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NERIKES LAF-FLORA.

i.
Familjerna Usneei, Ramalinei, Peltigerei och Parmeliei.

Ehuruväl ingen torde vilja påstå, att de kryptogama växternas stu

dium är mindre lärorikt eller mindre egnadt att skärpa och ut
veckla iakttagelseförmågan än fanerogamernas, torde mången vilja 
bestrida dess lämplighet för läroverken. Mängden af läroämnen, 
hvilka, så att säga, hopa sig i de högre klasserna och hvar för sig 
taga lärjungarnas krafter i anspråk, synes också gifva stöd åt den 
åsigten, att en hjelplig kännedom om fanerogamerna och den lilla 
öfversigt af kryptogamernas hufvudafdelningar, som kan lemnas i 
de vanliga botaniska läroböckerna, är fullt tillräcklig och äfven är 
allt som kan medhinnas på detta stadium. Dertill kommer äfven 
den allmänt gängse föreställningen, att kryptogamernas studium är 
förknippadt med så stora svårigheter för nybegynnaren, att det en
dast derföre bör förläggas till Akademien. Men vid ett närmare 
öfvervägande af dessa skäl, torde deras vigt kunna betydligt redu
ceras. Sedan enligt Skolstadgans föreskrift botaniken upphört att 
läsas i 6:e klassen, synes god tid öfrig under de återstående skol
åren att studera kryptogamer. Ett dylikt studium skulle till och 
med blifva en behöflig rekreation efter de trägna sysselsättningarne 
på studerkammaren, helst det, såvida det skall med någon fram
gång idkas, måste föra lärjungarne ut i den fria naturen. En ge
nom egna iakttagelser vunnen kännedom om de allmännare krypto
gamerna öfverhufvud, jemte en noggrannare kunskap om någon viss 
hufvudafdelning, skulle också utan tvifvel reda och befästa de be
grepp om dessa växter, som blifvit hemtade ur läroboken och jem- 
väl sprida ett klarare ljus öfver fanerogamerna, hvilka väl icke 
utan någon erfarenhet om de förra kunna fullt klart uppfattas. 
Hvad svårigheten beträffar, torde en del kryptogamer vara vida lät- 
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tare att urskilja än många fanerogam-slägten. Företrädesvis kan 
detta sägas om Hellenerna eller lafvarne, åtminstone de fullkomli
gare. Dessa synas äfven derföre böra rekommenderas, att de liafva 
en så vidsträckt utbredning och förekomma under alla årstider. 
Spridda öfverallt på berg och stenar, på marken och trädens stam
mar, äro de nämligen tillgängliga äfven under höst- och vårmåna
derna, då den fanerogama vegetationen redan gått till hvila, eller 
ännu icke uppvaknat ur sin vinterdvala, ja, de äro just under dessa 
årstider, i följd af den då rådande större fuktigheten, stadde i sin 
bästa utveckling. Utom det att de intaga en vigtig plats i natu
rens egen hushållning, såsom utgörande första början till vegetatio
nen, äro de äfven af synnerligt värde i ekonomiskt och tekniskt 
afseende *). En ytterligare lockelse att studera just dessa växter 
torde den omständigheten innebära, att ingen afdelning af krypto
gamerna för närvarande erbjuder större utsigt till intressanta upp
täckter, enär större delen af vårt land ännu är i lichenologiskt af- 
seende oundersökt och således livar och en, som egnar sig åt detta 
studium, blifver en väl behöflig medarbetare och kan hoppas att i 
sin ordning lemna vigtiga bidrag till en noggrannare kännedom om 
fäderneslandets laf-flora.

För att möjliggöra ett dylikt studium vid vårt läroverk har 
författaren, som under en följd af år egnat sin lediga tid åt under
sökningen af Nerikes laf-vegetation, varit betänkt på, dels att på 
svenska språket utgifva en lättfattlig flora öfver provinsens lafarter, 
dels ock att kunna härstädes bilda en normalsamling af lafvar, 
hvilken framdeles kunde blifva en ledning i tvifvelaktiga fall. Den 
förra tanken är så tills vida realiserad, att en Nerikes laf-flora 
blifvit till största delen utarbetad, af hvilken nu såsom prof lem- 
nas en framställning af de 4 första familjerna, innehållande 14 
slägten med 54 arter, af hvilka äfven, åtminstone till större delen,

’) Det är allmänt bekant, att många laf-arter, såsom asklafven (Ramalina 
calicaris), islandslafven (Cetraria islandica), renlafven (Cladonia rangiferina) m. 
fl. innehålla rikligt närande ämnen, hvarigenom de kunna blifva vigtiga närings- 
växter för både menniskor och husdjur under missväxtår. Ännu fortlefver ock 
hos vår allmoge den urgamla seden, att med lafvar färga sina hemväfda tyger, 
hvilka färger, om ock icke så prunkande, säkerligen äro billigare, varaktigare 
och för helsan nyttigare än de mer eller mindre giftiga färgämnen, som före
komma i handeln.
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exemplar äro utstälda i läroverkets museum. Af det deltagande, 
som företaget kan komma att röna inom provinsen, först och främst 
af den studerande ungdomen och i andra rummet af hvar och en 
i allmänhet, som intresserar sig för naturens kännedom, beror emel
lertid florans fullbordande och utgifvande från trycket *). Skulle 
den vinna så mycken uppmuntran, att dess offentliggörande blir 
möjligt “), blefve Nerike det första landskap inom Sverige, som 
egde en fullständig lichen-flora, liksom det säkerligen var det för
sta, som egde en dylik öfver fanerogamerna, hvilket också hade till 
följd att vid Örebro läroverk undervisning i botanik meddelades 
långt förut, innan detta läroämne upptogs i landets öfriga skolor.

Dastän omfattande ett enda landskap af ringa omfång skulle 
likväl denna flora, om den publicerades, kunna användas i nästan 
hela Sverige, enär ingen provins inom landet torde för närvarande 
i lichenologiskt hänseende vara bättre undersökt än Nerike och dess 
laf-flora, i följd såväl deraf som af landskapets omvexlande natur
förhållanden, innefattar de hufvudsakligaste lafarter, som förekomma 
i hvilken annan provins som helst, med undantag endast af dem, 
som äro egendomliga för hafsstränder eller egentliga fjelltrakter.

Men för att studera kryptogamer i allmänhet och isynnerhet 
för studiet af lichener, hvilka i mindre grad än andra växter kunna 
förtydligas genom figurer, äro, utom lättfattliga beskrifningar, äf- 
ven samlingar af riktigt bestämda och tydliga exemplar nödvändiga. 
Det är derföre särdeles glädjande, att min önskan, att härstädes 
kunna bilda ett normalherbarium, redan blifvit en verklighet, i det 
att på förslag af läroverkets rektor oeh med läroverkskollegiets en
hälliga bifall medel blifvit anvisade för grundläggande af ett i möj-

') Min afsigt är att låta den egentliga floran föregås af en fullständig 
och lättfattlig framställning af lafvarnes särskilda delar, såväl inre som yttre, 
med förklaring öfver brukliga termer jemte de latinska benämningarne för möj
ligheten att den, som begagnat floran, framdeles skall kunna studera större, på 
latin affattade arbeten. Afven anser jag mig böra nämna, att jag beredvilligt 
skall söka tillhandagå dem af den studerande ungdomen eller andra inom pro
vinsen, som möjligen skulle intressera sig för en närmare kännedom om Neri- 
kes lafvegetation, med alla de upplysningar, som det står i min makt att lemna, 
äfvensom att mindre typsamlingar kunna beredas för dem, som sådant önska.

**) För att utröna detta äro subskriptionslistor utlagda i stadens bok
lådor.
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ligaste grad fullständigt lafherbarium, hvari naturligtvis först ocli 
främst kommer att inrymmas allt det märkvärdiga, som provinsens 
egen laf-flora har att uppvisa. Detta herbarium är redan päbörjadt 
och skall i närmaste framtiden fullbordas.

Slutligen några ord angående florans anordning. Såsom af 
följande profblad synes, förekommer först en förteckning öfver alla 
slägtena med kortfattade diagnoser jemte korta anmärkningar efter 
hvarje slägte för dess lättare särskiljande från andra. I denna för
teckning har hvart slägte sitt bestämda ordningsnummer, som hän
visar på annat ställe i floran, der samma slägtnamn förekommer 
utan diagnos, men med alla dithörande arter kortligen beskrifna 
och särskilda. För hvarje särskild art är dess utbredning inom 
provinsen och egendomliga lokaler angifna och för de sällsyntare 
speciella växställen. Afven frukternas inre bygnad är i korthet 
framstäld, dock har jag i ett arbete med sådant syfte som detta 
ej ansett mig böra angifva sporernas storlek. Af allmännare liche- 
nologiska arbeten äro citerade endast Fries’ Lichenographia Euro- 
pæa (Fr. L. E.), Körbers Systema licheuum Germaniæ (Körb. Syst.) 
och Parerga lichenologica (Par.) samt Nylanders Lichenes Scandi- 
naviæ (Nyl. Lich. Scand.) med angifvande af sidan, der ifråga
varande art i dessa verk återfinnes. Det förstnämnda af dessa ar
beten, ehuru utgånget i bokhandeln, förekommer ännu temligen all
mänt och torde i allt hvad som rörer arternas beskrifning efter 
yttre karakterer ännu vara oöfverträffadt, de andra båda torde vara 
nödvändiga för hvar och en, som vill efter vetenskapens nuvarande 
ståndpunkt grundligare studera lichenerna och det 3:dje är det sed- 
naste generella arbete, som öfver Skandinaviens laf-flora utkommit. 
Då Stenhainmars utmärkta laf-exsiccater finnas vid de flesta af våra 
läroverk, är vid hvarje art angifvet under hvilket N:r den i nämnda 
arbete (Exsicc. Stenh.) förekommer.
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Öfversigt af Lafvames hufvudafdelningar.

I. Heterolichenes.
Bålen bestående af 3 skilda lager, bark-, mellan- (goiiidial-), 

och märglagret, busklik, bladartad eller skorplik med mer eller 
mindre tydlig underbål.

II. Homolichenes.
Bålen bestående af otydligt skilda lager, sammanväfd af 

spridda eller perlbandslikt förenade gonidier samt af genomskinliga, 
en geléartad massa genomlöpande trådar, bladartad eller skorplik, 
fuktig gelatinös, oftast saknande underbål.

Heterolichenes sönderfalla i 4 Serier:

Ser. I. Hetcrocarpi.
Fruktens disk utbredd, kretsrund, sammanhängande, omgifven 

af ett med bålen likartadt hylle.

Ser. II. Homocarpi.
Fruktens disk utbredd, kretsrund eller strecklik, sammanhän

gande, omgifven af ett med bålen olikartadt (eget) hylle.

Ser. III. Coniocarpi.
Fruktens disk icke sammanhängande, söndersprickande i en 

pulverförmig massa; hylle likartadt eller olikartadt med bålen.

Ser. IV. Pyrenocarpi.
Frukter vårtlika, insänkta i bålen, slutna, i spetsen öppnande 

sig med en por; hylle likartadt med bålen eller förändradt.
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Öfversigt af här afhandlade familjer och slägter.

Ser. I. lleterocarpi.
Fam. I. Usneei.

Bålen busklik, upprätt eller hängande, trind 1. cylindriskt 
hoptryckt, rundtomkring omgifven af barklagret, med märglagret i 
midten, bildande en centralaxel; frukter redan från början plana.

1. Usnea. Bålen trind, med de yttre lagren lätt skiljande 
sig från märglagret, som bildar en spänstig tråd; frukter krets
runda, nästan plana, med underlagret hvilande på bålens märglager; 
sporer 8 enkla, elliptiskt klotrunda, vattenklara.

Busklik, upprätt 1. hängande blekgrå laf, lätt skild från alla andra ge
nom det,trådlika, spänstiga märglagret.

2. Bryopogon. Bålen nästan trind, inuti löst trådig; frukter 
kretsrunda med uppstående kant, likfårgade med bålen, underlagret 
hvilande på gonidiallagret; sporer 8, enkla, elliptiska, vattenklara.

Busklik, upprätt 1. hängande, svartbrun laf, tvärt afbristande (icke 
spänstig).

3. Alectoria. Bålen trind 1. något hoptryckt, inuti löst trå
dig; frukter kretsrunda med upphöjd kant, olikfärgade med bålen, 
underlagret hvilande på märglagret; sporer 3—4, enkla, nästan el- 
liptiska, bruna.

Busklik, hängande hvitgnl laf, trind, i grenvecken hoptryckt.

4. Cornicularia. Bålen nästan trind, broskartad, inuti löst 
trådig; frukter runda, utan upphöjd kant, likfärgade med bålen, 
underlagret hvilande på märglagret; sporer 8, enkla, nästan ellipti- 
ska, vattenklara.

Busklik, upprätt, på marken växande,- glänsande brun laf med taggbräd- 
dade frukter. J

Fam. II. Ramalinei.
Bålen busklik, uppstigande 1. hängande, hoptryckt 1. utvid- 

gadt bladartad, rundtomkring omgifven af barklagrct; frukter från 
början konkava.
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5. Ramalina. Bålen plattad, bladartad, nästan broskartad; 
frukter kretsrunda med upphöjd kant, likfärgade med bålen, under
lagret livilande på gonidial-lagret; sporer 8, genom en tvärsöfver 
midten gående skiljevägg, 2-rummiga, vattenklara.

Upprätta 1. hängande, plattadt bladartade, skrynkliga 1. gropiga, brosk- 
lika, på löfträd 1. sten växande, blågrå lafvar, med likfärgade, konkava, öfver 
bålens yta något upphöjda (på kort skaft sittande) frukter.

6. Evernia. Bålen busklik, mer och. mindre utbredd, inuti 
trådluddig; frukter kretsrunda med upphöjd kant, olikfärgade med 
bålen, underlagret livilande på märglagret; sporer 8, enkla, ellipti- 
ska, vattenklara.

Uppstigande, mångdelade, på undre sidan rännlade lafvar med olikfärgade, 
på korta bålskaft sittande frukter.

7. Cetraria. Bålen busklikt upprätt 1. bladartadt utbredd, 
broskartad 1. hinnaktig; frukter snedt fastade på bålens flikar och 
derföre snedt kantade, underlagret på bålens märglager; sporer 8 
enkla, nästan elliptiska 1. klotrunda, nästan vattenklara.

Lafvar med svartbrun, blågrå, hvitgul 1. gul färg och antingen busklik, 
rännlad bål och vertikala frukter eller med utbredd, busklik 1. bladig bål och 
frukterna horisontela.

Fam. III. Peltigerei.
Bålen bladig; frukter okantade, med i början sluten disk.
8. Nephroma. Bålen bladstamlHt, läderartad 1. hinnaktig, 

utan ådror på undre sidan; frukter vidväxta bålens flikar, nedåt 
vända, utan kant; sporer nästan spolformiga, genom tvärsöfver spo
ren gående skiljeväggar 4-rummiga, nästan vattenklara.

Stora, bladlika, hvitgula 1. bruna lafvar med nedåtvända, i spetsen af 
bålflikarne fästade frukter.

9. Peltigera. Bålen bladstamlik, läderartad 1. hiunaktig, un
der luden och ådrig; frukter vidväxta bålens flikar, uppåt vända, 
utan kant, i början beklädda af en tunn hinna, som efter sönder
bristandet bildar en skenbar kant; sporer nål- 1. spolformiga, ge
nom tvärsöfver gående skiljeväggar 4- till fler-rnmmiga, nästan vat
tenklara.

Stora, bladlika gröna 1. bruna, på marken och mossbetäckta stenar växande 
lafvar med de i spetsen af bålflikarne fästade frukterna uppåtvända.

10. Solorina. Bålen bladig, skör, med fibriller på undre si
dan; frukter spridda på bålens öfre yta, nästan kretsrunda, i bör- 
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jan täckta af en tunn hinna; sporer 4 1. 8, genom en tvärsöfver 
midten gående skiljevägg 2-rummiga, bruna.O v OO O '

Bladlik, på marken växande gröngrå laf med på bålens yta spridda, 
svartbruna fläckar liknande, slutligen säcklikt nedtryckta frukter.

Fam. IV. Parmeliei.
Bålen bladig (sällan något skorplik), med fibriller fästad vid 

matrix; frukter kretsrunda med upphöjd och med bålen likartad 
kant och i början sluten disk.

11. Sticta. Bålen bladstamlik, vidt utbredd, under luden; 
frukter med upphöjd kant, likartad med bålen (thallodisk); sporer 
nål- 1. spolformiga, 4-rummiga, nästan vattenklara.

Stora, bladlika, blågrå 1. bruna lafvar, på undre sidan ludna med bara, 
hvita fläckar.

12. Parmelia. Bålen bladig, från medelpunkten horisontelt 
utbredd, vanligen med fibriller på undre sidan; frukter med upp
höjd thallodisk kant, underlagret hvilande på gonidial-lagret; sporer 
8 enkla, nästan elliptiska, vattenklara.

Bladlika, mer och mindre stora, från midten vågrätt utbredda, på undre 
sidan olikfärgade, vanligen med fibriller försedda lafvar.

13. Physcia- Bålen bladig, under vanligen fibrillös; frukter 
med upphöjd thallodisk kant, underlagret hvilande på märglagret; 
sporer 8, genom en tvärsöfver sporens midt gående skiljevägg 2- 
rummiga, bruna.

Bladiga, uppstigande 1. tilltryckta, blågrå, flikiga, stjernlikt utbredda lafvar.

14. Xanthoria. Bålen bladig, inskuret flikig eller skorplik 
och vårtigt småfjällig; frukter rundade med upphöjd thallodisk kant, 
likfärgade med bålen, underlagret hvilande på gonidial-lagret; spo
rer genom en vid hvardera ändan tvärsöfver gående skiljevägg po
lärt 2-rummiga, nästan vattenklara (med svagt gulaktig färg).

Bladiga 1. skorplika tilltryckta lafvar med ljusgul 1. pomeransgul bål och 
likfärgade frukter.
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1. Usnea Dill.

1. U. barbata (L.) Fr.: bålen oregelbundet grenig, trind, 
blekgrå; frukterna (teml. sällsynta) af samma färg som bålen, om- 
gifna af från kanten strållikt utgående trådar.

Syn. Usnea barbata Fr. L. E. p. 18; Nyl. Lieh. Scand. p. 68.
a flo ri da (L.): bålen upprätt, mycket grenig, något straf; 

frukter stora.
Syn. Usnea florida Körb. Syst. p. 3. — Exsicc. Stcnli. 61.
ß plicata (L.).: bålen hängande, nästan klyiinedelt grenig, 

nästan glatt; frukter mindre.
Syn. Usnea plicata Körb. Syst. p. 3, Par. p. 1.
Allmän på träd, gärdesgårdar (hirta Ach. — Exsicc. Stenh. 

62) och stenar, i en mångfald af former, hvaraf somliga af några 
författare anses som egna arter. Lättast att skilja från de stun
dom snarlika Bryopogon och Alectoria genom grenarnes töjbarhet, 
i det att märglagret bildar en elastisk tråd, men de yttre lagren 
äro sköra och springa tvärt af.

Sporhylsor små, klnbblika, omgifna af tätt sammanklibbade paraphyser 
och innehållande 8 enkla, nästan elliptiska vattenklara sporer.

2. Bryopogon Link.

1. Br. jubatus (L.): bålen trind, glatt, svartbrun, stun
dom öfvergående i grått; frukter (ytterst sällsynta) med svartbrun, 
slutligen kullrig disk och helbräddad, omsider af disken utträngd kant.

Syn. Evernia jubata Fr. L. E. p. 20. — Bryopogon Körb. Syst. p. 5, 
Par. p. 4. — Alectoria Nyl. Lieh. Scand. p. 72.

a bicolor (Ehrh.): bålen upprätt, busklik, med korta, ut
stående, svartaktiga grenar, med lutande blekare spetsar.

Syn. Alectoria bicolor Nyl. Lieh. Scand. p. 71. — Exsicc. Stenh. 151.
ß chalybeiformis (L.): bålen nedliggande, trådlik, något 

styf, med vidt utspärrade, svartbruna, ofta i spetsen blekare grenar.
y prolixus (Ach.): bålen hängande, trådlik, mjuk med 

svartbruna 1. grå, i spetsen likfärgade grenar.
Syn. Evernia jubata c implexa Fr. L. E. p. 21. — Bryopogon Körb. 

Syst. p. 5. — Exsicc. Stenh. 152.
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Formen a förekommer här och der på sten bland mossa t. 
ex. Örebro vid Kruthuset, Almby, Götlunda, St. Mellösa, Hammar, 
lilla Aspön i Vettern, Svennevad; ß på sten, y på träd och gamla 
väggar, båda allmänna.

Frukter ej funna i Nerike. Sporhylsor (i exemplar från Norge) små 
klubblika, omgifna af tätt sammanklibbade, i spetsen brunaktiga paraphyser och 
innehållande 8 enkla, nästan elliptiska vattenklara sporer.

3. Alectoria Ach.

1. A. ochroleuca (Ehrh.): bålen trind 1. hoptryckt med 
grenvecken sammantryckta 1. gropiga, blekt hvitgul; frukter med 
gulblå 1. brun disk, slutligen bugtbräddade.

y sarmen to sa (Ach.): bålen hängande trådlik, mjuk, hvit- 
gul med invecklade, i spetsen likfärgade grenar.

Syn. Evernia ochroleuca c sarmentosa Fr. L. E. p. 22. — Bryopogon 
sarmentosum Körb. Syst. p. 7. — Alectoria Körb. Par. p. 5; Nyl. Lieh. Scand. 
p. 72. — Exsicc. Stenh. 93.

På gran här och der, men endast steril t. ex. Kumla, Rökne- 
öarne i Vettern, Almby, der den äfven en gång är funnen frukt
bärande.

Sporhylsor säcklika med 3—4 enkla, elliptiska 1. äggrundt aflånga, brun
aktiga sporer; paraphyser sammanhängande, i spetsen grönaktigt bruna.

