. utstått mycken annan nöd, var det en uppmuntrande syn, när han 
mottogs af de kristne i Rom. Trots alla motgångar kände han sig dock lycklig.

V. 16. Denne krigsman var en pretoriansk soldat (gardist), vid hvilken Pau
lus enligt bruket var fängslad med en kedja om armen.

V. 20. Israels hopp = Messias 1. Kristus.
V. 22. Detta parti — de kristne.
V. 26 f. Detta citat är hämtadt från berättelsen om profeten Esaias kallelse 

och innehåller den skarpa men rättvisa. domen öfver dem, som förkastade den i 
århundraden väntado Messias.

V. 29. Dessa år voro 62 och 63. Om Pauli vidare öden finnas två olika 
uppgifter. Somliga mena, att han halshuggits på kejsar Ñeros befallning redan år 64, 
andra antaga, att han blifvit frigifven en gång och gjort en längre resa dels till 
Spanien dels till Osterlandet samt sedan åter blifvit fängslad och afrättad år 67. 
Under sin fångenskap skref Paulus de 4 brefven till efeser, filipper, kolosser. File
mon samt sist de s. k. pastoralbrefven till Timoteus och Titus.



Redogörelse
för

Karolinska högre allmänna läroverket i Orebro läsaret 1895- 1896.

A. Undervisningen,

1. Höstterminen började den 28 angustí och afslöts den 19 december. Sedan de 
fyra första dagarna användts för pröfningar, ägde allmänt upprop rum den 2 september, 
hvarefter undervisningen vidtog den 3 september och fortgick till den 19 december kl. 
12,4 5 e. m., då’ ungdomen samlades å högtidssalen till gemeinsam bön och afslutning. 
Under terminen gåfvos de för sjette och sjunde klasserna lagbestamda exercislofven 
samt för hela läroverket lof den 17 september i stället för det vid terminens början in- 
dragna marknadslofvet, den 21 oktober för insättning af innanfönster, den 6 november 
kl. 12—2 e. m. för firandet i högtidssalen af minuet af Gustaf II Adolfs dödsdag samt 
den 17 december kl. 9—-12 för betygssättning. Vårterminen började den 17 januari 
och kommer att afslutas den 1 och 2 juni med uppvisningar och offentlig examen 
för samtliga klasserna. Undervisningen vidtog omedelbart den 18 januari och kommer 
att fortgå till den 29 maj kl. 10 f. m. Under terminen hafva gifvits 1 fridag vid 
marknaden den 28 januari och 1 vid marknaden den 23 april, hvartill komma de i 
skolstadgan bestämda påsk- och pingstlofven samt sjunde klassens månadslof, hvilka se
ñare dock nästan uteslutande användts till öfvervakade skrifningar â läroverkets högtidssal.

2. Med undantag af första klassens lärjungar, som efter en kort andaktsstund kl. 
7 omedelbart börjat arbetet, har läroverkets öfriga ungdom under öfvervakning af tvenne 
lärare och under ledning af lektor Hassier samlats till gemensam andakt kl. 6,4 5 f. m. 
med sang och med. bön, som i tur förrättats af lärjungarne i högsta klassen med be- 
gagnande af Ullmans bönbok för skolor, samt med bibelläsning, hvarvid Apostlagärning
arna och Kristi pinas historia genomgåtts med kort forklaring öfver det lästa. Morgon- 
bönerna hafva dock omkring 2 månader skotts af adjunkten Norelius, som därunder 
geuonigått stycken af nya testamentet med kort forklaring.

1



2 Örebro läroverü.

Gemensam gudstjänst har i allmänhet under sön- och helgdagar hållits i läroverkets 
högtidssal kl. 1—2 e. m., men har stundom utbytts mot särskildt anordnad ungdoms- 
gudstjänst i kyrkan. Predikoskyldigheten har uppehållits af lektor Hassler, som därjämte 
utöfver sin ordinarie tjänstgöringsskyldighet på rektors anmodan åtagit sig nattvardsungdo- 
mens särskilda undervisning. Ungefär hvar fjärde söndag har dessutom gudstjänsten å 
läroverket varit inställd för att hereda ungdomen tillfälle att öfvervara den allmänna 
gudstjänsten i kyrkan.

Undervisningen i läroämnena har, såsom det visar sig af den här bifogade las
ordningen, i de tre lägsta klasserna fortgått från kl. 7—-9 f. m. och från kl. 11 f. m.—2 
e. m. med det undantag, att forstå klassens lärjungar slutat redan kl. 1 e. m. tisdagar, 
torsdagar och lördagar, samt i de öfriga klasserna från kl. 7—10 f. m. och från 12—2 
e. m., hvartill kommer 1 timmes undervisning kl. 4—5 e. m. måndagar och torsdagar 
för sjette och delvis sjunde klassen.

Teckningsundervisningen har varit förlagd till samma tider som undervisningen i 
läroämnena.

Sâng- och musiköfningama hafva varit förlagda till eftermiddagarna.
Gymnasliköfningarna hafva för klasserna 1—5 varit förlagda till förmiddagarna 

samt for klasserna 6—-7 till kl. 2 e. m. efter lektionernas slut, exercis- och fäktöfning- 
arna till eftermiddagarna.

3. Antalet lärotimmar i veckan, under hvilka enligt den fastställda läsordningen 
undervisning af särskilda läraie meddelats i läseämnena, synes af följande tabeil:



Läsordning vid Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro under läsaret 1895—1896,
— ------------ 1 11 å n d a g. T i s d ag. Onsdag.
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Torsdag. Fredag. L ö r d a g.

Beteckniiigarnas 
betydelse:

IS Engelska, 
F Franska, 
Fi Filosofi, 
Fk Fysik, 
G Grekiska, 
Gf Geografi, 
H Historia, 
Hi Historia och

Geografi,
K Kristendom, 
Ke Kemi, 
L Latin, 
M Matematik, 
N Nalurkunskap, 
R Kitning, 
S Svenska, 
Sk Skrifning vid 

läroverket,
T Tyska, 
7 'Välskrifning.

A Ahlén, 
Ad Adlerz, 
Ar Almberger, 
B Borg, 
E El mq vist, 
Ed Edbom, 
Gr Grandinson, 
H Hedenskog, 
Hg Högberg, 
Hr Hassier, 
Hy Helleday, 
K Kropp, 
L Lytb, 
Ln Lindman, 
Lr Linder, 
Ns Norelius, 
0 Olsson, 
P Phragmén, 
S Sundblad, 
SI Sandahl, 
Sn Sahlin, 
Sp Spangenberg, 
St Stener, 
V Vallström, 
W AVestling.



Örebro läroverk.

Anlalet lärotimmar i veckan för läseämnena under höstterminen 1895.

A n ni. I L. 7: i A och i L. 7: 2 A inräknas bland de 8 skilda timmarna 1 timmes frivillig undervisning 
i engelska.

1 2 3 4 5 6 7

Afdelningar 
och 

linier.

N
ärvarande lärjungar 

under höstterm
inen.

T i m m a r.

A n m a r k n i n g a r.Skilda.

Gemensanima för

Sum
m

a.

lärjungar från 
afdelningar å 

I 
sam

m
a linie

lärjungar från 
afdelningar å 
olika linier.

1 a.
Ib.
2 a.
2 b.
3 a.
3 b.

R. 4.
R. 0. L. 4.
R. 5.
R. 0. L. 5.
L. 5.
R. 6: 1.
L. » B.
» » A.
R. 6: 2.
L. » B.
» » A.
R. 7: 1.
L. » B.
» » A.

R. 7:2.
L. » B.
» » A.

21
21
27
26
28
27
32
31
24
24
24
20
16

5
9
9
5
5
6
4
4
8
2

24
24
27
27
28
28
28
13
28
14
30
29

5
7

26
5
7

28
6
8

28
5
8

25
(25) c)

22
(22) e)

23
(23) g)

23
(23) g)

22 a)

22 b)

3 
(3)d) 
(3)d)

1 
(1)0 
(1)0

1 
(1)0 
(1)0

24 
24 
27
27
28
28
28
35
28
36
30 
29 
30

7
29
27

7
29
29

8 
29 
28

8

a) Realister och latinare hafva undervisats ge
mensamt i kristendom 2, i modersmålet 4, i tyska : 
4, i historia och geografi 5, i matematik 5 samt ' 
i naturlära 2 t:r.

b) Realister och latinare hafva undervisats ge- 
mensamt i kristendom 2, i modersmålet 3, i tyska 
3, i franska 3, i historia och geografi 4, i mate
matik 5 samt i naturlära 2 t:r.

c) A och B hafva undervisats gemensamt i kri
stendom 2, i modersmålet 2, i latin 6, i tyska 1, 
i franska 4, i matematik 3, i fysik l, i historia 
och geografi 3 samt haft gemensamt öfvervakad 
skrifning i högtidssalen 3 t:r.

d) R. 6: 2 och L. 6: 2 A och B hafva haft 3 
timmar gemensamt öfvervakad skrifning i hög
tidssalen.

e) A och B hafva undervisats gemensamt i kri
stendom 2, i modersmålet 2, i latin 6, i tyska 1, 
i franska 4, i matematik 3, i fysik 1 samt i hi
storia och geografi 3 t:r.

f) R. och L. A och B hafva undervisats ge
mensamt 1 t:e i filosofi.

g) A och B hafva undervisats gemensamt i 
kristendom 2, i modersmålet 2, i latin 7, i tyska 
1, i franska 3, i matematik 3, i fysik 2 samt i 
historia och geografi 3 t:r.Summa 378 433 1 93 49 ' 575



4 Örebro läroverk.

4. Redogörelse för begagnade läro- och läseböcker samt genom- 
gångna lärokurser i läseämnena inom särskilda klasser.

a) Läro- och Läseböcker.
Kristendom:

Klasser.
Svenska bibeln..................................... 1—7.
Svenska psalmboken ............................ 1—7.
Katekesen af E. J. Östrand............. 1—5.
Liljeholm och Andersson, Biblisk hi

storia .......................................... 1 — 3.

Klasser.
Dahlbom, Hufv uddragen af Bibelns 

böcker .......................................... 4—5.
Ullman, Religionslära .................. 6: 2--7.
Lövgren, Kyrkohistoria....................... 6—7.

Vid undervisningen hafva därjämte användts:
Kartor öfver Palestina ....................... 1—5.

Modersmålet samt Norska och Danska:
Sunden, Svensk spraklära i sammandrag 1—5. Warburg, Svensk litteraturhistoria... 6—7.

Elmark, Svensk läsebok (3:dje uppl.) 1—4.
Wendell, Vackra Svarten .................. 2.
Campe, Robinson ................................ 3.
Snoilsky, Svenska bilder .................. L. 5.
Topelius, Fältskärns Berättelser, R. & L. 4 

och R. & L. 5.
Melin och Hernlund, Svensk Läsebok 6: 1.
Bjursten, Läsebok................................ 6—7.
Sprinchorn, Handbok i svensk vitterhet 6—7.
Bagge, Läsebok i svensk prosa........ 6—7.
Meyer, Svenska parnassen.................. 7: 1.
Noreen och Meyer, valda stycken af

svenska författare 1526—1732 6—7: 1.
Schück, Olaus Petri ....................... L. 6: 2.

Runeberg, Fänrik Ståls sägner ... 2 och 3.
» Älgskyttarna.................. 4.
» Hanna ............................R. & L. 5.
» Kan ej............................ L. 5.
» Julkvällen..,................... R. 6: 1.
» Nadeschda....................... 6: 1.
» Kung Fjalar................... L. 6: 1.

Tegner, Fritiofs saga....................... 5.
Vitterhetsarbeten af Dalin, Creutz,

Bellman, Kellgren, Leopold, A.
M. Lenngren, Atterbom, Geijer, 
Tegner, Stagnelius, Almqvist, 
Malmström, Runeberg m. fl.... 6 och 7.

Ibsen, Kongsemnerne ........ . ............ 7: 1. Ibsen, Hærmændene paa Heideland, 6: 2
och 7: 1.

Latin:
Törnebladh-Lindroth, Grammatik 4—7:2. Lyth, Det republikanska Rom............. 7:2.
Törnebladh, Extemporalier ........ 5 och 6.
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Klasser.
Törnebladh, Elementarbok.................. 4.
Cornelius, Boethius’ ed., del II.........  5.
Cæsar de bello Gallico, Hæggstrôms 

ed.................................................... 6.
Ovidii metamorph., Törnebladhs ed. 6: 1.
Virgilius, Törnebladhs och Lyths ed.

6: 2—7: 2.

Klasser.
Livius, Törnebladhs ed............... 6: 2—7: 2.
Cicero, Pro lege Manilla, Bagges ed. 7: 1.

» Orationes in Catilinam, stereo-
typupplagan ........ ............................ T- 2.

Horatii oder, Fahlcrantz’ ed............... 7: 2.
Skog, Latinska öfversättningsuppgifter 7: 2.

Grekiska:
Löfstedts Grammatik, utg. af J. af Sillén, 6: 1—7: 2.

Petersson, Läsebok ........................... 6: 1. Homeros’ Odyssé, Dalsjös och Amin-
Xenophons Anabasis, Aulins ed. 6: 1—7: 2. sons ed....................................... 6: 2—7: 2.

Tyska:
Lofgren, Spraklära................................ 1—5. Calwagen, Öfversättningsöfningar ... 6—7.
Calwagen, » ................................ 6—7. Thalia Schoug, Talöfningar L. 5,6 och 7: 1
Lofgren, Öfversättnings- o. talöfningar 4—5.

Lofgren, Elementarbok ....................... 1—3.
Morén, Tysk Barn- och ungdomslit

teratur ................................ 3.
» Läsebok..................................... 4.

J. Pederxani- Weber, Auf rauhen 
Pfaden .......................................... 5.

H. Seidel, Leberecht Hühnchen... R. 6: 1.
W. H Riehl, Drei Novellen........ L. 6: 1.
W. Jensen, Aus Lübecks alten Tagen R. 6: 2.

H. Arnold, Zwei Novellen ........ L. 6: 2.
E. von Wildenbruch, Vergnügen 

auf dem Lande....................... R. 7 : 1.
E. von Wildenbruch, Der Letzte 

und Meine beiden Onkel ... R. 7: 1.
J. Stinde, Die Familie Buchholz, 

I Teil .................. L. 7: 1 och L. 7: 2.
Über Land und Meer, Heft I, 

1895—1896 ........................... R. 7: 2.

Engelska:
Herlén, Spraklära .................. R. 4—R. 7. Rodhe, Engelska skriföfningar R. 6: 1—R. 7:2.
Mathesius, Spräklära L. 6: 1 B—L. 7: 2 B. » Engelska talöfningar R. 6: 1 och R. 6:2.

Morén, Elementarbok ... 4 och L. 7: 2 A. 
Calwagen, » L. 6: 1 B o. L. 7: 1 A. 
Morén, Läsebok 5, R. 6: 1,L. 6: 2 B, R. 7: 1, 

L. 7: 1 B och 7: 2.
Walter Scott, Tales of a Grandfather 

R. 6: 2 och L. 7: 1 B.
Anna Sewell, Black Beauty R. 6: 1—R. 7: 1. 
Pemberton, The impregnable city R. 6: 2,

Short story library ... L. 6: 2 och R. 7: 1.
Burnett, Little Lord Fauntleroy L. 7: 1 B.

» Collection of tales and
sketches, h. 2 ........................... R: 7: 2.

Lady Brassey, A voyage in the 
Sunbeam ................................ R. 7 2.

Harper’s Magazine...................  L. 7: 2 B.
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Franska:
Klasser. Klasser.

Oldes Språklara, omarbetad af Gull- Vising, Öfversättningsöfningar från svenska
berg och Edström........................... 5—7. till franska... R. 6: 2, 7: 1 och R. 7: 2.

Philp, Inledande skriföfningar, 6: 1 och 6: 2,
L. 7: 1 och 7: 2.

Edström, Fransk elementarbok, 5 och 6: 1. 
Müller och Wigert, Fransk läsebok, förra 

kursen, R. 6: 1 och 
R. 6: 2.

» » » señare kursen, R. 6: 2
samt 7: 1 och 7: 2.

» » » Fransk vitterhetR. 7: 1.

Wigert, Premieres leçons de conversa
tion................................. R. 5—R. 7: 1.

Baruël och Michelsen, Franske no
veller og skitser....................... L. 6: 1.

Hector Malot, Sans famille (Rodhe) L. 5.
Schulthess, Contes et Récits, I och II, R. 7: 2.
Jules Verne, Le tour du monde L. 6: 2.

Historia och Geografi:
Odhner, Mindre lärobok i Sveriges hist. 1 —3 

och 5.
» Större » » 6 och 7.

Schotte-Boëthius, Lärobok i ganda 
historien ................................. L. 6: 1.

Pallin, Lärobok i allmänna historien 4—5.
» » i medeltidens » L. 6: 2.
» » i nyare » R. 6 o. 7.

Malmström-Nyström, Sveriges stats- 
kunskap ..................................... 7: 2.

Dahm, Geografi för allmänna och en- 
skilda läroverk, seminarier ni. ni. 1—7: 1.

Roth, Geografi N:o 2 ....................... 7: 2.
Ekmark, Läsebok till allmänna hi

storien ................................ R. & L. 4.
Fehr, Geografiska skildringar............. R 4.
PuPger, Historischer Schul-Atlas ... 4—7.
Skolatlaser af Roth, Lüddecke, Debes 

och Sydow-Wagner .................. 1—7.

Filosofisk propedevtik:
Sjöberg och Klingberg, Logik.................. 7. Sjöberg och Klingberg, Antropologi........ 7.
Landtmanson, Exempel till logiken........ 7.

Matematik:
Phragmén, Aritmetik............................ 1—4. Lindman, Algebra................................  4—7.
Sohlberg, Praktisk lärokurs i plani- » Samling af exempel och problem 4—7.

metri och stereometri .................. 3. Haglund, » » » » » L. 6 B.
Petersen, Lärobok i elementerna af Phragmén, Plan trigonometri............. R. 7.

plana geometrien ....................... 3—7: 2. Guldberg, Stereometri ....................... R. 7.
Hellgren, Euklides’ 6:te bok.............  7. Lindelof, Analytisk geometri........ R. 7: 2.

» Metoder vid plangeometrisk Gemerth, Femsiffriga logarithmer ... 6—7.
problemlosning ........ R. 6: 1 och R. 7. Lindman, » » ... 6—7.

Todhunter, Geometriska öfningssatser R. 6: 2, Vega, Sjusiffriga » R- 6; 2-—7,
Tham, Planimetriska exempel........ R. 6: 2.
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Naturvetenskap:
Klasser, Klasser.

Almqvist och Lagerstedt, Lärobok i Wikanders mindre lärobok i fysik L. 6 och
naturkunnighet, del I .................. 1—7. L. 7.

Almqvist, Lärobok i naturkunnighet, Floderus, Fysikens första grunder R. 6—R. 7.
del II, III.......................................... 4—5. Lindeberg, Öfningsuppgifter i fysik R. 7.

Krok och Almqvist, Svensk ñora ... 3—5. Starck, Lärobok i mekanik .......... R. 7: 2.
Almqvist, Lärobok i botanik, h. 1... 6. Almqvist och Nordenstam, Kemi-

» » » h. 2 och 3, ska försök..................................... R. 6: 1.
L. 7: 1 B och R. 7. Berwald, Lärobok i oorganisk kemi R. 6: 1

Kindberg, Människans kroppsbyggnad 6— —R. 7: 2.
R. 7: 2. Holmström, Läran om jorden ... R. 7: 2.

Wahlstedt, Lärobok i zoologi........ R. 7: 2.

b) Lärokurser.

Klassen 1 a. (Klassföreständare: Adjunkten Högberg.)

Kristendom, 3 t. : Biblisk historia: gamla testamentet. Katekes: afslutning och re
petition af första hufvudstycket samt första trosartikeln. Bibelläsning i sammanhang 
med bibliska historien och katekesen. Valda psalmer (24: 1; 50: 1—5; 66: 1—4; 94; 
96: 1—4; 124: 1—4; 204: 2, 4 och 5). Adj. Högberg.

Modersmålet, 5 t.: Uppläsning och återgifvande af valda stycken ur läseboken, 1 à 
2 t. Af sprakläran hufvudsakligen sanima delar, som blifvit genomgångna vid under
visningen i tyska sprâket, samt om satsen och dess delar jämte satsanalys och satsbild- 
ningsöfningar, 1 à 2 t. Öfningar i rättskrifning, 2 t. Adj. Högberg.

Tgska, 6 t.: Alla de systematiska öfningsstyckena i första kursen af elementarboken 
i forening med muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar jämte motsvarande delar af 
den tyska spräkläran. Vokabelläsning. Förberedande talöfningar. Adj. Högberg.

Historia, 2 t. : Sveriges historia till nyare tidens början. Adj. Högberg.
Geografi, 2 t.: Kort öfversikt af världsdelarna och världshafven samt Sverige, Norge, 

Danmark, Finland och Ryssland. Adj. Högberg.
Matematik, 4 t. : De fyra räknesätten i hela tal och decimalbråk med tillämpning 

på nya sorter. Hufvudräkning. Adj. Högberg.
Naturiära, 2 t. : Det allmännaste af läran om människokroppens byggnad. De sex 

första däggdjurstyperna i läroboken. Adj. Högberg.

Klassen 1 b. (Klassföreständare: Adj. Westling.)

Kristendom, 3 t.: = la. Adj. Westling.
Modersmålet, 5 t.: = la. Adj. Westling.
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Tyska, 6 t. : = la. Adj. Westling.
Historia, 2 t.: = la. Adj. Westling.
Geografi, 2 t: — la. Adj. Westling.
Matematik, 4 t. 1 a.
Naturiära, 2 t.: — la.

Adj. Westling.
Adj. Högberg.

Klassen 2 a. (Klassföreständare: Adjunkten Sandahl.)

Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: nya testamentet. Katekes: l:sta och. 2:dra ar- 
tiklarna samt l:sta och 2:dra bönen af 3:dje hufvudstycket. Psalmerna 22. 106, 119, 
204, 250 och 268 samt repetition af psalmerna 50, 66, 94, 96 och 124. Bibelläsning i 
sammanhang med bibliska historien och katekesen. Adj. Sandahl.

Modersmålet, 5 t.: Det viktigaste af formläran och allmän satslära; satslösnings- 
och satsbildningsöfningar, 2 t. Låsning af valda stycken i Ekmarks läsebok och Vackra 
Svarten samt muntligt återgifvande af smärre berättelser och uppläsning af skaldestycken, 
2 t. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar, 2 t. Adj. Sandahl.

Tyska, 7 t.: Andra kursens systematiska stycken jämte motsvarande grammatik och 
skriföfningar; öfversättning af de fiesta sammanhängande tyska styckena från elementar- 
bokens början till och med stycket 100. Vokabelläsning. Talöfningar. Adj. Sandahl.

Historia, 3 t.: Sveriges historia: från början af nyare tiden till och med Karl 
XII. Adj. Sandahl.

Geografi, 2 t. : Europa från och med Österrike. Adj. Sandahl.
Matematik, 5 t. : Repetition af decimalbråk och nya sorter. De fyra räknesätten 

med brak. Hufvudräkning. Adj. Spangenberg.
Naturiära, 2 t.: De viktigaste återstående växttyperna och af ryggradsdjuren dägg- 

djur och fåglar. Exkursionen Adj. Stener.

Klassen 2 b. (Klassföreständare: Adjunkten Edbom.)

Kristendom, 3 t.: = 2 a. Adj. Norelius
Modersmålet, 5 t.: — 2 a. Adj. Edbom.
Tyska, 7 t.: = 2 a. Adj. Edbom.
Historia, 3 t.: — 2 a. Adj. Edbom.
Geograf, 2 t.: = 2 a. Adj. Edbom.
Matematik, 5 t. : = 2 a. Adj. Edbom.
Naturiära, 2 t.: De viktigaste återstående växttyperna och det viktigaste af rygg- 

radsdjuren. Exkursioner. Adj. Stener.

Klassen 3 a. (Klassföreständare: Adjunkten Stener.)

Kristendom, 3 t,: Bibliska historien fullständigt repeterad. Katekes: 3:dje artikeln 
samt 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena. Psalmerna 3: 7; 21: 1; 33; 45: 8; 69; 77:
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1 och 6; 118: 3; 141: 12—14; 210: 1 och 10; 213: 272: 3; 285: 6; 421: 1 och 5; 
430: 10 och 11; 439; 452; 500: 7 jämte repetition af dem, som lästs i foregående 
klasser. Bibelläsning i samband med bibliska historien och katekesen. Adj. Norelius.