4. Cornicularia Ach.

1. C. aeuleata (Ehrh.): bålen busklik, broskartad, styf, 
oregelbundet grenig, vid grenvecken något hoptryckt, uppblåst 1. 
gropig, glänsande brun, inuti luddtrådig; frukter snedt fastade, af 
samma färg som bålen, taggbräddade.

Syn. Cetraria aeuleata Fr. L. E. p. 35; Nyl. Lieh. Scand. p. 79. — 
Cornicularia Körb. Syst. p. 8, Par. p. 6. — Exsicc. Stenh. 96.

På sandåsar och berg teml. allmän, t. ex. Örebro, Hammar, 
Svennevad.

Sporhylsor korta, klubblik», med 4—8 mycket små, i en enkel rad lig
gande, enkla, elliptiska, vattenklara sporer; paraphyser tätt sammanklibbade, i 
spetsen gulbruna.

5. Ramalina Ach.

1. R. calicaris (L.) Fr.: bålen styf, något broskartad, 
skrynkligt gropig, blågrå 1. grönaktigt askgrå; frukter med nästan 
plan disk och upphöjd kant.
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Syn. Ramalina calicaris Fr. L. E. p. 30; Körb. Syst. p. 39, Par. p. 17; 
Nyl. Lieh. Seand. p. 77; R. fraxinea Körb. Syst. p. 38.

a fraxinea (L.): bålens flikar långt utdragna och breda, 
frukter fastade på bålens sida. — Exsicc. Stenh. 31.

ß fastigiata (Pers.): bålflikarne korta, jemntoppade, fruk
terna fästade i bålflikarnas topp. — Exsicc. Stenh. 32.

y farinacea (L.): bålflikar nästan jemnbreda, med hvita 
soredier, frukter sällsynta, fästade både på sidorna och i toppen.

Syn. Ramalina farinacea Körb. Syst. p. 40, Par. p. 17. — Exsicc. 
Stenh. 34.

å canaliculata (Ach.): bålflikar smala, rännlade. — Ex
sicc. Stenh. 33.

Allman på träd, isynnerhet formerna a och y, hvilka af 
några författare anses som egna arter; den sednare är temligen 
sällsynt med frukt; å sällsynt t. ex. Skärsätter i Askers socken, 
men blott steril.

Sporhylsor nästan klubblika med 6—8 små, aflånga, något krökta, 2- 
rummiga, nästan vattenklara sporer; paraphysér trådlika, sammanhängande, i 
spetsen brnnaktiga.

2. R. pollinaria Ach.: bålen slak, hinnaktig, ojemnt in
skuren 1. sargad, hopskrynklad, stötande i blågrått, med hvitaktiga, 
mjöliga soredier; frukter (mycket sällsynta) med konkav disk och 
inböjd kant.

Syn. Ramalina pollinaria Fr. L. E. p. 31; Körb. Syst. p. 40, Par. p. 17; 
Nyl. Lieh. Scand. p. 78. — Exsicc. Stenh. 182.

På beskuggade klippväggar temligen allmän, men blott steril 
t. ex. omkring Örebro, i St. Mellösa, Hammar, lilla llöknen i 
Vettern.

Fruktens inre delar öfverensstämmande med föregående arts.

3. 11. polymorpha Ach.: bålen styf, broskartad, oregel
bundet flikig, med skrynkliga åsar längs efter flikarne; frukter med 
konkav disk och upphöjd kant.

Syn. Ramalina polymorpha Fr. L. E. p. 32; Nyl. Lieh. Scand. p. 76.— 
R. tinetoria Körb. Syst. p. 40, Par. p. 17.

På klippor i Hjelmaren vester om Svartåns utlopp samt i 
Götlunda; lilla llöknen i Vettern.

Fruktens inre bygnad obetydligt afvikande från föregående.
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4. TL scopuloruin (Retz.): bålen styf, läderartadt brosk- 
lik, med jemnbreda flikar, glänsande blågrå; frukter med kullrig 
disk ocli snart tillbakaböjd kant.

Syn. Ramalina scopulorum F. L. E. p. 32; Nyl. Lieh. Seand. p. 75. — 
Exsicc. Stenh. 36.

På lilla Röknen i Vettern på strandklippor, blott steril. Till
hör egentligen hafsstränder, men förekommer äfven vid våra större 
insjöar t. ex. Venem och Mälaren.

Fruktens inre delar likna fullkomligt föregående arters.

6. Evemia Ach.

1. E. prunastri (L.): bålen uppstigande, mjuk, klynnedelt 
flikig, hvitgul med jemnbreda, gropigt skrynkliga, på undre sidan 
rännlade hvitaktiga grenar; frukter på korta, med bålen likartade- 
skaft, rödbruna.

Syn. Evernia prunastri Fr. L. E. p. 25; Körb. Syst. p. 42, Par. p. 16; 
Nyl. Lieh. Scand. p. 74. — Exsicc. Stenh. 2.

Allmän på träd och buskar af alla slag, äfvensom på sten; 
fruktbärande teml. sällsynt t. ex. Almby socken på björk och al.

Sporhylsor korta, klubblika, innehållande 6—8 ganska små, enkla, el- 
liptiska, nästan vattenklara sporer, paraphyser temligen tjocka, sammanklibbade, 
i spetsen smutsgula.

2. E. furfuracea (Lj: bålen uppstigande, mångdelad, blå
grå 1. askgrå med jemnbreda, på öfre sidan mjöliga (sällan bara), 
på den undre rännlade svartblå flikar; frukter på korta, af bålen 
bildade skaft och med rödaktig disk.

Syn. Evernia furfuracea Fr. L. E. p. 26; Körb. Syst. p. 43, Par. p. 17; 
Nyl. Lieh. Scand. p. 73. — Exsicc. Stenh. 3.

På träd, gamla väggar och sten, allmän steril, men med frukt 
sällsynt t. ex. Örebro öster om Reträtten på flyttblock, Almby i 
trakten af Hjelmarsberg på björk.

Fruktens inre delai- lika som hos föregående art, men sporerna omgifna 
af ett smalt bräm.

7. Cetraria Ach.

* bålen upprätt, något busklik.
1. C. islandica (L.): bålen broskartad, kastanjebrun, mot 

basen blekare och blodröd, rännlad, mer och mindre taggbräddad; 
frukter med brun glänsande disk och tunn, helbräddad kant.
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Syn. Cetraria islandica Fr. L. B. p. 36; Körb. Syst. p. 44, Par. p. 17; 
Nyl. Lieh. Scand. p. 79. — Exsicc. Stenh. 97.

På marken och berg bland mossa, allmän.
Sporhylsor klubb- 1. vigglika, med 6—8 små enkla, elliptiska, vatten- 

klara sporer; paraphyser sammanklibbade, i spetsen tjockare och brunaktiga.

2. C. cucullata (Bellard.): bålen broskartad, blekt hvitgul, 
vid basen purpurröd, med samstående, oväpnade (utan hår 1. tag
gar) bräddar; frukter med blekt köttfärgad disk oeh helbräddad kant.

Syn. Cetraria cucullata Fr. L. E. p. 37; Körb. Syst. p. 45, Par. p. 18. 
■—• Platysma Nyl. Lieh. Scand. p. 81. — Exsicc. Stenh. 98.

På berg bland mossa och på sandåsar sällsynt. Hitintills 
blott anmärkt vid Örebro i södra allmänningen och vid Glansham
mar på sandåsen norr om kyrkan, men endast steril.

Sporhylsor (i exemplar från Herjedalen) korta, smalt klubblika, omgifna 
af sammanklibbade, framför sporhylsornas spetsar en vall bildande, i spetsen 
gulbruna paraphyser och innehållande 8 enkla, elliptiska, nästan vattenklara 
sporer.

3. C. nivalis (L.): bålen hinnaktigt broskartad, nätlikt 
gropig, halmgul 1. svafvelgul, vid basen ockragul 1. brungul, med 
rännlade, öppna (icke samstående), i brädden krusiga flikar; frukter 
med svafvelgult köttfärgad disk och smånaggad kant.

Syn. Cetraria nivalis Fr. L. E. p. 38; Körb. Syst. p. 45, Par. p. 18.— 
Platysma Nyl. Lieh. Scand. p. 81. — Exsicc. Stenh. 99.

På sandåsar här och der t. ex. norr om Örebro, Glansham
mar, St. Mellösa, men endast steril.

Fruktens inre delar (i exemplar från Herjedalen) ungefärligen lika som 
hos föregående art, men sporerna äro aflangt elliptiska 1. aflånga.

** bålen utbredd, bladig, hinnaktig, något nedtryckt.
4. C. juniper in a (L.): bålen hinnaktigt bladig, uppsti

gande, ojemnt inskuren 1. sargad, på båda sidor ljusgul, flikarne 
konkava med svarta tänder i brädden; frukter med kastanjebrun 
disk och hvass kant.

Syn. Cetraria juniperina Fr. L. E. p. 40; Körb. Syst. p. 47, Par. p. 18. 
— Platysma Nyl. Lieh. Scand. p. 83. — Exsicc. Stenh. 102.

ß pinastri (Scop.): bålen gulgrön med rundade plana fli
kar utan tänder, men med guldgula soredier i brädden.

Syn. Cetraria pinastri Fr. L. E. p. 40; Körb. Syst. p. 48. —- Platysma 
juniperinum * pinastri Nyl. Lieh. Scand. p. 84. — Exsicc. Stenh. 103.
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Pä träd ocli buskar, isynnerhet på en, allmän; ß, som af 
några författare anses för egen art, förekommer endast steril, men 
temligen allmänt på tall, björk etc. nära marken, äfvensom på sten.

Sporhylsor små, smalt klnbblika, innehållande 8 ganska små, enkla, el- 
liptiskt klotrunda, nästan vattenklara sporer; paraphyser tätt sammanklibbade.

5. C. glane a (L.): bålen hinnaktig, utbredd bladig, bug- 
tigt flikig, nästan slät, blågrå, på undre sidan svartbrun glänsande; 
frukter med glänsande brun disk och tunn försvinnande kant.

Syn. Cetraria glauca Fr. L. E. p. 38; Cetr. glauca & fallax Körb. Syst. 
p. 46—47, Par. p. 19. —■ Platysma Nyl. lieh. Scand. p. 84. — Exsiec. 
Stenh. 100.

Allmän på träd och sten, på hvilken sednare lokal den någon 
gång träffas med frukt.

Sporhylsor korta, uppblåst klubblika 1. vigglika med 6—8 små, enkla 
clliptiska, nästan vattenklara sporer; paraphyser tätt sammauklibbade.

6. C. sæpineola (Ehrh.): bålen hinnaktig bladig, uppsti
gande, bugtigt' inskuren, olivgrön till brun, i torrt tillstånd ka
stanjebrun, på undre sidan blekare; frukter nästan likfärgade med 
bålen, med något mörkare disk och smånaggad kant.

Syn. Cetraria sæpineola Fr. L. E. p. 39; Körb. Syst. p. 47, Par. p. 19. 
— Platysma Nyl. Lieh. Scand. p. 82. — Exsicc. Stenh. 101.

ß chlorophylla (Humb.): bålens flikar bredare och mer 
upprätta, i spetsen krusade, med hvitmjöliga soredier.

Syn. Cetraria sæpineola b. chlorophylla Körb. Syst. p. 47. — Platysma 
sæpincolum * ulophyllum Nyl Lieh. Scand. p. 82.

På träd, buskar, isynnerhet en, gärdesgårdar etc., allmän; ß 
på träd och gamla väggar, temligen allmän, men endast steril.

Sporhylsor små, uppblåst klubblika med 8 ganska små, enkla, clliptiska 
1. nästan klotrunda, vattenklara sporer; paraphyser tätt sammanklibbade.

7. C. Fahlunensis (L.): bålen något broskartad, något 
kretsrund och tilltryckt 1. uppstigande, bugtigt inskuren med nästan 
rännlade, under blekare, stundom med flbriller försedda flikar, nä
stan slät, olivgrönt kopparfärgad till svartaktig; frukter af nästan 
samma färg som bålen med smånaggad kant.

Syn. Parinelia Fahlunensis Fr. L. E. p. G6. — Imbricaria Körb. Syst. 
p. 78, Par. p. 31. — Platysma Nyl. Lieh. Scand. p. 82. — Exsicc. Stenh. 70.

På berg här och der t. ex. i Axbergs skn i trakten af Bylta 
svafvelbruk, Dormen i Qvisbro skji, Garphytteklint i Tysslinge. 
Lätt att skilja från C. sæpineola genom sin kretsrunda nedtryckta 
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bål, från öfriga samslägtingar genom sin mörka färg, från snarlika 
Parmelia-arter (stygia och sorediata) genom rännlade bålflikar och 
smånaggad fruktkant samt genom frånvaron af soredier.

Sporhylsor små klubblika, med 8 ytterst små, elliptiska, vattenklara spo
rer; paraphyser sammanklibbade, i spetsen brunaktiga.

8. Nephroma Ach.

1. N. arcticum (L.): bålen hinnaktigt läderartad, mycket 
vid, på öfre sidan glatt, i torrt tillstånd hvitgul, i fuktigt grön
aktig, på undre sidan tilltryckt filthårig, svartaktig, i omkretsen 
blekare; frukter stora njurlika, pomeransgula 1. rödbruna till bruna.

Syn. Peltigera arctica Fr. L. E. p. 42. — Nephroma Körb. Par. p. 22; 
Nyl. Lich. Scand. p. 85. — Exsicc. Stenh. 4.

På mossbetäckta bergväggar och på marken temligen sällsynt 
t. ex. i närheten af Örebro vid Sommarro vid foten af bergsåsen 
på östra sidan om vägen, vid Marken i Kihls socken, Tarsta borg 
i Sköllersta, Svennevad på klippor mot Sottern och söder om Asker- 
sund vid vägen till Aspa. Tillhör egentligen nordligare trakter, 
der den utgör en af de allmännaste och ymnigast förekommande 
lafarter.

Sporhylsor klubblika, med G spolformiga, räta eller något böjda, 4-rum- 
miga, nästan vattenklara sporer; paraphyser trådlika, löst sammanhängande, i 
spetsen tjockare och guldgula 1. rödbruna.

2. N. tomentosum (Hoffm.): bålen läderartad, nästan 
kretsrund, blågrå 1. blyfärgad till grönaktig, på undre sidan och 
på de fruktbärande flikarne tunnt filthårig och blekare; frukter 
rödbruna.

Syn. Peltigera resupinata a Fr. L. E. p. 42. — Nephroma Körb. Syst. 
p. 56, Par. p. 23. — Nephromium Nyl. Lich. Scand. p. 86.

På träd här och der t. ex. vid norra stranden af sjön Tisa- 
ren på rönn, Hamrarne i Götlunda skn, Stenkullen i Askersunds 
landsförsamling.

Sporhylsor uppblåst klubblika, med 8 aflångt spolformiga, 4-rummiga, 
nästan vattenklara sporer; paraphyser temligen grofva, i spetsen såsom hos 
föregående art.

3. N. papyraceum (TIoffm.): bålen hinnaktig 1. läderartad, 
nästan kretsrund, blågrå 1. olivgrön, torr kastanjebrun, på undre 
sidan blekare och fullkomligt glatt; frukter rödbruna 1. svartaktiga.
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Syn. Peltigera resupinata b & c Fr. L. E. p. 42. — Nephroma læviga- 
tnm Körb. Syst. p. 55, Par. p. 23. — Nephromium lævigatum Nyl. Lich. 
Scand. p. 87. — Exsicc. Stenh. 5.

ß sorediatum (Schær.): bålens bräddar krusiga, mjöliga.
På träd och sten temligen allmän t. ex. Örebro vid Lugnet, 

Almby, St. Mellösa, Hammar vid Nyhyttan och Aspa bruk, på 
öarne i Vettern, Svennevad etc.

Fruktens inre delar ungefärligen öfverensstämmande med föregående arts.

9. Peltigera Hoffm.

1. P. aphthosa (L.): bålen läderartad, i torrt tillstånd 
blågrå, i fuktigt ljusgrön, på öfre sidan med mörka vårtor, på den 
undre med svartaktiga snart sammanflytande ådror; frukter nästan 
runda, i vertikal ställning vidväxta bålens flikar, med kastanjebrun 
disk och sargad kant.

Syn. Peltigera aphthosa Fr. L. E. p. 44; Körb. Syst. p. 58, Par. p. 23; 
Nyl. Lieh. Scand. p. 87. — Exsicc. Sten. 38.

På marken och mossbetäckta stenar i skogstrakter allmän. 
Skiljes lätt från sina samslägtingar genom de mörka vårtorna på 
bålens öfre yta.

Sporhylsor klubblika, med 8 medelstora, nålformiga, 4-rummiga, nästan 
vattenklara sporer; paraphyser trådlika, löst sammanhängande, i spetsen röd- 
aktiga.

2. P. malacea Ach.: bålen svampartad, mjuk, i fuktigt 
tillstånd mörkgrön med dragning åt brunt, torr askgrå, slät (utan 
vårtor), på undre ytan betäckt med tät, svartbrun filtludd med 
hvita mellanrum, utan ådror; frukter kretsrunda, vertikalt vidväxta, 
med smånaggad kant.

Syn. Peltigera inalacea Fr. L. E. p. 44; Körb. Syst, p. 57, Par. p. 23; 
Nyl. Lieh. Scand. p. 88. — Exsicc. Stenh. 37.

På marken bland mossa temligen allmän. Liknar bland alla 
samslägtingarne mest föregående art, men skiljes lätt från denna 
genom sin mörkare färg och frånvaron af vårtor på bålens öfre, 
och af ådror på dess undre yta.

Fruktens inre delar likna fullkomligt dem hos föregående art,

3. P. canina (L.): bålen hinnaktigt läderartad, sladdrig, 
smågropig, med fin filtludd, i fuktigt tillstånd brun med dragning- 
åt grönt, torr askgrå, under hvitaktig med tätt sittande fibriller
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ocli blckröda, nätlikt förgrenade ådror; frukter rundade, slutligen 
aflånga, vertikalt vidväxta bålens uppstigande flikar.

Syn. Peltigera cauina Fr. L. E. p. 45; Körb. Syst. p. 58, Par. p. 23; 
Nyl. Lieh. Scand. p. 88. — Exsicc. Stenh. 39.

På marken och mossbeklädda stenar allmän. Liknar efter
följande art, ined hvilken den lätt förvexlas. Skiljes derifrån ge
nom slappare, tunnare bål, genom det fina, nästan blott för kän
seln förnimbara filtluddet på bålens öfre yta och de merändels kött- 
färgade ådrorna på den undre.

I afseendc på fruktens inre delar föga skild från föregående; paraphyser 
något mera sammanhängande, finare och i spetsen gulaktiga; sporer 4- till fler- 
rummiga.

4. P. rufescens (Neck.) Pr.: bålen läderartad, något filt- 
luddig, i fuktigt tillstånd gråaktigt mörkgrön, torr askgrå med drag
ning åt rödt, på undre sidan ljusgrå med svartbruna, nätlikt för
grenade ådror och bruna fibriller; bålflikarne i brädden krusiga; 
frukter vertikalt vidväxta, snart aflånga, tillbakarullade.

Syn. Peltigera rufescens Fr. L. E. p. 4G; Körb. Syst. p. 59, Par. p. 24; 
Nyl. Lieh. Scand. p. 89.

På trädrötter, klippor och jordvallar, på torra mossbetäckta 
ängar etc. allmän. Svår att urskilja från föregående. Väl utveck
lade former utmärka sig genom en tjockare, styfvare, mindre, i 
smalare och längre flikar delad bål, med inåt böjda, bugtiga och 
krusiga (stundom äfven pudrade) bräddar samt genom en mörkare, 
i torrt tillstånd brunröd färg.

Sporhylsor, sporer och paraphyser obetydligt skiljaktiga från föregående 
arters.

5. P. scab rosa Th. Fr.: bålen hinnaktigt läderartad (nä
stan papperstunn), något sträf, i fuktigt tillstånd brun med drag
ning åt grönt, torr askgrå 1. rödaktig, på undre sidan hvitröd med 
svartbruna, nätlikt förgrenade ådror; frukter vertikalt vidväxta, nä
stan kretsrunda, omsider tillbakarullade.

Syn. Peltigera scutata Körb. Syst. p. 60, Par. p. 24. — P. pulverulenta 
Nyl. Lieh. Scand. p. 89.

På bergväggar bland mossa sällsynt. Inom Nerike funnen 
endast vid Sjömo i Götlunda och vid Igelbäcken i Hammar socken. 
Lättast igenkänd på bålens chagrinerade (med små, endast för lou- 
pen tydligt skönjbara, vartlika fjäll betäckta), för känseln sträfva yta.

2
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Sporhylsor nästan cylindriska, med 6—8 nålformiga, llcrrummiga, nästan 
vattenklara sporer; paraphyser temligen grofva, sammanhängande, i spetsen 
rödaktiga.

6. P. polydactyla Hoffm.: bålen papperstunn, helt och 
hållet glatt, glänsande, i fuktigt tillstånd blygrå till grönaktig, torr 
askgrå med dragning åt rödt, underfill hvitaktig med bruna, nät
lika ådror utan fibriller; frukter vertikalt fästade vid de fingerlikt 
utdragna, uppstigande bålfiikarne, omsider aflånga och tillbaka- 
rullade.

Syn. Peltigera polydactyla Fr. L. E. p. 46; Körh. Syst. p. 61, Par. p. 
25; Nyl. Lieh. Scand. p. 90. — Exsicc. Stenh. 65.

ß collina (Ach.): bålen tunnare med naggade, krusiga, 
på öfre ytan något sträfva, i kanten mjöliga flikar; frukter mindre.

Syn. Peltigera polydactyla h. scutata Fr. L. E. p. 47.
Hufvudarten förekommer på jord, mossbeklädda stenar, torra 

gräsbeväxta ställen temligen allmänt t. ex. omkring Örebro, i St. 
Mellösa, Lennäs, Hammar etc. Lätt skild från öfriga arter genom 
den papperstunna bålen med sin fullkomligt glatta, glänsande öfver- 
yta; de fingerlikt utdragna fruktbärande bålfiikarne lemna deremot 
ett mindre tillförlitligt kännetecken, enär de äfven förekomma hos 
andra arter. Afarten ß förekommer på beskuggade bergväggar t. 
ex. på Ullavi klint i Kihl, lilla Aspön i Vettern etc.; dess bål- 
flikar äro mot spetsen sträfva liksom hos P. seabrosa, med hvilken 
art denna form stundom blifvit förvexlad.

Fruktens inre delar som hos P. canina, men sporerna något längre.

7. P. horizontalis (L.): bålen läderartad, smågropig, våt 
mörkgrön, torr askgrå med dragning åt rödt, på undre sidan med 
svartbruna, nätlika ådror och spridda mörka fibriller; frukter hori- 
zontelt vidväxta, kretsrunda, snart på tvären aflånga, plana.

Syn. Peltigera horizontalis Fr. L. E. p. 47; Körb. Syst. p. 61, Par. p. 
25; Nyl. Lieh. Scand. p. 90. — Exsicc. Stenh. 40.

På mossbeväxta stenar i skogstrakter här och der t. ex. sö
der om Örebro, i Almby, St. Mellösa, Lennäs, Hammar, på öarna 
i Vettern etc. Utmärkt genom de horizontelt sittande, på tvären 
aflånga frukterna och de svartaktiga fibrillerna på bålens undersida.

Sporhylsor nästan cylindriska, med 4—8 lancettlika 1. nästan spolformiga, 
4-ruinmiga, nästan vattenklara sporer; paraphyser löst sammanhängande, i spet
sen ledade och gulaktiga.
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8. P. venosa (L.): bålen läderartad, enkel, från den smala 
basen utvidgad med solfjäderformiga flikar, fuktig ljusgrön, torr 
askgrå 1. blågrå, under livit med svartbruna, greniga (icke nätlika) 
ådror; frukter mörkbruna, horizontelt sittande, kretsrunda, med tjock, 
smånaggad kant.

Syn. Peltigera venosa Fr. L. E. p. 48; Körb. Syst. p. 62, Par. p. 25; 
Nyl. Lieh. Scand. p. 91. — Exsicc. Stenh. 41.

På jord här och der t. ex. llingkarleby socken i allén till 
Myrö ej långt från landsvägen, Lillkyrka, Glanshammar vid Nyt- 
tiuge, Tysslinge vid Garphyttan, Norhult i Askersunds landsför
samling. Minst af alla arterna i slägtet; utmärkt genom den enkla 
solfjäderlika bålen och de horizontela kretsrunda frukterna.

Sporhylsor uppblåst klubblika, med 6—8 nästan spolformiga, 4-rummiga, 
nästan vattenklara sporer; paraphyser hårlika, lost sammanhängande, i spetsen 
sammanklibbade och brunaktiga.

10. Solorina Ach.

1. S. saccata (L.): bålen hinnartad 1. papperstunn, med 
nedplattade flikar, fuktig ljusgrön, torr grönaktigt askgrå, under 
hvitaktig med fibriller, men utan ådror; frukter i början jemnhöga 
med bålens yta, snart säcklikt nedtryckta, svartbruna.

Syn. Peltigera saccata Fr. L. E. p. 49. — Solorina Körb. Syst. p. 63, 
Par. p. 25; Nyl. Lieh. Scand. p. 92. — Exsicc. Stenh. 7.

På jord isynnerhet i kalktrakter t. ex. Glanshammar vid 
Skala, Tysslinge vid Garphyttan och Hjulåsen, Hammar vid Harje; 
eljest sällsynt t. ex. på Kringlan norr om Örebro och Vahlnäs i 
St. Mellösa.

Sporhylsor cylindriska, innehållande 4, i en rad liggande, biscuitformiga, 
2-rummiga, på midten något hopknipna (insnörda) bruna sporer; paraphyser 
hårlika, något sammanhängande, i spetsen brunaktiga.

11. Stieta Schreb.

1. St. pulmonaria (L.): bålen läderartad, nätlikt gropig, 
djupt inskuren med utdragna, afstympade och intryckta flikar, fuk
tig ljusgrön, torr gråbrun, med bleka soredier, på undre sidan filt- 
luddig, bucklig, hvitfläckig; frukter närmade mot bålens kant, röd
bruna.

Syn. Sticta pulmonacea Fr. L. E. p. 53; Nyl. Lieh. Scand. p. 95; St. 
pulmonaria Körb. Syst. p. 67, Par. p. 28. —■ Exsicc. Stenh. 10.
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På trädstammar och berg här och der, men endast steril, t. 
ex. vid norra stranden af sjön Tisarcn på rönn, Björkön i Hjelma- 
ren, Hammar socken och Askersunds landsförsamling. Stora llök- 
nen i Vettern.

Sporhylsor cylindriskt klubblika med 8 spolformiga, 4-rummiga, nästan 
vattenklara sporer; paraphyser fina, löst sammanhängande.

2. St. scrobiculata (Scop.): bålen läderartad, smågropig, 
rundadt flikig med vida, nästan hela flikar, fuktig blågrå till gul
aktig med blågrå soredier, under filtluddig och h vitfläckig; frukter 
spridda på bålflikarne, rödbruna.

Syn. Sticta scrobiculata Fr. L. E. p. 53; Körb. Syst. p. 6G, Par. p. 28. 
— Stictina Nyl. Lieh. Scand. p. 94. — Exsicc. Stenh. 9.

På sten vid Hjelmarsberg samt flerstädes i Almby skn, på 
träd vid Guttcrsboda i Gellersta, i Axberg, Ödeby, Hammar, Snaf- 
lunda och i Qvistbro vid Svartå, men ingenstädes fruktbärande.

Sporhylsor klubblika, innehållande 8 nålformiga, raka 1. något krökta, 
4-rummiga, nästan vattenklara sporer, paraphyser sammanhängande, i spetsen 
grönaktiga med dragning åt gult.

12. Parmelia Ach.

* arter med bål af blågrå färg.

1. P. saxatilis (L.): bålen hinnartad, nästan tegellagd, 
nätlikt gropig, bugtigt inskuren med i spetsen iutryckta flikar, ask
grå till blågrå, på undre sidan svart med kolsvarta fibriller; fruk
ter något konkava med kastanjebrun disk och smånaggad kant.

Syn. Parmelia saxatilis Fr. L. E. p. 61; Nyl. Lieh. Scand. p. 99. — 
Imbricaria Körb. Syst. p. 72, Par. p. 30. — Exsicc. Stenh. 155 & 156.

ß omphalodes, (L.): bålen något broskartad, nästan slät, 
glänsande, mörkt kopparfärgad 1. svartaktig.

y panniformis Ach.: bålen tätt tegellagd, nästan slät, 
askgrå, med smala jemnbreda flikar.

* fraudaus Nyl. Lieh. Scand. p. 100: bålen blek, tätt 
fastsittande vid matrix, kretsrund med naggade 1. inskurna flikar 
och hvitaktigt askgrå soredier i kanterna, under svart 1. svartbrun; 
sporer något mindre än hos hufvudarten.

Hufvudarten allmän på sten och träd; ß på sten här och der 
t. ex. Dormeu i Qvistbro, i Hammar och Askersunds landsförsam
ling; y på sten t. ex. Beträtten vid Orebro; * på stenar temligen 
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sällsynt t ex. vid Örebro öster om Reträtten. På hufvudformen 
träffas ibland parasitlafven Ab rot hallus Smithii Tul.: utan egen 
båt med svartbruna, dynlika, något sträfva frukter, klubblika spor- 
liylsor, innehållande 8 2-rummiga (en skosula till formen liknande), 
sotbruna sporer.

Sporhylsor klubblika med 8 elliptiska 1. klotrundt elliptiska, enkla, med 
ett dubbelt bräm omgifna, nästan vattcnklara sporer; paraphyser sammanklib
bade, i spetsen rödaktiga.

2. P. physodes (L.): bålen hinnartad, löst sittande, tegel- 
lagd, slät, hvitaktigt blågrå, under glatt, småskrynklig, svartbrun, 
med jeinnbreda bugtiga, i spetsen uppblåsta flikar; frukter på af 
bålen bildade skaft, med konkav, ljusbrun disk och inböjd hel 1. 
smånaggad kant.

Syn. Parmelia physodes Fr. L. E. p. 64; Nyl. Lieh. Scand. p. 103. — 
Imbricaria Körb. Syst. p. 75, Par. p. 30. — Exsicc. Stenh. 66.

På träd, gamla brädväggar, klippor etc. allmän, men temli- 
gen sällsynt ined frukt.

Sporhylsor små, klubblika, innehållande 8 ganska små enkla, elliptiska, 
af enkelt bräm omgifna, nästan vattcnklara sporer; paraphyser tätt samman
klibbade, i spetsen brunaktiga med dragning åt gult.

3. P. aleurites (Ach.): bålen hinnartad, i midten skrynk
ligt veckad, i omkretsen rundadt flikad med plana, inskuret nag
gade flikar, hvitaktigt askgrå, omsider mjölig, under blek med bruna 
fibriller; frukter blekbruna med tunn, naggad, något pudrad kant.

Syn. Parmelia aleurites Fr. L. E. p. 62; P. placorodia Nyl. Lieh. Scand. 
p. 106. — Imbricaria Kerb. Syst. p. 73, Par. p. 30.

På barrträd här och der t. ex. Axberg i närheten af Dylta 
bruks jernvägsstation på en, i Svcnnevad och på Aspöarna i Vet
tern på tall; fruktbärande funnen endast på stora Höknen på tall. 
Skild från följande art, hvilken den närmast liknar, genom den vid 
matrix mindre tätt tilltryckta, slutligen mjöliga bålen och de ble
kare, glanslösa frukterna.

Sporhylsor klubblika, med 8 små enkla, elliptiska, vattcnklara sporer; 
paraphyser sammanklibbade, i spetsen brnnaktiga,

4. P. hyperopta Ach.: bålen hinnartad, nästan kretsrund, 
tätt tilltryckt till matrix, inskuret flikig, mot bålens midt något 
konvexa, skrynkligt veckade, af hvitaktiga soredier mjöliga, i om
kretsen jemnbreda, plana, bara flikar, hvitaktigt askgrå, under mörk
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brun, försedd med fibriller; frukter spridda med brun, glänsande 
disk och smånaggad kant.

Syn. Parmelia ambigua b albescens Fr. L. E. p. 71; P. alenrites Nyl. 
Lieh. Scand. p. 105. — Imbricaria hyperopta Körb. Syst. p. 73, Par. p. 30.

På gamla barrträdsstammar och multnande träd här och der 
t. ex. Carlslund vid Örebro, Almby, Eker, Kumla etc.; sällsynt på 
sten t. ex. Almby. Vanligen i sällskap med P. diffusa.

Fruktens inre delar sällan tydliga; sporhylsor små, klubblika, sporer 
små, enkla, halfmånformiga, vattenklara, paraphyser sammanklibbade, i spetsen 
brunaktiga.

** arter med bål af olivgrön, brunaktig till svart färg.

5. P. Acetabulum (Neck.); bålen hinnartad, småskrynklig, 
tegellagdt flikig, olivgrön med någon dragning åt kopparröd, under
fill blekare, skrynklig, med spridda svarta -fibriller; flikarne i bå
lens midt med uppstigande kant, de i omkretsen rundade, bugt- 
bräddade; frukter med konkav rödbrun disk och tjock smånag
gad kant.

Syn. Parmelia Acetabulum Fr. L. E. p. 65; Nyl. Lieh. Scand. p. 101. 
•— Imbricaria Körb. Syst. p. 77, Par. p. 31. — Exsicc. Stenh. 68.

På löfträd här och der t. ex. Örebro vid Adolfsberg, Myrö 
i Ringkarleby, Viby, Hammar och Askersunds landsförsamling fler
städes.

Sporhylsor klubblika, med 8 temligen stora, äggrundt elliptiska, enkla, 
med bräm försedda, vattenklara sporer; paraphyser sammanhängande, i spetsen 
gulaktiga med svag dragning åt brunt.

6. P. olivacea (L.): bålen hinnartad, tilltryckt, strålfor- 
migt veckad, något småskrynklig, olivgrön till brun, glänsande, 
underfill svart, i kanterna blekbrun med otydliga fibriller, bålflikar 
rundade, inskuret naggade; frukter nästan plana med likfärgad 1. 
mörkare disk och hel, stundom något smånaggad kant.

Syn. Parmelia olivacea Fr. L. E. p. 66; Nyl. Lieh. Scand. p. 101. ■— 
Imbricaria Körb. Syst. p. 77, Par. 31. — Exsicc. Stenh. 69.

ß asp ido t a Ach.: bålen sträf af tätt sittande, med bålen 
likfärgade vårtor; frukter med dylika småvårtor i kanten.

Syn. Parmelia olivacea * exasperate Nyl. Lieh. Scand. p. 102. — Im- 
caria aspera -Körb. Syst. p. 78, Par. pr 31.

Hufvudfprmen allmän på sten och träd; ß, som af några 
författare anses för egen art, förekommer endast på träd här och 
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der t. ex. Örebro vid Kruthuset pä al, Almby, Axberg, Götlunda, 
Asker, Sveunevad, Lerbäck, lilla Röknen i Vettern, Q,vistbro vid 
Svartå.

Sporhylsor uppblåst klubblika, med 8 nästan elliptiska, enkla, med bräm 
försedda, vattenklara sporer; paraphyser sammanklibbade, i spetsen grönaktigt 
bruna.

7. P. sorediata (Ach.) Th. Pr.: bålen hinnartad, nästan 
kretsrund, nedtryckt, svartgrön 1. olivgrön med dragning åt svart- 
brunt, något glänsande 1. nästan matt, i midten beströdd med ask
grå, dynlika soredier; bålflikarne smala, nästan plana, fingerlikt 
mångklufna; i spetsen vidgade; frukter nästan likfärgade med bå
len, konkava med hel kant.

Syn. Parmelia dendritica Pr. L. E. p. 68.
På sten temligen allmän, ehuru sällsynt med frukt. Lättast 

att urskilja från närbeslägtade arter genom de askgrå soredierna i 
bålens midt och de helbräddade frukterna. Pör öfrigt till alla de
lar mindre och spädare samt af en mjukare substans än samsläg- 
tingarne.

Sporhylsor uppblåst klubblika 1. nästan bukiga, med 8 enkla aflånga, 
nästan vattenklara sporer; paraphyser sammanklibbade, i spetsen brunaktiga.

8. P. stygia (L.): bålen nästan broskartad, tegellagd, glän
sande svartbrun, med konvexa, handlikt mångkltifna, i spetsen till- 
bakaböjda, under becksvarta flikar; frukter konkava, likfärgade med 
bålen, med grynig, smånaggad kant.

Syn. Parmelia stygia Pr. L. E. p. 67; Nyl. Lieh. Scand. p. 103. — Im- 
bricaria Körb. Syst. p. 79, Par. p. 31. — Exsicc. Stenh. 71.

På sten här och der t. ex. Örebro på Kringlan och i södra 
alhnänningen, Axberg, St. Mellösa, Qvistbro, Hammar, lilla Aspön 
i Vettern. Lätt igenkänlig på de konvexa, med spetsen tillbaka- 
böjda bålflikarne och den gryniga fruktkanten.

Sporhylsor uppblåst klubblika; sporer och paraphyser ungefärligen lika 
som hos föregående art.

9. P. lanata (L.): bålen nedliggande, svartaktig, klynne- 
delt med trinda, trådlika, hoptrasslade grenar; frukter af samma 
färg som bålen, med nästan hel kant.

Syn. Parmelia lanata Nyl. Lieh. Scaud. p. 103; P. stygia ß lanata Fr. 
L. E. p. 68. — Imbricaria Körb. Syst. p. 79, Par. p. 31.

Inom Nerike blott funnen i några få exemplar i närheten af 
Reträtten vid Örebro.
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I afseende pä fruktens inre bygnad föga afvikande fran P. stygia och 
sorediata.

*** arter med bål af hvitgul färg.

10. P. conspersa (Ehrh.): bålen nästan hinnartad, vidt 
utbredd, tegellagdt bladig med mångklufna plana flikar, halmgul 
med dragning åt grönt, glatt och glänsande, på undre sidan brun 
med korta svarta fibriller; frukter i början konkava, sedermera plana 
med kastanjebrun disk och nästan hel kant.

Syn. Parmelia conspersa Fr. L. E. p. G9; Nyl. Lieh. Scand. p. 100. — 
Imbricaria Körb. Syst. p. 81, Par. p. 31. — Exsicc. Stcnh. 122.

På granit allmän, någon gång på sandsten.
Sporhylsor korta, uppblåst klubblika, omgifna af tätt sammanklibbade, i 

spetsen brunaktiga, framför sporhylsornas öfre ända liksom en vall bildande 
paraphyser, och innehållande 8 små enkla, elliptiska, med enkelt bräm försedda, 
nästan vattenklara sporer.

11. P. centrifuga (L.): bålen något broskartad, kretsrund, 
ringformigt utbredande sig från den skorplika, snart bortfallande 
midten, med jemnbreda, något konvexa flikar, grönaktigt hvitgul, 
matt (ej glänsande), på undre sidan hvit med bruna fibriller; fruk
ter konkava med rödbrun disk och hel kant.

Syn. Parmelia centrifuga Fr. L. E. p. 71; Nyl. Lieh. Scand. p. 101. — 
Imbricaria Körb. Syst. p. 82, Par. p. 31. — Exsicc. Stcnh. 125.

ß deal b a ta Th. Fr.: bålen hvitaktigt askgrå.
På granit allmän; ß vid Ilasta i Götlunda, äfvenledes på 

granit. Utmärkt genom sitt egendomliga sätt att växa. l)e äldre 
och « bålens medelpunkt liggande flikarne sammanväxa till en vin- 
stensartad, knölig skorpa, som mer och mer tilltager i tjocklek, 
hvarefter den aflöser sig från fästpunkten och bortfaller; flikarne i 
bålens omkrets qvarblifva deremot, tillväxa utåt och bilda en mer 
och mer utvidgad krets, under det medelpunkten försvinner. Inom 
denna krets bilda sig gång efter annan nya kretsar, så att lafven i 
äldre tillstånd företer en mängd koncentriska ringar 1. bälten.

Sporhylsor säcklikt klubblika, med 8 elliptiska enkla, nästan vattenklara 
sporer; paraphyser tätt sammanklibbade med gulbruna spetsar.

12. P. ineurva (Pers.): bålen nästan broskartad, stjernlikt 
tegellagd, med smala, konvexa, nästan trinda, i spetsen tillbaka- 
böjda flikar, halmgul till grönaktig, glanslös, med spridda, nästan 
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klotrunda, svafvelgula soredier, på undre sidan svartaktig; frukter 
konkava med kastanjebrun disk ocli nästan hel kant.

Syn. Parmelia incnrva Fr. L. E. p. 70; Nyl. Lieh. Scaud. p. 101. — 
Imbricaria Körb. Syst. p. 82, Par. p. 31. — Exsiee. Stenh. 123.

På granit och sandsten temligen allmän t. ex. omkring Öre
bro, Götlunda, St. Mcllösa, Svenuevad, Hammar, Askersunds lands
församling, ehuru rätt sällsynt med frukt.

Sporhylsor uppblåst klubblika med 8 enkla, elliptiska 1. klotrundt ellip- 
tiska, med bräm försedda, nästan vattenklara sporer; paraphyser tätt samman
klibbade, med gulaktiga, i brunt stötande spetsar.

13. P. diffusa (Web.): bålen hinnartad, tätt fastväxt vid 
matrix, stjernformig, med jemnbreda, nedplattade, mångklufna fli
kar, hvitgul med svafvelgula soredier, matt (glanslös), under svart
brun med fibriller af samma färg; frukter plana, med rödbrun, matt 
disk och nästan hel kant.

Syn. Parmelia ambigua Fr. L. E. p. 71; Nyl. Lieh. Scand. p. 105. — 
Imbricaria diffusa Körb. Syst. p. 83, Par. p. 31. — Exsiee. Stenh. 124.

På multnande trädstammar och gärdesgårdar, på barken af 
växande träd, isynnerhet tall och björk, allmän; sällsyntare på sten 
t. ex. öster om Reträtten vid Örebro. Skild från P. ■ hyperopia, i 
hvars sällskap den ofta förekommer, genom bålens hvitgula färg 
ocli den glanslösa fruktdisken.

Sporhylsor klubblika, med 8 aflånga 1. utdraget elliptiska, vanligen böjda, 
nästan vattenklara sporer; paraphyser tätt sammanklibbade, i spetsen bruu- 
aktiga.

14. P. Mougeotii (Schær.): bålen hinnartad, vid matrix 
tätt fastsittande, stjernformig, mot medelpunkten skorplik, i om
kretsen bladig, med jemnbreda, plana, tvärsöfver sprickiga, på un
dre sidan mörkbruna flikar, glatt, glänsande, halmgul till grönaktig, 
beströdd med små svafvelgula soredier; frukter med kastanjebrun 
disk och svafvelgult pudrad kant.

Syn. Imbricaria Mougeotii Körb. Par. p. 32. — (Parmelia Mougeotii 
Nyl. Lieh. Scaud. p. 100 är en helt annan art.)

På plutoniska bergarter spridd öfver hela Nerike ehuru 
ingenstädes ymnigt t. ex. omkring Örebro, i Almby, Götlunda, 
Ödeby, Glanshammar, Tysslinge, St. Mcllösa, Asker, Sköllersta, 
Svenuevad, Kumla, Hammar, Askprsunds landsförsamling samt Qvist- 
bro, men på de flesta ställen steril; fruktbärande exemplar blott 
funna på ett par ställen i Almby. Utom Nerike ej med säkerhet 
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känd inom Skandinavien. Väl skild från öfriga arter genom den 
glatta, glänsande ytan, hvarigenom den påminner om P. conspersa, 
genom den vid matrix ytterst tätt fastväxta, mot medelpunkten 
skorplika bålen, de smala, tvärsöfver sprickiga flikarne, de svafvel- 
gula soredierna och slutligen genom den svafvelpudrade kanten hos 
frukterna.