Modersmålet, 6 t. : Repetition af formläran och allmän satslära. Satsbildnings- och 
satslösningsöfningar, 2 t. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar med låsning af reg- 
lerna för rättskrifning och interpunktion; några mindre uppsatser på lärorummet, 2 t. 
Låsning, af Ekmarks läsebok, Fänrik Ståls sägner och Campes Robinson förutom munt- 
ligt återgifvande af sagor, berättelser och valda skaldestycken, 2 t. Adj. Stener.

Tyska, 6 t.: Formläran utförligare genomgången och repeterad. 2 t. Moréns min
dre läsebok: 25 sidor. Lofgrens elementarbok: 3:dje kursens systematiska öfningsstycken 
samt störte delen af de sammanhångande styckena, 2 t. Skriftliga och muntliga extem- 
poralier samt talöfningar, 2 t. Adj. Stener.

Historia, 3 t.: Sveriges historia: från Karl XILs död till lärobokens slut jämte 
repetition af nyare tiden från Gustaf I. Adj. Norelius.

Geografi, 3 t. : de främmande världsdelarna jämte repetition af Europa. Adj. 
Norelius.

Matematik, 5 t.: Latan om brak och dess tillämpning på sorter afslutad och repe
terad; regula de tri samt enkla uppgifter, tillliörande procent- och räntoräkning; hufvud- 
räkning. Geometrisk askadningslära efter Sohlberg samt i Petersen satserna 11—23. 
Adj. Stener.

Naturiära, 2 t.: Undersökning af 30 lefvande växter i och för organlärans inhäm- 
tande och växternas bestämning. Repetition af ryggradsd juren. Exkursionen. Adj. Stener.

Klassen 3 b. (Klassförestandare: Adjunkten Ahlén.')

Kristendom, 3 t.: = 3 a. Adj. Westling.
Modersmålet, 6 t. : — 3 a. Adj. Ahlen.
Tyska, 6 t. : = 3 a. Adj. Ahlen.
Historia, 3 t.: — 3 a. Adj. Ahlen.
Geografi, 3 t.: = 3 a. Adj. Ahlen.
Matematik, 5 t: = 3 a. Adj. Spangenberg.
Naturiära, 2 t. : — 3 a. Lekt. Adíen.

Realklassen 4. (Klassförestandare: v. Adjunkten Almberger.)

Kristendom, 2 t: Öfversikt af gamla testamentets böcker. Markus evangelium. 
Katekisation öfver l:sta hufvudstycket samt l:sta och 2:dra artikeln. Adj. Norelius.

Modersmålet, 4 t: repetition af form- och satsläran. Låsning’af Älgskyttarne. 
Kursivläsning ur skilda författare. Uppläsning ur minnet af valda skaldestycken samt 
fritt återgifvande af korta berättelser. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar i for
ening med satsanalys. 11 uppsatser och 12 rättskrifningsöfningar. v. Adj. Almberger.

-2



10 Örebro läroveré.

Tyska, 4 t.: Det viktigaste af syntaxen jämte repetition af formlären. 48 sidor i 
Moréns läsebok. Extemporalien ur Lofgrens öfversättnings- och talöfningar. Skripta un
der h. t. 6, v. t. 7. v. Adj. Almberger.

Engelska, 6 t.: styckena 1—25 samt 28 och 34 i Morens elementarbok jämte mot- 
svarande delar af grammatiken. Talöfningar. Adj. Helleday.

Historia, 3 t. : från början af allmänna historien till och med medeltiden. Adj. 
Linder.

Geografi, 2 t: Europa. Adj. Linder.
Matematik, 5 t.: Geometri: af Petersens lärobok satserna 1—58 med öfningsupp- 

gifter. Repetition af aritmetik. Algebra: de enkla räknesätten med hela tal samt bräks 
forkortning, v. Adj. Almberger.

Naturlära, 2 t.: Det viktigaste af »fysiken och kemien». Undersökning och be- 
stämning af 50 lefvande växter. De ryggradslösa djuren. Exkursioner. v. Adj. Alm
berger.

Real- och Lalinklassen 4. (Klassförestandare : Adjunkten Lindman.)

Kristendom, 2 t: = E. 4 utom att här genomgåtts Lukas evangelium kap. 1—10. 
Adj. Westling.

Modersmålet, 4 t.: = R. 4. Adj. Sundblad.
Latin, 7 t.: Törnebladhs elementarbok: styckena 1—31, både de latinska och sven- 

ska, samt fablerna. Det viktigaste af formläran utom §§ 101-—116. Behöfliga delar af 
syntaxen muntligt meddelade. Adj. Sundblad.

Tyska, 4 t.: Det viktigaste af syntaxen jämte repetition af formläran. Moréns 
läsebok: styckena 23—30, 32, 33, 35 i l:sta afdelningen och 9:de stycket i 2:dra af- 
delningen; Extemporalien ur Lofgrens öfversättnings- och talöfningar. Talöfningar. 
Skripta under h. t. 7 och v. t. 8. Adj. Ahlen.

Engelska, 6 t. : styckena 1—28, 32, 34 och 38; för öfrigt = R. 4. Adj. Helleday.
Historia, 3 t.: — R. 4. Adj. Linder.
Geografi, 2 t: = R. 4. Adj. Ahlen.
Matematik, 5 t: = R 4. Adj. Lindman.
Naturlära, 2 t. : — R. 4. Lekt. Adlerx.

Realklassen 5. (Klassforeståndare: Adjunkten Norelius.)

Kristendom, 2 t.: Öfversikt af nya testamentets böcker. Lukas evangelium. Kate- 
kisation öfver 3:dje artikeln samt 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena. Adj. Norelius.

Modersmålet, 3 t.: Repetition af spräkläran. Fritiofs saga genomgången och för- 
klarad. Kursivläsning af olika författare. Deklamationsöfningar och referat. Rättskrif- 
nings- och interpunktionsöfningar. 11 uppsatser och 10 rättskrifningsöfningar. Adj. 
Norelius.
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Tyska, 3 t.: Grammatiken afslutad och repeterad. Auf rauhen Pfaden. Extem- 
poralier. Ett hemskriptum hvarannan vecka. Adj. Elmqvist.

Engelska, 6 t.: Det viktigaste af syntaxen; formläran delvis repeterad. Till sidan 
65 i Moréns läsebok utom styckena 12, 13 och 14. Skriftliga och muntliga öfningar på 
lärorummet ur Herléns grammatik. Talöfningar. Adj. Helleday.

Franska, 3 t.: Elementarbokens 18 första stycken med motsvarande formlära. 
Skrifning på lärorummet af de svenska styckena. Wigerts talöfningar: 1—21. Adj. 
Vallström.

Historia, 3 t. : i allmänna historien nyare tiden och i Sveriges historia äfven ny- 
are tiden. Adj. Norelius.

Geografi, 1 t. : De främmande världsdelarna. Adj. Norelius.
Matematik, 5 t.: Algebra: läran om brak afslutad, ekvationer af första graden 

med en obekant jämte lättare problem. Kort repetition af förut genomgångna kurser i 
planimetri och stereometri. Geometri: af Petersens lärobok satserna 53—79 med öfnings- 
uppgifter. Adj. Spangenberg.

Naturiära, 2 t.: Repetition af växternas organlära. Läran om himlakropparna och 
jordens byggnad. 70 växter, dels lefvande och dels pressade, undersökta. Exkursionen 
V. Adj. Almberger.

Real- »di Latinklassen 5. (Klassförestandare: Adjunkten Linder.)

Kristendom, 2 t.: — R. 5. Adj. Norelius.
Modersmålet, 3 t. : Repetition af sprakläran. Tegnérs Fritiofs saga. Topelius: Fält- 

skärns berättelser. Snoilsky: Svenska bilder. Deklamationsöfningar och referat. Rätt- 
skrifnings-, interpunktions- och dispositionsöfningar. 12 uppsatser. Lekt. Sahlin.

Latin, 8 t.: Cornelius Nepos: Conon, Iphicrates, Chabrias, Timotheus, Datâmes,
Epaminondas och Pelopidas. Formläran fullständigt genomgangen utom §§ 101—115 
samt kasusläran i syntaxen. Extemporerade öfversättningar efter Törnebladh samt prof-
skrifningar på lärorummet. Adj. Sandahl. 

Tyska, 3 t: = R 5. Adj. Elmqvist. 
Engelska, 6 t. : = R. 5. Adj. Helleday. 
Franska, 3 t.: — R. 5. Adj. Vallström. 
Historia, 3 t.: = R. 5. Adj. Linder. 
Geografi, 1 t.: = R. 5. Adj. Linder. 
Matematik, 5 t.: = R. 5. Adj. Lindman. 
Naturiära, 2 t.: — R. 5. Adj. Stener.

Latinklassen 5. (Klassförestandare: Adjunkten Sundblad.)

Kristendom, 2 t. : Mattei evangelium. Kort öfversikt af nya testamentets böcker. 
Katekisation öfver 3:dje artikeln samt de 3 sista hufvudstyckena. Kort repetition af 
heia katekesen. Lekt. Hassler.
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Modersmålet, 3 t. : Repetition af spräkläran och interpunktionsläran med åtfoljande 
satslösningsöfningar. Grunddragen af versläran och nordiska mytologien. Låsning af 
Fritiofs saga och Kan ej. Talöfningar. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar. Upp- 
satser h. t. 6, v. t. 7 samt 5 rättskrifningsprof. Adj. Edbom.

Latin, 8 t.: = R & L. 5. Adj. Sundblad.
Ty sha, 3 t. : = R. 5. Adj. Elmqvist.
Franska, 3 t.: Artiklarna, nominalböjningen, adjektivets komparation, hjälpverben, 

de regelbundna konjugationerna samt pronomina atom de indefinita. Edströms élemen- 
tarbok: sid. 1—12. Sans famille: några sidor. Skrif- och talöfningar. Lekt. Borg.

Historia, 3 t.: = R. 5. Adj. Linder.
Geografi, 1 t. : = R. 5. Adj. Linder.
Matematik, 5 t.: Algebra: läran om brak afslutad, ekvationer af forstå graden med 

en obekant jämte lättare problem. Kort repetition af förut genomgångna kurser i plani- 
metri och stereometri. Geometri: af Petersens lärobok satserna 59—79 med öfningsupp 
gifter. Adj. Lindman.

Natuflära, 2 t: = R. 5. Adj. Stener.

Realklassen 6: 1. (Klassforeståndare: Lektor Grandinson.)

Kristendom, 2 t. : Apostlagärningarna samt l:sta brefvet till Timoteus. Gamla tidens 
kyrkohistoria och af medeltiden till § 55 (Skolastiken). Lekt. Hassier.

Modersmålet, 2 t. : Litteraturhistoria: till stormaktstidehvarfvet jämte inledningen 
och låsning af dithörande litteratur efter Bjursten, Sprinchorn och Noreen-Meyer. Rune- 
berg: Julkvällen, Nadeschda, smärre episka diktér och legender. Talöfningar. Inter
punktions- och rättskrifningsöfningar. Uppsatser h. t. 7, v. t. 8. Adj. Linder.

Tyska, 1 t.: Leberecht Hühnchen, delvis extempore. Talöfningar. Adj. Elmqvist.
Engelska, 3 t.: Repetition af formläran; syntaxen till § 108. Moréns läsebok: 50 

sidor; kursivläsning i Black Beauty. Talöfningar 1—14 efter Rodhe. Skriföfningar på 
lärorummet efter Rodhe; ett skriptum hvarannan vecka. Adj. Kropp.

Franska, 4 t: Formläran efter Olde. I elementarboken styckena 17—40. Müllers 
och Wigerts läsebok: af förra delen 65 sidor. Wigerts talöfningar: 1—-22. Extemporalien 
och skriföfningar på lärorummet efter Philp. Adj. Vallström.

Historia och Geografi, 3 t.: I allmänna historien nyare tidens första tidehvarf; i 
Sveriges historia från och med Gustaf I till Carl X Gustaf. Vast- och Sydeuropas geo
grafi. Lekt. Grandinson.

Matematik, 6 t.: Algebra: läran om negativa kvantiteter, digniteter, kvadratrotter, 
imaginara och komplexa kvantiteter, proportionslära, ekvationer af första och andra graden 
med en obekant jemte problem. Geometri: af Petersens lärobok satserna 80—94 med 
öfningsuppgifter samt repetition af det foregående. Geometriska problem efter Hellgren. 
Hvarannan vecka en uppsats utarbetad på lärorummet. v. Adj. Almberger.

Naturalhistoriu, 1 t.: De viktigaste familjerna bland dikotyledonerna med under 
sökning af lefvande växter eller herbariiexemplar. Växtinsamling. Lekt. Adlerz.



ÖREBKO L ABOVERK. 13

Fysik, 2 t: Kropparnas allmänna egenskaper; de fasta, fly tan de och gasformiga 
kropparnas jämnvikt. Adj. Spangenberg.

Kemi, 2 t.: Ett antal experiment till belysning och inlärande af de allmänna ke
miska begreppen. Metalloiderna till kolet med tillhörande experiment. Lekt. Adlerx.

Latinklassen G: 1. (Klassföreständare: Adj. Hedenskog.)

Kristendom, 2 t.: = R. 6: 1. Lekt. Hassler.
Modersmålet, 2 t.: Litteraturhistoria till stormaktstidehvarfvet. Runeberg: Nadeschda, 

Kung Fjalar, m. m. Dispositions- och talöfningar. Rättskrifningsöfningar. Uppsatser h. 
t. 7, v. t. 8. Lekt. Sahlin.

Latin, 6 t.: Syntax 265—270, 283—289 samt 332—334. Cæsar de bello Gal
lico: l:sta och 2:dra boken. Ovidius Metamorfoser: Quattuor ætates, Lycaon samt Dæ- 
dalus et Icarus. Extemporalien samt 7 skripta under h. t. och 8 under v. t. Adj. 
Hedenskog.

Grekiska, 6 t.: 48 stycken i läseboken jemte delar af motsvarande svenska stycken. 
Xenophons Anabasis: af l:sta boken kap. 1 och 20 §§ af kap. 2. Formläran §§ 1—38. 
Adj. Hedenskog.

Tyska, 1 t. och linien A dessutom 1 t.: Riehl, Drei Novellen: 86 sidor, delvis ex
tempore. Talöfningar. Linien A dessutom grammatik i forening med genomgåendet af 
de skriftliga arbetena. Ett skriptum hvarannan vecka. Adj. Elmqvist.

Engelska, (linien B) 3 t.: Uttal, formläran och något syntax. Calwagens Elemen- 
tarbok. Skrif- och talöfningar. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Formläran till och med de viktigaste oregelbundna verben. Edströms 
Elementarbok, grammatiska tillämpningar. Un épisode sous la Terreur. Skrif- och tal
öfningar på lärorummet. Lekt. Borg.

Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien gamla tiden; i Sveriges 
historia från Gustaf Vasa till Kristina. Geografi: grunddragen af gamla tidens geografi. 
Adj. Linder.

Matematik, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: Algebra: läran om negativa kvanti
teter, dignité ter, kvadratrotsutdragning ur siffertal, proportionslära, ek vationer af första 
graden jämte problem ur Lindmans problemsamling. Geometri: af Petersens lärobok re
petition af satsema 1—79 jämte öfningssatser. B-linien dessutom problem ur Haglunds 
exempelsamling och hvarannan vecka en uppsats. Adj. Lindman.

Naturalhistoria (linien B) 1 t. : — R. 6: 1. Lekt. Adíen.
Fysik, 1 t.: Inledning, vatskors och gasformiga kroppars egenskaper. Adj. Lindman.

Realklassen G: 2. (Klassföreständare: Adjunkt Spangenberg.)

Kristendom, 2 t.: -Jobs bok och l:sta Korinterbrefvet. Kyrkohistoria: medeltiden 
från och med § 55. Skolastiken och nyare tiden till § 83 (Ortodoxiens tid). Dogmatik: 
§ 1—24. Lekt. Hassier,
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Modersmålet, 2 t.: Litteraturhistoria efter Varburg till Dalin jämte låsning af dit- 
hörande litteratur efter Bjursten, Sprinchorn, Noreen-Meyer m. fL; Ibsen: Hærmændene 
paa Helgoland. Dispositionsöfningar. Uppläsning af valda stycken af moderna för- 
fattare. Referat eller foredrag öfver själfvalda ämnen. Uppsatser under h. t. 6, v. t. 8. 
Lekt. Grandinson.

Tyska, 1 t.: Aus Lübecks alten Tagen, delvis extempore. Talöfningar. Adj. Elmqvist.
Engelska, 3 t.: Starka verb och syntaxen repeterade. Black Beauty: 90 sidor; 

kursivt i Tales of a Grandfather 25 sidor; sedermera början af Impregnable City och 
kursivläsning af Black Beauty. Talöfningar 11—20 efter Rodhe. Ett skriptum i må- 
månaden. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Pronominets formlära: syntaxen till infinitiven. Müllers och Wigerts 
läsebok: I sid. 52—113, II sid. 1—45. Wigerts talöfningar: 15—40. Skriföfningar på 
lärorummet. Ett skriptum i manaden. Adj. Vallström.

Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien nyare tidens andra tide- 
hvarf; i Sveriges historia från .och med Gustaf II Adolfs regering till Gustaf III:s. Geo
grafi: Afrika och Amerika. Lekt. Grandinson.

Matematik, 6 t.: Algebra: ekvationssystem af första och högre grad med fiera obe- 
kanta jämte problem; läran om potenser, logaritmer och serier jämte tillämpningar, Geo
metri: satserna 95—127 af Petersens lärobok med öfningssatser; repetition af foregående 
årets kurs; öfningssatser efter Todhunter och Tham. Hvarannan vecka en uppsats, däraf 
8 på lärorummet och 8 i hemmet. Adj. Spangenberg.

Naturalhistoria, 1 t.: Botanik: repetition af foregående klassens kurs jämte de 
viktigaste familjerna bland monokotyledonerna med växtundersökning. Växtin samling. 
Zoologi: människokroppens byggnad och vård, dess organs förrättningar samt sprit- 
dryckerna. Lekt. Adlern.

Fysik, 2 t. : Läran om varmet, magnetismen och elektriciteten, kap. 1 och 2, jämte 
problem. Adj. Spangenberg.

Kemi, 2 t. : De återstående metalloiderna samt de fiesta lätta metallerna med till- 
hörande experiment jämte kort öfversikt af de viktigaste därtill hörande mineralierna och 
bergarterna. Blasrörslaborationer. Lekt. Adlerx.

Latinklassen 6: 2. (Klassföreständare: Lektor Sahlin.'}

Kristendom, 2 t: = R. 6: 2. Lekt. Hassler.
Modersmålet, 2 t. : Litteraturhistoria efter Varburg till Frihetstiden jämte läsning af 

dithörande litteratur bland annat efter Bjursten, Sprinchorn och Noreen-Meyer; Schtick: 
Olaus Petri; Runeberg: Kan ej ; Ibsen: Hærmændene paa Helgeland. Lekt. Sahlin.

Latin, 6 t.: Grammatik: syntax §§ 256—264 och 271—272 samt 290—319. Li
vius: af bok 1 kap. 1—16; Cæsar de bello Gallico: böckerna III och IV; Virgilius, 
Aeneiden: l:sta sangen. Extemporalier. 7 skripta under h. t. och 8 under v, t. Adj. 
Hedenskog.
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Grekiska, 6 t.: Formläran afslutad och repeterad. Skrifning ur Peterssons läsebok 
på lärorummet. Xenophons Anabasis: af l:sta boken kap. 3—10 och af 2:dra boken 
kap. 1—4. Homeros Odyssé: 177 vers af l:sta sängen. Repetition. Adj. Sundblad.

Tyska, 1 t. och linien A dessutom 1 t. : Arnold: Zwei Novellen, delvis extempore. 
Talöfningar. Linien A dessutom grammatik i forening med genomgåendet af de skrift
liga arbetena. Ett skriptum hvarannan vecka. Adj. Elmqvist.

Engelska, (linien B) 3 t. : Grammatik: formläran och syntaxen till § 111 efter 
Mathesius. Moréns läsebok: 60 sidor. Short story library, häft. 3, kursivt. Tal- och 
skriföfningar på lärorummet. Adj. Kropp.

Franska, 4 t. : Tempus, läran om subjonctiv, infinitiv och particip, oregelbundna 
verben. Le tour du monde. Skriföfningar på lärorummet till uppgifna kursen i gram- 
matiken. Talöfningar. Lekt. Borg.

Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien medeltiden; i Sveriges 
historia från Kristina till Gustaf HI. Adj. Linder.

Matematik, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: Algebra: läran om kvadratrotter, 
imaginära och komplexa kvantiteter, afslutning af problemen till ekvationer af första gra
den med en obekant, numeriska ekvationer af andra graden med en obekant. Geometri: 
af Petersens lärobok satserna 80—98 jämte öfningsuppgifter. Linien B dessutom läran 
om potenser och logaritmer och hvarannan vecka en uppsats. Rektor Phragmén.

Naturalhistoria, (linien B) 1 t.: = R. 6: 2. Lekt. Adlern.
Fysik, 1 t: Akustik samt värme till kap. IV. Adj. Lindman.

Realklassen 7: 1. (Klassförestandare: Lektor Olsson.}

Kristendom, 2 t.: Dogmatik: hela läroboken genomgången och repeterad. Delar af 
Esaias och Romarebrefvet. Lekt. Hassier.

Modersmålet, 2 t.: Svensk litteraturhistoria: från och med Bellman till göterna 
jämte låsning af dithörande litteratur. Gustaf III: Siri Brahe och Johan Gyllenstiema; 
Ibsen : Kongsemnerne, Hærmændene paa Helgoland ; valda stycken ur Bagges Läsebok i 
svensk prosa. Dispositions- och talöfningar. Uppsatser under h. t. 4, v. t. 5. Lekt. 
Sahlin.

Tyska, 1 t. : Vergnügen auf dem Lande: 50 sidor; E. von Wildenbruck: Der Letzte, 
delvis extempore. Adj. Elmqvist.

Engelska, 3 t.: Repetition af syntaxen. Moréns läsebok: señare kursen, 80 .sidor. 
Slutet af Black Beauty ; Short story library kursivt. Ett skriptum i månaden. Öfver- 
sättningsöfningar efter Rodhe. Adj. Kropp.

Franska, 4 t. : Syntaxen afslutad, vissa delar af formläran och syntaxen repeterade. 
Müllers och Wigerts läsebok: 94 sidor; Fransk vitterhet: 12 sidor. Wigerts talöfningar: 
14—35. Extemporalier. Ett hemskriptum hvarannan vecka. Adj. Vallström.

Historia och Geografi, 3 t. : Historia: i allmänna historien ny are tidens tredje tide- 
hvarf; i Sveriges historia från och med Gustaf IILs tronbestigning till nuvarande tid. 
Geografi: Amerika och Australien. Lekt. Grandinson.
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Filosofisk propedevtik, 1 t. : Logiken. Lekt. Sahlin.
Matematik, 7 t.: Fullständigare kurs i läran om progressioner och tillämpningar 

däraf. Plan trigonometri. Satsema 1—85 af stereometrien. Analytisk geometri: räta 
linien och cirkeln. Repetition af Euklides I—IV med därtill hörande öfningssatser. 
Skriftliga öfningar hvarannan vecka, 11 i hemmen och 5 vid läroverket. Lekt. Olsson.

Naturalhistoria, 1 t.: Det allmännaste af växtens yttre och inre byggnad samt do 
kryptogama växternas system efter Almqvists lärobok med undersökning af frukter och 
andra växtdelar jämte forevisning af mikroskopiska préparât. Växtinsamling. Ryggrads- 
djuren efter naturföremäl och Brehms plan scher. Lekt. Ádlerz.

Fysik, 3 t. : Repetition med problemlösningar af fysikens alla delar. Skriftliga 
uppsatser, 6 i hemmen och 3 i skolan. Lekt. Olsson.

Kemi, 2 t.: De tanga metallerna med experiment. Kort öfversikt af alla genom- 
gångna mineralier. Blasrörslaborationer och enkla prof på våta vagen. Lekt. Adlerx..

Latinklassen 7: 1. (Klassförestandare : Lektor Borg.)

Kristendom, 2 t: Dogmatiken afslutad och señare hälften repeterad. Nyare tidens 
kyrkohistoria afslutad och repeterad. Bibelläsning = R. 7: 1. Lekt. Hassler.

Modersmålet, 2 t.: = R. 7: I. Lekt. Sahlin.
Latin, 7 t.: Livius: af l:sta boken kap. 17—60 och af 2:dra boken kap. 1—15. 

2:dra sangen i Aeneiden; Cicero: Oratio pro lege Manilia, kap. 1—9. Det viktigaste 
af syntaxen. Extemporerad låsning. Cornelius Nepos. Skripta under h. t. 7, under 
V. t. 8. Lekt. Lyth.