Fruktens inre delar otydliga. I hitintills undersökta exemplar har jag 
ej lyckats finna några sporer.

13. Physcia Fr.

* bålen uppstigande 1. nedliggande, nästan busklik.

1. Ph. ciliaris (L.): bålen broskartad, ojemnt inskuren, med 
jemnbreda, på undre sidan rännlade, hvitaktiga, med trinda, syllika 
kanthår besatta flikar, våt grön, torr blågrå; frukter på af bålen 
bildade skaft, med plan, svartbrun, något daggblå disk och hel, 
slutligen inböjd, sargadt tandad kant.

Syn. Parmelia ciliaris Fr. L. E. p. 77. — Physcia Nyl. Lieh. Scand. p. 
108. — Anaptychia Körb. Syst. p. 50, Par. p. 19. — Exsicc. Stenh. 42.

ß humilis (Kbr): bålen liten, nedliggande, med smalare, 
ofvan glatta flikar, kantad af kortare gråaktiga fibriller.

På löfträd, isynnerhet asp, allmän; förekommer äfvenpåsten; 
ß på marken, t. ex. Glanshammar. Lätt igenkänlig på den upp
stigande, nästan busklika, i fuktigt tillstånd lifligt gröna bålen och 
de skaftade frukterna. På bålen förekomma talrika, runda, trub
biga, i spetsen genomborrade, brunaktiga vårtor, hvilka kallas sper- 
mogonier. Vid mikroskopisk undersökning 'befinnas de innehålla 
raka, elliptiska trådar, som kallas spermatier. Dylika spermogonier, 
som utgöra lafvarnas han-organer, finnas väl hos alla lafarter, 
fastän mer och mindre tydliga.

Sporhylsor nästan klubblika, med 8 stora, biseuitformiga, på midten in
snörda, 2-rummiga, svartaktiga 1. sotbruna sporer; paraphyser löst samman
hängande, i spetsen brungula.

** bålen vanligen nedtryckt, fastväxt vid matrix.

2. Ph. pulverulenta (Schreb.): bålen nästan broskartad, 
kretsrund 1. stjernformig med plana, mångklufna i spetsen trubbigt 
inskurna flikar, på undre sidan med svartaktiga fibriller, våt grön, 
torr brun med dragning åt rödt 1. grönt, med ett tunnt, dagglikt 
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öfverdrag af hvit 1. blåaktig färg; frukter oskaftade med svartbrun, 
daggblå disk och uppsväld kant.

Syn. Parmelia piilverulenta Fr. L. E. p. 79; Körb. Syst. p. 86, Par. p. 
34. — Physcia Nyl. Lieh. Scand. p. 109. — Exsiec. Stenh. 72.

På löfträd allmän. Skild från följande art genom den i fuk
tigt tillstånd gröna, i torrt brunaktiga, askgrått pruinösa bålen.

Sporhylsor säcklikt klubblika, omgifna af hårlika, löst sammanhängande, 
framför sporhylsornas öfre ända liksom en vall bildande, i spetsen brunaktiga 
paraphyser och innehållande 8 elliptiska, biseuitformiga, på midten mer och 
mindre insnörda, i båda ändar trubbiga, 2-rummiga, svart- 1. sotbruna sporer.

3. Ph. st el lar is (L.): bålen hinnlikt broskartad med mång- 
klufna flikar, hvitaktig till blågrå, bar (utan dagglikt öfverdrag), 
på undre sidan blek med bruna fibriller; frukter med svartbrun, 
merändels daggblå disk och något uppsväld, nästan hel kant.

Syn. Parmelia stellaris Fr. L. E. p. 82; Körb. Syst. p. 85, Par. p. 32. 
— Physcia Nyl. Lieh. Scand. p. 111. — Exsicc. Stenh. 73.

ß hispi da (Scop.): bålflikar uppstigande med långa fibril
ler i brädden.

Hufvudarten på löfträd allmän; ß här och der t. ex. Örebro 
i närheten af skjutbanan på björk, Kathrinelund i St. Mellösa på 
ek. Skiljer sig från sina samslägtingar genom den fullkomligt 
glatta och bara (utan soredier och daggartadt öfverdrag), i såväl 
fuktigt som torrt tillstånd blågrå bålen.

Sporhylsor säcklikt klubblika, med 8 aflånga, på midten icke insnörda, 
i båda ändar trubbiga, 2-rummiga, sotbruna sporer; paraphyser som hos före
gående art.

4. Ph. cæsia (Hoffm.): bålen nästan broskartad, stjernformig, 
med nästan parklufna, något konvexa, i spetsen bredare flikar, i 
midten nästan skorplik, ljust blågrå 1. hvitaktigt askgrå, med blå
grå, nästan klotrunda soredier, under blek, med glest sittande fi
briller; frukter oskaftade, med i början något daggblå, sedermera 
bar, kolsvart disk och tunn, något inböjd, nästan hel kant.

Syn. Parmelia cæsia Fr. L. E. p. 83, Körb. Syst. p. 86, Par. p. 33. — 
Physcia Nyl. Lieh. Scand. p. 112. — Exsicc. Stenh. 212.

* Ph. leptalea (Ach.): bålflikarne uppstigande, styfva, smala, 
askgrå, i spetsen tjockare med långa fibriller, utan soredier; frukter 
svarta, icke daggblå.

På sten, gamla brädtak och tegeltak temligen allmän; ß här 
och der på sten t. ex. Almby, St. Mellösa. Bålen af en mjukare 
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substans än föregående art, från hvilken den för öfrigt skiljes ge
nom sin färg och de blågrå soredierna samt genom olika växtplats 
(den förekommer nämligen aldrig på bark).

Sporhylsor uppblåst klubblika, med 8 elliptiska 1. aflånga, biscuitformiga, 
på midteu obetydligt insnörda, i båda ändar trubbiga, sotbruna sporer; para- 
physer sammanhängande, i spetsen brunaktiga.

5. Ph. obscura (Ehrh.): bålen nästan hinnartad, utan dagg- 
blått öfverdrag, i fuktigt tillstånd ljusgrön, torr olivgrön till brun, 
vanligen med gröna soredier, med svarta fibriller på undre sidan; 
frukter oskaftade, med svartbrun, redan från början bar (icke dagg- 
blå) disk och fullkomligt hel kant.

Syn. Parmelia obscura Fr. L. E. p. 84; Körb. Syst. p. 88, Par. p. 34. 
— Physcia Nyl. Lieh. Scand. p. 112. — Exsicc. Stenh. 211.

« orbicularis (Neck.): bålen nedtryckt, nästan stjernlik; 
frukter på undre sidan glatta.

ß ulothrix (Ach.): bålen nedtryckt; frukter med fibriller på 
undre sidan.

Hufvudformen på löfträd (isynnerhet asp), äfvensom på sten 
temligen allmän t. ex. omkring Örebro, i Almby, St. Mellösa, Sköl- 
lersta, Lerbäck, Hammar; ß vid Örebro på landshöfdingens holme 
på . asp. Öfverensstämmer med P. ciliaris och pulverulenta i af- 
seende på den i fuktigt tillstånd ljusgröna bålen, men skiljer sig 
såväl från dessa som de öfriga arterna genom de gröna soredierna, 
den icke daggblå fruktdisken och den fullkomligt hela fruktkanten.

Sporhylsor uppblåst klubblika, med 8 nästan elliptiska, biscuitformiga, 
på midten icke insnörda, i båda ändar trubbiga, sotbruua sporer; paraphyscr 
temligen grofva, i spetsen brunaktiga.

14. Xanthoria Fr.

* arter med bladig bål.

1. X. parietina (L.): bålen hinnartad, rosettlik, tegellagdt 
flikig, med rundade, tilltryckta, platta flikar, grönaktigt ljusgul 1. 
pomcransgul, på undre sidan blekare med otydliga fibriller; frukter 
af samma färg som bålen, konkava med upphöjd, alldeles hel kant.

Syn. Parmelia parietina Fr. L. E. p. 72. — Physcia Körb. Syst. p. 91, 
Par. p. 37; Nyl. Lieh. Scand. p. 107, Exsicc. Stenh. 127.

På träd, gamla väggar, gärdesgårdar och sten allmän.
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Sporhylsor bukiga, ät ömse ändar afsmalnande, innehållande 8 kagglika, 
polärt 2-rnmmiga, nästan vattenklara sporer; paraphyser trådlika, sammanhän
gande, i spetsen gröngula.

2. X. c o n t ro ver sa (Mass.); bålen hinnartad, småbladig, 
med hoptryckta, mångklufvet greniga, uppstigande, bara 1. i kanten 
pudrade flikar, rödgul 1. poineransgul, på undre sidan hvitaktig 
med fibriller; frukter i flikarnes spets, nästan plana, af samma färg 
som bålen, med uppsväld hel kant.

Syn. Physcia controversy Körb.-Par. 38.
På sten här och der t. ex. Örebro, St. Mellösa etc. Skiljer 

sig från X. parietina genom mindre, uppstigande, mer sönder
delade, ofta mjöliga bålflikar samt genom fruktens inre bygnad.

Sporhylsor utdraget 1. cylindriskt klubblika, med sporer och paraphyser 
som hos föregående art, men de förra något mindre.

* arter med mer eller mindre skorplik bål.

3. X. elegans (Link): bålen tilltryckt, stjernformig, med 
jemubreda, konvexa, småkantiga, flerböjda flikar, mönjeröd till po- 
meransgul 1. guldgul, på undre sidan hvitaktig; frukter något kon
kava, af samma färg som bålen, med fullkomligt hel kant.

Syn. Parmelia elegans Fr. L. E. p. 114. — Amphiloma Körb. Syst. p. 
110, Par. p. 48. ■— Placodium Nyl. Lieh. Scaud. p. 136.

På strandklippor vid Vettern, sällsynt t. ex. Dimmestorp i 
trakten af Aspa bruk och pä Rökncöarne.

Sporhylsor klubblika, med 8 nästan elliptiska, polärt 2-rummiga, nästan 
vattenklara sporer; paraphyser sammanhängande, i spetsen grönaktiga.

4. X. mur o rum (Hoffm.): bålen strålformigt veckad, tätt 
fastväxt vid matrix, i midten nästan skorplik, i omkretsen flikig, 
ljusgul till rödgul, stundom med dagglikt öfverdrag (pruinös), på 
undre sidan hvit; frukter slutligen konvexa, med helbräddad, ble
kare kant.

Syn. Parmelia murorum Fr. L. E. p. 115. — Amphiloma Körb. Syst. 
p. Ill, Par. p. 48. — Placodium Nyl. Lieh. Scand. p. 136.

ß miniata (Hoffm.) b. oblitterata (Pers.): bålen nästan 
omärklig; frukter tättsittande, mönjeröda.

På gamla murar, tegeltak etc. temligen allmän t. ex. Örebro 
vid kyrkan och slottet, bron öfver Lilian, St. Mellösa på kyrko
gårdsmuren, Götlunda; b Örebro på klippblock i landshöfdrngens 
hage samt vid Bromsgatan.
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Sporhylsor uppblåst cylindriska med 8 kagglika, polärt 2-rummiga, vat- 
tenklara sporer; paraphyser löst sammanhängande, i spetsen tjockare och guldgula.

5. X. vitellina (Ehrh.): bålen vinstensartad, grynig 1. 
småfjällig-, ljusgul till rödgul; frukter med slutligen konvex, med 
bålen likfärgad 1. mörkgul till brunaktig disk och upphöjd, hel 1. 
grynigt naggad kant.

Syn. Parmelia vitellina Fr. L. E. p. 162. — Candelaria Körb. Syst. p. 
121, Par. p. 62. — Lecanora Nyl. Lieh. Scand. p. 141.

På sten och gamla trädväggar allmän, sällsyntare på jord 
och bark.

Sporhylsor uppblåst klubblika, med talrika, elliptiskt aflånga, raka 1. nå
got böjda, otydligt 2-rummiga, nästan vatteuklara sporer; paraphyser trådlika, 
löst sammanhängande, i spetsen guldgula.



Redogörelse
för Karolinska Högre Elemenlar-Läroverkels verksamhet under 

läsaret 1869 Augusti — 1870 Juni.

I. Undervisningen.

Ett år af stilla och, som man vågar hoppas, gagnande verksamhet har 

snart åter nått sitt slut vid detta Läroverk. Likt sina föregångare 
i det aldra närmaste, intager detta år ändock ett mera framstående 
rum inom de Svenska Läroverkens häfder till följd af de icke 
oväsendtliga förändringar, som vid detsammas början, enligt nådig 
befallning, vunno tillämpning, nemligen borttagandet af l:a klassen 
och Grekiska språkets förklarande för valfritt läroämne. Att af- 
gifva bestämdt yttrande, beträffande resultaterna af de nämnde för- 
ändringarne, torde ännu vara nästan tidigt, då blott ett enda års 
erfarenhet finnes att åberopa; men det vill verkligen synas, som 
skulle de befarade olägenheterna till aldra största delen uteblifva 
och allt rangera sig till Läroverkens och det uppväxande slägtets 
bästa — tack vare de kloka preventiva föreskrifterna, i afseende 
på förhöjda fordringar för intagning och den ändamålsenliga an
ordningen af de från Grekiskan dispenserade lärjungarnes syssel
sättning. I förra fallet qvarstår dock svårigheten för föräldrar, att 
bereda sina barn det ökade kunskapsmåttet och i det sednare olä
genheten af den klassiska bildningens ofullständighet eller halfhet, 
genom utbrytandet af ett så vigtigt element som det Grekiska 
språket; men då denna olägenhet blifvit från så många håll både 
i tal och skrift framhållen och det står hvar och. en fritt, att med 
afseende derpå efter egen smak och godtfinnande bestämma sig, 
torde denna fråga, såsom tillräckligt afhandlad, icke behöfva vidare
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beröras. Hufvudsakeu är, att ifrågavarande dispenscrade lärjungar, 
uti ordnad verksamhet på de lediga timmarne, fått sig genom 
Engelska språkets läsning, latinskrifning, teckning o. s. v. tilldeladt 
ett så godt surrogat, som omständigheterna möjligen medgifva.

Läsåret tog sin början Måndagen den 30 Augusti och går till 
ända den 3 instundande Juni, hvilken dag blifvit af H. H. Eforus 
bestämd till afslutningsdag. Terminerna hafva varit så fördelade, 
att Höstterminen, omfattande lö veckor, fortgick till den 18 De
cember och att Vårterminen, innefattande en tid af 20 veckor, med 
början den 18 Januari, afslutas, som nyss sagdt är, den 3 Juni.

De dagliga lektionstiderna hafva under ILraf på hvarandra 
följande år bibehållits oförändrade; d. v. s. att, sedan gemensam 
Morgonbön med Sång och Bibelläsning förrättats och upptagit 
circa 20 minuter, lektionerna omedelbart derefter, kl. 7, tagit sin 
början och fortgått till kl. 10, med 5 minuters uppehåll mellan 
hvarje. Efter 2:ue timmars mellantid hafva middagslektiouerna 
vidtagit kl. 12 och räckt till 2, hvarförutan 2: ne dagar i veckan, 
Måndagar och Thorsdagar, en eftermiddagslektion, kl 4—5, egt 
rum. Tiden från kl. 11 till 12 och 4—G har eljest dagligen varit 
upptagen af dels Sång- dels Gymuastik-öfningar. Uti dessa anord
ningar för undervisningen, hvad tiden beträffar, har dock från bör
jan af nyssförledne April månad någon ändring måst .vidtagas till 
följd af den, med vederbörandes begifvande, beslutade-åtgärden, 
att på försök och tills vidare förlägga, alla Gymnastiköfningar till 
förmiddagarne, hvarom längre ned på sitt ställe skall utförligare 
ordas. Härigenom har för en del klasser undervisningstiden på 
morgnarne minskats med dels en hel dels en half timme, hvarför 
ersättning måst beredas genom middagslektionernas tillökning af 
motsvarande- tid. Denna förändring har visserligen fortgått alltför 
ringa tid, för att med full säkerhet låta sig till lämpligheten be
dömas; men med afseeude på de högst väsendtliga fördelar, der- 
igenom tillskyndas ungdomens fysiska välbefinnande, är det mer 
än sannolikt, att densamma äfven under instundande läseår, oak- 
tadt de olägenheter, som, beträffande undervisningens splittring i 
en och annan, afdelning, icke kunna undvikas, kompier att vinna 
tillämpning. För hela ungdomen gemensam Gudstjenst har hvarje 
helgedag hållits uti Läroverkets Sollennitetesal kl. 12—1, hvarvid 
predikoskyldigheten fortgått mellan Lärarne i tur och i samman- 
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hang med ansvaret för bönveckan, hvilket ansvar alltid delas af 
2:ne lärare. Till dessa andaktstunder lemnas allmänheten fritt 
tillträde, hvilket ock, ofta så långt -som utrymmet möjligen med- 
gifver, tages i anspråk.

Hvad beträffar tillämpningen af Kongl. Skolstadgans under
visningsplan, har denna med all den noggranhet, som förhållandena 
möjligen medgifvit, varit under året iagttagen. Endast den mindre 
afvikelse derifrån, som man i flera år här tillåtit sig, att nemligen 
uti 6:te öfre klassens latinafdelningar åt Zoologi och Botanik in
rymma hvar sin full timmas undervisningstid, är som vanligt att 
bemärka. Orsaken är hufvudsakligen den, att de båda ämnena här 
skötas af hvar sin lärare, hvilka icke på den anslagna halftimman 
tilltro sig kunna medhinna sina långa repetitionskurser i och för 
ämnenas afslutning inom dessa klasser. Grekiskan är det ämne, 
som för detta ändamål fått vidkännas uppoffring af en timma i 
hvardera afdelningen.

De båda linierna hafva fortfarande varit helt och hållet åt
skilda, till stor fördel för båda, i det de nu fortgå hvar för sig, full
komligt oberoende af hvarandra. Den genom föreningen med den 
Klassiska i allmänhet temligen stjufmoderligt behandlade Beallinien 
får således här ut sin fulla rätt, utan att ändock genom talrikare 
freqvens på de högre stadierna löna den omvårdnad, som blifvit 
densamma egnad. I början hålla sig de båda linierna temligen 
jemnstarka, men snart vinner den Klassiska linien så öfverhand i 
afseende på numerären, att denna i de högre realklasserna är 
rentaf en obetydlighet i jemnförelse med de öfverfyllda latinafdel- 
ningarnes. Mängden har gått af under vägen, ut i allmänna lifvet 
och näringarne och blott ett fåtal afslutar på den reala linien sin 
kurs genom ordentlig afgångsexamen. Icke sällan hör man till 
och med bland dessa med ledsnad beklagas afsaknaden af de klas
siska studierna och uttalas föresatsen, att för beredande af bättre 
utsigter slå sig på läsning af Latinet.

Indelningen i sidoklasser har ock, med anledning af alltför 
stor numerär, i vissa fall varit af behofvet påkallad och måst under 
året företagas, hvaraf åter blifvit följden, att Läroverket dagligen 
arbetat på 22 Afdelningar. Som man vid uppgörandet af en slik 
delning emedlertid dels är bunden af tillgången på lärarekrafter 
dels ock ända till Hösttermins början, då det nya Schemat måste 

3 
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vara färdigt, sväfvar i okunnighet om, huru många lärjungar i en 
klass återkomma eller afgå, huru många från andra läroverk der 
möjligen söka inträde o. s. v., så måste densamma alltid blifva 
svår och till en del beroende af slumpen. Godt, när beräkningarne 
slå sig så pass tillfredsställande ut som här, för det nu tillända
gående året. Uti ett till Kongl. Ecclesiastikdepartementet ingifvet 
memorial, angående behofvet af lärarekrafter för nyssnämnde tid, 
upptogs förslagsvis 7: de Ofre klassens Latinafdelning till 32 — 
blef 30 (odelad) — 7:de Nedre kl:s Latinafdelning till 30 — blef 
38 (odelad) — 6:te Öfre khs Latinafd. till 38 — blef 38 (delad) 
— 6:te Nedre kl:s Latinafd. till 43 — blef 52 (delad) — 5:te 
khs Latinafd. till 45 —- blef 44 (delad) — 4:de khs Latinafd. till 
28 — blef 39 (odelad) —• 3:dje kl.-s Latinafd. till 37 — blef 61 
(delad) — 2:a khs Latinafd. till 30 — blef 38 (odelad) — l:a 
klassen till 45 — blef 78 (delad). Uti denna kalkyl upptogos 
blott de från lägre till högre klass ovilkorligen uppflyttade, icke 
qvarsittarne i hvarje klass, icke de, som flyttades med vilkor, ej 
heller de, som från andra Läroverk, vanligen till ett antal af 20 
eller 30, söka sig in på mellanstadiet, ej heller de nykomna i l:a 
klassen. Deraf kom sig, att den snarare var för lågt än för högt 
beräknad. Emedlertid visar sig, att ingen klass här blifvit onö
digtvis delad samt att tvenne, den sjunde Nedre och fjerde, väl 
behöft delas äfven de, om blott tillgång på nödiga lärarekrafter 
funnits.

Hvad beträffar den uppgift, angående hemarbetenas mängd 
och tiden för deras fullgörande, som enligt Nåd. Cirkuläret af den 
12 Maj 1865 åligger' Rektor, att i årsredogörelsen meddela, gäller 
fortfarande samma förhållande, som i de 3:ne sednare årens pro
grammer finnes antydt, att nemligen dagliga beredelsetiden kan för 
de olika klasserna upptaga från 1 till och med 4 ä 5 timmar, de 
skriftliga hemarbetena inberäknade, samt att öfveransträngning här 
icke eger rum.
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II. Lärarne.

Såsom Läroverkets Inspektor, har under hela året fungerat 
Prosten och Kyrkoherden i Örebro, Kommendören af Kongl. Nord
stjerne- och Wasa-Orden m. m. Herr Doktor G. W. Gumælius,

Tjenstgöringsskyldighet och undervisningsämnen hafva på föl
jande sätt varit mellan de särskilda Lärarne fördelade:
Rektor D:r J. E. STRÖMBERG har meddelat undervisning uti 

Historia och Geografi inom hela 7:de klassen, tillsammans 
14 timmar.