Grekiska, 6 t: Delar af syntaxen samt Homeriska dialekten. Xenophons Anabasis: 
af 2:dra boken kap. 4—6 och af 3:dje boken kap. 1—3. Homeros Odyssé: verserna 
125-—444 af l:sta sangen och 308 verser af 2:dra sangen. Repetition. Adj. Hedenskog.

Tyska, 1 t. och linien A dessutom 1 t.: Die Familie Buchholz: 80 sidor, delvis 
extempore. Linien A dessutom grammatik i forening med genomgåendet af de skrift- 
liga arbetena. Ett skriptum hvarannan vecka. Adj. Elmqvist.

Engelska, linien B 2 t. : Pronomina och verb i syntaxen. Kursivlåsning i Tales 
of a Grandfather, 20 sidor, samt i Burnett: Little Lord Fauntleroy. Moréns läsebok: 50 
sidor. Linien A valfritt 1 t. : Calwagens elementarbok. Adj. Kropp.

Franska, 3 t. och linien B dessutom 1 t: Syntaxen afslutad. Müllers och Wigerts 
franska läsebok. Ett hemskriptum hvarannan vecka; muntliga och skriftliga öfningar på 
lärorummet i samband med grammatikundervisningen. Talöfningar. Lekt. Borg.

Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien nyare tiden till 1789; 
i Sveriges historia från och med Gustaf IH:s regering till nårvarande tid. Lekt. Gran- 
dinson.

Filosofisk propedevtik, 1 t. : Lika och tillsammans med R. 7: 1. Lekt. Sahlin.
Matematik, 3 t. och linien B dessutom 2 t: Algebra: ekvationer af andra graden 

med en obekant jämte diskussion och tillämpning på ekvationer, i hvilka den obekanta 
forekommer under qvadratrotmärken, samt motsvarande problem ur exempelsamlingen.
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Geometri: proportionslärans tillämpning på geometrien fortsatt och afslutad. Linien B 
har dessutom genomgått läran om logaritmer och serier med tillämpningar samt hvar- 
annan vecka skrifvit en uppsats. Rektor Phragmén.

Naturalhistoria, (linien B) 1 t. : =- R. 7: 1. Lekt. Adíen.
Fysik, 2 t. : Varmet och Ijuset. Adj. Lindman.

Realklassen 7: 2. (Klassförestandare: Lektor Olsson.)

Kristendom, 2 t.: Repetition af kyrkohistorien och dogmatiken. Bibelläsning: valda 
stycken. Lekt. Hassier.

Modersmålet, 2 t.: Svensk litteraturhistoria: från och med den götiska skolan jämte 
låsning af dithörande litteratur. Låsning af och om Tegner. Foredrag. Stilistik med 
dispositionsöfningar. Uppsatser under h. t. 4, v. t. 5. Lekt. Sahlin.

Tyska, 1 t.: Über Land und Meer, Heft I. 1895—1896, extempore. Adj. Elmqvist.
Engelska, 3 t.: Repetition af formlära och syntax. Moréns läsebok: señare kursen, 

omkring 80 sidor. A voyage in the Sunbeam och Collection of tales and sketches, 
kursivt. Öfversättning till engelska efter Rodhe. Ett skriptum i månaden. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Repetition af formlära och syntax. Müllers och Wigerts läsebok: 
34 sidor. Schulthess: Contes et Récits, häft. 1 och II. Extemporalien Ett hemskriptum 
hvarannan vecka. Adj. Vallström.

Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien repetition af nyare tiden; 
Sveriges historia: repetition. Statskunskap. Geografi: repetition. Lekt. Grandinson.

Filosofisk propedevtik, 1 t.: Antropologien och repetition af logiken. Lekt. Sahlin.
Matematik, 7 t.: Plan analytisk geometri: de 7 första kapitlen. Repetition af heia 

kursen. Skriftliga uppsatser hvarannan vecka, 9 i hemmen och 5 vid läroverket. Lekt. 
Olsson.

Naturalhistoria, 1 t. : Repetition af växtrikets viktigaste familjer jämte det vikti
gaste af näringsförloppet. Repetition af människokroppens byggnad och ryggradsdjuren. 
Lekt. Adler %.

Fysik, 3 t: Mekanik och repetition af kursen i fysik med problemlösningar. Lekt. 
Olsson.

Kemi, 2 t. : Repetition af hela kemien och de förut genomgångna mineralierna och 
bergarterna jämte en kort öfversikt af de geologiska perioderna med särskildt afseende 
på Sveriges geologi. Bläsrörslaborationer och enkla prof på våta vagen. Lekt. Adlerx.

Latin klassen 7: 2. (Klassförestandare : Lektor Lyth.)

Kristendom, 2 t.: = R. 7: 2. Lekt. Hassler.
Modersmålet, 2 t.: = R. 7: 2. Lekt. Sahlin.
Latin, 7 t: Livius: af 2:dra boken kap. 32—65 samt repetition af l:sta och 2:dra 

boken; Horatius Oder: bok I och II. Repetition af l:sta och 2:dra sångerna i Aeneiden. 
Extemporerad läsning af Ciceros Catilinariska tal, I, II och IV. 60 sidor i Skogs latinska 
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öfversättningsuppgifter. Öfversikt af de romerska antikviteterna. 7 skripta under h. t, 
5 under v. t. Lekt. Lyth.

Grekiska, 6 t.: Xenophons Anabasis: af 3:dje boken kap. 3—5 samt líela 4:de 
boken; repetition af 3:dje och 4:de böckerna. Homeros Odyssé: af 2:dra sängen v. 309 
—434 samt 5:te och 6:te sångerna; repetition af l:sta—3:dje sångerna. Lekt. Lyth.

Tyska, 1 t. och linien A dessutom 1 t.: Die Familie Buchholz: 90 sidor extempore. 
A-linien dessutom repetition af grammatiken. Extemporalien Ett skriptum hvarannan 
vecka. Adj. Elmqvist.

Engelska, linien B 2 t.: Repetition af grammatiken. Moréns läsebok: förra kursen; 
sedan Harper’s Magazine. Adj. Kropp. Linien A valfritt 1 t. : Moréns elementarbok 
afslutad och af läseboken 46 sidor, delvis kursivt. Adj. Vallström.

Franska, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: Repetition af formlära och syntax. 
Müllers och Wigerts franska läsebok. Ett hemskriptum hvarannan vecka; muntliga och 
skriftliga öfningar i samband med grammatikundervisningen. Lekt. Borg.

Historia och Geografi, 3 t.: Nyare tidens sista tidehvarf samt repetition af hela 
kursen. Statskunskap. Lekt. Grandinson.

Filosofisk propedevtik, 1 t.: Lika och tillsammans med R. 7: 2. Lekt. Sahlin.
Matematik, 3 t. och linien B dessutom 2 t.: Algebra: uppgifter rörande största 

och minsta värden samt läran om ek vationssy stem med problem, repetition. Geometri: 
repetition af den genomgångna kursen med öfningssatser. Linien B har dessutom genom- 
gått en kurs i plan trigonometri samt repeterat liniens särskilda kurs och hvarannan 
vecka skrifvit en uppsats. Rektor Phragmén.

Fysik, 2 t.: Magnetism och elektricitet samt repetition af hela kursen. Adj. Lindman.

5. Under läsaret har intet ombyte af läroböcker ägt rum.

6. Undervisningen i våiskrifning.

Undervisningen har ledts af ritläraren K. O. Lindblom.

a) Öfningstider :
Klass 1 a Tisd. 11—12; Onsd. 12—1. Klass 2b Tisd. 12—1; Lord. 8—I

» 1 b Mand. 12—1; Torsd. 7—8. » 3 a Tisd. 7—8.
» 2 a Mand. 7—8; Lord. 1—2. » 3 b Onsd. 11—12.
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b) Kurser;
Klass 1 har

» 2 »
» 3 »

öfvat bokstafsbildning, bokstafsgruppering och bokstafssammanbindning å 
dubbellinj eradt papper ;

» stor och halfstor skrift å dubbel- och enkellin  jeradt papper;
» stor, halfstor, mindre och liten skrift dels i smärre uppsatser, dels

i formular för i dagliga lifvet förekommande skrifvelser, såsom räk- 
ningar, kvittenser, fraktsedlar, mantalsförteckningar m. m.

Undervisningsmateriel: C. 0. Heikes skrifsystem.

7. Undervisningen i frihandsteckning och konstruktionsritning.

Undervisningen har ledts af ritläraren K. 0. Lindblom.

a) Öfningslider:

För frihandsteckning :
Klass 1 a. Onsd.

» 1 b. Mand.
» 2 a. Lord.
» 2 b. Tisd.
» 3 a. Tisd.
» 3 b. Lörd.
» R. 4. Onsd.

1—2. Klass R. 6: 1. Fred. 12—2.
1—2. » L. 6: 1 B. » 12—2.

12—1. » R. 6: 2. Torsd. 12—2.
1—2. » L. 6: 2 B. » 12—2.
8—9. » R. 7: 1. Månd. 4—5;

11—12. Lörd. 7—8.
7—9. » L. 7: 1 B. » 7—8.

» R. & L. 4. Torsd. 4—5. » R. 7: 2. Fred. 7—9.
» R. & L. 4. Fred.

R. 5. Torsd.
» R. & L. 5. Månd.

Klass R-. 5. Torsd.

9—10. » L. 7: 2 B. » 7—9.
8—10. Frivilliga Torsd. 4—5.
8—10.

För konstruktionsritning ;
8—10. Klass R. 7: 1. Månd. 4—5.

■ » R. & L. 5. Månd.
» R. 6:1. »
» R. 6: 2. »

8—10. » L. 7: 1 B. Lörd. 7—8.
4—5. » R. 7: 2. Fred. 7—9.
4—5.

b) Kurser:

I frihandsteckning :
Klass 1. Höstterminen teckning å med 5 punkter indelade pappersblad; vårterminen 

å fritt papper efter Stuhlmanns och Sjöströms väggtaflor.
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Klass 2. Stuhlmanns och Sjöströms väggtaflor â tritt papper. Klotsar i Vertikal
projektion.

» 3. Sjöströms väggtaflor och Tekniska skolans i Stockholm konturgipser.
» 4. Tekniska skolans i Stockholm konturgipser, klotsar i front.
» 5. Tekniska skolans i Stockholm konturgipser, klotsar i front och för hörn,

tillämpningsmodeller, Stuhlmanns skuggipser, dresdenergipserna, ser. I, 
glas, vaser m. m.

» 6: 1. Klotsar i grupp, tillämpningsmodeller, dresdenergipserna, ser. I och II.
» 6: 2. Gipsornament, glas, vaser, urnor, konstindustriella foremål m. m.
» 7: 1. Gipsornament, ansikten efter förläggsblad och gips, naturforemål, uppstoppade

fåglar m. m. i svart och i färg, laudskapsmotiv efter förläggsblad.
» 7: 2. Gipsornament, ansikten, naturforemål, enstaka och i grupper.

Undervisningsmateriel: Den Stuhlmannska metodens.

I konstruktionsritning :

Klass R. 5 och R. & L. 5. Beskrifvande geometri: definitionsöfningar, vinklar och planime- 
triska figurer, cirkeln med tangeringar. Tillämpningar, yt- 
mönster. Ellipser, koniska sektioner, ägg- och spirallinier 
m. m. Projektionsritningens första grunder.

» R. 6: 1—R. 7: 2. Projektionsritning, skärningar och skuggkonstruktioner, utbred- 
ning af ytor, perspektiv.

Undervisningsmateriel: Aug. Pasch: Handbok i linearritning; Aug. Pasch: Geometrisk 
konstruktions- och projektionslära med tillhörande förläggsblad och klotsar; Wilhelm Klein: 
Geometrisk konstruktionslära; Henriques: Perspektivlära. Naturforemål hafva dock före- 
trädesvis därtill användts.

Undervisning i sang och instrumentalmusik.

Undervisningen har ledts af musikdirektör E. G. Lindh.

a) Öfningstider :

I musikens teori och sang:

Första sångklassen (ur klass 1—3) Onsd. och Lord. kl. 3,15-—4 e.
Andra » ( » » 1—4) » » » » 4 —4,4 5 »
Tredje » ( » » 1—5) » » » » 4,4 5 — 5,3 0 »
Fjärde » ( » » 5—7) » » » » 5,30-—6,15 »
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I instrumentalmusik: Mand. kl. 3
Tisd. » 3 —4,3 0

» » 4,3 0—6
Torsd. » 3 —6
Fred. » 3

e. m. Öfverspelning å stora orgeln.
» Orgel.
» Blåsinstrumenter.
» Stråkinstrumenter.
» Stråkinstrumenter, solo och ensemble

musik.

b) Kurser:
I sång:

Första sångklassen: De musikaliska tecknen i allmänhet; de lättaste ton- och taktarterna 
m. m.; tonträffning dels vid nottaflan eller piano, dels efter gehör; 
enstämmiga sanger ur Normalsångboken, l:sta delen, utgifven af 
Lund, Tiger m. fl.; koralsång.

Andra sångklassen: Alla noter och klaver, samtliga ton- och taktarter, intervaller, tre
klangen m. m.; sånger ur Normalsångboken, 2:dre delen, folkvisor 
och hymner.

Tredje sångklassen: Repetition; tonträffning; tvåstammig sang; inöfning af sopran- och 
altstammor till blandade körer ur Liber Cantus af Kihlberg och ur 
»Skolkvartetten» af Lund, Tiger m. fl., dels ock efter å nottaflan 
upptecknade eller af läraren tillhandahållna stammor; Svenska 
messan m. m.

Fjarde sångklassen: Stammor till korsang efter ofvannämnda »Skolkvartetten» m. m.; 
Svenska messan; kvartettsång efter »Studentsängen» af Hedenblad 
samt af läraren tillhandahållna stämmor m. m.

Första sångklassen har bestatt af lärjungar ur l:sta klassen och af sådana ur 2:dra 
och 3:dje klasserna, hvilka ej haft några anlag for sang. Andra sångklassen har utgjorts 
uteslutande af goda röster och varit en förberedande klass till korsangen. Tredje sång
klassen (stundom ock andra sångklassen, såsom vid större nationella fester) hafva mot 
slutet af terminen öfvats gemensamt med fjarde sångklassen i blandad korsang. Fjarde 
sångklassen har bestått af tenorer och basar. Som det varit brist på tenorer, hafva 
dj upa altar utfört ten orstämman.

På lördagarna hafva vanligen genomgåtts de psalmmelodier, soin skulle sjungas 
paföljande söndag i skolkyrkan, samt de psalmer, som sjungits under morgonbönerna 
påfoljande vecka, äfvensom en del ur svenska messan. Icke blott vid början af hvarje 
termin hafva åtskilliga lärjungar befriats från sangöfningarna efter anställd profiling 
utan äfven under terminerna på grund af sjukdom eller begynnande mâlbrott; vid slutet 
af v. t. hafva de ur första sångklassen, som alldeles sakna röst eller fallenhet för sång, 
befriats; under v. t. hafva dessutom de, som beredts till H. H. Nattvard, varit befriade 
äfvensom 7:de ofre klassens lärjungar.

Antalet lärjungar inom de olika sångafdelningarna ställer sig sålunda:
H, t,: i l;sta sångkl. 83, i 2;dra sångkl. 51, i 3:dje sångkl. 43, i 4;de sångkl. 37,
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Eran och med señare delen af hostterminen har på Efori befallning schemat for 
sang åndrats och de olika afdelningarna benåmnts enligt Kongl. Maj:ts nådiga forordning 
af 19 augusti 1895:

Elementarsång : l:sta och 2:dra afdelningen;
Korsang: lägre och högre afdelningen samt
Koralsångklass.

I musik:

Vid undervisning i musik hafva följande läroböcker m. m. begagnats:
för orgel: Orgelskola, antagen af musikkonservatorium; koralboken (efter Hæffner, Ren- 

dahl, Lagergren, Lewerth); koralpsalmboken ; mindre skolor för orgelharmo
nium af L. A. Lundh, Lagergren, Alb. Lindström; preludie! af C. J. Lind
berg, L. A. Lundh m. ±1. ; solostycken af Mendelsohn, Hesse, Mozart, Lem
mens m: fl.;

för piano: Skola af Aloys Hennes och af Czerny; Kuhlaus sonatiner, etyder af 
Berens m. m.;

för violin: Violinskolor af Henning, hvarjåmte nyborjarne hafva erhållit sårskikla skrifna 
öfningar, melodier ur sangböcker; Kaysers etyder, l:sta, 2:dra och 3:dje haf
tet; solostycken af Bach, Rossini, Lindh m. fl.

Dessutom bar undervisning meddelats i flöjt, klarinett, horn, trumma m. m.
I ensemblemusik har öfvats duetter for violiner af Jansa, duetter för violin och 

piano, såsom variationer af Bériot, sonater af Beethowén och Haydn, Lieder ohne 
Worte af Hauser, trior af Mayer, Bethowen, pianokvartett af Mozart m. m. samt orkester.

9. Redogörelse för de gymnastiska och militara öfningarna.

A) Gymnastik och vapenöfning.

1. Lärjungarnas antal och fördelning.

Antal 
lärj ungar

Fördelning i gymnastik- 
afdelningar.

Fördelning i fäkt- 
afdelningar.

Läseterminer.

•

15 år eller 
därutöfver.

under 
15 år.

l:sta afdeln. 
kl. 6 och 7 *).

2:dra afdeln. 
kl. 4 och 5.

3:dje afdeln. 
kl. 2 och 3.

4:de afdeln. 
kl. 

1.

l:sta afdeln. 
kl. 7: 2.

1 2:dra afdeln. 
kl. 7: 

1 
O
. 6: 2.

3:dje afdeln. 
kl. 6:2 0. 6:1.

Antal 
lärj ungar.

H. t. 1895 .......................
V. t. 1896 .......................

120
193

258
185

84
86

123
119

100
101

38
38

8
8

34
34

32
32

378
378

Från 5 klassen hafva 5 lärjUngar gymnastiserat tillsammans med l:a afdelningen oph 5 lärjungar af klass 
G: i, tilldelade svagrote, gymnastiserat med 2:dra afdelningen.
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Tabellarisk uppgift å antalet lärjungar, som vid Örebro allmänna läroverk på 
grund af nedanstående orsaker icke deltagit i de ordnade kroppsöfningarna eller hän- 
visats till särskild afdækning eller rote för svagare lärjungar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 !

Termin och klasser.

S j u k d o m a r.

A
ndra orsaker.

S
 u m

 m
 a

.

H
ela antalet närvarande 

lärjungar.

i syn- och horsel
organ

 erna.

i nervsystem
et.

i cirkulations- 
organerna.

i andedräkts- 
organerna.

i m
atsm

ältnings- 
organerna.

i urin- och köns- 
organerna.

i rörelseorganem
a och 

bensystem
et.

M
edfödd 

m
issbildning.

Tarm
brack.

A
llm

an svaghet.
A

ndra sjukdom
ar.

Sum
m

a.

Höstterminen 1895.
Icke deltagande: 

klasserna 1—5 
» 6—9

1 1 3
2

1 1
1

3 2
1— 3

3
2

— 9 ')
1 ’)

24
9

24
9

285
93

Summa 1 1 i) 1 2 3 5 —- 5 — 10 33 — 33 378
Hänvisade till svagaf- 

deln. eller svagrote: 
klasserna 1—5 

6—9
—

— 1
1
1 1

3 __ 2
2 -

5’)
4 2)

11
13

— 11
13

285
93

Summa — — 1 2 1 — 7 — 4 — 9 24 — 24 378
Vårterminen 1896.

Icke deltagande: 
klasserna 1—5 

» 6—9
2 2 4

4
1

1
2 3

2
— 3

2
— 8')

1 h
24
10

— 24
10

285
93

Summa 2 1 8 1 1 2 5 — 5 — 9 34 — 34 378
Hänvisade till svagaf- 

deln. eller svagrote: 
klasserna 1—5 

» 6—9
— — 1

1
1
1 1

4
6

2
2

— 7')
2 3)

15
13

— 15
13

285
93

Summa — — 2 2 1 — 10 — 4 — 9 28 — 28 378

’) Bleksot och blodbrist.
2) En hufvudvärk, tre bleksot och blodbrist.
3) En hufvudvärk, en bleksot.

Under höstterminen ökades antalet af till svagrote hörande med 1. Under vår
terminen ökades antalet i gymnastiköfningar icke deltagande med 2.
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3. Öfningstider.

Gymnastik och vapenföring hafva öfvats under nedanstående tider.

Dagar. 9—9,3 0. 10,30 — 11. 11,30—12. 2—2,4 0. 4—4,45. 4,45 — 5,30. 5 — 6. 4-5.

Måndagar ...

Tisdagar ...

Onsdagar ...

Torsdagar...
Fredagar ...
Lordagar ...

3:dje 
gym

nastikafdelningen.

4:de 
gym

nastikafdelningen.

2:dra 
gym

nastikafdelningen.

lista 
gym

nastikafdelningen.

3:dje fäkt
afdelningen.

Dio.

2:dra fäkt
afdelningen.

Dio.

lista fäkt
afdelningen.

Dio.

5:te kl. 
exercis.

a) lista gymnastikafdelningen har varit indelad i 5 troppar, 2:dra i 6, 3:dje i 6 och 
4:de i 2. Troppcheferna i lista, 2:dra och 3:dje afdelniwarna hafva ledt häf- och 
sprânghvarf. Rörelseschemat har mot slutet omfattat omkring 19 rörelsehvarf för lista 
afdelningen.

b) Pria öfningar och lekar hafva öfvats af 3:dje och 4:de afdelningarna, hvarjämte 
2:dra afdelningen någon gang fatt utbyta lektionen mot bollspel och lek.

c) Vapenöfning:
Indelning i fäktafdelningar har i möjligaste man skett efter anlag och formåga 

inom 6:te klassen.
lista fäktafdelningen har öfvats med florett och sabel, 2:dra och 3:dje med florett.
d) Gymnastik- och fäktöfningarna hafva efter läkarebesiktningen vid terminernas 

början fortgått med de undantag, som betingats af de utsträckta militäröfningarna, under 
hela höstterminen samt vårterminen till 2 maj, då uppvisning ägde rum.

4) Gymnastiken har haft ett godt inflytande på lärjungamas hälsa och utveckling.
5) Undervisningen har handhafts af ordinarie gymnastikläraren, kapten C. L. Fröding.
6) Undervisningen inspekterades 18 april af foreståndaren för KongL Gymnastiska 

Centralinstitutet, professor Torngren.

B) De utsträckta militäröfningarna under kalenderåret 1895.

Öfningarna hafva omfattat exercis i sluten- och stridsordning, kompaniöfningar och 
målskjutning:

a) De utsträckta militäröfningarna hafva pågått under höstterminen från den 5 sep
tember till den 10 oktober.

b) Öfningarna hafva ledts af ordinarie gymnastikläraren, kapten C. L. Fröding.



Program för tidsindelning vid Örebro högre allmänna läroverk för militäröfningarna under höstterminen 
1895 under 5 veckor, räknade från och med den 5 september till och med den 10 oktober.

Ö
rebro 

lä
ro

v
erk

.

—
I Rekrytklassen (6: i). II Rekrytklassen (6: 2). J Förberedande befälskl assen (7: 1). Befälsklassen.

Mändag kl. 11—12.
» 1—2.

struktion.

Mälskjutning.
Exercis och in-

1

1

kl. 2-3.
» 1-2.

struktion.

Mälskjutning.
Exercis och in-

1 kl. 11—12.
» 1—2.

struktion.

Mälskjutning. 
Exercis och in-

klassens 
Ö

Tisdag kl. 1—2. 
struktion. 

» 2—3.

Exercis och in-

Mälskjutning.
1
1

kl. 11—12.

» 1—2.
struktion.

Mälskjutning.

Exercis och in-

1 kl. 1—2. 
struktion. 

» 2—3.

Exercis och

Mälskjutning.

in-
'S

dgöra 
såso:

Onsdag kl. 11—12.
» 12—3.

Mälskjutning.
Fälttjänst.

1
3

kl. 12—3.
» 4,30—5,

Fälttjänst.
3 0. Mälskjutning. 1

kl. 11—12.
» 12—3.

Mälskjutning. 
Fälttjänst.

—
s

Torsdag
Sh 

kl. 2—3. 
struktion.

; r i in i n g på 
Exercis och in-j

1

I ö r m i 
kl. 2—3. 

struktion.

d dagen för
Exercis och in-

alla kl
kl. 2—3. 

struktion.

ässe r.
Exercis och in- §

Fredag kl. 2—3. 
struktion.

» 4—5.

Exercis och in-

Mälskjutning.
1
1

kl. 11—12.

» 2—3.
struktion.

Mälskjutning.

Exercis och in-

1 kl. 2—3. 
struktion.

» 4—5.

Exercis och

Mälskjutning.

in- Qu

Lördag kl. 11—12.

» 1—2.
struktion.

Mälskjutning.

Exercis och in-

1

1

kl. 1—2. 
struktion.

» 2-3.

Exercis och in-

Mälskjutning. 1

kl. 11—12.

» 1—2.
struktion.

Mälskjutning.

Exercis och in-
—

Indelning och öfning har skett i enlighet med ofvanstående program samt i enlighet med planen för 
öfningarnas anordnande för lasåret 1895—96, utfärdad af Kongl. Maj:t.

Antal lärjungar, hvilka deltagit i öfningarna, hafva varit i 7: 2 10, i 7: 1 13, i 6: 2 22 samt i 6: 1 36.
Öfningarna inspekterades lördagen den 22 september af Majoren, R. S. O., P. Svinhufvud. Öfning

arnas resultat har varit synnerligen godt saväl i militäriskt afseende som med afseende på ungdomens utveck- 
ling till initiativ, hållning och kraft.

tO
Ul
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B. Lärarne.

10. Lärarnes tjänsteähgganden hafva under höstterminen varit fördelade pii föl- 
jande satt:
Rektorn, R. N. O., d:r L. J. PHRAGMÍ1N har undervisat i matematik: 1 t:e i L. 6: 2 B,

3 t:r i L. 6: 2 A och B gemensamt, 2 t:r i L. 7: 1 B och 3 t:r i L. 7: 1 A
och B gemensamt, 2 t:r i L. 7: 2 B och 3 t:r i L. 7: 2 A och B gemensamt, 
öfvervakat skrifning 2 t:r i 6: 2................................ ................... tillsammans 16 t:r
samt rättat matematiska skripta i L. 6: 2 B och L. 7: B.

Lektorn, d:r P. G. LYTH har undervisat i latin: 7 t:r i L. 7: 1 och 7 t:r i L. 7: 2; i
grekiska: 6 t:r i L. 7: 2 A ......................................................... tillsammans 20 t:r
samt rättat latinska skripta i 7: 1 och 7: 2 och varit förestandare för L. 7: 2.

Lektorn, d:r E. ADLERZ har undervisat i naturtära: 2 t:r i 3 b och 2 t:r i R. & L. 4; 
i naturalhistoria: 1 t:e i R. 6: 1. 1 t:e i L. 6: 1 B, 1 t:e i R. 6: 2, 1 t:e i L. 
6: 2 B, 1 t:e i R. 7: 1, 1 t:e i L. 7: 1 B och 1 t:e i R. 7: 2; i kemi: 2 t:r i 
R. 6: 17 2 t:r i R. 6: 2, 2 t:r i R. 7: I och 2 t:r i R. 7: 2, öfvervakat skrifning 
2 t:r i R. 6: 1 .................................................................. tillsammans 21 t:r
samt granskat herbarierna i 3 b, R. & L. 4 och 6.

Lektorn, d:r H. H. BORG har undervisat i franska: 3 t:r i L. 5, 4 t:r i L. 6: 1, 4 t:r 
i L. 6: 2, 1 t:e i L. 7: 1 B, 3 t:r i L. 7: 1 A och B gemensamt, 1 t:e i L. 7: 2 
B och 3 t:r i L. 7: 2 A och B gemensamt, öfvervakat skrifning 1 t:e i 6: 2 ; 

tillsammans 20 t:r 
samt rättat franska skripta i L. 7: 1 och L. 7: 2 Och varit förestandare för L. 7: 1.

Lektorn, d:r K. G. A. GRANDINSON har undervisat i modersmålet: 2 t:r i R. 6: 2; 
i historia och geografi: 3 t:r i R. 6: 1, 3 t:r i R. 6: 2, 3 t:r i R. 7: J, 3 t:r i 
L. 7: 1, 3 t:r i R. 7: 2 och 3 t:r i L. 7: 2 ............. tillsammans 20 t:r
samt rättat svenska skripta i R. 6: 2 och varit förestandare för R. 6: I.

Lektorn, filos, och teol. kandidaten A. HASSLER har undervisat i kristendom: 2 t:r i 
L. 5, 2 t:r i R. 6: 1, 2 t:r i L. 6: 1, 2 t:r i R. 6: 2, 2 t:r i L. 6: 2, 2 t:r i 
R. 7: 1, 2 t:r i L. 7: 1, 2 t:r i R. 7: 2 och 2 t:r i L. 7: 2: tillsammans 18 t:r 
samt förrättat gudstjänsterna och morgonbönerna.

Lektorn, d:r O. OLSSON har undervisat i matematik: 7 t:r i R. 7: 1 och 7 t:r i R. 7: 2; 
i fysik: 3 t:r i R. 7: 1 och 3 t:r i R. 7: 2 .................... ....... tillsammans 20 t:r
samt rättat matematiska och fysikaliska skripta i R. 7: 1 och R. 7: 2 och varit 
förestandare för R. 7: 1 och R. 7: 2.

Lektorn, d:r E. V. SAHLIN har undervisat i modersmålet: 3 t:r i R. & L. 5, 2 t:r i 
L. 6: 1, 2 t:r i L. 6: 2, 2 t:r i R. 7: 1, 2 t:r i L. 7: 1. 2 t:r i R. 7: 2 och 2 
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t:r i L, 7: 2; i filosofi: 1 t:e i R. 7: 1 och L. 7: 1 gemensamt och 1 t:e i R. 7: 2 
och L. 7: 2 gemensamt .................................................................. tillsammans 17 t:r
samt rättat svenska skripta i R. & L. 5, L. 6: 1, L. 6: 2, 7: 1 och 7: 2 samt 
varit förestandare för L. 6: 2.

Adjunkten, R. V. O., d:r F. HÖGBERG har undervisat i kristendom: 3 t:r i 1 a; i mo
dersmålet: 5 t:r i la; i tyska: 6 t:r i la; i matematik: 4 t:r i 1 a; i natur- 
lära: 2 t:r i 1 a och 2 t:r i 1 b; i historia: 2 t:r i 1 a och i geografi: 2 t:r 
i 1 a ............  tillsammans 26 t:r
samt varit förestandare för 1 a.

Adjunkten, R. V. O., d:r O. A. IHRE, tjänstledig. Tjänstförrättande: filos, kandidat O. 
A. ALMBERGER, har undervisat i modersmålet: 4 t:r i R. 4; i tyska: 4 t:r i 
R. 4; i matematik: 5 t:r i R. 4 och 6 t:r i R. 6: 1 ; i naturlåra: 2 t:r i R. 4 
och 2 t:r i R. 5 .............................................................. tillsammans 23 t:r
samt rättat svenska och tillsammans med adjunkten Helleday tyska skripta i 
R. 4 samt de matematiska skripta i R. 6: 1 och varit forestândare for R. 4.

Adjunkten A. SANDAHL har undervisat i kristendom: 3 t:r i 2 a; i modersmålet: 5 
t:r i 2 a; i tyska: 7 t:r i 2 a; i historia: 3 t:r i 2 a; i geografi: 2 t:r i 2 a; 
i latin: 8 t:r i L. & R. 5............................................... tillsammans 28 t:r
och varit förestandare för 2 a.

Adjunkten, d:r K. F. ELMQVIST har undervisat i tyska: 3 t:r i R. 5, 3 t:r i R. & L. 5, 
3 t:r i L. 5, 1 t:e i R. 6: 1, 1 t:e i L. 6: 1 A, 1 t:e gemensamt i L. 6: 1 A 
och B, 1 t:e i R. 6: 2, 1 t:e i L. 6: 2 A, 1 t:e gemensamt i L. 6: 2 A och 
B, 1 t:e i R. 7: 1, 1 t:e i L. 7: 1 A, 1 t:e gemensamt i L. 7: 1 A och B, 
1 t:e i R. 7: 2, 1 t:e i L. 7: 2 A och 1 t:e gemensamt i L. 7: 2 A och B; öfver- 
vakat skrifning 1 t:e i L. 6: 1 ............................................. tillsammans 22 t:r
samt rättat tyska skripta i R. 5, i R. & L. 5, i L. 5, i L. 6: 1 A, i L. 6: 2 A,
i L. 7: 1 A och i L. 7: 2 A.

Adjunkten, d:r B. G. F. HELLEDAY har undervisat i engelska: 6 t:r i R. 4, 6 t:r i
R. & L. 4, 6 t:r i R. 5 och 6 t:r i R. & L. 5..................... tillsammans 24 t:r
samt rättat tillsammans med v. adjunkten Almberger tyska skripta i R. 4.

Adjunkten, filos, kandidat G. A. SUNDBLAD har undervisat i modersmålet: 4 t:r i R.
& L. 4; i latin: 7 t:r i R. & L. 4 och 8 t:r i L. 5; i grekiska: 6 t:r i L.
6: 2 A ............................................................................................... tillsammans 25 t:r
samt rättat svenska skripta i R. & L. 4 och varit förestandare för L. 5.

Adjunkten, d:r K. A. HEDENSKOG har undervisat i latin: 6 t:r i L. 6: I och 6 t:r i
L. 6: 2; i grekiska: 6 t:r i L. 6: 1 A och 6 t:r i L. 7: 1 A; tillsammans 24 t;r
samt rättat latinska skripta i L. 6: 1 och L. 6: 2.

Adjunkten, filos, kandidat J. G. SPANGENBERG har undervisat i matematik: 5 t:r i 
2 a, 5 t:r i 3 b, 5 t:r i R. 5 och 6 t:r i R. 6: 2 ; i fysik: 2 t:r i R. 6: 1 och
2 t:r i R. 6: 2 ................................................................................. tillsammans 25 t:r
samt rättat matematiska skripta i R. 6: 2 och varit förestandare för R. 6: 2.
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Adjunkten, d:r A. M. VALLSTRÖM har undervisat i franska; 3 t:r i R. 5, 3 t:r i R. & 
L. 5, 4 t:r i R. 6: 1, 4 t:r i R. 6: 2, 4 t:r i R. 7: 1 och 4 t:r i R. 7: 2: i en
gelska: 1 t:e i L. 7: 2 A ............................................... tillsammans 23 t:r
samt rättat franska skripta i R. 6: 2, R. 7: 1 och R. 7: 2.

Adjunkten, d:r H. F. LINDER har undervisat i modersmålet: 2 t:r i R. 6: 1 ; i historia ■ 
3 t:r i R. 4, 3 t:r i R. & L. 4, 3 t:r i R. & L. 5 och 3 t:r i L. 5; i geografi: 
2 t:r i R. 4, 1 t:e i R. & L. 5 och 1 t:e i L, 5; i historia och geografi: 3 t:r
i L. 6: 1 och 3 t:r i L. 6: 2 ; öfvervakat skrifning 1 t:e i L. 6: 1 ; tillsammans 25 t:r
samt rättat svenska skripta i R. 6: 1 och varit föreständare för R. & L. 5.

Adjunkten, d:r K. AHLÉN har undervisat i modersmålet: 6 t:r i 3 b; i tyska: 6 t:r i 
3 b och 4 t:r i R. & L. 4; i historia: 3 t:r i 3 b; i geografi: 3 t:r i 3 b och
2 t:r i R. & L. 4; öfvervakat skrifning 1 t:e i L. 6: 1 ......... tillsammans 25 t:r
samt rättat tyska skripta i R. & L. 4, varit föreständare för 3 b och vårdat biblioteket.

Adjunkten, civilingeniören, filos, kandidat K. F. M. LINDMAN har undervisat i matema
tik: 5 t:r i R. & L. 4, 5 t:r i R. & L. 5, 5 t:r i L. 5, 3 t:r i L. 6: 1 A och
B gemensamt och 1 t:e i L. 6: 1 B; i fysik: 1 t:e i L. 6: 1, 1 t:e i L. 6: 2,
2 t:r i L. 7: 1 och 2 t:r i L. 7: 2 .......................................... tillsammans 25 t:r
samt rättat matematiska skripta i L. 6: 1 B och varit föreständare för R. & L. 4.

Adjunkten, V. D. M., filos, kandidat A. T. NORELIUS har undervisat i kristendom: 3
t:r i 2 b, 3 t:r i 3 a, 2 t:r i R. 4, 2 t:r i R. 5 och 2 t:r i R. & L. 5; i mo
dersmålet: 3 t:r i R. 5; i historia: 3 t:r i 3 a och 3 t:r i R. 5; i geografi: 3 
t:r i 3 a och 1 t:e i R. 5 ............................................................. tillsammans 25 t:r
samt rättat svenska skripta i R. 5 och varit föreständare för R. 5.

Adjunkten, filos kandidat J. V. T. EDBOM har undervisat i modersmålet: 5 t:r i 2 b 
och 3 t:r i L. 5; i tyska: 7 t:r i 2 b; i historia: 3 t:r i 2 b; i geografi: 2 t:r 
i 2 b; i matematik: 5 t:r i 2 b...................................... tillsammans 25 t:r
samt rättat svenska skripta i L. 5 och varit föreständare för 2 b.

Adjunkten, filos, licentiat O. V. KROPP har undervisat i engelska: 3 t:r i R. 6: 1, 3 t:r 
i L. 6: 1 B, 3 t:r i R. 6: 2, 3 t:r i L. 6: 2 B, 3 t:r i R. 7: 1, 2 t:r i L. 7: 1 B, 
1 t:e i L. 7: 1 A, 3 t:r i R. 7: 2 och 2 t:r L. 7: 2 B; öfvervakat skrifning 1 t:e 
i R. 6: 1 ........................ ................................................... tillsammans 24 t:r
samt rättat engelska skripta i R. 6 och R. 7.

Adjunkten, filos, kandidat A. J. STENER har undervisat i modersmålet: 6 t:r i 3 a; i 
tyska: 6 t:r i 3 a; i matematik: 5 t:r i 3 a; i naturUkra: 2 t:r i 2 a, 2 t:r i 
2 b, 2 t:r i 3 a, 2 t:r i R. & L. 5 och 2 t:r i L. 5 ............. tillsammans 27 t:r
samt granskat herbarierna i 3 a, R. 4, R. 5, R. & L. 5 och L. 5 och varit före
ständare för 3 a.

Adjunkten, filos, kandidat K. A. WESTLING har undervisat i kristendom: 3 t:r i 1 b, 
3 t:r i 3 b och 2 t:r i R. & L. 4; i modersmålet: 5 t:r i 1 b; i tyska: 6 t:r 
i Ib; i historia: 2 t:r i 1 b; i geografi: 2 t:r i 1 b; i matematik: 4 t:r i Ib; 

tillsammans 27 t:r
samt varit föreständare för 1 b.
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Läraren i teckning K. 0. LINDBLOM har undervisat i välskrifning 10 t:r och i teckning 
22 t:r.....................................................................................  tillsammans 32 t:r.

Läraren i gymnastik, kaptenen, R. S. 0., K. L. ERODING har undervisat i gymnastik, 
exercis och målskjutning.......................................... tillsammans 19—32 t:r.

Läraren i sang och musik, musikdirektør E. G. LINDH har undervisat i musikens teori 
och sang samt, i instrumentalmusik ...........................  tillsammans 15 t:r.

11.
grund af sjukdom.

Tjänstledighet har åtnjutits under hela lasåret af adjunkten O. A. Ihre på

12. Såsom vikarier hafva under låsåret följande lärarc varit anstållda:
a) under hela hostterminen filos, kandidat O. A. Almberger för adj. Ihre;
b) under hela vårterminen filos, kandidat O. A. Almberger för adj. Ihre och utnämndp 

kollegan vid Göteborgs lägre allm. läroverk, filos, kandidat J. V. T. Edbom for ledig 
adjunktsbefattning samt

från 1 april till terminens slut musikdirektøren E. G. Lindh for ledig lärarebefattning 
i sång och musik.

13. Sedan förra àrsberâttelsen utgafs, har filos, kandidat K. A. Westling den 1 
augusti 1895 tillträdt adjunktsbefattning härstädes, adjunkten vid härvarande läroverk, 
filos, kandidat J. V. T. Edbom den 1 januari 1896 tillträdt sökt kollegabefattning vid 
Göteborgs lägre allm. läroverk och läraren i sång och musik, musikdirektören E. G. 
Lindh den 1 april tillträdt motsvarande lärarebefattning vid Jönköpings högre allmänna 
läroverk.

Den nyutnämnde adjunkten K. M. Westling har på begäran lämnat följande bio- 
grafiska meddelanden om sig.

Karl Arvid Westling, född i Stenkvista forsamling af Södermanlands län den 30 
december 1864, genomgick Eskilstuna lägre och Strengnäs högre allm. läroverk och af
lade vid det señare mogenhetsexamen den 11 juni 1884; inskrefs hosten samma år så
som student vid Upsala universitet, aflade filosofisk kandidatexamen den 12 september 
1887, kompletterade samma examen den 28 januari 1889; genomgick profårskurs under 
vår- och hostterminen 1889 vid högre allm. läroverket å Södermalm i Stockholm, tjänst- 
gjorde såsom extra lärare vid Östermahns allm.. läroverk vårterm. 1890—vårterm. 1895, 
befullmäktigades till adjunkt vid Örebro högre allm. läroverk den 26 April 1895. Fore
tog sommaren 1894 en resa till Tyskland för språkstudier.

14. Den 1 Maj 1896 voro en adjunktsbefattning i modersmålet, tyska språket och 
matematik samt lärarebefattningen 'i sång och musik lediga.
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C. Lärjungarne.

15. l)c närvarande lärjungarnes antal höstterminen 1895.

K 1 ässe r. Gemensamma 
linien.

Reallinien.

Latinlinien

S u ni m a.utan med

grek ska.

1 ....... 42 _ — — 42
2 ...... 53 — — — 53
o 55 _ _ __ 55
4 ................................ 41 22 63
5 ......_______ ____ 38 34 72
6: 1 20 16 5 41
6: 2 ............................ 9 9 5 23
7: 1 ........................... 5 6 4 15 .
7: 2 .. ....................... — 4 8 2 14

Summa 150 117 95 16 378

De närvarande lärjungarnas antal vårterminen 1896.

K Gemensamma asser.
limen.

Reallinien.

Latinlinien

Summa.utan

grek

med

iska.

1 ...... ......................... 42 — — — 42
2 ........................ 54 — — — 54
3 ...... 55 — — — 55
4 ...... ........................ 42 21 — 63
5 ....... ........................ 37 34 — 71
6: 1 .. ........................ — 19 17 4 40
6: 2 .. ........................ — 10 8 5 23
7: i .. ........................ — 6 6 4 1.6
7: 2 .. ......................... — 4 8 2 14

Summa 1 151 118 94 15 378

Inga frånvarande lärjungar hafva under läsaret förekommit.



Örebro läroverk. 31

18. Uppgift för höstterminen rörande det antal lärjungar i sjunde latinklassen, som 
deltagit i undervisningen i grekiska och tillika begagnat sig af undervisningen

a) i engelska: 4 i 7: 1 och 2 i 7: 2.

19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militaröfningar undervisadr 
lärjungar höstterminen 1895.

Afdelningar 
och

Narva ran de 

lärjungar.

Teckning. Musik. Gyinn.- och 
mil.-öfningar.

Lärjungar, som 
deltagit

Lärjungar, som 
undervisats i

Lärjungar, som 
deltagit i

i obligatorisk 
teckning.

i frivillig 
teckning och 

därjäm
te 

i 
obligatorisk.

endast 
i fri

villig teck
ning.

m
usikens 

teori och sang.

instrum
ental

m
usik.

gyinn.- och 
vapenöfningar.

utsträckta 
m

il.-öfningar.

linier.

! i ............................. ........ 42 42 12 42 12 38
1 2- 53 53 8 _ 53 8 50 _

3 55 55 2 — ”•48 8 50 —
R. 4 ................................ 32 32 5 — 6 6 28 —
R. & L. 4....................... 31 (9 R. o. 22 L.) 31 1R. o. 1L. — 10 4 29 — ,
R. 5 ................................ 24 24 1 - 4 1 23 —
R. & L. 5................. .... 24 (14 R. o. 10 L.) 14 5 R. 1 L. 3 2 19 —
L. 5 24 _ _ _ 7 5 24 _
R. (i: 1 ........................... 20 20 2 2 19 19

1 L. » ........................... 211®............. “ 16 -- l 2 2 19 17(A............. 5 — — _ i
R. 6: 2 ........................... 9 9 _ — 4 1 9 9

L. » ........................... uf*............. 9 9 — _ i 4 13 13|A............. 5 — — —
R. 7: 1 ........................... 5 5 — — 3 1 3 3

IB 6 6
L. » ........................... Í ° _ 10 10|A............. 4 — —
R. 7: 2 ............................ 4 4 _ 2 _ 4 4

L. » ........................... ]OiB............. 8
|A..........  2

8 -
—

19 — 6 6

I Gemensamma linien ... 150 150 22 — 143 28 138 —
Reallinien ....................... 117 117 12 — 25 12 106 35

L. 4 o. 5 ... 56 22 1 1 i
' Latinlinien....................... lll/B 60.7 ... 39 39 — — ’ 36 12 100 46

A 60.7 ... 16 — — —

Summa 378 328 35 1 204 52 344 81
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20. Lärjungarne i första klassen hafva i allmänhet för hvarje dag haft hemläxor i 
1 à 2 ämnen, i andra och tredje i 2, i fjärde och feinte i 2 à 3, i sjette och sjunde 
klasserna i 3 à 4 ämnen. Med inberäkning af den tid, som de utöfver de i sjunde 
klassen föreskrifna månadslofven i hemmen ägna åt skriftliga arbeten, och efter lika 
fördelning af veckans arbete på. de sex hvardagarne tyckas lärjungarna åt hemarbeten ägna
i första klassen 1 timme, i andra 1, i tredje 1 à 1 1/2, i R. 4 1 ’/2, i L. 4 1 i R.
5 2 %, i L. 5 2 ’/2 à 3. i R. 6: 1 3, i L. 6: 1 B 3, i L. 6: 1 A 3 '/2, i R. 6: *2 3, i
L. 6: •! B och A 3, i R. 7: 1 3 '/2, i L. 7: 1 B 2 ’/2 och i L. 7: 1 A 3 à 3 ’z,. För
afgångsafdelningarna kunna inga sådana siffror angifvas.

21 a. Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarne vid 
Orebro högre allmänna läroverk vårterminen 1895.

1 2 3 4 5 « 7

S j il k d o in a r.

N
ärvarande 

lärjungar.

Sjuke 
personer.

1 Sjukdom
sfall.

Sjukdagar.

D
öde.

Anmärkningar.

391 — — — __

Vatten koppor................................ ...
Schari akansfeber................................

— 4
5

4
5

25
265

— / 1 äfven
1 1 »

haft lunginflammation.
» inflam. i mandlar

na och svalget.
» luftrörskatarr.
•> mágkatarr och 

kylskada.
» bleksot.

Influensa ..........................................
Kikhosta .............................................

— 20
1

20
1

120
85 __

' 1
1

Bleksot ............................................... __ 2 2 43 I
Akut ögonkatarr................................ 1 l 10

» lungsäcksinflammation ........ 1 1 25
» luftrörskatarr............................ 14 15 88 1 » vattenkoppor.

» lunginflammation .................. 1 1 67
» inflammation i mandlarna och 

svalget ...................... 19
4

20
4

83

1! : » luftrörskatarr.
» vattenkoppor och 

kontusion å ögat.

» katarr i magsäcken ............. .18
3

11
1 »

» magkatarr.
» bleksot.

Tarmkolik .......................................... 1 1
B ukhin n einf lammation....................... 2 2 31 2
Akut ledgångsreumatism.................. 1 1 21
Beninflammation................................ 1 1 72
Nässelfeber......................................... .• 2 2 7 1 » beninflammation.
Skabb ............................................... 2 2 16
Kontusion å ögat ............................ 2 2 11

» » foten............................ 1 1 3
Krossår............................................... 1 1 75
Kylskada .......................................... — 2 2 13 —
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21 b. Tabellarisk uppgift från Örebro högre allmänna läroverk öfver lärjungames 
kroppsutveckling och allmänna hälsotillständ samt öfver antalet närsynta och döfva un
der vårterminen 1895.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

g o Närsynthetsgrad. (72 
C

tr
— 25 5A CD cd .<c-t-

cd
CD CD d O* 25 CD

Klass. 25:
25 03 sC — . CD 1
C » VI Oa?—■ CD r» f«.A O ’<

25 <ß 
o 25 25 o C Ü F CD

1............................ 44 11,2 134,2 30,7 5 6 1 2 _ _ 2 1
2........................... 63 12,3 140,9 34,7 12 10 — 3 — — 3 1
3............................ 54 13,5 146,6 39,1 10 7 4 3 1 _ 4 2
4............................ 81 14,3 151,2 42,9 13 8 4 7 1 1 9 2
5............................ 56 15,4 157,7 47,7 8 9 6 3 2 1 6 —
6............................ 39 16,6 164,7 56,1 7 5 3 4 1 5 — !
7............................ 21 17,6 169,8 60,2 4 3 1 3 — — 3 1
8............................ 14 18,5 174,2 63,4 1 2 — — 1 1 2 —
9............................ 19 19,1 171,2 67,5 5 4 1 1 2 2 5 1

Summa 391 — — — 65 54 20 26 8 5 39 8

5
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21 c. Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lärjunggme vid 
Orebro högre allmänna läroverk under höstterminen 1895.