Lektor D:r J. I. BRÖDEN: uti Filosofisk propedevtik inom 7:de 
öfre klassen samt 7: de nedre klassens Realafdelning, uti 
Skandinaviska språk och Skönlitteratur inom hela 7:de och 
6:te öfre klasserna, tillsammans 21 timmar. Rättat hela 
7: de klassens Svenska skriföfningar, Föreståndare för 6:te 
öfre klassens ena Latinafdelning (2),

Lektor D;r O. F. ENGLL'ND: uti Franska språket inom hela 7:de 
samt öde öfre Realklassen, tillsammans 21 timmar. Rättat 
alla inom 7: de klassen förekommande Fransyska skriföfnin
gar. Föreståndare för 6:te öfre Realklassen.

Lektor D:r K. HARTMAN: uti Fysik inom hela 7:de och 6:te 
Öfre klasserna, Kemi inom 7:de och 6:te öfre Realklasserne, 
Mineralogi inom 7: de klassens båda Realafdelningar samt 
uti Naturkunskap (Botanik) inom hela 6:te öfre samt 6:te 
nedre Realklassen, tillsammans 22 timmar. Granskat hela 
6:te öfre.klassens och 6:te nedre Realafdelningens Herbarier, 
rättat 6:te öfre och nedre Realklassernas Svenska skriföf
ningar samt vårdat Musei Mineralogiska samlingar. Före
ståndare för 7; de öfre och nedre Realklassen.

Lektor D:r L. J. PHRAGMÉN: uti Matematik inom hela 7:de 
klassen samt inom 6: te öfre Realklassen (3 t:r), tillsammans 
22 timmar. Rättat alla de på Läroverkets högre stadier 
förekommande Matematiska arbeten. Föreståndare för 7: de 
nedre Latinklassen.

Lektor D:r A. G. BOGREN: uti Grekiska språket inom 7:de öfre 
och nedre samt 6:te öfre klassernas Latinafdelningar, tillsam
mans 20 timmar. Rättat halfva 7:de nedre klassens Latinska 
skriföfningar. Föreståndare för 7: de öfre Latinklassen.
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Lektor D:r K. F. KARLSON: uti Latinska språket inom 7:de 
klassen samt 6:te öfre klassens ena Latinafdelning (1), till
sammans 24 timmar. Rättat 7:de öfre klassens Latinska 
skriföfningar.

Lektor D:r E. G. F. GRANELL: uti Teologi inom 7:de och 6:te 
klassernas samtliga Afdelningar samt uti Hebreiska språket 
inom 7: de klassen, tillsammans 22 timmar. Rättat sjunde 
nedre klassens Latinska skriföfningar tillsammans med Lek
tor Bogren. Föreståndare för 6:te öfre Latinklassens ena 
afdelning (1).

Adjunkt D:r J. HALLQVIST, tjenstledig.
Adjunkt K. A. F. SADBOM: uti Naturkunskap inom 6:te öfre 

till och med 3:dje klasserna samt andra Realklassen, till
sammans 28 timmar. Granskat de af 6:te nedre Latin
klassen samt hela 5:te, 4:de och 3:dje klassernas lärjungar 
samlade Herbarier och vårdat Musei Zoologiska afdelning. 
Föreståndare för 6:te nedre Latinklassens ena afdelning (1).

Adjunkt D:r J. W. MOBACK: uti Kristendom inom 5:te, 4:de och 
3:dje klassernas samtliga afdelningar samt andra Realklas
sen, tillsammans 27 timmar. Rättat Latinska skriföfnin- 
garne inom 6: te nedre klassens ena afdelning (2). Före
ståndare för 5:te Latinklassens ena afdelning (2).

Adjunkt D:r P. A. WIKANDER: uti Matematik inom 5:te Latin
klassens ena afdelning (1), inom hela 4:de och 3:dje samt 
Realafdelningen af 2: a klassen, tillsammans 26 timmar.

• Rättat Latinska skriföfningarne inom 6: te Latinklassens ena 
afdelning (1). Föreståndare för 5:te Latinklassens ena af
delning (1).

Adjunkt D:r P. J. HELLBOM: uti Historia, Matematik och Na
turkunskap inom l:a klassens båda afdelningar, tillsammans 
28 timmar. Rättat 5: te Realklassens Svenska skiföfningar. 
Föreståndare för l:a klassens ena 'afdelning (2).

Adjunkt D:r E. HERLÉN: uti Engelska språket inom 7:de och 
6;te klassernas alla afdelningar samt uti Tyska språket 
inom hela den sednare klassen, tillsammans 27 timmar. 
Rättat alla Engelska samt 6;te öfre och nedre Realafdel- 
ningarnes Tyska skriföfningar. Föreståndare för 6:te nedre 
Realklassen.
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Adjunkt D:r P. D. LAGERHOLM: uti Kristendom, Svenska och 
Tyska språken inom l:a klassens båda afdelningar, till
sammans 28 timmar. • Rättat, tillsammans med Adj. Geller- 
stedt, 4: de klassens Latinska skriföfningar. Föreståndare 
för l:a klassens ena afdelning (1).

Adjunkt D:r K. J. H. LUND: uti Historia och Geografi inom 
hela 6: te klassen samt den 5: tes Real- och ena Latinafdel- 
ning (2), tillsammans 27 timmar. Rättat de Svenska skrif- 
öfningarne inom 6:te öfre klassens ena Latinafdelning (2). 
Föreståndare för 5:te Realklassen.

Adjunkt D:r K. F. A. LJUNGBERG: uti Grekiska språket inom 
6:te nedre, 5:te och 4: de klasserna, tillsammans 28 timmar. 
Rättat de Svenska skriföfningarne inom 6: te öfre Latin
klassens ena afdelning (1). Föreståndare för 6: te nedre 
klassens ena Latinafdelning (2).

Adjunkt D:r N. K. W. GELLERSTEDT: uti Matematik inom 6:te 
öfre och nedre klassernas samtliga afdelningar samt inom 
5:te Latinklassens ena afdelning (2), tillsammans 29 tim
mar. Rättat, tillsammans med Adj. Lagerholm, 4: de klas
sens Latinska skriföfningar.

Adjunkt D:r F. HÖGBERG, tjenstledig.
Adjunkt D:r J. K. KJELLSTRÖM, tjenstledig.
Adjunkt D:r M. ROTH, tjenstgörande sedan läseårets början vid 

Nya Elem. Skolan i Stockholm, tillträdde ordin. Adjunktur 
derstädes den 1 innevarande månad.

■ Adjunkt D:r R. A. H. AFZELIUS: uti Franska språket inom 6:te 
klassens samtliga afdelningar samt uti Engelska språket 
inom 6:te och 5:te klassernas dispensafdelningar, tillsammans 
28 timmar. Rättat Svenska skriföfningarne inom 6:te ne
dre Latinklassens ena afdelning (2).

Adjunkt D:r O. A. IHRE: uti Fysik inom 6:te nedre, 5:te och 
4:de, uti Kemi inom 6:te nedre samt uti Matematik inom 
5: te, 4: de och 3:dje klassernas Realafdelningar, tillsammans 
27 timmar. Rättat 5:te Latinklassens Svenska skriföfnin
gar. Föreståndare för 4: de Realklassen.

Adjunkt A. G. SANDAHL: uti Latinska språket inom 5:te och 
4:de klasserna samt uti Svenska språket inom den först
nämnda klassens båda Latinafdelningar, tillsammans 28 
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timmar. Rättat hela. 5:te klassens Latinska skriföfningar. 
Föreståndare för 4: de klassens Latinafdelning.

v. Adjunkt Stud. K. F. BERGMAN (tjenstgörande för Adjunkten 
HALLQVIST); uti Historia och Geografi inom 5:te Latin
klassens ena afdelning (1), hela 4:de och 3:dje klasserna 
samt 2:a klassens Realafdelning, tillsammans 27 timmar. 
Rättat 4: de Latinklassens Svenska skriföfningar. Förestån
dare för 3:dje klassens Realafdelning.

v. Adjunkt D:r K. A. HEDENSKOG (tjenstgörande för Adjunkten 
HÖGBERG): uti Latinska språket inom 6:te öfre Latin
klassens ena samt 6:te nedre Latinklassens båda afdelnin- 
gar, tillsammans 24 timmar. Rättat hela G: te öfre klas
sens Latinska skriföfningar.

v. Adjunkt Stud. S. SKOGSBERG (tjenstgörande för Adjunkten 
KJELLSTRÖM): uti Svenska språket inom 4: de Latin
klassen, uti Franska språket inom 4: de Realklassen, uti 
Tyska språket inom hela 4: de samt 3:dje och 2: dra klas
sernas Realafdelningar samt uti Historia och Geografi inom 
2: dra klassens Latinafdelning, tillsammans 30 timmar. Rät
tat 4: de Realklassens Tyska skriföfningar.

v. Adjunkt Stud. J. P. KIHLSTRAND (tjenstgörande för Adjunkten 
ROTH): uti Engelska och Tyska språken inoin 4:de, 3:dje 
och 2: a klasserna samt uti Matematik såsom biträdande inom 
de 4 lägre klasserna, tillsammans 29 timmar. Rättat 4: de 
och 3;dje Realafdelningarnes Svenska skriföfningar. Före
ståndare för 3:dje Latinklassens ena afdelning (1).

v. Adjunkt Filos. Kand. J. E. JANSSON (uppehållande en ledig- 
förklarad ännu icke tillsatt Adjunktur): uti alla inom 2:a 
Latinklassen förekommande ämnen (utom historia), till
sammans 28 timmar. Föreståndare för 2: a klassens Latin
afdelning.

Extra lärare Stud. K, G. TH. ENGSTRÖM: uti Latinska språket 
inom 3:dje klassens båda Latinafdelningar, uti Svenska 
språket uti så väl Latin- som Realafdelningarne af samma 
klass och 2: a klassens Realafdelning samt uti Välskrifning 
inom den sistnämnda afdelningen, tillsammans 27 timmar. 
Rättat 3:dje Latinklassens Svenska skriföfningar. Före
ståndare för 3:dje Latinklassens ena afdelning (2).
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Extra lärare Språkläraren S. G. WALLSTRÖM: uti Svenska inom 
6: te nedre, uti Franska och Tyska språken inom 5: te 
klassens samtliga afdelningar samt uti Engelska språket 
inom 5:te klassens ena dispensafdelning, tillsammans 29 
timmar. Rättat 5: te Realklassens Tyska skriföfningar.

Musikdirektören K. J. LEWERTH: uti Sång och Musik. 
Gymnastikläraren K. T. WARENBERG, tjenstledig. Tjenstförrättan- 

de: Underlöjtnanten vid Kongl. Nerikes Regemente OSKAR 
WALDEMAR EALKMAN, lärare uti Gymnastik, Vapen- 
föring, Eæercis och Målskjutning, tillsammans 22 timmar.

Ritläraren, Innehafvaren af Medaljen «Litteriss et Artibus» A. 
KJELLSTRÖM: uti Teckning.

Antalet af de vid Läroverket anställde Lärare liar således 
under året utgjorts af 8 ordinarie Lektorer och 16 ord. Adjunkter, 
af hvilka sednare 4 hafva njutit tjenstledighet och ersatts af vika
rier, en v. Adjunkt samt 2: ne Extra lärare, eller tillsammans 27, 
hvartill komma 3:ne Öfningslärare, bestigande sig således hela 
Lärareantalet till 30. Eörestående Lärarenumerär förefaller visser
ligen vid första påseendet rätt ansenlig; men då man besinnar, att 
Läroverket arbetar på 22 särskilda afdelningar samt att timantalet, 
till följd deraf, måste uppgå till det betydliga af 700 i veckan, 
gymnastik- och sånglektioner oberäknade, att på Lärame fördelas, 
torde man snart komma till en annan åsigt. Om nemligen af 
dessa 700 timmar afräknas för Rektor 14 och för 7 Lektorer — 
ä 22 timmar hvardera — 154 eller tillsammans 168, återstå dock 
för Adjunktsgraden, till ungefär lika fördelning, 532 timmar. Upp
tages timantalet för hvarje Adjunkt till 28, erfordras således 19 
sådane, upptages det åter blott till 27, hvilket på sin höjd, i an
seende till den betungande korrigeringsskyldigheten, här borde vara 
det normala, erfordras deremot 20, hvilket senare antal ock finner 
skäl för sig derutinnan, att Engelska språket, till följd af dispens
systemet, hädanefter kommer att tillegna sig mera både tid och 
lärarekrafter än tillförene. Resultatet af denna utredning blifver 
således, att Lärare-numerären här, långt ifrån öfverdrifven, för när
varande är så knappt tilltagen, som den möjligen kan vara.

Tvenne Adjunktbeställningar, den ena ledig efter Adjunkten 
Roth, med föreslagna undervisningsämnen, Historia, Latin och 
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Svenska, den andra ny, d. v. s. den tredje och sista af de vid 1866 
års Riksdag detta Läroverk tillerkända Adjunkturer, hvilken fått 
sig Botanik, Zoologi och Fysik såsom läroämnen tillagda, äro för 
närvarande under tillsättning, efter att åtskilliga gånger hafva varit 
till ansökning ledig-förklarade.

Inga märkliga förändringar hafva under året inträffat inom 
Lärarepersonalen, med undantag deraf, att Adjunkten vid Läro
verket, Regementspastorn vid K. Lifregementets Hussarcorps Doktor 
P. D. Lagerholm sökt och erhållit transport till Kyrkoherdebeställ
ningen uti Södertelge Stads- och Landsförsamlingars pastorat (re
galt 2:a kl.), att tillträdas den 1 Maj nästa år. Då, efter 17 års 
tjenstgöring såsom ordin. Lärare vid detta Läroverk, Herr L. sjelf 
önskade utbyta denna sin verksamhet mot den rent andliga inom 
Församlingen, kunna vi icke annat än fröjda oss med den gode 
vännen, den högt fortjente Läraren, öfver vunnen, efterlängtad och 
fordelagtig, befordran, på samma gång vi skatte den Församling 
lycklig, som i honom fått tillegna sig en lika pligttrogen, som 
nitisk och öm själasörjare. Men då, som bekant är, vinst på ett 
håll vanligen medför förlust på ett annat, kunna vi icke heller 
undertrycka den känsla af djup afsaknad, som vid hans afgång gör 
sig gällande bland lärjungar, kamrater, föräldrar och målsmän, 
hvilka alla lärt sig högt värdera honom såsom en redbar, samvets
grann och skicklig lärare, hvars på en gång alfvarliga och fader
ligt -milda väsende gjort honom särdeles lämplig för handhafvandet 
af den yngsta generationens uppfostran och daning, hvilken ock 
under en längre följd af år varit honom anförtrodd. Afven som 
kommunalman har han värdigt fyllt sin plats inom det Samhälle, 
han tillhört. Dessa enkla afskedsord egnas honom redan nu af 
det skäl, att han tillkännagifvit sin afsigt vara, att vid innevarande 
läseårs slut draga sig tillbaka och för den återstående tiden söka 
tjenstledighet.

För genomgående af profår har från innevarande termins 
början varit vid Läroverket anställd Filos. Kandidaten A. G. Sund
blad.
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III. Lärjungarne.

Af de vid slutet af sistledne Vårtermin till muntlig afgångs- 
exanien admitterade 22 ynglingar blefvo, enligt livad programmet 
för sagde Termin upplyser, 21 godkände och mogne förklarade.

Enligt hvad samma program gifver vid handen, voro vid 
förra läseårets slut närvarande 560, af hvilka vid Höstterminens 
början uteblefvo, utom dessa 21, ytterligare 71, som dels afgingo 
till andra Läroverk dels till näringarne. Af de förra må nämnas 
— till krigsskolan på Karlberg 4 (K. P. Wennerlöf, efter i Streng- 
näs aflagd Afgångsexamen, Torsten Holmberg, Ernst Hj. Bergman 
och Viktor K. Talk) —• till Karlstads Elem. Läroverk 1 (P. J. O. 
Ignelius) ■— till Strengnäs Elem. Läroverk 1 (Otto Thavenius) — 
till privat Läroverk i Upsala 2 (O. G. Söderlund och J. P. Lek
berg) — till Fahlu Elem. Läroverk 1 (Fritz Rathsman) —- till 
Stockholms Gymnasium 1 (L. J. Björklund) — till annat Läroverk 
i Stockholm 1 (Stenström, K. K. Rom.) — till härvarande Tekni
ska Skola 13 (Strokirk, K. G., Öhman, J. Jul., Persson, Johan, 
Fernström, E. J., Högström, Arvid, Hellgren, K. A., Törnqvist, 
K. L., Könsberg, K. L., Hemberg, K. F., Wirén, F. O., Carls
son, O. A., Pettersson, Hj. Aug. och Petterson, K. Th.), samt af 
de sednare — på Handelskontor 2 (Hammarén, P. F. och Svan
berg, Johannes) — till sjöss 2 (Wikström, B. A. och Forssgren, 
K. J.) — men de flesta andra hafva utgått till okände yrken och 
sysselsättningar. I de flesta fall meddelas nemligen icke angående 
det blifvande lefnadsyrket, hvilket kanske icke heller är på förhand 
så noga bestämdt, ringaste underrättelser.

Vid innevarande läseårs början uppgick lärjungeantalet till 
547, efter det 79 blifvit nyinskrifne. Orsaken till minskningen i 
desse sistnämndes antal, hvilket vid Höstterminernes början de sed
nare åren vanligen uppgått till vid pass 100, måste otvifvelagtigt 
sökas uti de höjda fordringarne för intagning i l:a klassen, alden- 
stund allmänheten ännu icke hunnit sätta sig in i de nya förhål
landena och sörja för bibringandet åt sina i skolåldern varande 
barn af det påbjudna ökade kunskapsmåttet. Sedan under loppet 
af Höstterminen eller vid dess slut af de i katalogen upptagne 
lärjungarne afgått 17, af hvilka — till Strengnäs Elem. Läroverk 
2 (Norelius, K. L. och Sahiberg J. Th.) — till enskild undervis- 
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ningsanstalt för intagning på Karlberg 1 (Segerström af, II. G.) — 
på Handelskontor 1 (Svedberg, T.) — på Apotek 1 (Robson, A.) 
■— till enskild undervisning 1 (Frödin, S. G.) — till sjöss 1 (Graaf, 
H. A.) —• genom döden 2 (Sjögren, N. E. och Wretmark, K. W.) 
och de öfriga, så vidt man vet, till näringarne; men i stället dels 
inskrifvits vid Vårterminens början 11 dels återkommit, efter en 
eller flere Terminers frånvaro 2, besteg sig lärjungeantalet vid 
denna Termins början till 543, hvaraf dock en och annan redan 
under Terminen afgått, såsom 1' (Sundström, K. A.) på Handels
kontor, 1 (Grevilius, E. W.) till Jernvägen, 1 (Landin, J. E.) 
på Boktryckeri, 1 (Stensson, B. G.) till Amerika, 1 (Tidholm, 
Fr.) genom döden samt 3:ne (W. Starck, K. Carlsson och Te- 
now, A. J.) för sjuklighet tills vidare lemnat Läroverket, kan icke 
antalet nu närvarande upptagas till högre än 535. De efter full
gjorda och godkända skrifprof till muntlig afgångsexamen admitte- 
rade 31 lärjungarne äro: K. O. Morén, G. E. Forssberg, A. J. 
Jonsson, G. Schröderheim, L. J. Gillberg, G. F. Edgren, J. K. 
Hagström, E. Winqvist, J. A. S. Tunelius, H. E. Collvin, G. Y.
Bogren, K. H. Gistrand, K. R. Grandin, K. Svedberg, J. H. Watz,
A. M. Lagerlöf, K. A. Friberg, E. Tegnér, J. Zetterqvist, K. T. 
Fromell, E. F. Jakobsson, . J. A. Jansson, H. H. Borg, K. Ke-
wenter, O. L. Wijkström, K. A. Örström, G. J. Carlqvist, A. Berg
man, A. S. Dunér, D. H. Robson och S. Wijkström, af hvilka de 
6 sistnämnde tillhöra reallinien.

Af 460 lärjungar, som tillhöra de klasser, i hvilka gamla 
språken läsas, hafva 331 begagnat denna undervisning och 129 
tillhört reallinien. Denna sednare bibehåller sig egentligen talrikast 
blott på det lägre stadiet, men visar fortfarande på det högre 
samma benägenhet som förr, att smälta tillsammans, hvartill orsa
ken får sökas deruti, att mängden redan uti 4:de och 5:te klas
serne afgått, de fleste till näringarne. Hebreiska språkets läsning 
har under året varit af lärjungarne inom Afgångsafdelningen i det 
närmaste åsidosatt, i det under Höstterminen blott en och under 
Vårterminen ingen egnat sig deråt, förmodligen af det skäl, att 
tiden med afseende på stundande Afgångsexamen icke ansetts med- 
gifva slikt studium. Deremot hafva inom 7:de nedre klassen 11 
lärjungar njutit undervisning uti det nämnda ämnet och således stu
derat alla 3 de gamla språken. Hvad åter beträffar Grekiskan, så 
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liar naturligtvis under detta år antalet dispenserer stigit ganska 
betydligt, så att det med ens uppgick från 30 till 71 af de 232 
lärjungar som befinna sig i de klasser, der Grekiska läses. Blott
161 läsa således 
pensörer tillhöra 
7: de öfre klassen

7: de nedre »

6:te öfre »

6:te nedre (1) »

6:te nedre (2) »

5: te »

4: de »

både Grekiska och Latin. Af nyssnämnda dis-

9, hvilka sysselsättas med 3 t:r Engelska och 
2 t:r Kitning.

7, hvilka sysselsättas med 3 t:r Engelska och 
2 t:r Ritning.

10, hvilka sysselsättas med 2 t:r Engelska, 1 t: a 
Ritning och 2 t:r Latinskrifning.