1 2 3 4 5 6 7

S j n k d o m a r.

N
ärvarande 

lärj ungar.

Sjuke 
personer.

Sjnkdom
sfall.

Sjukdagar.

Ö
O:

<T
Anmärkningar.

äfven m ässling. 
beninflam mat.

378 1 1 6Vattenkoppor
Mässling ..........................................
Inflùensa .......................................... —

5
13

5
13

99
75

—

Akut luftrörskatarr............................ — 4 4 23 —
» inflammation i mandlarna och 

svalget .....................— 11 11 45 —
» katarr i magsäcken ............. — 2 2 9 —

Kronisk katarr i magsäcken ........ — 1 1 49 —
Akut katarr i tarmarna.................. — 1 1 7 —
Kronisk katarr i tarmarna............. — 1 1 13 —
Akut muskelreumatism .................. — 2 2 18 —
Beninflammation................................ — 1 1 51 —
Enkelt benbrott å nyckelbenet ... — 1 1 22 —
Ledvrickning af armen .................. — 1 1 7 —

» » foten.......................— 1 1 2 —
Kontusion å hufvudet .................. — 1 1 2 —
Kylskada .......................................... — 1 1 4 —
Sk af sår å benet................................ 1 1 2 —

1 halsfluss.
kylskada.

lu ftrörskatarr.
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21 d. Tabellarisk uppgift från Örebro högre allmänna läroverk öfver lärjungarnes 
kroppsutveckling och allmänna hälsotillstand samt öfver antdlet närsynta och, döfva un
der höstterminen 1895,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

>
S3

£ 2 o Närsynthets grad OJ 
c S3

Klass.

et lärjungar.

n
ce <T

d’
CÇ

et

CB
<5

de af bleksot.

besvärade af 
ifvudvärk.

besvärade af 
näsblod.

U
nder 3 

D
.

I

Ö
fver 6 

D
.

na 
närsynta.

de af döfhet.

1. 42 10,4 — 4 1 — _ __ __ —

2 . ................................ 53 11,2 — — 8 6 1 2 — — 2 2
3 . 55 12,3 ____ ____ 12 9 __ 2 2 2
4 . ................................ 63 13,2 — — 12 11 2 5 1 — 6 1
5 . ................................ 72 14,4 — — 9 7 3 6 1 1 8 1
6 . ................................ 41 15,1 — — 11 6 3 5 1 1 7 1
7 . ................................ 23 17,0 — — 4 4 1 1 — — 1 2
8 . ................................ 15 17,4 — - 4 1 — 3 — 3 1
9 . ...................... ........... 14 18,5 — — 1 3 — — 1 1 2 ;—

Summa 378 13,5 — 65 48 10 24 4 3 31 10

H. Eckman .

Skolans läkare uppbär, förutom det bestämda statsbidraget, ur ljus- och vedkassan 
1 krona af hvarje. under höstterminen närvarande lärjunge.
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22 a. Antal inouï läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1895.

1 o 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A f d e 1 n i n g a r 
och 

linier.

TT s
05

s?

5*
S J

VSrter minen 1895. Höstterminen 1895.

lens 
m

Lärjungar, som vid vårterminens 
slut flyttats till afdelningen

Lärjungar, som vid hösttermi 
början flyttats till afdelningt

efter att hafva tillhört närmast 
lag re afdelning af samma linie 

följande antal terminer.
C5 
3

S* 
cd’

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer. s
» s

cd’
0. 1. 2. 3. 4.

5 
eller 
flere.

0. i. 2, 3. 4.
5 

eller 
flere.

1 .....................................
2

44
62
53
45
36
33
23
16
14

8
9
7
5
4
8
2
4

13
2

—

1
2
1

1

24
35
27
15
19
21
11

7
1
1
4
6
2
5
2
3
7
1

2
2
2
1
4
1

3
1
1

1

1

—

-

11
15
4

11
7
5
3
1
6
4

3

2

1
1

—

1
1
1

2
1

—

2

1

3 .....................................
R. 4 ................................
L » ........................

— —

R. 5 ................................
L. » .................................

E

1

— 
—

R. 6: 1 ............................
L. » B .......................
» » A .......................
R. 6: 2 ...................................
L. » B ........................
» » A........................
R. 7: 1 ...........................
L. » B ........................
» » A........................
R 7- 2 .

____

-

—L. » B ........................
» » A........................ __ —

Gemen samma linien ...
Reallinien .......................
Latinlinien.......................

159
111
118

— 3
2

59
63
69 1

4
8
7

—

— —

26
29
19 __

3
3

— 3

Summa 388 — 5 191 1 19 __ ____ — — 74 — 6 — 3

Dessutom flyttades vid början af vårterminen 1 från 2 till 3, efter att hafva tiBört 
kl. 2 i 1 termin och 1 från L. 5 till R. 5, efter att hafva tillhört L. 4 i 3 terminer.

Af de vid vårterminens slut flyttade slutade under sommarferierna:
af de till 2 flyttade................................  1,
» » » 3 » ................................. 2,

af de till R. 4 flyttade............................ 5,
» » » R. 5 » ...........................  2,
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af de till L. 5 flyttede.................. 1, af de till R. 6: 2 flyttede .................. 1,
» » » R. (i: 1 » .................. 4, » » » L. 6: 2 B » .................. 1,
» » » L. 6: 1 B » .................. 1, » » * L. 6: 2 A » .................. 1.

Af de vid hösttermi liens början till R. 6: 2 flyttede slutede före den 15 september 
2 och af de till L. 6: 2 B flyttede 1.

22 b. Lärjungames omsättning vårterminen 1895.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Närvarande lärjtingar i afdelningen 

den 1 februari.
Lärjunga r afgångne från läroverket 

i afdelningen

Afdel il inga r 
och

K
var 

i af( 
foregáe:

Flyttade till af
delningen på 

grund af beslut
Inskrifne 

under æ
3

från term
 

till 
ocja

från och 
till tern

under r 
m

ella

(77
*

linier.

lelningen
□de term

ii

vid foregå 
term

ins 
s

vid vårte 
nens bor;

i lärover 
term

inen.

m 
m a.

linens bör 
h m

ed 31 
nuari.

m
ed 

1 
fe 

tiinens slu

lästföljand 
.nterm

in.

m 
m a.

?
— ro
3 3

T
§ g. ro as

3
ro

1 ................................ 43 — — 1 44 — — 5 5
2 61 __ __ 2 63 __ 1 5 6
3 ..................... . ......... 53 — 1 — 54 — 1 8 9 1
R. 4 ............................ 45 — — — 45 — — 6 6
L. » ............................ 36 __ __ — 36 __ __ 1 1
R. 5 ........................... 32 — 1 — 33 — — 14 14
L. » ............................ 23 __ __ __ 23 ___ __ 2 2
R. 6: 1 ....................... 16 — — — 16 — — 7 7
L. » B .................. 13 — — 1 14 — — 5 5
» » A.................. 9 — — — 9 — 1 1 2
R. 6: 2 ....................... 9 __ __ __ 9 __ __ 2 2
L. » B .................. 7 — ■ ---- — 7 — — —- —
» » A.................. 4 — — 1 5 — — 1 1
R. 7: 1 ....................... 4

8
__ __ _ __ 4 __ __ __ —

L. » B .................. — — — 8 — — — —
» » A.................. 2 — — 2 — — _— ---- •
R. 7: 2 ....................... 4 __ __ __ 4 __ __ 4 4 i
L. » B ................ 13 — — — 13 — — 13 13
» » A.................. 2 — — — 2 — — 2 2
Geniensamma linien... 157 — 1 3 161 — 2 18 20
Reallinien .................. 110 — 1 — 111 — — 33 33
Latinlinien.................. 117 — — 2 119 — 1 25 26

Summa 384 — 2 5 391 — 3 76 79
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Lärjungames omsättning höstterminen 1895.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nä varande 

den
arjungar i afdelnii 
15 september.

gen Lärjungar afgångne från läroverket ¡ 
i afdeluingeu

A f d e 1 n i n g a r 
och

K
 var 

i a
 fi 

fö
 regåei

Flyttade till af- 
delningen på 

grund af beslut

Inskrifne 
under

03

från tern 
till 

oc
sep

från och 
tem

ber t

under 
i 

m
elir

linier.

lelningen från 
ude term

in.

vid foregående 
1 term

ins slut.

vid höstterm
i- 

nens början.

i läroverket 
term

inen.

s
»3

linens början 
¡h m

ed 
14 

tem
ber.

m
ed 

15 sep- 
ill term

inens 
slut.

aästföljande 
interm

in.

m 
m a

.

1 ................................ 2 __ — 40 42 — —
•

1 1
2 5 26 11 11 53 __ 1 __ 1
3 ................................ 37 15 3 55 — —
R. 4 ............................ 7 25 6 3 41 — — 1 1
L. » ............................ 4 16 2 22

38
__ __ __ __ 1

R. 5 ............................ 5 21 11 1 — 1 1 2 '
4 21 8 1 34 __ __ __ __

R. 6: 1 ....................... 2 8 7 3 20 1 1
L. » B .................. 1 9 4 2 16 — —
» » A.................. 2 2 1 — 5 — — — —
R. 6: 2 ....................... 2 1 6 __ 9 __ __ __ __
L. » B .................. 1 4 4 — 9 — 1 — 1
» » A.................. — 5 — —- 5 ---- > — — —

R. 7: 1 ....................... — 2 3 — 5 — — — —
L. » B .................. — 6 — — 6 • — —
» » A.................. — 2 2 — 4 — — — —
R. 7: 2 ....................... — 4 — — 4 — — — —
L. » B .................. — 7 1 — 8 — — — —
» » A.................. — 1 1 — 2 . — — — —
Gemensamma linien... 7 63 26 54 150 — 1 1 2
Reallinien .................. 16 61 33 7 117 — 1 3 4
Latinlinien.................. 12 73 21 5 111 — 1 — 1

Summa 35 197 80 66 378 — 3 4 7
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23. Af de under läsäret inskrifne hafva förut
bevistat, läroverk, nämligen senast 

folkskola .......................................... 38,
allmänt läroverk............................................... 15,
enskildt »   7,
endast undervisats i hemmen....................... 11,

Summa 71

24. Förteckning öfver de lärjungar, som, efter att hafva genomgått läroverkets 
sjunde klass, aflagt godkänd mogenhetsexamen under kalenderåret 1895.

a) Under vårterminen:

b) Under hostterminen aflade ingen af läroverkets lärjungar mogenhetsexamen.

1) realister:
Olof Hofberg till teknisk a högskolan,
Gustaf Kalling » den militara banan,
Ejnar Larson » tekniska högskolan,
Karl Olsson » handelsskola i Stockholm;

2) icke greker:
Gustaf Bergensträhle » den militara banan,
Gösta Bergöö » » » » ,
Tord Brandelius » handelsinstitut i Göteborg,
Bertil Burén » den militära banan.
Mauritz Carlsson » universitet,
Gustaf Drake » apotek,
Sten Fallenius » riksgäldskontoret,
Hjalmar Lindhagen » tan dläkar eb an an,
Erik Lindström » universitet,
Bernhard Neander » handelsinstitut i Göteborg,
Ernst Schönaich » universitet,
John Svensson » den militära banan,
Anders Tollstorp » bankin rättnin g;

3) greker:
Harald Falk » universitet,
David Florón » »

25. Förteckning öfver de lärjungar, som i öfrigt och utan att hafva aflagt mogen
hetsexamen saväl under vår- som höstterminen sist förflutna kalenderår afgått från läro
verkets särskilda klasser och afdelningar:

a) Under vårterminen och påfoljande mellan termin :
från kl. 1 Birger Hansson till Östersunds läroverk,

Tore Svidén » Arboga läroverk,
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Knut Nelson
Harald Nordenmalm
Gustaf Björklund

till samskolan i Linde,
»
»

enskild undervisning, 
» » ;

från kl. 2 Gunnar Salwén » Falu läroverk,
Vilhelm Löwenhielm » Beskowska skolan,
Harry Johnson t ■3 mars 1895,
Lorenzo Grill till enskild undervisning,
August Holmberg » handtverk,
Sixten Andersson » folkskola ;

från kl. 3 Gunnar Nilsson , » handel,
Herman Zimmerman » följd af flyttning till Amerika.
Anders Sahlin » handel,
Atos Johansson f •1 maj 1895,
Elof Dahm till teknisk skola,
Birger Thunman » mekanisk verkstad,
Ivar Victorin » handel,
Lennart Huss » Hernösands läroverk,
Numa Bergström » läroverk i Stockholm ;

från kl. R. 4 Paul Johansson » enskild undervisning,
Ernst Allard » handel,
Oskar Gustafsson » handtverk,
Karl Johan Pettersson » enskild undervisning,
Oskar Lindhagen » handel,
Karl Arvid Ekblad » » •

från kl. L. 4 Gustaf Gustafsson z> Linköpings läroverk ;
från kl. R. 5 David Nordenmalm » härvarande tekniska skola,

Ture Pettersson » statens jämvägar,
Sven Hasselberg » handelskontor,
August Andersson » härvarande tekniska skola,
Vigo Nilsson » milkontor,
Hjalmar Vallander » statens järnvägar,
Emil Lindström » härvarande tekniska skola,
Karl Drake » bokhandel,
Knut Sundström » enskild undervisning,
Albin Sandberg » härvarande tekniska skola,
Erik Tollstadius » handel,
Herman Carlqvist » mekanisk verkstad,
Edvard Anderson » » » ,
Colbjörn Wærn » Chalmerska skolan;

från kl. L. 5 Torsten Hanell » järnvägarne,
Karl Wijkström » landtbruk :

från kl. R. 6: 1 Gunnar Laurell » läroverk i Stockholm,
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Sven C:son Lindberg till härvarande tekniska skola,

från kl. L. 6: 1 B

Per Sundblad 
Ludvig Palen 
Gustaf Tham 
Rikard Tham 
Vollrath Tham 
Ivar Almströni

»
»
»
»
»

+

bruk,
läroverk i Stockholm,
Skara läroverk,

» » ?
» » •

28 juni 1895,

från kl. L. 6: 1 A

Ernst Elfvik
Karl Löwenhielm 
Gustaf Weinberg 
Verner Wilke 
Artur Edstam

till
»
»
»
»

Västeras läroverk, 
läroverk i Stöckli olm, 
handelskontor, 
mili tärinsti tut;
apotek,

från kl. R. 6: 2
Yngve Eldin
Johan Lundqvist

»
»

följd af förvisningsdom; 
enskilda studier,

från kl. L. 6: 2 A
Ragnar Schjåltz
Bernhard Lönnerblad

»
»

» » 
apotek.

b) Under hüstterminen och paföljande mellantermin :
från kl. 1 Nils Siegbahn till enskild undervisning;
från kl. 2 Gotthard Bylund » läroverk i Stockholm;
från kl. R. 4 Karl Axel Sundberg » enskilda studier;
från kl. R. 5 Erik Källström

Karl Hjelm
» läroverk i Stockholm, 
» handtverk ;

från kl. R. 6: 1 Sixten Sandberg » härvarande tekniska skol
från kl. L. 6: 2 B Folke Hanell » apotek.

26. Under sist förflutna kalenderår hafva till lärjungarne utdelats såsom

Stipendier ............................................... 3 546 kr. 91 öre;
Premier .................................................... 432 kr. 50 öre;
Understod ..........,................. ................. .........

Summa 3 979 kr. 41 öre.

Ö
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27. Uppgifter för hvardera terminen af lasåret angående antalet befriade från 
terminsafgifterna ni. m.

Hösttm. Vårt:n.
Befriade från afgift till:

endast biblioteks- och materielkassan ............................................... 0 0
» byggnadsfonden ....................................................................... 57 58

bada ofvannämnda kassor .................................................................. 39 40
Ej befriade från någondera afgiften ......................................................... 282 280

Summa närvarande lärjungar1 378 378

Afgifterna till Ijus- och vedkassan hafva under höstterminen utgjort 6 kr. 75 öre 
och under vårterminen 7 kr. 25 öre samt under sayal host- som vårterminen erlagts af 
378 lärjungar.

D>. Boksamlingar och undervisningsmateriel.

28. Biblioteket.

Biblioteket har under lasåret hållits öppet lördagar kl. 10,4 5—11,4 5 f. m. och 
3,3 0—4 e. m.

Sedan vid årets början åtskilliga tidskrifter indragits, men nya tillkommit, har läro- 
verket följande tidskrifter och tidningar: Bibliotheca philologica; Kyrklig tidskrift; Neue 
kirchliche Zeitschrift; Pedagogisk tidskrift; Verdandi; Tidskrift för folkundervisningen; 
Svensk läraretidning; Ny ecklesiastiktidning; Arkiv för nordisk filologi; De svenska lands
målen; La lecture; The gentlemans magazine; Deutsche Rundschau; Historisk tidskrift; 
Historische Zeitschrift; Geographische Zeitschrift; Samlaren; Antiquarisk tidskrift; Nor
disk tidskrift; Låsning för folket; Botanisches Centralblatt jämte Beiblatt; Rgarförbundets 
nya tidskrift; Acta mathenSica; Eranos, Acta philologica suécána.

Bland böcker, som inköpts (en del till nedsatt pris), må nämnas följande: Lund
stedt, Sveriges periodiska litteratur 1 1645—1812; Supplement till Nordisk familjebok; 
Svenska akademiens handlingar IX; Baum-Geijer, Kirchengeschichte; Lloyd’s Encyclopædic 
dictionary; Hoppe, Svensk-tysk ordbok; Dalin, Dansk-norsk och svensk ordbok, utg. af 
R. Spilhammar; Sandén, Svensk språklara 12 uppl.; Cavallin, Grekisk syntax; Hölzel’s 
Wandbilder für die Anschauungs und Sprachunterricht: Der Frühling, Der Sommer, Der 
Herbst, Der Winter; Schück och Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria; Ehren
svärd, Skrifter; Lagerlöf, Gösta Berlings saga: Rydberg, Singoalla; Fribytaren på Öster- 
sjön; Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus; Strandberg, Några diktér; af 
Wirsón, I lifvets' vår; Doyle, Round the red lamp; Anstey, The travelling companions;
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Weyman, The man in black; From the memoirs of a minister af France; Axel Oxen
stiernas skrifter och brefväxling II 5—7: Jakob De la Gardies bref 1611—1650; Johan 
Banérs bref 1624—1641; Hertig Bernhards af Sachsen-Weimar bref 1632—1639 och 
Landgrefve Wilhelms af Hessen-Kassel bref 1632—1650; Wachsmuth, Einleitung in das 
Studium der alten Geschichte; Boëthius, Historisk låsning för skolan och hemmet; Sand
ström, Nordens första storhetstid ; Fries, Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla 
tider; Schuchardt, Schliemanns upptäckter i Troja, Tiryns, Mykene, Orchomenos och på 
Itaka; Carlson, Skolgeografi i två kurser; Fehr, Geografiska skildringar för skolan och 
hemmet; Torpson, Europa; Vestgötalagen, Uplandslagen, Östgötalagen, Skånelagen, utgifven 
af Sehlyter; Sueciæ regni leges provinciales Holm. 1672; Müller-Pouillet’s Lehrbuch der 
Physik und Meteorologie, 9 aufl. ; Warming, Den almindelige Botanik, 3 Udg.; Anders
son, Svenska växtvärldens historia m. fl.

Dessutom hafva några arbeten inköpts för lärjungebiblioteket, såsom Bergström och 
Stridsberg, En bok om Sverige; Campe, Robinson Crusœ; Jägaren; Schröder, En bruks- 
bokhållares minnen; En timmermärkares minnen; Wetterhoff, Fran skog och sjö; Lejon- 
sköld-Oxenstierna, Ett lejon till sjös; Nittende århundredets krig; Jerome, En pilgrims 
dagbok.

Sedan foregående årsredogorelse utkom, har biblioteket ökats genom gåfvor från 
följande gifvare:
Adíen, E., lektor vid Ivkt: Warming. Den almindelige Botanik.
Agreli, H., stud, vid Ivkt: Verne, Arkepilagen i eld och lågor; Melander, Skonerten Sjöfogeln; Tusen 

och en dag; Aberg, Berättelser; Wörishöffer, Genom Indien; Trolle, Ett ungdomsminne ; Jerome, 
Tre man i en båt; Pajeken, Karaibens hemlighet; Bagger, Sjömansäfventyr.

Agreli, Ä, stud, vid Ivkt: Cooper, Unkas, Den siste Mohikanen; Aberg, Berättelser.
Berg, Th., boktryckare, Örebro: Lundgren, Diktér; Bergstrom, Arboga krönika II; Hult, Ljusnarsbergs 

krönika II.
Branrlberg, C., bibliotekarie, Vingåker: Förteckning öfver pappershandskrifterna på Säfstabolm.
(Joyel, A., kammarjunkare, Ekeby: Hallenberg, Svenska kongl. myntkabinettet; Georgii, Jordens alla 

myntsorter; De europeiska myntsorterna.
Dickson, O, friherre, Göteborg: Stuxberg, Sveriges och Norges fiskar.
Elgenstierna, G., postexpeditör, Örebro: Elgenstierna, Slägten Peterzohn.
Elgérus, D., fabrikör, Örebro: Minnesblad for svenska folkets deputationer i representationsfrågan år 1865. 
Fallenius, Gh., lasarettsläkare, Stockholm: Bernadin de Saint-Pierre, Forskningar i naturen 1—5, 7;

Löhman, Diktér; af.Darelli, Theaterstycken I; Curtius Kufus; Apuleius; Ovidius Naso; v. Linné, 
Tilledning i örtriket efter systema naturas; La trance littéraire; Filologiska, historiska och bota
niska småskrifter.

Lindblom, T., stud, vid Ivkt: Harte, Ødemarkens barn; Ur folkens häfder.
Lorénska Stiftelsen: Steffen, Studier öfver lønsystemets historia i England; Key-Åberg, Inom textil- 

industrien i Norrköping sysselsatta arbetares lönevillkor och bostadsforhållanden.
Länstidningens aktiebolag, Örebro: Nerikes Allehanda för 1894.
Muhr, E., stud, vid Ivkt: Kingston, Äfventyr i Afrika.
Mörk, F., stud, vid Ivkt: Allmänna journalen 1815; Journalen 1826, 1827; Argus den tredje 1826, 

1827; Nya argus 1830.
Numismatiska förenmgen, Stockholm: Numismatiska meddelanden XIV.
Nyköpings högre allmänna läroverk: Katalog öfver Nyköpings högre allmänna läroverks bibliotek. 
Onämnd: Svenska turistforeningens årsskrift 1891.
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Statsverkei: 1) Genom ecklesiastikdepartementet : Gustaf Ls registratur XVI; Svenska riksrådets Proto
koll VII: 2; Meddelañden från riksarkivet 19; Svenska förnskriftsällskapets samlingar 107—108; 
Montelius, La civilisation primitive en Italie depuis l’introduction des métaux I Texte, Planches; 
La poésie française contemporaine; Staaf, Urval ur franska litteraturen, Kurs 2, 3, 5; Svenska 
och danska läroverksprogram. 2) Genom respektive ämbetsverk: Sveriges officiela statistik; 
Svensk författningssamling; Sveriges offentliga bibliotek, Accessionskatalog 9; Mänadsöfversikt af 
väderleken i Sverige; Tidning for idrott 1896. 4) Genom fullmäktige i riksgäldskontoret: Riks- 
dagshandlingarna for riksdagen 1895.

Stener, A. J., adjunkt vid Ivkt: Foreningen Heimdals folkskrifter; Svenska spörsmäl; Haglund, Lärobok 
i algebra; Öfningsexempel; Areschoug, Naturiära för elementarläroverken II; Geländer, Naturiära 
för folkskolor; Cleve, lärobok i kemi; Berg, Räknelära för de allmänna läroverken; Lundström, 
Inledning till botaniken; Arrhenius, Botanikens första grunder; Bergius, Geometri och linear- 
teckning; Calwagen, Tysk spräklära; Öfversättningsöfningar till engelska; Horatius, Oder och 
epoder, utg. af Fahlcrantz; Philp, Inledande skriföfningar till franska språket; Ruhe, Latinska 
extemporalier; Ciceronis in Catilinam orationes; Livius, Ab urbe condita 1—4; Kato den äldre, 
Om älderdomen; Livius, Romerska historien, öfvers. af Kolmodin, del. 5; Törnebladh, Latinsk 
extemporaliebok; Behm, Under rasten, Folklifsskildringar; Ingersoll, Fría tankar; Moore, Äng- 
larnes kärleksöden; Lennstrand. Från min egen värld; Tio broschyrer i olika ämnen,

Svenska Turistforeningen: Foreningens årsskrift för âr 1895.
Södermanlands-Nerikes nation, Upsala: Akademiskt tryck; Studentkataloger.
Vetenskapsakademien, Stockholm: Vetenskapsakademiens handlingar XXVI 1—2; Öfversigt, årg. 51 

o. 52; Bihang 20.
Wijkström, E., stud, vid Ivkt: Sjötrollet eller ströfvaren på hafven.
Örn, A., Änkefru, Örebro: Bergklint, Vittra arbeten; Wallenberg, Skrifter; Harring, Memoirer öfver 

Polen under ryska väldet; Odhner, Lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks historia för skojans 
högre klasser; Thomée, Jorden; Mellin, Fäderneslandets historia för fruntimmer; Todhunter, 
Algebra, 6 ed. ; Wiemer, Algebra, 4 uppl.; Floderus, Fysikens grunder; Broschyrer.
Förläggare hafva till läroverkskollegiet insändt ätskilliga läroböcker, hvilka öfverlämnats till 

biblioteket.
Boksamlingen har under läsäret ökats med omkring 260 volymer.

Sämlingen af ininnespenningar och inynt m. in.
har under lasåret ökats med följande gåfvor:

Thorvall, Folke, stud.: koppar: Säteröre 1630 och Avestaöre 1651.
Wilcke, massör, London: silfver: 2 engelska (2 och 1-^,pence).
Linder, II, adjunkt: silfver: 5 francs från Belgien (nytt); koppar: 1 engelskt och 1 spanskt mynt 
Svenska Akademien, dess minnespenning i silfver för 1895 öfver C. F. von Breda.
Svenska Vetenskapsakademien, dess minnespenning i silfver för 1895 öfver Gustaf Ekman.

Geologiska samlingarna
hafva ökats genom gåfva af:

Yoldia arctica, skänkt af Vetenskapsakademien.

Herbariet
har ökats genom gåfvor af:

a) kryptogamherbarium, utgifvet af K. N. R. Hamberg, skänkt af lekt. E. Adlern, 
b) pressade växter, skänkta af d:r F. Elmqvist och lekt. E. Adlerz,
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E. Läroverksbyggnader och ¡nredningsmateriel.

29. Under seminaren 1895 har gymnastikbyggnaden ommålats till det yttre, hvar- 
jämte i hufvudbyggnadens mellanvåning katederbord, pulpeter och stolar réparerais och 
nymålats.

F. Ekonomiska forhållanden.

31. Uppaifter om nedan nämnda till läroverket hörande kassors ställninq kalender
året 1895.

1

Kassa ns rubrik.

Debet.
■

Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
början.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 

årets slut.
Summa.

Skuld 
vid 

årets 
början.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets slut.
Summa.

Byggnadsfonden...................
Ljus- och vedkassan........... 
Biblioteks- o. materielkassan 
Premie- och fattigkassan ... 
Stipendiekassan ...................

Kr.
14 876

153
927

2 705
82 669

Ö.
57
75
36
44
34

Kr.
3 445
5 576
3 523

557
3 808

Ö.
86
19
14
76
68

Kr.

51

1 3 
1 SI

 P Kr. |ö.
18 322 43

5 730 91
4 450 50
3 314 77

86 478 02

Kr.
—

18

-

» 
i § 

i il

Kr.
2 442
5 558
3 076

432
3 565

Ö.
04
86
68
50
41

Kr.
15 880

153
1 373
2 882

82 912

Ö.
39
75
82
27
61

Kr.
18 322
5 730
4 450
3 314

86 478

Ö.
43
91
50
77
02

Summa 101 332 46 16 91163 52 54 118 296 63 18 30 15 075 49 103 202 84 118 296 63

Läroverket har inom kort att vänta en ny donation, såsom följande till rektor ställda 
skrifvelse angifver:

»Harmed få vi underrätta Eder, att vår aflidne fader donerat till Carolinska läro
verket kr. 3 000 — — - — — att utbetalas inom 2:ne år efter hans död, hvilken 
inträffade den 8 nov. 1895.

O. Flodins sterbhus.-»

32. Under sist förflutna kalenderår hafva följande belopp utgatt för underhall och 
tillökning af

a) boksamlingen ......................................................... 527 kr. 90 öre,
b) den öfriga undervisningsmaterielen .................. 661 kr. 80 öre,
c) inredningsmaterielen............................................... I 011 kr. 26 öre.
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G. Examina och terminsafslutning m. m.

33. Muntlig afgångsexamen hölls vid läroverket den 11, 12 och 13 juni 1895 i 
närvaro af professorerna Axel Möller, Per Adolf Geijer och Johan Magnus Sundén så
som censorer samt af läroverkets inspektor kontraktsprosten K. E. Edlund, kontrakts
prosten F. Wallin, borgmästaren E. J. Wikander och f. lektorn C. F. Lindman såsom 
examensvittnen. Samtlige de examinerade, 15 latinare och 4 realister, tihhörande läro
verket, samt 2 latinare och 2 realister från enskild undervisning, blefvo mogne förklarade. 
1 latinare från enskild undervisning uteblef från den muntliga pröfningen.

Under höstterminen 1895 forekom ingen afgångsexamen vid läroverket.
Under innevarande vårtermin hafva till afgångsexamens undergående anmält sig 14 

af läroverkets egna lärjungar, af hvilka 2 tillhöra den klassiska linien med och 8 utan 
grekiska samt 4 den reala linien, hvarjämte för afgångsexamens undergående hit hän- 
visats 6 lärjungar från enskild undervisning, 1 anmäld på den klassiska linien utan gre
kiska och 5 på den reala linien, och för fyllnadspröfning 1 i matematik på den reala 
linien och 1 i matematik, fysik och kemi på samma linie. Efter aflagda skriftliga prof 
blefvo de profvande förklarade berättigade till muntlig profiling med undantag aï 1 af 
läroverkets egna lärjungar på den klassiska linien utan grekiska samt 3 lärjungar, anmälda 
från enskild undervisning på den reala linien, och komplettanten i matematik på samma 
linie. Den muntliga afgångsexamen är utsatt att börja den 5 juni.

34. Läroverket inspekterades den 12—16 mars af kanslirådet E. F. Gustrin och 
den 12—13 maj af H. 4L Eforus, som den forra dagen infann sig vid en af läroverket 
i stadens kyrka anordnad fest till hogtidhghållande af Gustaf Vasas minne.

Den offentliga årsemmen är af H. H. Eforus utsatt till tisdagen den 2 juni. Re
dan dagen fortit kl. 5 e. m. forekommer en slutöfning i sang och musik, vid hvilken 
lärjungarna få visa prof på vunnen färdighet i dessa öfningar. Uppvisningen i gymna
stik och fäktning har till följd af lärarens kommendering till tjänstgöring vid regementet 
forsiggått den 2 maj. Prof på lärjungarnas skicklighet i teckning finnas tillgängliga un
der tisdagens examen, som börjar kl. 9 f. m. och fortgår till kl. 1 e. m., hvarefter flytt- 
ningar afkunnas, belöningar utdelas och ungdomen hemförlofvas.

35. På uppdrag af läroverkets inspektor, kontraktsprosten. L. N. O., K. E. Edlund, 
som till följd af II. H. Efori frånvaro öfvertager ledningen af årsafslutningen, får jag 
inbjuda följande herrar att såsom vittnen öfvervara den stundande årsexamen vid läro
verket: kammarherren, K. V. 0., R. N. 0. m. m,, fil. d:r, friherre N. G. Djurklou, 
fabrikören, R. V. O., D. J. Elgérus, rektorn, R. V. O., E. B. Fernquist, landssekretera
ren, K. N. O., N. A. Helling, kyrkoherden, fil. d:r och teol. kand. J. A. Lindgren, f. 
lektorn, R. N. O., L. V. A. m. m. fil. d:r C. F. Lindman, landshöfdingen, K. N. O., 
R. V. O., A. G. J. Svedelius, stadsfullmäktiges v. ordförande, R. V. O., häradshöfding 
E. B. Tersmeden, kontraktsprosten J. Wahlfisk, kamreraren L. G. Westerling och borg
mästaren, R. N. O., E. J. Wikander. Jag anhåller därjämte, att den allmänna under
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visningens öfriga gynnare och vänner inom. orten samt ungdomens föräldrar, malsmän 
och anhöriga måtte med sin närvaro höja betydelsen af denna högtid.

36. Nästa termin börjar torsdagen den 27 augusti kl. 10 f. m., då likväl endast in- 
trädessökande och de, som i ett, två eller alla ämnen vilja undergå pröfning för flyttning 
till högre klass eller öfvergang till annan linie, äga att efter hos rektor minst en vecka 
tidigare skedd skriftlig anmälan installa sig, hvaremot allmån samling sker och upprop 
anslälles tisdagen den 1 september kl. 12 m.

Uppgifterna for de genom nådiga knngörelsen af den 22 mars 1895 föreskrifna 
feriearbeten bifogas såsom bilaga till denna redogörelse.

Örebro i maj 1896.

LARS PHRAGMÉN.



Redogörelse
för

lagre allmänna läroverket i Askersund under läsärel 1895 1896,

I skrifvelse af den 19 juli 1895 har Kongl. Maj:t funnit godt medgifva, att under
visningen vid läroverket måtte, utan kostnad för statsverket och utan ökning af lärare- 
krafterna, under läsäret utstrackas till det omfang, som är föreskrifvet för fjärde klassen 
vid rikets allmänna läroverk å reallinien, samt att de lärjungar, hvilka komme att till- 
höra läroverkets fjärde klass, ma äga samma formån, som på grund af 33 § i stadgan 
för rikets allmänna läroverk den 1 november 1878 tillkommer lärjungar vid dessa 
läroverk.

A. Undervisningen.

1. Höstterminen började den 30 augusti och slutade den 19 december. Efter 
anställda inträdes- och flyttningspröfningar tog den egentliga undervisningen sin början 
den 31 augusti kl. 1 e. m., och fortgick den sedan till och med terminens sista dag.

Vårterminen började den 15 januari och kommer att afslutas den 2 juni. Den 
egentliga undervisningen tog sin början den 16 januari. i vanlig ordning och kommer 
att fortgå till och med den 30 maj.

Under höstterminen gafs 1 lofdag enligt gamma] sed (den 29 november); dessutom 
var undervisningen i samtliga klasser inställd 3 t:r den 9 september för en samfäld 
utmarsch i forening med botanisk exkursion samt 2 t:r den 9 oktober (marknadslof).

Under vårterminen var undervisningen inställd dels den 24 april hela dagen, då 
en samfald utmarsch foretogs, dels 1 t:e den 6 mars med anledning af larares begraf- 
ning och 3 t:r den 1 maj.

2. Till morgenbon med psalmsång och bibelläsning hafva 15 minuter näst före 
morgonlektionernas början kl. 8 varit anslagna under ledning af läraren i kristendom. 
Bön har dessutom hållits i de särskilda klasserna kl. 3 e. m. hvarje läsdag.

7
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Undervisningen har varit förlagd till följande tider:
a) i läsämnena samt välskrifning och teckning kl. 8—11 f. m. och 1—3 e. m. (klassen 

R. 4 tisdagar och fredagar kl. 8—10 f. m. och 12—3 e. m.);
b) i sång och musik måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 3—3,3 0 e. ni., fredagar kl. 

5—6 e. m., lördagar kl. 3—4 e. m. samt tisdagar kl. 5—5,3 0 e. m. under host
terminen, kl. 12,3 0—1 e. m. under vårterminen.

c) i gymnastik tisdagar och fredagar kl. 3—3,3 0 e. m., öfriga läsdagar kl. 11—11,3 0 f. m.

3. Antal lärotimmar i veekan för läsämnena under hostterminen 1895.

1 2 3 4 5 6 7

G i i m m a r.

Afdelningar Gemensamma för

oct h 
linier.

nde lärjungar 
höstterm

inen.

Skilda.

lärjungar 
från 

afdelningar 
å 

sam
m

a linie.

lärjungar 
från 

afdelningar å 
olika linier.

S
g

A n in ä r k n i n g a r.

1............. 15 17 6 1 1 2 24 1 Med kl. 2 i modersmålet 2 t:r och i mate
matik 4 t:r.

2............. 4 13 i3 (4- o) 4 4 21
2 1 t:e skriftliga tillämpningsöfningar i tyska, 

under det kl. R. 4 haft historia.
3 Med kl. 3 i kristendom 1 t:e, i tyska 2 t:r

3............. 4 15 (4) 9 5 24 och i matematik 1 t:e.
4 Med kl R. 4 i geografi 2 t:r, hvarjämte kl. 2 

haft 1 t:e skriftliga tillämpningsöfningar i 
tyska. under det kl. R. 4 haft engelska, och 
kl. R. 4 l t:e dylika ofningar i engelska, 
under det kl. 2 haft tyska.

5 Med kl. R. 4 i modersmålet 3 t:r. i tyska 4 
t:r och i matematik 2 t:r.

R. 4........ 7 14 — (14-44-9) 14

Summa 30 59 10 14 83

4. a) Läro- och läseböcker.
Kristendom:

Klasser.
Bibeln och psalmboken.................................................................................................... 1—R. 4.
Fischier, Biblisk historia för folkskolan................................ ...................................... 1—3.
Luthers lilla katekes med kort utveckling, stadfast 1878 ..................................... 1—R. 4.
Dahlbom, Innehållet i bibelns böcker .... ;.................................................................... R. 4.

Modersmålet:
Sundén, Svensk spräklära i sammandrag för de allmänna läroverken .............  1—R. 4.
Kabner och Victorin, Svensk rättskrifningslära ........................................................ 1—R. 4.
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Klasser.
Läsebok för folkskolan ...... ............................................................................................. 1—R. 4.
Runeberg, Fänrik Ståls sägner ..................................................................................... 2—R. 4.

¿ Älgskyttarne.............................................................................................. . 3, R. 4.
» Julkvällen .................................. ........... . ..................................................... 3, R. 4.

Tyska:

Lofgren, Tysk spraklära för skolundervisningen .................................... 1—R. 4.
» Tysk elementarbok ............................................. .............. . ....... ........... . ........ 1—3.

Morén, Tysk läsebok....................................................................................................... . 3, R. 4.
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, skolupplaga ....................................................................... R. 4.

Engelska:

Mathesius, Engelsk skolgrammatik..................................................................................... R. 4.
Afoelius, Engelsk elementarbok, 2:dra uppl...........................................................  R. 4.

Historia:
Odhner, Lärobok i fädemeslandets historia för skolans lägre klasser....................... 1—3.
Pallin, Lärobok i allmänna historien för allmänna läroverkens mellanklasser........ R. 4. 
Hildebrand och Selander, Atlas till allmänna och svenska historien för skolans

bruk, h. 1, 2 ............................................................................................................. R. 4.

Geografi:
Bäckman, Lärobok i geografien. För folkskolor sammendragen. (Bäckmans 

geografi n:o 2) ............................................................................................... 1—R. 4.
Kartböcker af Roth, Mentzer och Stieler .................................................................. 1—R. 4.

Matematik:
Berg, Räknelära för de allmänna läroverken och flickskolor ................................ 1—R. 4.
Sohlberg, Praktisk lärokurs i planimetri och stereometri för de allmänna läro

verkens nedre klasser samt för folkskolor............. ......................................... 3.
Petersen, Lärobok i elementerna af plana geometrien. Öfvers. af Rosén ......... R. 4.
Lindman, Elementarlärobok i algebra ....................................................................... R. 4.

¡ > Sämling af exempel och problem till algebra och oqvationslära........ R. 4.

Naturiära:
Almqvist och Lagerstedt, Lärobok i naturkunnighet, d. 1 ...... . ........................... 1.—R. 4.

» Lärobok i naturkunnighet, d. 2 .................................................................. R. 4.
Krok och Almqvist, Svensk flora för skolor, I ........................................................ 3, R. 4.
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b) Lärokurser.

Klassen 1.

Kristcnd^U; 3 t: Biblisk historia: gamla testamentet. Katekes: afslutning och re
petition af första hufvudstycket ; första trosartikeln. Bibelläsning. Bsalmer (66, 94, 204, 
342 samt följande för morgonböner och koralsång behöfliga psalmversar: 24: 3, 5; 50: 1, 
3; 63: 13, 14; 68: 4; 76: 1, 8; 77: 5, 6; 96: 1, 2; 106; 124: 1, 4; 138: 7, 8; 198: 5, 
6; 207: 2; 250: 1, 2). (Norin.)

Modersmålet, 5 t. : Innanläsning och öfning i muntligt återgifvande af det lästa 
samt af sagor och lättare berättelser. Af sprakläran Samma delar, som genomgåtts vid 
undervisningen i tyska språket. Satsbildnings- och rättskrifningsöfningar. (Norin.)

Tyska, 6 t.: Första kursen af elementarboken jämte motsvarande delar af sprak
läran. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Förberedande talöfningar. (Norin.)

Historia, 2 t.: Fäderneslandets historia till nyare tidens början. (Norin.)
Geografi, 2 t.: Kort öfversikt af världsdelarne och världshafvcn. Sveriges, Norges, 

Banmarks, Finlands och Kysslands geografi. (Karlson.)
Matematik, 4 t. : De fyra räknesätten med hela tal och decimalbråk. Tillämpning 

på nya sorter. Hufvudräkning. (Karlson.)
Naturlära, 2 t.: Det allmännaste af läran om människans kroppsbyggnad. Typer 

för däggdjuren. (Karlson.)

Klassen 2.

Kristendom, 3 t: .Biblisk historia: nya testamentet. Katekes: andra hufvudstycket. 
Bibelläsning. Psalmer (21, 50, 96, 119, 124, 250). (Norin.)

Modersmålet, 5 t.: Innanläsning: öfning i muntligt återgifvande af det lästa samt 
af sagor och berättelser; framsägning af inlärda poetiska stycken. Af sprakläran samma 
delar, som genomgåtts vid undervisningen i tyska språket. Satsbildnings-, interpunktions- 
och rättstafningsöfningar. (Kylén och Norin.)

Tyska, 7 t. : Elementarbokens andra kurs samt af tredje kursen st. 129, 135 och 
144; motsvarande delar af språklåran; repetition af forra årets kurs. Muntliga och 
skriftliga tillämpningsöfningar. Talöfningar. (Kylén.)

Historia, 3 t.: Fäderneslandets historia från nyare tidens början till Karl XII:s 
död. (Kylén.)

Geografi, 2 t.: Europas geografi. (Karlson.)
Matematik, 5 t. : De fyra räknesätten med allmänna bråk samt repetition af deci

malbråk och nya sorter. Hufvudräkning. (Karlson.)
Naturlära, 2 t. : Det viktigaste om ryggradsdjuren. Växttyper. Exkursionen (Karlson.)
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Klassen 3.

Kristendom, B t.: Biblisk historia: repetition af gamla och nya testamentet. Katetes: 
tredje, fjärde och femte hufvudstyckena. Bibelläsning. Psalmer (21, 22, 106, 119, 129, 
268). (Norin.)

Modersmålet, 6 t: Läsning af Fänrik Ståls sägner, Älgskyttarne och Julkvällen 
samt stycken i Läsebok för folkskolan; återgifvande af det lästa; framsägning af inlärda 
poetiska stycken. Sprakläran afslutad; satsanalys och satsbildningsöfningar. Rättskrif- 
ningsläran afslutad; interpunktions- och rättstafningsöfningar. Några mindre uppsatser 
på lärorummet. (Kylén.)

Tyska, 6 f.: Elementarbokens återstående systematiska stycken; 45 sidor i läse- 
boken. Formläran. Kasusläran samt några viktigare delar af den öfriga syntaxen. 
Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Förberedande öfningar med tysk skrifstil. 
Talöfningar. (Kylén.)

Historia, 3 t.: Fäderneslandets historia afslutad. (Norin.)
Geografi, 3 t. : De främmande världsdelarnes geografi. Repetition af Europas 

geografi. (Karlson.)
Matematik, 5 t.: Aritmetik: repetition af brak med tillåmpning på sorter; enkel 

och sammansatt regula de tri samt enklare exempel, tillhörande procenträkning. Hufvud- 
räkning. Geometri: åskådningslaran tillämpad på enklare planimetriska och stereometriska 
uppgifter. (Karlson.)

Naturiära, 2 t.: Zoologi: repetition af ryggradsdjuren. Botanik: undersökning och 
examinering af lefvan.de växter i och för organlärans inhämtande och florans använd- 
ning. Exkursionen Om spritdryekernas inverkan på människokroppen, enligt cirkuläret 
af den 4 november 1892. (Karlson.)

Realklassen 4.

Kristendom, 2 t: Bibellåsning: de 10 första kapitlen af Lukas evangelium. Öfver- 
sikt af innehållet i gamla testamentets böcker. Katekisation öfver första hufvudstycket 
samt första och andra artiklarna. (Norin.)

Modersmålet, 4 t: Läsning af Fänrik Ståls sägner, Älgskyttarne och Julkvällen 
samt stycken i Läsebok för folkskolan; framsägning af inlärda poetiska stycken. Sats- 
och interpunktionslära; rättskrifningsöfningar. 15 uppsatser. (Kylén.)

Tyska, 4 t.: 45 sidor i läseboken. Repetition af formläran. Kasusläran samt några 
viktigare delar af den öfriga syntaxen. Tillämpnings- och talöfningar. 15 temata. (Kylén.)

Engelska, 6 t. : Elementarbokens forra kurs samt st. 1—6 af señare kursen. Form
läran. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Talöfningar. (Kylén.)

Historia, 2 t.: Gamla tiden och medeltiden af allmänna historien. (Norin.)
Geografi, 3 t.: Europas geografi. (Karlson.)
Matematik, 5 t.: Aritmetik: repetition af foregående kurser; procent- och ränteräk- 

ning fullständigare genomgången samt bolagsräkning. Algebra: de enkla räknesätten med 
hela tal samt bråks forkortning. Geometri: satsema 1—58 med öfningsuppgifter. (Karlson.)

lefvan.de
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Naturiära, 2 t. : Det allmännaste af kemi ocli fysik. Zoologi : de ryggradslosa 
djuren. Botanik; repetition af växttyperna enligt läroboken; undersökning och bestäm- 
uing af lefvande växter. Exkursionen. {Karlson.)

c) Feriearbeten (sommaren 1896).

Till klassen 2.

Modersmålet: Välläsning: »Julen», »Biet» och »Nerke» (st. n:r 83, 138 och 149 i 
Läsebok för folkskolan).

Matematik: Räkning af följande exempel i Bergs räknelära: sid. 49: ex. 17—-23; 
sid. 50: ex. 28, 29, 31; sid. 55: ex. 26—30: sid. 56: ex. 55—59; sid. 61: ex. 63, 64, 
71, 72, 73; sid. 71: ex. 99, 101, 107, U3, 114.

Välskrifning: 20 skrifsidor efter forskrift samt afskrifning af »Ekorren» och »Viggo» 
(st. n:r 7 och 9 i Svensk rättskrifningslära af Kabner ocli Victo rin).

Till klassen 3.

Modersmålet: Utanläsning af »Stenbocks kurir» och »Hymn» (st. n:r 301 och 302 
i Läsebok for folkskolan).

Matematik: Räkning af följande exempel i Bergs räknelära: sid. 109: ex. 20; sid. 
110: ex. 40; sid. 111: ex. 10, 13; sid. 117: ex. 74; sid. 118: ex. 102; sid. 120: ex. 
44; sid. 122: ex. 96; sid. 147: ex. 40—45; sid. 149: ex. 29, 35; sid. 150: ex. 49, 50, 
51, 58; sid. 153: ex. 56, 62, 67; sid. 157: ex. 54, 57; sid. 158: ex. 60. 63, 64, 71, 
72, 75.

Välskrifning: 20 skrifsidor efter forskrift samt afskrifning af »Erik Slange» (st. n:r 
239 i Läsebok for folkskolan).

Till klassen 4.

Tyska: Öfversättning af »Die Geschichte von Kalif Storch» och »Scheik und Pascha» 
(st. n:r 23 och 24 i första afdelningen); utanläsning af »Der Thee» (st. n:r 10 i första 
afdelningen) samt de poetiska styckena n:r 8, 23 och 28, alit i Moréns tyska läsebok.

Matematik: Räkning af följande exempel i Bergs räknelära: sid. 181: ex. 56—66; 
sid. 190: ex. 148—155; sid. 191: ex. 156—158; sid. 195: ex. 187—196; sid. 201: ex. 
271—275; sid. 203: ex. 295—298; sid. 204: ex. 100—104.