11, hvilka sysselsättas med 3 t;r Engelska, 2 t:r 
Ritning och 1 t: a Tysk skrifning.

6, hvilka sysselsättas med 3 t:r Engelska, 2 t:r 
Tysk skrifning och 1 t: a Ritning.

14, hvilka sysselsättas med 2 t:r Engelska, 2 t:r 
Ritning och l;a Tysk skrifning.

14, hvilka sysselsättas med 3 t:r Engelska, 1 t:a 
Ritning och 2 t:r Tysk skrifning.

Alla Latinliniens lärjungar inom Afgångsafdelningen hafva 
dessutom som vanligt läst Engelska 2:ne timmar hvarje vecka, en 
undervisning, som med sådan begärlighet omfattats, att åtskillige 
bland dem deruti gjort ganska goda framsteg.

Med åfseende på ombyte af bildningslinier äro följande för
ändringar under året att bemärka, nemligen att vid läseårets bör
jan, efter aflagda prof, från 6:te nedre Latin- till 6:te öfre Real
klassen öfvergingo Leopold Hæffner, K. Erik Leijonhufvud och 
Artur Svanström, från 4:de Latin- till 3:dje Realklassen K. A. Ny
man, från 3:dje Latin- till 3:dje Realklassen J. W. Arfvedsson, 
från 3:dje Latin- till 2:a Realklassen A. G. Zethræus, från 2:a La
tin- till 2: a Realklassen K. E. Hallberg och W. Hinnersson samt 
vid Vårterminens början från 7:de nedre Latin- till 7:de nedre 
Realklassen E. D. Oman, från 6:te öfre Latin- till 6:te öfre Real
klassen K. G. Akerhjelm och K. L. Eroding, från 2:a Latin- till 
2: a Realklassen G. P. L. Welin, från 2: a Real- till 2: a Latinklas
sen K. A. Eriberg. Hvad åter beträffar flyttning från lägre till 
högre klass, har sådan, efter aflagd och godkänd examen vid Vår
terminens början medgifvits W. Stark från 6:te öfre till 7:de nedre
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Latinklassen, E. E. Fries från 5: te till 6:te nedre Realklassen, K. 
Tollstadius från 3:dje till 4:de Latinklassen samt Alex. Löthner 
och A. Elander båda från l:a klassen till 2:a Realklassen.

Nattvardsundervisningen besörjes äfven denna termin af Ad
junkten Moback och åro för närvarande 71 lärjungar under bere- 
delse till sin första nattvardsgång.

Läroverkets Räkenskaper liafva vid sistledet års slut visat 
följande ställning:

Egna kassan.
Inkomster 3,145: 72. Brist från 1868 ............. 365: 37.
Brist till 1870 . . 359: 25. Utgifter:

Belysningen . . 570: 80.
Uppvärmningen 679: —
Renhållningen . 50: 50.
Aflöningar . . . 760: —
Hyror................. 50: —
Tryckningskost-
nad................. 605: 50.

Diverse............. 423: 80.3 139. 60

Summa 3,504: 97. Summa 3,504: 97.
Terminsafgiftskassan.

Inkomster 3,371: 61. Brist till 1869 . ..... 652: 90.
Brist till 1870 . . 686: 14. Utgifter:

Biblioteket . . 718: 11.
Fysik o. Kemi 128: 23.
Naturhist. Mu-

seum .... 1,793: 19.
Gymnastiken o.

Gevärsförr. . 283: 01.
Musiken . . . 47. 28.
Ritningen. . . 118: 15.
Mynt- o. Do-

kumentsam-
lingen .... 169: 50.

Diverse .... !47: 38.3 404;85

Summa 4,057: 75. Summa 4,057:75.
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Præmie- och Fattigkassan.

Behållning till 1869. . 300: 98. Utgifter;
Inkomster.................... 237: 77. Belöningar o. understöd 307: 20.

Behållning.................... 231: 55.
Summa 538: 75. Summa 538: 75.

Bibliotekskassan.

Behållning till 1869 . 215: 69. Utgifter....................... 175: 54.
Inkomster.................... 36: 50. Behållning.................... 76: 65.

Summa 252: 19. Summa 252: 19.

Stipendiekassan.

Behållning till 1869 32,125:52. Utgifter:
Inkomster............. 1,967: 10. Stipendier och Lifs- 

tidsränta. 1,763: 50.
Behållning............. 32,329: 12.

Summa 34,092: 62. Summa 34,092: 62.

Byggnadskassan.

Behållning till 1869 1,645: 94. Amorteringslån. . . . 1,570: 78.
Inkomster................. 3,155: 63. Utgifter..................... 1,104: 70.
Amorteringslån. . . . 1,485: 03. Behållning.................... 3,611: 12.

Summa 6,286: 60. Summa 6,286: 60.

Aflöningskassan.

Behållning till 1869 1,747:03. Utgifter.................... 53,419:97.
Inkomster................. 53,419: 97. Behållning............. 1,747: 03.

Summa 55,167: 00. Summa 55,167: 00.

Af 543 i Katalogen för Terminen upptagne Lärjungar hafva 
294 betalt full Terminsafgift, efter 12: 50, 68 endast erlagt afgift 
till 2:e kassor, Egna och Terminsafgiftskassan, 73 blott till den 
förra eller Egna kassan samt de öfriga 108 varit från alla afgifter 
befriade.
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Samlige under Vårterminen 
efter deras hemorter:

Från Örebro stad.............. 165.
» Nerike........................... 147.
» Stockholm.................. 18.
» Vermland.................. 66.
» Vestergötland .... 44.
» Östergötland............... 4.
» Södermanland .... 24.
» Vestmanland ...... 64.

Transp. 532.

efter deras ålder:
Vid 10 år............................ 5.

» 11 »............................ 30.
» 12 »............................ 49.
» 13 »............................ 66.
» 14 »................. , . . . 79.
» 15 »............................. 62.
» 16 »............................. 63.
» 17 »............................. 48.

Transp. 402.

närvarande Lärjungar:

' Transp. 532.
Från Småland..................... 5.

» Gestrikland..............  1.
» Upland..................... 1.
» Dalarne..................... 1.
» Öland........................ 1.
» Norge........................ 1.
» Portugal..................... 1.

Summa 543.

Transp. 402.
Vid 18 år.................. 47.

» 19 ».................. 45.
» 20 ».................. 26.
» 21 ».................. 15.
» 22 » . »............. 6.
» 23 ».................. 1.
» 28 ».................. 1.

Summa 543.

En förening till skydd och hägn för småfoglar, särdeles un
der häckningstiden, har under våren här, såsom vid flere andra 
Rikets Elementar-Läroverk, blifvit stiftad. För deltagande i den
samma och främjande af dess syftemål hafva tecknat sig alla lär- 
jungarne i de fem nedre klasserna, uppgående deras antal till 
366. Inom de 2:ne öfre har man trott sig vinna samma syfte 
genom att vädja till den upplysning, takt och känsla för det rätta, 
som måste förutsättas bland lärjungarne på detta stadium vara 
rådande, med särskildt uppdrag lemnadt, att efter bästa förmåga 
och vid alla tillfällen söka förhindra utöfvandet mot nämnde små 
varelser af förföljelse, då sådan förspörjes vara å färde. Att denna 
förening med sina enkla former skall lika väl motsvara sitt ända
mål som de i stor skala tilltagna, med vidlyftig förvaltning, före
drag, belöningars utdelande o. s. v., torde man våga hoppas, då 
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hufvudsaken naturligtvis är det lefvande intresset hos deltagarne. 
Att den här var af beliofvet påkallad, låter sig visserligen ieke 
förnekas, ehuru man icke saknar skäl till den förmodan, att ut- 
rotningsbegäret uti ifrågavande hänseende, till följd af civilisatio
nens framsteg, på sednare tider betydligt aftagit och kanske inom 
den studerande ungdomens krets nästan så godt som försvunnit. 
Dennas föredöme måste i alla fall utöfva ett särdeles välgörande 
inflytande på en mängd utom Läroverket stående ungdom.

IV. Lärokurser.

Svenska Språket.

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Uppsatser: Månatligen författade 
uppsatser, granskade och genomgångna. 2) Litteratur: 
Läsning och förklaring af Runebergs Tragedi «Kungarne 
på Salamis». Svensk Litteraturhistoria med läsprof. 3) 
Rhetorik och Poetik: Ledning vid disposition af ämnen 
för afhandlingar. Repetition af läran om Stil, Troper och 
Figurer, af Metriken och Diktarterna.

„ öfre Realklassen: 1) Uppsatser hvarannan vecka. 2) 
Litteratur, samt 3) Rhetorik och Poétik lika med 
Latinafdelningen.

Sjunde nedre Latinklassen: 1) Uppsatser, en i månaden, för
fattade med ledning af Läraren. 2) Litteratur: Litte
raturhistorien fullständig med Läseprof. Tegnérs Jubeltal 
af 1817. 3) Rhetorik och Poetik. Disposition af
utgifna Themata. Repetition af läran om Stil, Troper och 
Figurer; af Metrik, samt af de Lyriska och Episka Dikt
arterna. 4) Danska efter Hammerichs Läsebok.

„ nedre Realklassen: 1) Uppsatser hvarannan vecka. 2) 
Litteratur, samt 3) Rhetorik och Poetik: lika med 
Latinafdelningen. 4) Danska efter Lindblads Läsebok.

Sjette öfre Latinklassen: 1) Uppsatser hvarannan vecka efter 
förberedelse af Läraren. 2) Litteratur: Läsning af 
Svenska författare ifrån Dalinska till den Romantiska pe
rioden efter urval, samt med åtföljande Litteraturhistoriska 
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notiser. Dansk litteratur efter Uammericlis Läsebok. 3) 
Rhetorik och Poetik: Disposition af utgifna Themata. 
Läran om Stil, Troper och Figurer. Det vigtigaste af 
Metriken; samt af Diktarterna det allmännaste om Epik 
och Lyrik.

Sjette ofre Realklassen: 1) Uppsatser: En afhandling eller öf- 
versättning hvarje vecka. 2) Litteratur, samt 3) Rhe
torik och Poétik,“lika med Latinafdelningen. 4) Dan
ska efter Lindblads Läsebok.

„ nedre Latinklassen: 1) Uppsatser, en hvarannan vecka 
med ledning af Läraren. 2) Litteratur: Läsning, reci
tering och förklaring af Stycken på vers och prosa efter 
Sondéns och Modins Läsebok Del. III. Första delen af 
Runebergs Skrifter.

„ nedre Realklassen: 1) Uppsatser eller Ofversättningar, 
en i veckan. 2) Litteratur, samma kurser, som i La
tinafdelningen.
Dessutom hafva Sjunde och Sjette klassernas alla afdel- 
ningar, såväl på Latin- som på Realsidan fullständigt re
peterat modersmålets Grammatik efter Modins Lärobok.

Femte Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af hela Gram
matiken. 2) Uppsatser, hvar tredje vecka under Lära
rens ledning. 3) Litteratur: Valda stycken på vers 
och prosa efter III Delen af Modins och Sondéns Läse
bok. Fänrik Ståls Sägner.

„ Realklassen: Uppsatser eller Ofversättningar, hvarannan 
vecka; för öfrigt lika med Latinafdelningen.

Fjerde Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af Formläran 
och Satsläran. Ordbildningsläran, ny kurs. 2) Uppsat
ser hvar tredje vecka med ledning af Läraren. 3) Lit
teratur: Läsning af valda stycken ur Svenska färfattare. 
Runeberg, Elgskyttarne.

„ Realklassen: Uppsats eller Öfversättning hvarannan vecka. 
Föröfrigt äro kurserna desamma som Latinafdelningens.

Tredje Latinklassen.: 1) Grammatik: Repetition af Formläran 
samt läran om satsen. Satsers koordination och subordi
nation; satsförkortning, Ellips och Periodbyggnad. Rätt- 
stafning och interpunktion. 2) Uppsatser, bestående af 
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berättelser, beskrifningar och öfversättningar. 3) Littera
tur: Läsning, förklaring och memorering af valda stycken 
ur Svenska författare. Fänrik Ståls Sägner. Ofning i 
Recitering.

Tredje Realklassen: Enahanda kurser, lektyr och uppsatser med 
Latinafdelningen. Dessutom särskilda interpunktionsöf- 
ningar.

Andra Latinklassen: 1) Grammatik: Form- och satslära. Bätt- 
stafningslära med öfningar. 2) Muntliga och skriftliga 
öfningar i Reproduktion af genomgångna lärostycken ur 
Statens Läsebok för Folkskolor. Satsanalys i. förening 
med Latinläsningen.

,, Realklassen: Enahanda öfningar och kurser med Latin- 
linien. Satsanalys, mestadels i förening med det Tyska 
språket.

Första klassen: 1) Grammatik: det allmännaste, af Formläran 
till och med verbet, efter Brodéns Lärobok. Satslära munt
ligen, jemte Satsaualys i förening med Tyska språket. 
Bättskrifning, dels ur bok, dels efter diktamen. 2) Upp
läsning och förklaring af valda stycken ur Statens 
Läsebok för Folkskolor, jemte öfningar för Lärjungarne 
att med egna ord redogöra för innehållet.

Franska Språket.

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Grammatik: Noggrann repetition 
af Oldes Grammatik med exempel och öfningar. Prepo- 
sitionerna efter Drysén. Muntlig öfversättning till Fran
ska af de 37 första styckena ur Dryséns 2:dra del. 2) 
Explikation: Nouvelles Génevoises par Töpffer: «La 
Traversée» (17 sidor) och «Les deux Scheidegg» (31 sid.). 
Kursiv läsning på olika ställen af samme författare. 3) 
Komposition: Ett henithema hvarannan vecka.

,, öfre Realklassen: 1) Grammatik: Fullständig repetition 
af Oides Grammatik. Drysén, 2:dra delen: Läran om pre- 
positionerna och muntlig öfversättning till Franska af de 
36 första styckena. 2) Explikation: Nouvelles Géne
voises: «Les deux Scheidegg» och «Le Col d’Anterne».

4
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Kursläsnhig pä olika ställen. 3) Komposition: Thema- 
skrifning pä Lärorummet. Ett hemthema hvarje vecka.

Sjunde nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Fullständig läsning 
af Okies Grammatik ifrän Participierna till §§ 321, 344— 
350, 357—361, 371—381. Repetition ifrån början af 
Grammatiken till Verberna. Muntlig öfversättning till 
Franska ifrån Verbet till bruket af Subjonctif, efter 2:dra 
kursen i Pauli. 2) Explikation: Nouvelles Génevoises: 
«La peur», «Le Lac de Gers«, «Les deux Scheidegg». 3) 
Komposition: Ett hemthema hvarannan vecka.

,, nedre Realklassen: 1) Grammatik: Oldes Grammatik: 
om participierna, om adverberna: ifrån §§ 357—361; 
10:dc kap. om ordföljden. Skriftlig öfversättning efter 
Pauli ifrän Verbet till Infinitiven. Pabans parlor: Voka- 
bler på substantiver och verber. 2) Explikation: Va
rietés littéraires: ifrån sid. 10 till sid. 51 (första häftet). 
3) Komposition: Ett hemthema i veckan.

Sjette ofre Latinklassen (1 och 2): 1) Grammatik: Oides Gram
matik: 8:de kapitlet. 2) Explikation: «Madeleine» par 
Jules Sandeau samt «Le Monastére d'Einsiedeln» par C. 
Mallet. 3) Komposition: Skriftlig och muntlig öfver
sättning af Pauli's skriföfningar, motsvarande 8:de kapitlet 
i Oldes Grammatik.

,, öfre Realklassen: 1) Grammatik: Oldes Grammatik: §§ 
283—313. Repetition: irregul. verberna. 2) Explika
tion: Slut på «Madeleine», «Le Monastére d'Einsiedeln» 
samt 12 kapitel i «Pour une épingle» par Saint-Germain. 
3) Komposition: Skriftlig öfversättning af Pauli skrif- 
öfningar från stycket om Verbet till bruket om Subjonctif. 
Pabans Parlör: lika med 7: de nedre Realklassen.

„ nedre Latinklassen (1 och 2): 1) Grammatik: Oldes
Grammatik: formläran repeterad och afslutad. 2) Expli
kation: «Les Prisonniers du Caucase» par X. de Maistre. 
3) Kompositio'ii: Muntlig och skriftlig öfversättning af 
Dryséns skriföfningar, första kursen.

,, nedre Realklassen: 1) Grammatik: Oldes Grammatik: 
Åttonde kapitlet jemte motsvarande stycken i Paulis skrif- 
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öfningar, skriftligt och muntligt. 2) Explikation: «Ma- 
delaine» par Jules Sandeau.

Feinte Latinklassen (1 och 2): 1) Grammatik: Innanläsnings- 
öfniugar. Formlära, l:sta kursen af Olde till § 231. 2) 
Explikation: Guinchard, l:sta kursen till 17:de stycket; 
2:dra kursen 1—34 (repeterade). 3) Komposition: Skrif
öfningar, några stycken i Pauli. Glosläsning.

,, Realklassen: 1) Grammatik: Oldes Grammatik. Form
läran repeterat l.a kursen, största delen af 2:dra kursen, 
nytt till § 245. 2) Explikation: Guinchard, 12 sidor; 
Les Prisouniers du Caucase, 37 sidor (repeterad). 3) 
Komposition: Skriftliga öfningar, l:sta kursen af Pauli 
till sid. 37 (muntligt repeterad).

Fjerde Realklassen: 1) Grammatik: Oldes Grammatik: Form
läran till oregelbundna Verberna. 2) Explikation: 
Guinchard, 2:dra kursen, styckena 1—32 3) Komposi
tion: Skriföfningar efter Pauli till § 60.

Tyska Språket.

Sjette öfre Latinklassen: Explikation; Göthes Egmont. Atskil 
liga skriföfningar på lärorummet.

„ öfre Realklassen: 1) Grammatik af Lyth, etymologi och 
syntax, med motsvarande öfningar i elementarboken. 2) 
Explikation: König Renés Tochter, von Henrik Hertz, 
Schiller’s Dido, Übersetzung des vierten Buch der Aeneide. 
3) Komposition: Ett hemthema hvarje vecka.

,, nedre Latinklassen: Explikation: Undine, von de la Motte 
Fouqué, från Cap. IV till slut. Schillers die Jungfrau von 
Orleans. Någre få skriföfningar på lärorummet.

,, nedre Realklassen: 1) Grammatik efter Lyth, repetition 
af syntaxen med motsvarande öfningar i elementarboken. 
2) Explikation: Wilhelm Tell från 4:e akten till slutet. 
Valda stycken ur Schillers Kl. Gedichte. 3) Komposi
tion: Ett hemthema hvarje veeka.

Femte Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af Formläran ef
ter Lyth. 2) Explikation: Wilhelm Tell afslutad; l:a 
och 2:a akterna re.peterade.. Die Jungfrau von Orleans, 
till 3:e akten.
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Femte Realklassen: 1) Grammatik: liepetition af Formläran till 
och med hjelpverberua, efter Lyth. 2) Explikation: 
Wilhelm Tell; die Jungfrau von Orleans till 3:e akten. 
3) Komposition: Ett hemthema hvarje veoka.

Fjerde Latinklassen: 1) Grammatik: Hjort-Brodéns Lärobok, 
Repetition af Formläran; syntax till 5.e kap. 2) Ex
plikation: Valda stycken ur Lyths Läsebok.

,, Realklassen: 1) Grammatik: Hjort-Brodéns, repetition af 
Formläran; af syntaxen de sex första kap. med undantag 
af det 5:e. 2) Explikation: Valda stycken ur Lyths
Läsebok. 3) Komposition: Ett hemthema hvarje vecka. 

Tredje Latinklassen: 1) Grammatik: Hjort-Brodéns, repetition 
af Formläran. Syntax: det vigtigaste af kap. 1—4. 
Skriföfningar pä lärorummet om substantivet, adjektivet och 
verbet, enligt Lyth. 2) Explikation: styckena 9—35 
ur Lyths Läsebok.

,, Realklassen: 1) Grammatik: Hjort-Brodéns, Formläran; 
af syntaxen till 5:e kap. Skriföfningar på lärorummet. 2) 
Explikation: Till och med 28 st. af Lyths Läsebok.

Andra Latinklassen: 1) Grammatik: Hjort-Brodéns, det vigtiga
ste af Formläran. Skriföfningar på lärorummet. 2) Ex
plikation: Brodéns Läsebok afslutad, 11 stycken ur 
Lyths Läsebok.

,, Realklassen: 1) Grammatik: Hjort-Brodéns, Formläran 
till 6:e kap. Skriföfningar på lärorummet. 2) Explika- 

'tion: Valda stycken ur Lyths Läsebok.
Första klassen: Det hufvudsakliga af Formläran till starka verbet, 

efter Hjort-Brodéns Lärobok, under flitig jemförelse med 
modersmålet. Motsvarande läseöfningar efter Läroboken, 
äfven till en del skriftligen uppsatta.

Jingelska Språket.

Sjunde öfre Latinklassen: hela klassen: 1) Grammatik: Her- 
léns, syntaxen med motsvarande elementarbok. 2) Ex
plikation: Kursiv, efter fritt af läraren gilladt val. 3) 
Komposition: Skriföfningar på lärorummet. De från 
grekiskan dispenserade dessutom: Explikation af The 
Alhambra; åtskilliga svårare stycken ur The Sketchbook of 
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Wash. Irving. Hela elementarboken till Herléns gramma
tik, dels skriftligt, dels muntligt genomgången. En del 
af Dryséns franska skriföfningar, muntligt öfversatta till 
engelska.

Sjunde (fre Realklassen: 1) Grammatik: Herléns, repetition af 
etymologi och syntax; hela elementarboken. 2) Expli
kation, gemensamt; A Christmas Carol, by Charl. Dickens. 
Kursiv läsning efter fritt val. 3) Komposition: Munt
lig öfversättning från svenska till engelska ur Dryséns 
franska skriföfningar. Ett hemthema hvarannan vecka.