Välskrifning : Skrifning med tysk stil af 20 skrifsidor enligt forskrift.
Dessutom hafva lärjungarne i donna klass att uppvisa 50 af dem själfva före eller 

under sommarferierna insamlade växter.
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Till klassen 5.

Tyska; öfversättning af »Die Schlacht bei Lützen» och »Die Geschichte von dem 
kleinen Muck» (st. n:r 6 och 9 i andra afdelningen); utanläsning af »Der Thee» (st. n:r 
10 i första afdelningen) samt de poetiska styckena n:r 8, 23 och 28, allt i Moréns tyska 
läsebok.

Geografi; Repetition af Skandinaviska halföns och Danmarks geografi.
Dessutom hafva lärjungarne i denna klass att uppvisa 100 af dem själfva före eller 

under sommarferierna insamlade växter.

5. Något ombyte af läroböcker har icke ägt rum. I klassen 3 hafva införts Älg- 
skyttarne och Julkvällen af Runeberg, att användas vid sidan af förut begagnade böcker. 
Angående läroböckerna i läroverkets nybildade klass R. 4 hänvisas till uppgifterna under 
mom. 4 a).

6. I välskrifning har undervisning meddelats 2 t:r i veckan åt klasserna 1 och 
2 samtidigt, 1 t:e i veckan åt klassen 3. Denna undervisning har bestridts af teck- 
ningsläraren.

7. Undervisningen i teckning har varit ordnad på följande satt:
Klassen 1 (torsdagar kl. 9—10): De två första häftena af Lindbloms ritkurser; 

teckning efter Stuhlmanns väggtaflor.
Klassen 2 (torsdagar kl. 9-—10): Lindbloms ritkurser afslutade; teckning efter 

Stuhlmanns väggtaflor.
Klassen 3 (måndagar kl. 2—3): Projektionsteckning af enkla fristående foremål 

samt teckning ur minuet och efter enklare ornament i gips äfvensom färgläggning.
Klassen R. 4 (måndagar och torsdagar kl. 2—-3): Teckning af enkla ornament, 

perspektivistisk teckning af klotsar, projektionsteckning af enkla naturforemål i forening 
med färgläggning samt teckning ur minnet; dessutom teckning efter pressade växtdelar, 
öfningar i dessas färgläggning och for de mera försigkomna de första grunderna i 
skuggning.

8. Musikundervisningen har varit ordnad på följande sätt:
I elementarsång hafva lärjungarne varit fördelade på två afdelningar, och har hvar 

afdelning undervisats två halftimmar i veckan. Lägre afdelningen, omfattande klassen 1, 
har öfvats i notläsning och tonträffning, undervisats om de musikaliska tecknens bety- 
delse och' användning samt sjungit enstämmiga sanger. Högre afdelningen, omfattande 
klasserna 2, 3 och R. 4, har erhällit fortsatt öfning i notläsning och tonträffning, under
visats om tonslag och tonarter, takt, rytm och tempo samt de musikaliska termerna 
äfvensom sjungit en- och tvästämmiga sånger.

I korsang hafva samtliga i sångundervisningen deltagande lärjungar öfvats en timme 
gemensamt hvarje vecka.

I instrumentalmusik har lämnats undervisning i orgelspelning en timme i veckan.
Vid sångundervisningen hafva användts Lärobok i sang af L. A. Lundh samt sång- 

böcker af G. Bergdahl och Jul. Hammarlund.
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Vid koralsången och orgelspelningen hafva Lewerths koralbok samt de af Norén 
och Morén i gammalrytmisk form utarbetade koralerna begagnats.

9. Redogörelse för de gymnastiske öfningarna.

(Rörande vårterminen 1895 hänvisas — utom hvad angår nedanstående tabellariska 
uppgift — till redogörelsen for låsåret 1894—1895.)

1. Antalet i gymnastik deltagande lärjungar utgjorde under hostterminen 29, af 
hvilka 1 afgick under terminens lopp.

Lärjungarne utgjorde före den 24 september en afdelning; från och med nämnda 
dag voro de fördelade på två afdelningar, beroende på olika kroppsutveckling.

Tabellarisk uppgift å antalet lärjungar, som vid Askersunds allmänna läroverk på 
grund af nedanstående orsaker icke deltagit i de ordnade kroppsöfningarna eller hän- 
visats till särskild afdelning eller rote för svagare lärjungar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S j « d o m

3
Termin och klasser.

ö 5

g 5
S OQ 3 

2 »!

U> 'n
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Vårterminen 1895.
Icke deltagande: 

klasserna 1—3
Summa

Hån visade till svagaf- 
deln. eller svagrote: 

klasserna 1—3
Summa

Höstterminen 1895.
Icke deltagande: 

klasserna 1—4
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De till svagafdelning hänvisade lärjungarne hafva varit befriade från starkare spänn- 
böjande rörelser och häfröwser samt från sprang.

2. Under höstterininen sysselsattes lärjungarne före den 24 september hufvudsak- 
ligen med lekar under lärarens tillsyn och ledning; efter nämnda tid har endast öfvats 
pedagogisk gymnastik.

Gymnastiköfningarna togo sin början den 3 september, sedan lärjungarne foregående 
dag undersökts af skolans läkare, och slutade på terminens sista dag, den 19 december. 
De hafva ägt rum kl. 3—3,3 0 e. m. tisdagar och fredagar samt kl. 11—11,3 0 f. m. 
öfriga läsdagar. Båda afdelningarna hafva undervisats samtidigt.

Ofningarna voro inställda den 29 november (allmän lofdag, se mom. 1).
3. Biträdande gymnastiklärare har icke varit anställd.
4. Ofningarna hafva haft ett godt infly tande på lärjungarnes kroppsutveckling och

hålsotillstånd.

B. Lärarne.

10. Lärarnes tjånsteåligganden hafva under host,terminen varit fördelade på föl- 
jande sätt:
T. f. rektorn HJ. KYLÉN har undervisat i modersmålet 3 t:r i 2. 3 t:r i 3, 3 t:r i 3 

och R. 4 gemensamt, 1 t:e i R. 4; i tyska 3 t:r i 2, 2 t:r i 2 och 3 gemen
samt, 2 t:r i 2 gemensamt med engelska i R. 4, 4 t:r i 3 och R. 4 gemensamt; 
i engelska 4 t:r i R. 4 (samt 2 t:r i R. 4 gemensamt med tyska i 2 — se ofvan); 
i historia 3 t:r i 2............................................................. tillsammans 28 t:r
samt rättat svenska och tyska skripta i R. 4.

V. kollegan L. NORIN^har undervisat i kristendom 3 t:r i 1, 2 t:r i 2, 2 t:r i 3, 1 t:e 
i 2 och 3 gemensamt, 2 t:r i R. 4; i modersmålet 3 t:r i 1, 2 t:r i 1 och 2 
gemensamt; i tyska 5 t:r i 1, 1 t:e i 1 gemensamt med historia i R. 4; i hi
storia 2 t:r i 1, 3 t:r i 3, 1 t:e i R. 4 (samt 1 t:e i R. 4 gemensamt med 
tyska il — se ofvan) ...................................................  tillsammans 27 t:r
samt ledt den dagliga morgonbönen.

V. kollegan A. F. KARLSON har undervisat i geografi 2 t:r i 1, 2 t:r i 2 och R. 4 
gemensamt, 3 t:r i 3, 1 t:e i R. 4; i matematik 4 t:r i 1 och 2 gemensamt, 
1 t:e i 2 och 3 gemensamt, 2 t:r i 3, 2 t:r i 3 och R. 4 gemensamt, 3 t:r i 
R. 4; i naturlära 2 t:r i 1, 2 t:r i 2, 2 t:r i 3, 2 t:r i R. 4 ... tillsammans 28 t:r.

V. teckningslärarne O. I. ST.ENBORG (t. o. m. den 23 september) och D. S. LILLIE- 
HÖÖK (från den 24 september) hafva undervisat 2 t:r i teckning, 2 t:r i räl- 
skrifning, 1 t:e i teckning och välskrifning gemensamt . tillsammans 5 t:r.

V. gymnastiklärarne L. NORIN (t o. m. den 23 september) och D. S. LILLIEHÖÖK 
(från den 24 september) hafva undervisat 3 t:r i gymnastik ... tillsammans 3 t:r.

8
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V. läraren i sang och musik N. G. KJELLANDER har undervisat 3 ter i musikens 
teori och sang samt 1 tee i instrumentalmusik ........ tillsammans 4 ter.

Under vårterminen hafva följande förändringar inträdt:
V. kollegan A. F. KARLSON har undervisat i geografi 2 t:r i 1, 2 t:r i 2 och R. 4 

gemensamt, 3 ter i 3, 1 t:e i R. 4; i matematik 2 t:r i 1, 2 t:r i 1 och 2 ge
mensamt, 2 ter i 2, 1 t:e i 2 och 3 gemensamt, 2 t:r i 3, 2 t:r i 3 och R. 4 
gemensamt, 3 t:r i R. 4; i naturlära 2 ter i 1, 2 ter i 2, 2 t:r 3, 2 ter i 
R. 4 .......... ................................................ ........................... tillsammans 30 t:r.

V. teckningslärarne D. S. LILLIEHÖÖK och O. L STENBORG hafva undervisat i teck- 
ning och välskrifning, den forre t. o. m. den 11 maj, den señare från den 
12 maj.

V. gymnastiklår ar ne D. S. LILLIEHÖÖK och L. NORIN hafva undervisat i gymnastik, 
den forre t. o. m. den 11 maj, den señare från den 12 maj.

I öfrigt hafva under vårterminen inga förändringar inträdt i afseende på lärarne 
eller deras tjånsteåligganden.

11. Kollegan L. G. Helén har på grund af styrkt sjukdom varit tjånstledig från 
låsårets början t. o. m. den 29 februari.

V. tecknings- och gymnastikläraren D. S. Lilliehöök har från den 12 maj varit 
på grund af militar tjänstgöring hindrad att enligt förordnande uppehålla tecknings- och 
gymnastiklårarebefattningarna vid läroverket.

12. Läroverkets inspektor, kontraktsprosten, L. N. O., teologie och filosofie doktorn 
F. Wallin i Viby afgick den 1 juli 1895 från inspektorsbefattningen, sedan H. H. Eforus 
beviljat hans dårom framstållda begåran.

Samtidigt afgick, sedan ansökan dårom af H. H. Eforus beviljats, t. f. rektorn J. 
G. Spangenberg från rektorsbefattningen for att återtaga sin tjänstgöring som adjunkt 
vid Örebro högre allmänna läroverk.

Doktor Wallin och rektor Spangenberg hafva, den förre sedan år 1865 i egenskap 
af inspektor, den señare från år 1886 såsom t. f. rektor, haft ledningen af detta läro
verk sig anförtrodd. Jag anhåller att på detta sått få till dem framföra ett tack for 
allt, hvad de hårunder verkat för dess bästa. Särskildt är det mig en kår plikt att hår 
betyga min erkänsla för den välvillighet, hvarmed de bistodo mig vid de atgärder för 
läroverkets utvidgning, hvilka måste vidtagas, innan de lämnat sina resp. befattningar. 
Det är min lifliga förhoppning, att vår skola måtte liksom hittilis, så ock allt framgent, 
få vara foremål for doktor Wallins och rektor Spangenbergs in tresse och käriek.

Till inspektor efter doktor Wallin har forordnats kyrkoherden A. W. K. Callman- 
der i Lerbäck.

Undertecknad, adjunkt vid Nyköpings högre allmänna läroverk, erhöh den 27 fe
bruari 1895 H. H. Efori förordnande att tilis vidare uppehålla rektorsbefattningen, som 
af mig tillträddes den 1 juli s. å. O J
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På grund af vederbörliga förordnänden hafva i öfrigt följande lårare tjänstgjort:
a) under hostterminen:

filosofie kandidaten L. Norin såsom v. kollega i ledighet;
filosofie kandidaten A. F. Karlson såsom vikarie för kollegan L. G. Helén;
agenten O. I. Stenborg såsom v. lårare i teckning från höstterminens början t. o. ni. 

den 23 september;
filosofie kandidaten L. Norin såsom v. lårare i gymnastik under samma tid;
löjtnanten vid Kongl. Jämtlands fältjägare-reg:te D. S. Lilliehöök såsom v. lårare i teck

ning och gymnastik under den återstående delen af hostterminen;
folkskoleläraren N. G. Kjellander såsom v. lårare i sang och musik;

b) under vårterminen :
filosofie kandidaten L. Norin såsom v. kollega i ledighet;
filosofie kandidaten A. F. Karlson såsom vikarie för kollegan L. G. Helén från ter

minens början t. o. m. den 29 februari, såsom af kollegan Heléns sterbhus af- 
lönad vikarie från den 1 mars t. o. m. den 30 april samt från den 1 maj till 
vårterminens slut såsom v. kollega i ledighet;

löjtnanten D. S. Lilliehöök såsom v. lårare i teckning och gymnastik från vårterminens 
början t. o. m. den 11 maj;

agenten O. I. Stenborg såsom v. lårare i teckning från den 12 maj till vårferminens slut; 
filosofie kandidaten L. Norin såsom v. lårare i gymnastik under samma tid;
folkskoleläraren N. G. Kjellander såsom v. lårare i 'sang och musik.

13. Den 29 februari innevarande år afled kollegan, filosofie doktorn L. G. Helén.
Lorent;; Georg Helén var född den 24 juli 1824 i Hvarf, Skaraborgs lån, blef stu

dent i Upsala 1841, tillhörde under sin studietid Södermanlands-Nerikes nation, aflade 
år 1851 fullståndiga prof for fiiosofiska graden, tjänstgjorde under åren 1851—53 vid 
åtskilliga åmbetsverk i hufvudstaden samt såsom kanslist i konstitutions-utskottet vid 
1853—54 års riksdag, ägnade sig dårefter under några år uteslutande åt enskild affärs- 
verksamhet, tjänstgjorde från hostterminen 1862 t. o. m. hostterminen 1863 såsom v. 
kollega vid Jakobs allm. läroverk i Stockholm, utnåmndes den 11 november 1863 till 
kollega i matematik, naturvetenskap, historia och geografi vid Södertelje pedagogi samt 
den 22 februari 1867 till kollega i kristendom, naturvetenskap och historia vid här- 
varande allmänna läroverk.

Under sin tjänstgöringstid i Södertelje var doktor Helén sekreterare hos stadsfull- 
mäktige därstädes; har i detta samhålle anlitats i kommunala värf såsom ledamot af 
pröfnings- och taxeringsnämnder samt drätselkammaren m. m. ; var från slutet af år 
1885 infill sin död justitieministerns ombud i tryckfrihetsårenden.

I nära tre decennier tillhörde sålunda doktor Helén vart läroverk. Med varmt 
och lefvande intresse ägnade han sig åt undervisningen; med skicklighet, kraft och aldrig 
svikande nit och plikttrohet handledde han ungdomen, till dess, alder och tilltagande 
sjuklighet tvang honom, som redan under de närmast foregående åren varit tjänstledig 
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för kortare tider, att från början af innevarande låsår först hos H. H. Eforas, sedan 
hos Kongl. Maj:t söka tjånstledighet, som också vardt honom beviljad.

I kår hågkomst hos vanner utom och inom skolan, så lårare som lärjungar, skal! 
den vänsälle mannen och nitiske låraren for visso bevaras. Frid öfver hans minne!

14. Rektorsbefattningen, två koüegabefattningar och lårarebefattningarna i teckning, 
gymnastik samt, sang och musik åro ej med ordinario innehafvare besatta.

C. Lärjungarne.

15. De närvarande lärjungarnes antal höstterminen 1895.

Klasser. Gemenaamma 
linien. Reallinien. Summa.

1......................................................
2 ....................................................
3 ....................................................

15
4
4

7

15
4
4
74 ....................................................

Summa 23 7 30

Anm. Ingen lårjunge frånvarande under terminen.

De närvarande lärjungarnes antal vårterminen 1896.

K l a s s e r. Gemensamma 
linien. Reallinien. Summa.

1 .. 16 — 16
2
3 ..

3
4

3
4

4 .. — 7 7
Summa 23 7 30

Anm. Ingen lårjunge frånvarande under terminen,
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19. Ant,al, i teckning, / musik, samt i gymnastik undervisade lärjungar höstter- 
minen 1895.

A f d e 1 n i n g a r 
och

Närvarande 

lärjungar.

Teckning. Musik. Gymn- 
öfoingar.

Lärjungar. 
som deltagit

Lärjungar, som 
undervisats i

Lärjungar, 
som deltagit i

i obligatorisk 
teckning

elementar- 
och körsang.

instrumental
musik.

gymn.- 
öfningar.

1 .................................................... 15
4
4
7

15
4
4
7

15

1
4

2
1

15
3
4
7

2 ....................................................
3 ....................................................
R. 4 ...............................................
Gemensamma linien ..................
Reallinien .....................................

23
7

23
7

19
4

6
1

22
7

Summa 30 30 23 7 29

20. Till öfverläsnihg af hemläxor tyckas lärjungarne hafva allmänhet för hvarje
dag användt:

i klassen 1 med läxor i
» » 2 » » »
» » 3 » » »
» » R. 4 » » »

medeltal i 2 ämnen
» » 2 à 3 »
» » 2 à 3 »
» » Q »

t. 
1 ‘/4 t 
1 t. 
1 3/4 t.

Dèssutom tyckas de skriftliga hemarbetena i klassen R. 4 hafva upptagit i medel- 
tal 1 x¡., timme i veckan.
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21 a Höstterminen 1895.
Tabellarisk uppgift frem Askersunds allmänna läroverk öfver lärjungarnes kropps

Askersund, den 21 December 1895.

A. G. Sven Lysander.

21 b. Tabellarisk uppgift â antalet sjuke och sjukdomar bland lärjiMgarne vid

Askersund, den 21 December 1895.

A. G. Sven Lysander.
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Antal inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1895.

På andra tider än de i tabellen upptagna har ej någon flyttning inom läroverket 
förekommit.



64 Askersunds läroverk.

Lärjungarnes omsättning höstterminen 1895.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Närvarande lärjungar i afdelningen 
den 15 september

Lärjungar afgångne från läroverket 
i afdelningen

Afdelningar 
och 

linier.

K
 var 

i afdelningen från 
foregående term

in.

vid höstterm
i- 

S c S 
uens början.

oI «
-

"n 
vid foregående; 

— ~ z 
term

ins slut. 
!

br:

Inskrifne 
i läroverket 

under term
inen.

S 
u ni 

m 
a.

från term
inens början 

till och 
m

ed 
14 

septem
ber.

från och 
m

ed 
15 sep

tem
ber till term

inens 
slut.

under näst följande 
m

ellanterm
in.

S 
u 

m 
m 

a.

1.....................................
2..........

3.....................................  
.........................

1 2
3 •1

1

15
1

(i

15
4
4
7

—
1 
__

lili 1

Gemensamma linien ...
Reallinien .....................

1 5 1
1

16
6

23
7

— 1 — 1

Summa 1 5 2 22 30 — 1 — 1

23. Af de under läsäret inskrifne hafva förut 
bevistat läroverk, nämligen senast

folkskol a ......................................................... 14
allmänt läroverk (Askersunds)....................... 6
enskildt » .......................................... 2

endast undervisats i hemmen.................................... 1
Summa 23.

25. Från läroverkets särskilda klasser hafva under kalenderåret 1895 följande lär
jungar afgått:

a) under vårterminen och följande mellantermin :
från klassen 3 :

Gustaf Ludvig Bromander 
Richard Daniel Nordqvist 
Karl Axel Boström 
Paul Edvard Rudebeck 
Karl Backgren

med fullständigt afgångsbetyg, vid 
höstterminens början återkomna till 
läroverkets nyinrättade fjärde klass,
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Karl Hugo Karlsson med fnllständigt afgångsbetyg till högre allm. 
läroverket i Örebro,

Erik Birger Esk utan fnllständigt afgångsbetyg och utan uppgift om 
tillämnad lefnadsbana ;

från klassen 2:
Knut Hjalmar Malmgren till högre allm. läroverket i Norrköping;

b) under höstterminen och följande mellantermin:
från klassen 2:

Erik Karsberg utan uppgift om tillämnad lefnadsbana.

26. Under sist förflutna kalenderår hafva till lärjungarne utdelats såsom : 
K ronor.

Stipendier....................................................................... ®,8 7
Premier ....................................................................... 44,5 0
Understod....................................................................... 33,40

Summa 137,7 7

27. Uppgifter för hvardera terminen af lasåret angående antalet befriade från 
terminsafgifterna m. m. ■

Höst- Vår-

Befriade från afgift till: ——______
endast biblioteks- och materielkassan............................................... — —

» byggnadsfonden ....................................................................... 3 3
båda ofvannämnda kassor .................................................................. 14 13

Ej befriade från någondera afgiften ......................................................... 13 14
Summa närvarande lärjungar 30 30

Afgiften till Ijus- och vedkassan har utgjort 6 kr. 50 öre under höstterminen och 
6 kr. 50 öre under vårterminen samt erlades af 30 lärjungar under den forra terminen 
och af 30 under den señare.

D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.

28. Boksamlingen har ökats
a) genom inköp af: Pedagogisk tidskrift; Ny ecklesiastik-tidning 1896; Zimmerman 

och Stjernstedt, Samling af författningar m. m. rörande allmänna läroverken; Sveriges 
statskalender 1896;

b) genom gåfvor:
genom vederbörande ämbetsverk: årsredogorelser för de allmänna läroverken 1894 

—1895; Bidrag till Sveriges officiela statistik P) undervisningsväsendet 23 och 24;
<>
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Handlingar angående lårarnes vid elementarläroverken enke- och pupillkassa 1890—1892; 
Burman, Vägledning i kartritning, kurs 1; Svensk författningssamling med bihang;

af baron O. Dickson, Göteborg: Stuxberg, Sveriges och Norges fiskar;
af förläggarne: några nyutkomna skolböcker;
af Svenska turistforeningen: Svenska turistforeningens årsskrift för 1895, 5 ex., att 

utdelas som premier eller på annat lämpligt sått spridas inom läroverket.
För teckningsundervisningen hafva inköpts 10 st. Stuhlmanns ritmodeller för kon- 

turteckning.
Alla för undervisningen i naturlära i klassen R. 4 behöfliga glas och kemikalier 

hafva som gåfva lämnats af apotekaren O. E. Centerwall, och får jag harmed till apo
tekaren Centerwall framföra läroverkets tacksamhet för det intresse, han sålunda visat 
detsamma.

F. Ekonomiska förhallanden.

31. Uppgifter om nedan nämnda till läroverket hörande kassors ställuing kalender
året 1895.

Kassaus rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll- 
ning vid 

årets 
början.

Summa 
in- 

komster.

Skuld 
vid 

årets slut.
Summa.

Skuld 
vid 

årets 
början.

Summa 
utgifter.

Behåll- 
ning vid 

årets slut.
Summa.

Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. Ö. Kr. Ö. Kr. Ö. Kr. Ö. Kr. Ö.

Byggnadsfonden ................... 2,905 29 197 45 - 3,102 74 — 11 13 3,091 61 3,102 74
Lj ns- och vedkassan............... — — 353 — - 353 — 8 24 330 80 13 96 353 —
Biblioteks- o. materielkassan . 600 — 169 50 — 769 50 7 79 161 71 600 — 769 50
Premie- och fattigkassan....... 651 26 72 05 — — 723 31 — — 75 90 647 41 723 31

Summa 4,156 55 792 — — — 4,948 55 16 03 579 54 4,352 ¡98 4,948 ¡55

32. Summariska uppgifter för det sist förflutna kalenderåret öfver de belopp, som 
utgått för underhall och tillökning af

a) boksamlingen ............................................................. 25 kr. 63 öre
b) den öfriga undervisningsmaterialen .,..................... 3 » 50 »
c) inredningsmaterielen................................................... 8 » 61 »
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G. Examina och terminsafslutning m. m.

33. Efter afgänÄpröfning, som ägde rum i sammanhang mecí examen vid Sistlidne 
vårtermins slut, förklarades sex lärjungar berättigade att afgå till fjärde klassen af ett 
allmänt läroverk.

34. Höstterminen afslutades den 19 december. Innevarande vårtermin kommer 
att afslutas med offentlig årsexamen tisdagen den 2 juni kl. 9 f. m.—1 e. m. Slut- 
öfning i sang halles kl. 12—12,3 0 e. m. Därefter tillkännagifvas flyttningar samt ut- 
delas stipendier, premier och understöd, hvarefter ungdomen hemförlofvas.

35. Den allmänna undervisningens gynnare och vänner inom staden och orten 
samt ungdomens föräldrar och målsman inbjudas att med sin närvaro höja betydelsen 
af denna högtid.

36. Nästkommande hösttermin tager sin början lördagen den 29 augusti kl. 10 
f. m., då intrudes- och flyttningssökande hafva att installa sig. Upprop med läroverkets 
samtliga lärjungar anställes mandagen den 31 augusti kl. 1 e. m.

Askersund i maj 1896.

HJALMAR KYLÉN,
t. f. rektor.



Feriearbeten sømmaren 1896.

Till andra klassen.

Modersmålet. Välläsning: 43:dje stycket (»Slaget vid Svolder») i Ekmarks svenska 
läsebok för de allmänna läroverkens tre lägsta klasser (3:dje upplagan, l:sta delen).

Matematik.
1. 40168 + 6469 65485 + 95847 + 43584 -¡- 897 + 658 4- 844 4 9835.
2. 9165 + 1298 4 9 + 6984 4 3698 4- 162 4~ 8 4 4859 -|- 84 - 5328 4- 926.
3. 90084 4- 7421 + 3138 4- 75968 4 7935 + 5872 4- 26 4 543 4 35467.
4. 84798 4- 3145 4- 769 + 9898 4- 35409 4 17 4- 23 495 4 4068 4- 869 4 843.
5. 449253 4 846 4-136068 4 5143837 4 50078 4 279846 4- 189.
6. 2983759 4 36586 4 928 4 8684 4 9827 4 6900415 4 314929 4 2090781.
7. 506048 4 847 4 375 4 6446 4 6784409 4 45480 4 7612 4 9546861.
8. 74281664 4 469838 4 849 4 6495 4 1575260 -f- 8924 4 567002884.
9. 63857 4 748 4 5689 4 29583 4 325 4- 46 4 9564 1957 4 792 4 53621 4 36

4 4825.
10. 654321 4 8978608 4 590437 4 66894 4 79 4 9867 4 278 4 14 4 88 4 979 

6785.
11. 7013002 — 4082768. 21. 3570 X 2869000.
12. 90671356 — 49197387. 22. 48200 X 6593740.
13. 9019100 — 7335007. 23. 60097 X 54280693.
14. 703149218 — 605487741. 24. 790004 X 75849200.
15. 1600250165 — 18549078. 25. 28 X 593 X 6417.
16. 9257360004 — 874295993. 26. 10 X 1000 X 296187.
17. 5700004801 — 4730989554. 27. 500 X 907 X 8431.
18. 548001 — 20018 — 498006. 28. 10 X 24 X 35 X 68 X 79.
19. 3900000 — 878059 — 1659008 — 

754006.
29.
30.

75009 X 1000 X 608034.
8070 X 300 X 1000 X 569.

20. 909051010039 — 46872000586. 31. 9164800 : 256.
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32. 33500472 : 376.
33. 2783170 : 395.
34. 13165783 : 2809.
35. 245714461 : 4725.
36. 3627161410 : 5965.
37. 324518992 : 69002.

38 a). 6908713 : 1000.
b) . 6908713 : 6000.
c) . 6908713 : 100000.

39. 43611806 : 142058.
40. 354198052 : 8237164.

Välskrifning. De första 20 sidorna i Heikes skrifbok n:r 2. Afskrifning af 38:de 
stycket (»Styrbjörn Starke»), 39:de stycket (»Jomsborg») och 52:dra stycket (»Bengt lag- 
man och Sigrid den fagra») i Ekmarks svenska läsebok för de allmänna läroverkens tre 
lägsta klasser (3:dje upplagan, l:sta delen).

Till tredje klassen.

Modersmålet. Utanläsning af styckena n:r 45 »Fosterjorden», n:o 53 »Den lilla 
kolargossen, n:o 55 »De små fåglarnes klagan» i Ekmarks svenska läsebok, 2:dra delen.

Matematik.
1. 5,30 2 + 0,3052 + 6,5 3 1 + 1,3 5 + 4,073 1 + 9,6 0 8 + 23,81 + 3,2 5 0 7.
2. 9,9 8 + 5,3 d~ 8,9 9 + 9,7 + 6,5 8 d_ 7,3 6 + 9,51 + 48 + 0,8 7 + 7,9 + 4,7 9 + 5,6 

+ 7,0 9 + 8,5 3.
3. 14,1 221 + 7,8965 + 2,4087 + 9,40 5 + 8,684 9 + 4,07 95 + 3,4 0 3 2.
4. 45 d- 7,5 d- 7,5 83 d" 6,57 48 d- 5,029 d- 6,4106 d- 8,9 3 7 d- 11,1 407 + 9,8 9 5.
5. 9,343 + 0,98 d- 0,8 d~ 7,853 + 0,875 + 0,459 + 0,44 + 1,25.
6. 0,635 d- 0,9087 d- 0,6745 + 0,809 + 0,6349 + 0,0076 + 0,0908 d” 0,7469,

7. 2f + lH + 51 + 3A+7U
8. i + VA + A + l + A + R
9. 2j + G + Ä + + + H

10. 1 j + 2f + A + H + 2H.
11. 1A + 2Ü + 3A+U
12. 1 Ad-311+-4^ + ^%

13. 5,7 03 4 — 5,6 847 5.
14. 3-— 2,00 7 6.

15. 141,6—14,16.
16. 13,3 607 — 5,3 6.

17. 4,2 — 1,8 9 2.
18. 0,07 — 0,0007

21. 4IH —3.
22. 4 —3 Hi

23. 3U —2%.
24. 5 — 3 A
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25. 0,7 0 6 X 900. 27. 1,1 87 5 X 16. 29. 5,027 X 100 X 0,1.
26. 5,0 8 X 4,7 5. 28. 0,8 7 5 X 4,9 6. 30. 50 X 7,36 X 1,0 7 5.

31. II X 165. 33. 2 A X 3|. 35. 1 X 2| X 1A X 31
32. il X 11- 34. 41 X Ht 36. 20 X Th X 4 il X I

37.
38.

41.

635,4 : 900.
24,13 : 4,7 .
Förvandla till decimalbråk:

1 9tuu-

39.
40.

42.

2,3673 : 39.
16,5 4 3 1 5 : 5,7.

9 9
1 2 5-

43. 341: 33. 45. 364 : lï- 47. 3A:6|
44. HA 2 A 46. î 6 2 . 2 7 

rrsr • 35. 48. 36f:4i

Välskrifning. De första 20 sidorna i Heikes skrifbok n:o 5. Afskrifning af fjärde 
stycket (»Om behofvet af rörelse») i Ekmarks svenska läsebok, andra delen.

Till fjärde klassen.

Tyska. Öfversättning; Morén, Tysk barn- och ungdomslitteratur, st. 21 »Die Waisen», 
ütanläsning: Samma bok, st. 2, 3, 4, 8, 10.

Matematik.
1. Huru manga kr. förtjänar under 4 veckor en arbetare, som har 8,5 0 kr. i veckan?
2. Nils köper i en bod kaffe för 2,5 kr., socket för 1,7 5 kr. och risgryn för 0,8 5 

kr.; huru många kronor skall han därför béfala?
3. 7 kvinnor hafva förtjänat 16,8 kr. ; huru många kr. får hvar och en af dem vid 

lika fördelning?
4. Huru många kronor utgöra 6,7 5 österrikiska guiden, då en gulden motsvarar i 

värde 1,6 kr.?
5. Till en väf erfordras 2 kg. bomullsgarn, men man åger blott 8,5 kg.; huru många 

kg. måste man då köpa?
6. I en båt lastades 844 kg. mjol, 68 kg. kaffe, 210,5 kg. socket och 15,8 kg. ris

gryn; huru tung var lasten, uttryckt i ton?
7. 14 gr. 3 dg. 6 cg. 8 hg. 3 dg. 7 mg. -4 99 kg. 9 hg. 94 gr. 9 dg. 9 cg.

9 mg. -L 6,0 0 1 gr. — ?
8. 100 hl. — 6 hl. 27 1. 9 dl. = ?
9. 33 X ? kbm. 683 kbdm. = ?
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10. Hura manga gânger innehållas 39 kvm. i 2 har 93 ar 67 kvm.?
11. Huru stor omkrets har en tradgård, som har alla fyra sidorna lika stora, om hvar- 

dera är 19 Tt m.?
12. En tomt, som innehåller 7431 kvm., delas, så att den ena delen utgör 4351 kvm.; 

huru stor är den andra delen?
13. Huru mycket jord kan man på dagen plöja med 3 par dragare, då man beräknar 

31 har for hvarje par?
14. Om en kvarn mal 51 hl. i timmen; huru lang tid åtgår då för att mala 55 hl.?
15. Af en skeppslast säd på 3 000 kg. mâste f kastas öfver bord; huru många kg. säd 

utgjorde förlusten ?
16. Huru mycket hafre åtgår om året för 8 hästar, om hvarje hast får 16% hl.?
17. Hvilket tal skall läggas till 43för att summan skall blifva 53i?
18. Med hvilket tal skall 3181 minskas, om resten skall blifva lika med skillnaden mellan

talen 331 och 281?
19. Med hvilket tal skall | multipliceras för att man till produkt skall erhålla |?
20. Från hvilket tal kan /T tagas jämt 7 | gang?
21. Om man för 3 kr. kan köpa 1,5 kg. af en Vara, huru mycket af samma vara får

man för 6,3 kr.?
22. En vattencistern, som år 0,9 m. hög, rymmer 5,4 hl.; huru mycket skulle den 

rymma, om den vore 1,2 m. hög?
23. Om till en rock åtgå 3 m. 2 dm. 5 cm. tyg, som är 1,5 m. bredt; huru mycket 

skulle åtgå, om tyget vore 0,2 5 m. smalare?
24. Om ett dussin apelsiner kostar kr.. huru mycket kosta 18 apelsiner?
25. Om en arbetare på 41 dagar förtjänat 8,1 kr.; huru stor biir med samma dags-

penning hans förtjänst under 16 4 dagar?
26. För att bekläda en vägg ha åtgått 8 rullar tapeter af 0,9 m. bredd; huru många 

rullar skulle åtgått, om tapeteus bredd varit 8 dm.?
27. Till utfodring af 8 hästar hafva på 70 dagar åtgått 50 hl. hafre; huru länge hora 

då 15 hl. hafre räcka för 4 hästar?
28. Om man af 5 kg. garn har erhållit en väf af 15 m. längd och f m. bredd; huru

bred lika tat väf kan då erhållas af 8 kg. garn, då väfvens längd skall blifva
16 m.?

29. Till en mur hafva åtgått 864 stenar, då hvårje sten är 1 m. lang, m. bred och
0,12 5 m. tjock; huru många stenar skulle hafva åtgått till samma mur, om
stenarna varit m. långa, 0,2 m. breda och 1 m. tjocka?

30. Då i cinober ingå 81 s proc. kvicksilfver; huru mycket kvicksilfver finnes i 7,5
kg. cinober?

31. En person inköpte ett parti smör för 2 627 kr. och såide det med 5 proc. vinst;
huru mycket a) förtjänade han och b) fick han för smöret vid försäljningen?

32. Huru stor är inköpssumman, då vinsten vid försäljningen är 59,4 kr. och utgör 
4 4 proc. af inköpssumman?
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33. En handlande inköpte ett parti kaffe för 2 350 kr. och såide det med 34 proc, 
vinst; burn mycket fick han vid försäljningen?

34. Om en person saljer en vara för 240 kr. och därvid förtjänar 20 proc:; huru stor 
är inköpssumman?

35. En låda med varor vägde 42 kg.; om lådans vikt var 5 proc. däraf, hvad är då 
netto vikten?

36. Om 1 kg. kaffe genom bränningen förlorar 125 gr. i vikt; harn många procent 
ntgör viktsförlusten ?

37. Huru stor är räntan på 1 580 kr. efter 6 proc. under 111 månader?
38. Huru stor är räntan på 6 859,8 kr. efter 4 4 proc. under 55 dagar?
39. Beräkna räntan på 650 kr. efter 44 proc. från den 12 maj till den 16 november 

samma år.
40. Hvad är räntan på 730 kr. efter 3,7 5 proc. från den 3 oktober 1877 till den 15 

april 1888?
41. Huru stort . kapital behöfves för att få 1,3 kr. i ränta under 20 dagar efter 

5 proc.?
42. Huru stort måste det kapital vara, som på 288 dagar lämnar 16,8 kr. i ränta efter 

3 4 proc. årlig ränta?
43. Ett kapital, som insättes i en bank den 1 februari och uttages den 6 juni samma 

år, gifver en ränta af 50,1 kr. Huru stort är kapitalet, om banken betalar ränta 
efter 44 proc.?

44. Huru stort kapital lämnar 172,2 kr. i ränta efter 5-} proc. från den 19 juli 1888 
till den 3 januari 1889?

45. Huru lang tid åtgår för att räntan på 756 kr. efter 5 4 proc. skall stiga till
15,12 kr.?

46. Huru lång tid åtgår för att räntan på 1125 kr. efter 5,7 5 proc. skall stiga
till 5,7 5 kr.?

47. Huru stor är procenten, om räntan på 1 925 kr. för 45 dagar är 19,2 5 kr.?
48. Huru stor är procenten, om räntan på 857,25 kr. för 5 månader är 11,43 kr.?
49. Huru stor är procenten, då 840 kr. inbragt i ränta 21,3 5 kr. från den 19 novem

ber 1887 till den 21 mars 1888?
50. Huru stor är procenten, då ett kapital på 705,6 kr. inbragt i ränta 7,84 kr. från 

den 13 februari till den 23 maj samma år?

Välskrifning. Ett särskildt för detta åndamål med tysk skrift och tysk text an- 
ordnadt 20-sidigt hafte, som finnes tillgängligt i Rohloffs bokhandel.
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Till leinte klassen.

Tyska. Öfversättning: Morén, Tysk läsebok, 2:dra afdelningen, st. 1 »Der Neffe 
als Onkel», de 25 första sidorna. Utanläsning: samma bok, st. 1, 2, 5, 6, 8, 13.

Geografi. Repetition af Skandinaviska halföns och Danmarks geografi.

Till sjette klassens nedre afdelning.

Tyska. Der Trilpetritsch und andere Geschichten von H. Seidel. 66 pag.
Geografi. Svensén, Jorden och människan: Allman öfverblick, omfattande Hafvct, 

Landet, Klimat och Naturalster.

Till sjette klassens öfre af'delnin»-.

Modersmålet. N. Rydberg: Romerska sägner om Paulus och Petrus. C. J. L. 
Almqvist: Grimstahamns nybygge. C. R. Nyblom: Lefnadsteckning öfver J. L. Runeberg 
(i Runebergs samlade skrifter). Es. Tegner: Axel, Nattvardsbarnen, Gerda.

Tyska. Aus demselben Holze von C. W. Müller. 82 pag.
Geografi. Fehr, Geografiska skildringar. I. Europa: läsestyckena 1, 3, 6, 8, 9.

11, 13, 16, 18, 20 (Volga), 21, 22, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 54, 55, 
56, 57, 59, 61, 63, 64, 65.

Till sjiinde klassens nedre afdelning.
Latinlinien.

Modersmålet. G. Ljunggren: Smärre skrifter: II: Tegnérs Frithiofs saga. Es. Teg
ner: Frithiofs saga.

Latin. Cornelius Nepos, från och med Epaminondas till och med Hamilcar.
Franska. 60 sidor i Jules Vernes »Le tour du monde en 80 jours».

Reallinien.
Modersmålet. Samma arbeten som latinlinien.
Engelska. Pemberton, The Impregnable City, 100 sidor.
Franska. Müllers läsebok II, styckena 10, 16, 17, 26—28, 30, 32, 33, 36—39.
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Till sjunde klassens ofre afdel ni ng.

Latinlinien.
Latin. Justinus, Trogi Pompeji Historiarum Philippicarum epitoma, från 2:dra to

kens sjette kapitel till och med 6:te boken med undantag af 3:dje bokens fjärde kapitel. 
Skog, Latinska öfversättningsuppgifter, styckena I—VI. (sid. 1—8).

Historia. Repetition af gamla tidens allmänna historia.
Geografi. Repetition af Europas geografi.
Grekiska (för linien A). Homeros’ Odyssé, tredje sangen.
Matematik (for linien B).

1. Bestäm, halst utan att lösa ekvationen, andra digniteten af rötternas skillnad i ekva
tionen

18 x2 — 30 x -|- 17 = 0.
2. Lös ekvationen

6 x2 — (11 — Ko) X = 2 (3 — V5).
3. Upplös i faktorer af första graden uttrycket

6 d2 — 5 a (b + c) — 2 (3 i2 + 2 c2 — 7 bc).
4. Lös ekvationen

x* — x2 1 2 + 2 x2 — X /2 -i- 1 = 0.
5. Lös ekvationen

2 (4 y2 — 3 y + l)2 — 3 (4 y2 — 3 y — 1) = 5.
6. Lös ekvationen

X2 — 2 x + 7 = K 5 (3 x — 1).
7. Lös ekvationen

Vx2 —784 = K5^2025 + 17.
8. Lös ekvationen

X2 + 27 -p 3 V X2 — 10 X + 25 = 10 x.
9. Till ett tal adderar man 7, dividerar summan med 100 och upphöjer kvoten till 

kvadrat. Fem ganger denna kvadrat är 88 enheter mindre än det ursprungliga 
talet. Hvilket är det?

10. A, B och C hade alla fått ärfva. Vid de tre arfsskiftena hade behållningarna, som 
utgjorde 7 200 kr. vid det första, 6 300 kr. vid det andra och 15 000 kr. vid det 
tredje, delafs i lika delar mellan arfvingarna, som vid det första voro 2 färre och 
vid det andra 3 flere än vid det tredje. Då nu C fick ärfva lika mycket, som A 
och B fingo ärfva tillsammans, fragas, huru många arfvingarne voro i kvart arfskifte?

11. Beräkna värdet af
(SI)“2 : (H + l^éT3-

12. Lös ekvationen
(— 37)* = 1 874 Hil.



8 Örebro läroverk.

13. En rektangels oinkrets är 84 cm. och dess yta 377 kvcm. Huru lânga äro dess 
sidor?

14. I en aritmetisk serie är fjärde termen = 5 och likaså summan af den tredje och 
den sjunde termen. Huru stor är summan af de 11 första termerna?

15. I en geometrisk serie med reela termer är summan af de två första termerna 
= 486. Sök första termen och kvoten.

16. Hvilket vanligt brak motsvarar
0,43981 481 48 14...?

17. Ett kapital, som i 18 år växt med ränta på ränta efter 3,6 proc., har stigit till
1039 kr. 53 öre. Huru stort var det vid insättningen?

18. Huru mycket bör man inbetala i en anstalt, som ger 4 proc. ränta på ränta för att
16 år â rad och första gången 1 år efter insättningen få lyfta 950 kronor?

19. På en skuld 8 500 kronor beräknas räntan efter 2,3 proc. för halfåret. Huru stort
belopp bör vid hvarje halfårs slut erläggas, för att skulden skall blifva betak! på 
14 år?

20. På en skuld 15 000 kronor, som löper med 44 proc. ränta, inbetalas vid hvarje års 
slut i ränta och amortering 1237 kr. 50 öre. När biir på delta satt skulden 
betaid ?

Reallinien.
Engelska. Burnett, Little Lord Fauntleroy, 100 sidor.
Franska. Müllers läsebok H, styckena 25—40.
Geografi. Repetition af Europas geografi.
Matematik.

1. Visa, att talet (n -—1) n (n 1) är jämt delbart med 24, då n är ett udda helt 
tal > 1.

2. Lös ekvationerna
c) (æ -j- a) (x 2a) (x -f- 3a) (x -|- 4«) — c4 ;
£) x'° — 1 = 0.

3. En resande ämnar tillryggalägga en gifven väglängd på ett visst antal dagar med 
lika långa dagsresor. Efter sjunde dagens slut insjuknar han och blir därigenom 
uppehållen 2 dagar, men finner att, om hau ökar de återstående dagsresorna med 
1-j mil, han skall hinna fram i rätt tid. Han blir dock äfven uppehållen under 
den 13:de dagen; men genom att ytterligare öka sina dagsresor med lyy mil, 
vinner han likväl sitt ändamal. Huru lång var vagen?

4. På två räta linier, som skära hvarandra under 60° vinkel, ligga två punkter A och 
B. hvilkas inbördes afstand är 31 cm. Flyttas A 20 cm. närmare liniernas 
skärningspunkt, så blir hans afstånd till B endast 21 cm. Huru langt äro A 
och B belägna från skärningspunkten ?

5. Ett rundbågfonster har formen af en rektangel med en halfcirkel däröfver, hvars 
diameter är lika med rektangelns bas. Om fönstrets hela omkrets är gifven, 
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hvad bör forhållandet vara mellan rektangelns höjd och bas, för att fönstret må 
insläppa så mycket ljus som möjligt?

6. Sök på en cirkelperiferi en punkt så belägen, att summan af kvadraterna på dess 
afstand till två gifna punkter på periferien biir maximum eller minimum.

7. Om man i en aritmetisk progression af tre termer ökar den första med 8, så upp- 
kommer en geometrisk progression, hvars summa år 26. Hvilka åro progressionen«?

8. I en arimetisk progression år summan af de tio första termerna 155. Begynnelse- 
termen i denna aritmetiska progression år tillika kvot i en geometrisk progression, 
dår de två första termernas summa år 9 och dessutom första termen lika med 
differensen i den aritmetiska. Hvilka åro dessa progressioner?

9. Midtpunkterna af en gifven kvadrats sidor sammanbindas, hvarvid en ny kvadrat 
uppkommer; midtpunkterna af denna kvadrats sidor sammanbindas likaledes, hvar
vid en tredje kvadrat uppkommer; om man på samma vis fortsåtter i oåndlighet, 
hvad biir då summan af de inskrifna kvadraternas ytor?

10. Lös ekvationen
(1 —j- tgxß-f 6 (1 — tgxß'=. 5 (1 — tg xß.

11. I en triangel år omkretsen 21 meter, basen 5 m. kortare ån de båda öfriga sidorna. 
tillsammantagna, och summan af de tre sidornas kvadrater år 149 kvm. Huru 
stora åro triangelns sidor, vinklar och y ta?

12. Ett torn, belåget på ett horisontalt plan, lutar mot norr; vid två punkter, belågna 
rakt i soder och på afstanden a och b från tornets bas, bilda syfthnierna till 
tornets spets vinklarna a och ß mot horisontalplanet. Visa, att om 0 beteck- 
nar tornets lutningsvinkel och h dess perpendikulära höjd, så år

b — a b — a
ty® co|. n — a cot ßi z cot ß — cot a

13« ). Visa, att om r betecknar radien till den i en triangel inskrifna cirkeln och rn ra
dien till den cirkel, som tangerar den forra cirkeln och de triangelsidor, som 
omfatta vinkeln A, så år

A I A A^
1 — sin — I cos . — sin ,12  \ 4 4 /

~ ' A~. A ~ Af
1 4- sin 2 I cos 4 4- sin 4 I

ß). Bevisa på grund af foregående likhet, att man har relationen
Vr r, 4- frr 4- Vr r = r, 

dår r , r hafva med ra analog betydelse.
14. En råt stympad kons kubikinnehåll år 5145,0 3 kbcm. Sidans kitning mot den 

större grundytan år 75° 14' 26" och skillnaden mellan grundytornas radier 4,25 
dm. Huru stora åro dessa radier?
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15. Huru stort är kubikinnehållet af eu bikonvex lins, hvars tjocklek är 2,0 5 cm., och 
hvars sferiska y tor hafva radier lika med 6,15 cm. och 4,1 cm.?

16. Hurn stor är medelpunktsvinkeln till ett klotsegment, då dess hela yta är lika med 
y tan af en till klotet höran de storcirkel?

17. Den af de rata linierna,
X — 2 = 0, x + 4y — 3 — 0, x — iy + 1 — 0, 

inneslutna triangeln roterar kring x-axeln. Beräkna den härvid alstrade rota
tionskroppens kubikinnehåll.

18. För hvilka talvärden på konstanten k representerar ekvationen
3æ2 + kxy + 2ÿ2 — 11a: — Ty — 4 — 0

två rata linier? Huru stor vinkel bilda linierna med hvarandra?
19. Kring den punkt på räta linien

4a: + 3y + 12 — 0, 
som ligger narmast cirkeln

x2 + y2 — 2a: — 6?/ — 6 — 0, 
vrides linien så, att hon biir tangent till cirkoln. Hnru stor biir vridnings
vinkeln?

20. I en triangel ABC är basen AB (= 2c) gif ven. Att finna orten för vinkel- 
spetsen C, då.

tgB . cotC = k. (k = konstant.)

Till de här upptagna feriearbetena kommer insamlingcn af det i kurserna for de 
särskilda klasserna angifna antalet växter till den del, som icke under lästiden blifvit 
insamlad.

Lars Phragmén.

Orebro, Bolilinska Boktryckeriet, 1896.
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