„ nedre Latinklassen: hela klassen: Börjat språket. 1) Gram
matik: Herléns, uttalsläran och hela etymologien, med re
petition. 2) Explikation och innanläsning ur Biogra
phical Essays by Macaulay, stycket Samuel Johnson, sid. 
139—164. De från hebreiskan dispenserade dessutom: 
Börjat språket. Explikation ur Biogr. Essays by Ma
caulay, styckena John Bunyan, Oliver Goldsmith, och Ber
trand Barere till sidan 201. De från grekiskan dispen
serade dessutom: Börjat språket. Explikation af The 
Alhambra, hela boken; A Christmas Carol, by Charles 
Dickens, till Stave III. I Elementarboken, dels muntli
gen, dels skriftligen, alla öfuingar till Etvmologien; af 
tredje afdelningen styckena 1—15.

„ nedre Realklassen: Tillsammans och lika med sjunde öfre 
realklassen. Ett hemthema hvarannan vecka.

Sjette öfre Latinklassen: De från grekiskan dispenserade: Börjat 
språket: Oldes prononciationslära. 1) Grammatik: Det 
hufvudsakligaste af Eormläran efter Herléns Lärobok, med 
muntliga och skriftliga öfuingar i öfversättning till engel
ska. 2) Explikation: Golden Deeds, by Miss Yonge, 
Tom. I, fem berättelser.

,, öfre Realklassen: 1) Grammatik: Syntax till verbum, med 
repetition; motsvarande öfningar i elementarboken, efter 
Herlén. 2) Explikation: The Little Duke; Ben Syl
vesters Word, by Miss Yonge. 3) Komposition: Några 
themata på lärorummet.
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Sjette nedre Latinklassen, 1: Le från grekiskan dispenserade: 
Börjat språket; detsamma som de från grekiskan dispensc- 
rade af sjette öfre latinklassen, ehuru på skiljda lärotimmar.

„ nedre Latinklassen, 2: De från grekiskan dispenserade: 
Börjat språket. 1) Grammatik: Herléns, uttalslära och 
hela etymologien; engelska rättstafningsöfningar på läro- 
rummet. 2) Explikation ur Life of Columbus, tillsam
mans med sjette nedre realklassen.

„ nedre Realklassen: 1) Grammatik: Repetition af hela ety
mologien med motsvarande öfningar i elementarboken. 2) 
Explikation: The Life of Columbus, by Washington 
Irving, kap. 7—20. 3) Komposition: Några få the-
mata på lärorummet.

Femte Latinklassen, 1: De från grekiskan dispenserade: Börjat 
språket. 1) Grammatik: Formläran till och med oregel
bundna verber, de senare likväl endast efter som de före
kommit vid explikation. 2) Explikation: De engelska 
styckena i Herléns elementarbok; The little Duke, 2 kap.

„ Latinklassen, 2: De från grekiskan dispenserade: Börjat 
språket. 1) Grammatik: Oldes prononciationslära; det 
hufvudsakligaste af Formläran efter Herlén. 2) Explika
tion: Ofversättning af sex stycken i elementarboken.

,, Realklassen: 1) Grammatik: Oldes prononciationslära. 
Repetition af etymologien efter Herlén, med muntliga och 
skriftliga öfningar i ofversättning till engelska. 2) Ex
plikation af fyra berättelser ur the Alhambra, by W. 
Irving.

Fjerde Latinklassen: De från grekiskan dispenserade: Börjat språ
ket. 1) Grammatik och Uttalslära af Herlén till de 
oregelbundna verberna. 2) Explikation jemte noggrann 
vokabelläsning af styckena 1, 4, 5, 12, 18, 23, 33, 36 i 
elementarboken. Golden Deeds, by Miss Yonge, styckena 
What is a Golden Deed? och Regulus. 3) Komposi
tion: Skriföfningar på lärorummet af styckena 2, 3, 6— 
11, 13—17, 19—22, 24, 26—32, i elementarboken.

„ Realklassen: 1) Grammatik: Herléns, repetition af ety
mologien och af syntaxen till pronomen. 2) Explika
tion: Alfred, a Drama; the little Duke, 4 kap. 3) 
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Komposition: Skriföfningar på lärorummet af de till 
syntaxen hörande styckena 44, 46, 47, 48—56, i elemen- 
tarboken.

Tredje Realklassen: 1) Grammatik: Herléns, de oregelbundna 
verberna, jemte repetition af det föregående. 2) Expli
kation: Tales of a Grandfather, de sex första kap. 3) 
Komposition: Skriföfningar på lärorummet af styckena 
24, 26—32, 34, 35, 37—43.

Andra Realklassen: Börjat språket. 1) Grammatik: Uttalslära 
till de oregelbundna verberna, jemte §§ 46 och 47, efter 
Herlén. 2) Explikation jemte vokabelläsning af styc
kena 1, 4, 5, 12, 18, 23, 33, 36. 3) Komposition:
Skriföfningar på lärorummet af styckena 2, 3, 6—11, 16, 
17, 19, 20—22 i elementarboken.

Latinska Språket.

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Grammatik, Stilistik och Antiqvi- 
teter muntligen, i jemnbredd med auktorernas läsning; 
delvis efter Erigell och Bojesen. 2) Explikation: Li
vius, 3:e boken, kap. 55—72, 4:e boken, kap. 1—41; 
Cicero Disp. Tusc., l:a boken; Virgilii Aeneid, 5:e bo
ken; Plauti Captivi, akt. 1—5, fullständigt. 3) Kompo
sition: Hemthemata, under H. T. 12, under V. T. 12 
(14). Någre lärjungar enskildt Livius, 4:e boken, kap. 
41—61 samt 5:e boken; en lärjunge Livius, l:a dekaden 
fullständigt; en annan lärjunge Livius, l:a dekaden, Ovidii 
Metamorfoser, 1—7 böckerna, samt Ciceros Orator.

„ nedre Latinklassen: 1) Grammatik och Antiqviteter munt
ligen; delar af Formläran efter Rabe; Extemporalier. 2) 
Explikation: Livius, 2:a boken, kap. 34—65, 3:e bo
ken, kap. 1—5; Cicero Disp. Tusc., l:a boken, kap. 
1,—30; Virgilii Aeneid, 4:e boken, samt vv. 1—700 af 
5:e boken; Horatii Oder, l:a boken, od. 1—24. 3)
Komposition: hemthemata under II. T. 12, under V. 
T. 12.

Sjette öfre Latinklassen (1): 1) Grammatik efter Rabe §§ 110 
—140 och 188—204, jemte repetition af 131—140; Ex
temporalier. 2) Explikation: Livius, l:a boken, kap.
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46—60, 2:a boken, kap. 1—40 jeinte repetition; Virgilii 
Aeneid, 2:a boken, vv. 370—804 ocli 3:e boken. 3) Kom
position: Hemtliema under II. T. 12, under V. T. 14. 

Sjette ofre Latinklassen (2): 1) Grammatik, muntligen, samt 
delar af formläran och syntaxen efter Babe; Extemporalier. 
2) Explikation: Livius, l:a boken, kap. 46—60, 2:a 
boken, kap. 1—34; Virgilii Aeneid, 2:a boken, vv. 370 
—804 samt 3:e boken. 3) Komposition: Hemtliema 
under H. T. 12, under V. T. 14. De från grekiskan 
dispenserade lärjungarne dessutom latinskrifning på läro- 
rummet en gang (2 timmar) i veckan.

„ nedre Latinklassen (1 ocli 2): 1) Grammatik, efter Babe, 
§§ 110—130 ocli 141—187 jemte repetition af 141— 
187; Extemporalier. 2) Explikation: Livius, l:a bo
ken, kap. 1—42, med repetition af kap. 1—38; Vir
gilii Aeneid, l:a boken, vv, 418—756, 2:a boken vv. 1— 
369, med repetition af l:a 418—2:a 198. 3) Komposi
tion: Hemtliema under H. T. 12, under V. T. 14.

Femte Latinklassen: 1) Grammatik, efter Babe, hela den större 
läroboken; Extemporalier, efter Babe ocli Erigell; Antiqvi- 
teter, Bomerska krigsväsendet, efter Häggström; Mytologi, 
efter Brodén. 2) Explikation: Cæsar, Bellum Galli- 
eum, l:a och 2:a boken; Ovidius: Quattuor Aetates, Py- 
ramus och Thisbe, Niobe, Dædalus et Icarus, Philemon et 
Baucis. 3) Komposition: Hemtliema under II. T. 12, 
under V. T. 14.

Fjerde Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af Rabes min
dre lärobok; Extemporalier, efter Babe; Antiqviteter, Ro
merska krigsväsendet, efter Häggström. 2) Explikation: 
Cornelius Nepos: Conon, Datames, Epaminondas, Agesi- 
laus, Timoleon, Hannibal; Cæsar: Bellum Gallicum, l:a 
boken, kapp. 1—15. 3) Komposition: Hemtliema, un
der II. T, 12, under V. T. 14.

Tredje Latinklassen: 1) Grammatik, efter Rabe, formläran nära 
fullständigt; syntax, det vigtigaste af kasusläran. 2) Ex
plikation: Törnebladhs elementarbok, 2:a afdelningen, 
jemte fabler och berättelser; Cornelius Nepos: Ciinon, Ari- 
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stides och Miltiades. 3) Komposition: Hemtliema un
der H. T. 12, under V. T. 14.

Andra Latinklassen: 1) Grammatik, det enklaste af formläran. 
2) Explikation: Törnebladhs elementarbok, l:a afdel- 
ningen. 3) Komposition.- Skriftliga öfversättningsöfnhi- 
gar från svenska till latin, på lärorummet.

Grekiska Språket.

iSjunde öfre klassen: Explikation: Homeri Iliad, rhaps. 1—4; 
Xenophons Anabasis, bok 1—5. Platos dialog «Kriton».

„ nedre klassen: 1) Grammatik: Syntax, efter Kühner. 
2) Explikation: Xenophons Anabasis, 5:e boken; Ho- 
meri Odyssé, rhaps. 2—5; Herodot, bok 1, kap. 1—20; 
80—100.

Sjette öfre klassen: 1) Grammatik: Syntax, från dess början till 
och med läran om prepositionerna; Extemporalier. 2) 
Explikation: Xenophons Anab., bok 3, Homeri Odyssé, 
rhaps. 1—2.

,, nedre klassen: 1) Grammatik: Formläran, fullständig, med 
reglor och undantag. 2) Explikation: Xenophons Ana
basis, bok 1—2, bok 3, kap. 1—2. 3) Komposition: 
Enkla skriföfniugar på lärorummet.

Femte klassen: 1) Grammatik: Formläran repeterad. 2) Ex
plikation: Xenophons Anabasis, bok 1, kap. 1—8.

Fjerde klassen: 1) Grammatik: Deklinations- och konjugations
former till och med contracta och verba på fil enl. Küh
ner. 2) Explikation: 12 läsöfningsstycken från såväl 
grekiska till svenska som från svenska till grekiska. Xeno
phons Anabasis, bok 1, kap. 1.

Hebreiska Språket.

Sjunde nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Det vigtigaste till 
och med Verba Irregularia, efter Lindberg. 2) Explika
tion: La stycket af första afdeiningen i Tullbergs läsebok.

Teologi.

Sjunde öfre Latinklassen: Bibelhandbok, Bergs: 29—35: Nya
Testamentet på grundspråket: Ap.-G. kap. 11—17 (nytt) 
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och 1—7 (repJ; Kyrkohistoria: Nyare Tidens (nytt) och 
repetition af hela, efter Cornelii lärobok; Dogmatik: re
petition af Norbecks lärobok.

Sjunde öfre Realklassen: Bibelhandbok, Kyrkohistoria och Dogma
tik, lika med motsvarande Latinklass; Nya Testamentet på 
svenska: brefvet till de Romare, kap. 7—16.

„ nedre Latinklassen: Bibelhandbok: §§ 1—28; Nya Testa
mentet på grundspråket: Matth. Ev. kap. 1—17; Kyrko
historia: Gamla och Medeltidens; Dogmatik: kap. 9, § 
29 till kap. 11.

,, nedre Realklassen: Bibelhandbok, Kyrkohistoria och Dog
matik lika med motsvarande Latinklass; Nya Testametet 
på svenska: brefvet till de Romare.

Sjette öfre Latinklassen: Bibelhandbok: Bibelns kronologi och geo
grafi; Nya Testamentet på svenska: Apostlagerningarne; 
Kyrkohistoria: Gamla och Medeltidens; Dogmatik: kap. 8, 
§§ 34—71.

,, öfre Realklassen: Lika med motsvarande Latinklass.
„ nedre Latinklassen: Bibelhandbok: §§ 1—28; Nya Testa

mentet på svenska: Luce Ev. kap. 14—24, Joh. Ev. kap. 
1—6; Kyrkohistoria: Gamla tidens; Dogmatik: kap. 4.

„ nedre Realklassen: Bibelhandbok, Kyrkohistoria och Dog
matik lika med motsvarande Latinklass; Nya Testamentet 
på svenska: Luce Ev. kap. 18—24, Joh. Ev. kap. 1—6. 

Femte Latin- och Real-klasserna: Hela Katekesen med utförlig 
förklaring; läsning, förklaring och tillämpning af för läro- 
styckena till grund liggande bibeltexter. Nya Testamentet: 
Luce Ev., kap. 4—20. Kyrkohistoriska berättelser efter
Skarstedt, sid. 1—141.

Fjerde Latin- och Realklasserna: Hela Katekesen, repeterad jemte 
hänvisning till och förklaring af de vigtigaste bibelstäl
lena. Nya Testamentet: Matth. Ev. kap. 12—28. Bergs 
Bibelhandbok: från början till Nya Testamentets Läro
böcker.

Tredje Latin- och Realklasserna: Katekesen: 3:e, 4:e och 5:e huf- 
vudstyckena. Nya Testamentets bibliska Historia, med 
uteslutande begagnande af Bibeln. Psalmer, valda i öfver- 
ensstämmelse med katekesundervisningen.
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Andra Latinklassen: Katekesen: l:a och 2:a hufvudstyckena. Bi
blisk Historia: Nya Testamentet. Bibelläsning’ och valda 
Psalmer.

„ Realklassen: Katekesen: 2:a hufvudstycket. Biblisk Histo
ria; repetition af Gamla och hälften af Nya Testamentets 
berättelser, för hvilka sednares läsning Bibeln blifvit be
gagnad. Valda Psalmer.

Första klassen: Katekes efter Hultkrantz: La hufvudstycket. Bi
blisk Historia: Gamla Testamentet samt en mindre del af 
det Nya. Valda Psalmer.

Filosofi,.

Sjunde öfre klassen: Så väl Latinafdelningen som den Reala hafva 
i Logik och Psykologi genomgått de i Skolstadgan före- 
skrifna kurserna.

„ nedre klassen: Realafdelningen har genomgått Logiken full
ständigt. Latinafdelningen endast Tankelagarne samt lä
ran om Begrepp, Omdöme och Slutledning.

Botanik.

Sjette öfre Latin- och Realklasserna: Naturliga systemet afslutadt 
och repeteradt; de allmänna växtarterna efter egna her
barier. Frivillig växtinsamling.

„ nedre Latin- och Realklasserna: Växternas inre organer 
efter Anderssons Lärobok, 3:dje häftet; naturliga systemets 
två första serier. Växtinsamling efter Skolstadgans före
skrift, och derutöfver frivilligt.

Femte Latin- och Realklasserna: Arterna 41—50 i Anderssons
Lärobok, 2:dra häftet; samma häftes l:sta kurs repeterad, 
jemte det vigtigaste af 3:dje kursen med ledning af egna 
herbarier. Växtinsamling som ofvan.

Fjerde Latin- och Realklasserna: Arterna 1—36 i Anderssons
Lärobok, 2:dra häftet, med ledning af egna herbarier.
Växtinsamling som ofvan.

Tredje Latin- och Realklasserna: Anderssons Lärobok, l:sta häftet,
utom sidd. 24—33, i hvilkas ställe Arrhenii sammandrag 
af Botanik begagnats, med ledning af väggplancher och 
egna herbarier. Växtinsamling efter föreskrift.
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Andra Latin- och Realklasserna: Anderssons Lärobok, Lsta häf
tet, till sid. 24, med ledning af väggplancher. Sexual
systemet. Växtinsamling efter föreskrift.

Första klassen: Fysisk Geografi: läsning pä globkarta. .Berlins 
Naturlära, afdelning 1—G. ■

Zoologi.

Sjette öfre Latin- och Realklasserna: Repetition af Sundevalls 
Lärobok, dels på lärorummet, dels i Läroverkets Museum.

„ nedre Latin- och Realklasserna: Om led-, blöt- och stråldjur. 
Femte Latinklassen: Från hönsfoglar till och med fiskar.

„ Realklassen: Om ryggradsdjurens benbyggnad, kräldjur, 
groddjur och fiskar, samt kort repetition af det förut lästa. 

Fjerde Latinklassen: Från enhofvade däggdjur till och med tätting- 
foglarnes indelning, samt om menniskans benbyggnad efter 
Torins Lärobok.

,, Realklassen: Menniskans benbyggnad och hela fogelklassen 
(Torin).

Tredje Latinklassen: Kort inledning om djuren, samt ordn. 1-—8 
af däggdjursklassen (Torin).

„ Realklassen: Om menniskans benbyggnad och hela dägg
djursklassen (Torin).

Fysik.

Sjunde öfre Latin- och Realklasserna: Repetition af hela läro
boken (af Schabus), utom Dynamiken. Realafdelningen 
derjemte löst problemer.

„ nedre Latinklassen: Afslutat Optiken; läran om Magne
tism och Elektricitet; Hydro- och Aerostatik.

„ nedre Realklassen: Repetition af läroboken; problemer. 
Sjette öfre Latinklassen: Värmelära, Akustik och en del' af Optiken.

,, „ Realklassen: Hydrostatik och Aerostatik; problemer.
Sjette nedre Realklassen: Repetition af Värmeläran; Akustik samt 

kap. 1 och 2 af Optiken (efter Floderi Lärobok).
Femte Realklassen: Repetition af Inledningen och Statiken; Vär

meläran (efter samma lärobok).
Fjerde Realklassen: Inledning och en del af Statiken (efter 

samma lärobok).



61

Kemi, Geologi och Mineralogi.

Sjunde öfre Realklassen: Laborationer under hela Höstterminen. 
Repetition af hela läroboken (Berlins).

„ nedre Realklassen: Berlins Lärobok från met. Barium till 
slutet; repetition. Det vigtigaste af Hellboms Lärobok i 
Mineralogi; bergartslära och de geologiska formationerna 
med ledning af Läroverkets samlingar, utan lärobok.

Sjette öfre Realklassen: Syrorna och de lätta Metallerna till Na
trium, efter Berlins Lärobok.

,, nedre Realklassen: Metalloider och Syror, efter Berlins 
Lärobok.

Matematik.

Sjunde öfre Latinklassen: Bjorlings Algebra, andra delen, läran 
om Logaritmer och Serier. Plan trigonometri, efter Phrag- 
mén, förra kursen. Repetition af Euklides III: 23—VI 
med talrika öfniugssatser efter Todhunter. Repetition, 
hufvudsakligen medelst problem, af hela kursen. Skriftliga 
uppsatser hvaramian vecka. .

„ öfre Realklassen: Analytisk geometri efter Lindelöf, de sju 
första kapitlen. Åtskilliga tillägg till algebran. Repeti
tion, hufvudsakligen medelst problem, af hela kursen i 
algebra, planimetri, stereometri, plan trigonometri, mekanik 
och analytisk geometri. Skriftliga uppsatser hvaramian 
vecka.

,, nedre Latinklassen: Afslutande af Bjorlings Algebra, förra 
delen, samt af den senare läran om eqvations-system med 
flera obekanta, jemte problem till förra delen i större, 
till den senare i mindre mängd. Repetition af Euklides 
I—III: 22 i förening med tillhörande öfniugssatser efter 
Todhunter. Skriftliga öfningar hvaramian vecka.

„ nedre Realklassen: Afslutande af Bjorlings Algebra, se
nare delen. Plan trigonometri, efter Phragmén, förra 
kursen och det vigtigare af den senare. Repetition af 
af Euklides III—V med tillhörande öfningssatser efter 
Todhunter. Skriftliga öfningar hvaramian vecka.
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Sjette ofre Latinklassen (1 ocli 2): Bjorlings Algebra: kap. VIII 
§§ 3—5 med problem. Euklides V: 8—27, VI: 21—30 
samt repetition af V—VI, efter Björling, jeinte ett mindre, 
antal öfningssatser efter Todhunter.

,, ofre Realklassen: Bjorlings Algebra, senare delen från kap. 
IX § 4 samt ett stort antal problem ur problemsamlingen. 
Hellströms Stereometri I—II i förening med formlerne 
1—38 samt talrika öfningsexempel.

„ nedre Latinklassen (1 och 2): Bjorlings Algebra, förra 
delen från kap. VI till och med de numeriska exemplen i 
kap. VIII § 2. Euklides IV samt V—VI: 17 efter Bjor
ling, dock utan bevis för V: 8—27. Geometriska öfnings
satser till Euklides I efter Todhunter.

„ nedre Realklassen: Bjorlings Algebra, kap. VIII §4 — 
IX § 3 jemte geometriska problem 1—42 ur problem
samlingens andra afdelning. Repetition af Euklides V—VI 
efter Björling jemte 47 öfningssatser till Euklides VI. 
Todhunters öfningssatser 1—138. Hellströms Stereometri 
I: 1—26.

Femte Latinklassen (1 och 2): Bjorlings Algebra, läran om bråk 
och eqvationer af första graden med en obekant med 
tillämpning på problem, företrädesvis berörande intresse-, 
rabatt- och diskont-formlerna. Repetition af Euklides III 
med tillhörande lättare öfningssatser efter Todhunter.

„ Realklassen: Bjorlings Algebra, förra delen från kap. VI 
till och med kap. VIII § 6 jemte problemsamlingens 
första afdelning. Euklides V—VI. Todhunters öfnings
satser 1—110.

Fjerde Latinklassen: Regula de tri, repetition af decimalräkniug, 
sorter och allmänna bråk förnämligast med hufvudräkning. 
Euklides I: 27—II med lättare öfningssatser.

„ Realklassen: Bjorlings Algebra, första delen till och med 
eqvationer af första graden jemte problem. Euklides V— 
VI: 9 efter Björling samt 50 öfningssatser.

Tredje Latinklassen (1 och 2): Decimalräkning, nya sorter och 
allmänna bråk. Euklides I: 1—32 med passande öfnings
satser.
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Tredje Realklassen: Regula de tri, intresseräkning m. m. Björ- 
lings Algebra, de fyra räknesätten med hela tal. Euklides 
I—IV med lättare öfningssatser.

Andra Latinklassen: Läran om bråk. Euklides I: 1—15.
„ Realklassen: Decimalräkning, nya sorter och allmänna bråk. 

Euklides I med passande öfningssatser.
Första klassen (1 och 2): De fyra räknesätten i enkla tal och 

med decimaler samt med tillämpning på de nya sorterna. 
Hufvudräkning. Geometrisk åskådningslära efter Bergius.

Historia och Geografi.

Sjunde öfre Latinklassen: Repetition af hela Gamla, Nyare och 
Svenska Historien, efter Ekelunds och Palmblads läro
böcker, med tillägg efter Pütz, Becker, Fryxell och Odh- 
ner, samt af Europas politiska Geografi.

„ öfre Realklassen: Samma pensum, med den skilnad, att 
här i stället för Gamla repeterats Medeltidens Historia, 
samt att samtlige verldsdelarnes, särdeles Europas och 
Amerikas så väl fysiska soin politiska Geografi här blifvit 
genomgången.

,, nedre Latinklassen: Slutet af Gamla (Rom under kej- 
sarne) samt hela Medeltidens Historia, hvaraf dock blott 
4: de Tidehvarfvet, från Rudolf af Habsburg hunnit repete
ras, samt dessutom Sveriges äldre Historia, till och med 
Unionstiden. I Geografien en del af Europas politiska.

„ nedre Realklassen: Samma pensum i Allmänna Historien, 
med repetition af Medeltidens 2:ne sednare perioder, från 
och med Korstågen. I Svenska Historien från och med 
Stenkilska ätten till Sigismund samt i Geografien större 
delen af Europas politiska.

Sjette öfre Latinklassen (1 och 2): Nyare Historien, från Polen, 
till lärobokens slut. I Geografien: Tyskland, Österrike, 
Nederländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz, Pyreneiska 
halfön, Italien, Grekland, Turkiet, efter Palmblad.

„ öfre Realklassen: Nyare Historien, samma pensum som La
tinklassen. Svenska Historien, från Stenkilska ätten till 
Johan III, efter Ekelunds och Odhners läroböcker. I 
Geografien större delen af Europas politiska.
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Sjette nedre Latinklassen (1 och 2): Nyare Historien, de två 
första tidehvarfven samt af det tredje till Preussen. I 
Geografien: Sverige, Norge, Danmark, Ryssland, Storbri- 
tanien, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Belgien,, 
efter Palmblad.

,, nedre Realklassen: Nyare Historien, från Ludvig XIII till 
Carl X, hvaraf dock blott hunnit repeteras till Polen. 
Svenska Historien, från Stenkilska ätten till Erik XIV, 
efter Ekelunds och Odhners läroböcker. I Geografien: 
Storbritanien, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Belgien, 
Frankrike, Schweiz och Pyreneiska halfön.

Femte Latinklassen (1 och 2): Gamla Historien, från lärobokens 
början till Augustus, efter Ekelund, med läsning på karta 
af det liufvudsakliga af gamla verldens geografi. Dess
utom Schweiz’, Pyreneiska halföns, Italiens, Greklands 
och Turkiets geografi.

„ Realklassen: Gamla Historien, efter Ekelund, tredje och 
fjerde tidehvarfven. Nyare Historien, efter Palmblad, för
sta tidehvarfvet samt af det andra till Erankrike. 1 Geo
grafien: samma pensum som Latinklassen.

Fjerde Latinklassen: Gamla Historien, från lärobokens början till 
Alexander den store, med läsning på karta af det hufvud- 
sakliga af gamla verldens geografi. Dessutom Nederlän- 
nas, Belgiens, Frankrikes, Schweiz' och Pyreneiska halföns 
geografi, efter Palmblad.

,, Realklassen: Samma pensa.
Tredje Latinklassen (1 och 2): Svensk Historia efter Ekelund: 

från och med Gustaf 1 till Gustaf III. I Geografien: 
Storbritanien och Tyskland, efter Palmblad.

„ Realklassen: Samma pensa.
Andra Latinklassen: Svensk Historia, efter Dahm: från och med 

Sigismund till lärobokens slut. Geografi efter Palmblad: 
Sverige, Norge, Danmark, Slesvig och Finland.

„ Realklassen: I Svenska Historien samma pensum som La
tinklassen. I Geografien: Danmark, Ryssland och Stor
britanien.

Första klassen (1 och 2): I Svenska Historien, från lärobokens 
början till Kalmar-Unionen, efter Dahm och Fryxells be



65

rättelser. Sveriges och Norges geografi, efter Palmblads 
lärobok oeh med begagnande af Mentzers blindkarta öfver 
Skandinavien. Dessutom det allmännaste af verldsdelames 
fysiska geografi.

Ritundervisningen.

På denna nya gren af skolans verksamhet har uppmärksam
heten under de senaste åren varit fästad mera än förut och åtgär
der ha blifvit vidtagna, för att, så mycket sig göra låter under 
närvarande förhållanden, höja och förbättra densamma. Man har 
sträfvat att i denna undervisning införa mera metod och på samma 
gång större enhet; man har äfven utsträckt densamma till flera af 
skolans klasser än förut. Med det förra är afsedt, både att bibringa 
lärjungarne en grundligare undervisning och att göra lärarens tid 
mera tillräcklig för det betydliga antal lärjungar, som, åtminstone 
vid de större läroverken, gjorde hans uppgift synnerligen svår. 
Om äfven detta mål i vissa fall onekligen vunnits genom de vid
tagna förändringarne, så har å andra sidan den stora förökning i 
lärjunge-antal, som uppkommit genom ritundervisningens utsträck
ning dels till skolans lägsta afdelning, dels till de månge, efter in
förandet af valfrihet i grekiskan, från detta språks studium befriade, 
i viss mån verkat i motsatt riktning. Men olägenheterna häraf 
ha i möjligaste mån blifvit motverkade. Läraren har fått sin 
tjenstgöringstid förökad, utau särskild ersättning härför, från 12 
till 17 ordinarie lärotimmar i veckan — han har deremot upphört 
med den förut vanliga undervisningen för frivilliga om lördags- 
eftermiddagarne —; då den för blott några få år sedan härstädes 
byggda och då såsom tillräcklig ansedda ritsalen visat sig sakna 
erforderligt utrymme för det nuvarande behofvet, har ett bredvid 
densamme beläget rum blifvit anslaget till ritlokalens förstoring; 
och emedan läraren ej kunnat utan biträde medhinna, hvad honom 
ålegat, har under hela läroåret vid läroverket varit anställd en bi
trädande lärare i teckning, som jemte den ordinarie läraren tjenst
gjord 12 af de 17 timmame i veckan.

Vid början af Höstterminen anlände från Ecklesiastikdeparte
mentet en Samling väggtaflor, att begagnas vid undervisningen i 
skolans lägre klasser. Särskildt utfärdades ett Kongl. Cirkulär, an
gående bruket af dessa väggtaflor och den metod som dervid borde 

5 
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följas. Undervisningen borde nemligen meddelas åt hela afdelnin- 
gen på en gång genom muntligt föredrag af läraren, i förening 
med företeckning å svarta taflan af de figurer, som under timmen 
skulle genomgås; ocli alla lärjungarne skulle sedan i sina böcker 
utföra de sålunda framställda figurerne.

Genom denna metod liar tid blifvit vunnen, icke allenast 
derföre att utdelningen af de förut brukliga förläggsplanscherna till 
stor del kunnat undvikas, utan ock derföre att den på en gång åt 
alla meddelade undervisningen besparar det oupphörliga upprepandet 
af samma saker; men det är ändock klart, att äfven denna metod 
icke medgifver möjligheten att kunna på en gång undervisa ett så 
stort antal lärjungar, som vid härvarande läroverk kan komma i 
fråga, om läraren skall med tillbörlig noggranhet hafva tillsyn såväl 
öfver lärjungarnes ordning och flit, som deras sätt att sköta sin 
ritning, samt medhinna att rätta felen i deras teckningar.

I första klassen, som består af öfver 80 lärjungar, har den 
nya metoden icke kunnat tillämpas, då den nuvarande ritsalen icke 
medger ett så stort antal att på en gång se hvad som genomgås 
på svarta taflan, och ej heller ett härför- tillräckligt antal exemplar 
af väggtaflorna varit att tillgå.

Deremot har den nya metoden med framgång varit tillämpad 
i 2:dra klassen, hvars realafdelning, som har 2 timmar i veckan, 
medhunnit de 4 första väggtaflorna, och hvars latinafdelning, med 
1 timme i veckan, medhunnit de båda första. Dock ha i denna 
klass åtskillige, som under föregående år deltagit i den frivilliga 
ritningen om Lördagarne och då genomgått Köhlerska ritkursens 
första planscher, i en särskild grupp fortsatt med 5:te och 6:te 
väggtaflorna och så vidare, samt derefter fått rita enklare orna
menter m. m.

I tredje realklassen ha de mera försigkomne genomgått samt
liga de 12 väggtaflorna, och derefter tecknat efter åtskilliga lättare 
förläggsplanscher. Äfven i latinafdelningarne af samma klass ha 
åtskilliga medhunnit detsamma.

I fjerde realklassen ha de fleste varit sysselsatta med klots
ritning, fördelade i flera smärre grupper. De som ej varit så för
sigkomna att de kunnat börja dermed, ha dels ritat efter vägg
taflorna, dels efter andra planscher. I fjerde latinklassen, livars 
lärjungar i allmänhet -äro mindre försigkomne i teckning och som 
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dessutom ha blott 1 timma i veckan, ha väggtaflorna 1—3 blifvit 
genomgångna.

5- .te, 6:te och 7:de ha varit sysselsatta dels med klotsritning, 
dels med ornamentsteekning efter Carots verk: «Ornements pour 
tons», dels lättare landskap af Calame, dels figurer efter Julien m. fl. 
och dels konstruktionsrituing efter Le Blanc.

Med afseende på nödvändigheten att anskaffa en för den nya 
ritundervisningsmetoden tjenlig lokal ha förslag blifvit utarbetade 
till påbyggnad af härvarande Gymnastikhus, der en ypperlig ritsal 
enligt lärarens åsigt skulle kunna inredas; men frågan har af flera 
skäl ännu ej kommit till något afgörande.

Sång och Musik.

Sång. Ungdomen har liksom under föregående år, efter öf- 
ning och vunnen färdighet, varit fördelad i 5 sångafdelningar, med 
2 timmars undervisning för hvardera i veckan. De 3:iie lägre af- 
delningarne hafva öfvats i tonträffning, koraler samt Mankells skol- 
sånger; den 4:e i utförandet af de flesta koralerna, hvarförutom i 
musikens teori blifvit genomgångna de. vanligaste dur- och moll
skalorna, treklanger samt sext-, qvartsext- och septima-ackorder; 
5: te sångklassen har sjungit flerstämmiga körer.

Musik. Orgelspelning och harmonimusik. Denna sednare 
består af ess- och b-kornetter, alt- och tenorhorn, bombardon oeh 
bastuba, samt infanteri- och bastrummor.

Gymnastik och Exercis.

Hvad först sjelfva lokalen beträffar, har under det gångna 
året ingen annan förändring dervid vidtagits, än att den blifvit till 
sitt yttre ånyo oljemålad. Efter att sålunda i 2:ne år å råd hafva 
varit föremål för en ganska omsorgsfull reparation så väl till det 
inre soin yttre, befinner den sig ock för närvarande i komplett och 
fullgodt skick. Attiraljen, i öfrigt oförändrad, har blifvit tillökt 
med en s. k. Ribbstol, sträckande sig utefter hela ena långväggen, 
mellan dörrarne, samt ett Springbräde för fria språng.

Af de under sistförflutne Hösttermin närvarande 547 lärjun- 
garne voro 262 öfver och 285 under 15 år. Af dessa blefvo vid 
anställd mönstring från all gymnastik befriade 48 och från appa- 
reilgymnastik 43, summa 91. Om jemte desse afräknas sjunde öfre 
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klassens lärjungar, hvilka till ett antal af 25 endast deltogo i 
fåktöfningarne, 2:ne gånger i veckan, återstodo således 431, hvilka 
begagnade fullständig gymnastikundervisning, fördelade i 4 afdel- 
ningar på det sätt, att 74 tillhörde den första eller lägsta, 146 
den andra, 99 den tredje oeh 112 den fjerde eller högsta. Fri
stående afdelningen öfvades på särskild tid, intill medlet af Termi
nen, då den sammanslogs med de öfriga.

Vid Vårterminens början voro enligt katalogen närvarande 
543 lärjungar, af hvilka 252 hade uppnått 15 års ålder och 291 
befunno sig nedom denna åldersgräns. Den anställde läkarebesigt- 
ningen visade det resultat, att inalles 81 ynglingar befriades från 
appareilgymnastik. Af dessa underkändes, på grund af sjukligliet 
eller organiskt fel, helt och hållet 55, hvaremot öfrige 26 fingo 
sig ålagdt att begagna fristående gymnastik. Om till antalet af 
de fullkomligt befriade lägges sjunde öfre klassens lärjungar 27, 
hvilka icke deltagit i gymnastik utan blott i fåktöfningarne samt. 
71 andre, hvilka i anseende till nattvardsläsning varit från så väl 
sång- som gymnastiköfningarne helt och hållet frikallade, återstå 
således under Vårterminen för den fullständiga gymnastikundervis
ningens begagnande 390, så fördelade, att 111 tillhört fjerde, 80 
den tredje, 124 den andra samt 75 den första afdelniugen. Dessa 
afdelningar hafva naturligtvis för lättnad vid öfningarna varit under- 
afdelade i rotar, med rotmästare tagne inom sjelfva afdelniugen.

Ofningstidcrna voro under hela höst- och halfva vårtermin — 
såsom förut en längre följd af år — så förlagda, att all den på 
förmiddagarne disponibla tid, kl. 11—12, först och främst dagligen 
användes, samt att för resten eftermiddagarne dervid togos i an
språk, hvaraf kom sig, att Gymnastiköfningarne till större delen 
inrymdes på en för dem mindre tjenlig tid af dagen. Lämpligast 
och nyttigast, med afseende på de fysiska krafternas utveckling, är 
naturligtvis dessa öfningars förläggande till tiden närmast före mål
tidernas intagande, och var det med insigt och erkännande af 
denna brist i anordningarne, som t. f. Gymnastikläraren Herr Löjt
nant Falkman, på anmodan af Rektor, inkom med ett förslag, som 
genast tillvann sig Kollegii bifall, ehuru icke ringa svårigheter 
mötte vid tillämpningen. Sakens utredande öfverlemnades derföre 
åt en Kommité, hvars betänkande hufvudsakligen gick ut på för
slagets antagande enligt följande grunder: «Hvad beträffar Fjerde 
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eller högsta afdelningen, som omfattar 7:de och 6:te klasserna, 
är den föreslagna tiden, kl. 2—£3, väl passande, undantagan
des Måndagar och Thorsdagar, då eftermiddagslektionerna bör
jas kl. 4; men denna olägenhet undvikes dock lätt derigenom, 
att ifrågavarande öfningar sagde dagar förläggas till lektionernas 
slut kl. 5—6. För Tredje afdelningen — 5: te och 4: de klasserna 
— faller sig tiden kl. £-2—2 icke heller illa, naturligtvis under 
förutsättning, att för samma klasser middagslektionerna dagligen i 
stället taga sin början kl. £12 — om blott, hvilket kommiterade 
icke tilltro sig afgöra, hinder härutinnan icke kan anses möta i 
Skolstadgans bud, att «på 3:ne timmars lektionstid ovilkorligen 
måste följa fulla 2:ne timmars ledighet». Fördelarne af Gymnastik 
omedelbarligen efter middagslektionernas slut synas dock så öfver- 
vägande, att man vågar hoppas, det hindret genom Nådigt till
stånd, som måste begäras, varder undanröjdt. Andra afdelningen, 
som utgörcs af 3:dje och 2:dra klasserna, får sin gymnastiktid kl. 
£10—10, men råkar derigenom ut för den svårigheten, att få den 
tredje eller sista af morgonlektionerna afdelad i 2:ne hälfter, hvaraf 
den ena kl. 9—£10 och den andra kl. £12—12. Häruti ligger onek
ligen den största betänkligheten mot ändringens införande, i det den
samma utan tvifvel bringar rubbning i undervisningens jemna gång, 
åtminstone inom 3:dje klassens alla afdelningar; men i betraktande 
af den nytta, en Gymnastiklektion denna tid af dagen, nyss förre 
frukosten, tillskyndar ungdomen, får man å andra sidan icke hålla 
för strängt på den befarade olägenheten af tidens splittring, hvil
ken genom en skicklig och nitisk lärares bemödanden dessutom 
bör i det närmaste oskadliggöras. Den Första afdelningen eller 
l:a klassen gymnasticerar dagligen kl. 9—£10 och får på samma 
gång ledighet från morgonlektionerna. För att ersätta denna 
dagligen förlorade lektionstimma, föreslå kommiterade, att l:a 
klassen börjar sina middagslektioner kl. £12 fyra dagar i vec
kan och kl. 11 de 2:ne öfriga dagarne. Nästan alla Sånglektio
ner, utom l:a klassens, hvilka ega rum 4 dagar i veckan kl. 11—- 
£12, blifva genom denna förändring oundgängligen förflyttade till 
eftermiddagarne, hvaraf dock vinnes den fördel, att kollision mel
lan Gymnastik och Sång såmedelst lättare undvikes. Kommiterade 
tveka slutligen icke, att, under förutsättning af H. II. Efori bifall, 
tillstyrka förslagets tillämpning på försök redan under innevarande
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Termin, sä mycket luildre som det är uppgjordt i närmaste öfver- 
ensstämmelse med Kongl. Cirkuläret af den 19 Juni 1866 och så
ledes medför den stora fördelen af dagliga gymnastiköfningar för O O O v CJ
hvarje vid Läroverket studerande yngling, som icke är af sjuklighet 
förhindrad, att deraf sig begagna.»

En annan väsendtlig fördel, som af en slik anordning af 
öfningstiderna uppkommer, är ock den, att fyra eftermiddagar i 
veckan blifva så godt som fullkomligt lediga för de militära öf- 
ningarne, hvilka, enligt Kongl. Cirkuläret af den 23 sistl. Mars, 
hädanefter böra, hvad beträffar de högsta klasserna vid Elementar- 
Läroverken, drifvas i en långt större utsträckning än tillförene.

Sedan på gjord hemställan om benäget bifall till införande 
af ifrågavarande förändring redan under loppet af Terminen H. H. 
Elbrus behagat medgifva, att på försök och tills vidare densamma 
här finge när som hälst tillämpas, hafva från och med den 5 sistl. 
April öfningstiderna i Gymnastik och Sång varit så förlagda, som 
Kommiterades ofvanstående förslag innehåller, för hvilket ändamål 
dock på samma gång någon ändring i läsorduingen för de nedersta 
klasserna . måste vidtagas. Den vunna erfarenheten tyckes redan 
gifva stöd åt de förhoppningar, man hyst, om ändamålsenligheten 
af de vidtagna åtgärderna, och då beträffande den befarade splitt
ringen af undervisningen i de lägre klasserna, å lärarnes sida intet 
tecken till betänklighet försports, är troligt, att förändringen äfven 
för framtiden kommer att göra sig gällande såsom till alla delar 
motsvarande sitt ändamål.

I afseende på de militära öfningarne kan utan tvekan uttalas 
det omdöme, att de varit med vanlig värma omfattade och drifvits 
med den ifver och utsträckning, att de nästan kunna sägas redan 
motsvara fordringarne i det ofvannämnda Kongl. Cirkuläret, angå
ende vapenöfningarne vid Elementar-Läroverken. Den tid, som 
sedan medlet af April månad användts på Exercis, uppgår för 
samtliga afdelningarna sammanräknad, till 10 timmar i veckan. 
Högsta afdelningen, som hufvudsakligen utgöres af 7: de och 6: te 
klassernas lärjungar, utgör med befäl och musik 154 man, hvartill 
kommer en rekrytafdelning ur 5:te och till någon del ur 4:de på 
60 å 70, hvaraf 20 utgöra en stående reservcorps, alltid till hands 
och redo, att fylla de luckor, som möjligen uppstå i den förra. 
Plutonchefer och riktbefäl utses alltid inom högsta klasserna och 
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öfvas sürskildt med Stängbataljonsexercis 2:iie timmar i vcckan, 
denna Termin från April månads början. Hvad som i hög grad 
bidrager, att gifva utseende och hållning åt ungdomen i trupp, är 
den enkla men tillika vackra uniform, som sedan 10 ä 12 år till
baka finnes vid detta Läroverk af mängden bland lärjungarne an
lagd. En s. k. Fältmanöver har under våren, ehuru icke rätt 
gynnad af väderleken, egt rum.

Målskjutningsöfningarne, hvilka vid läseårets början af flere 
skäl måste inställas, hafva med desto större omsorg och fart be- 
drifvits sedan medlet af April månad, hvarje Onsdags och Lördags 
eftermiddag, icke mindre än 4 timmar hvarje gång. Uti dessa 
öfningar hafva deltagit 80 lärjungar, tillhörande 7:de och 6:te klas
serna, hvilka alla hvar för sig varit i tillfälle, på 600 fots distans 
aflossa 15 skott. Som numera vid dessa öfningar måste vara af 
synnerlig vigt, att bereda ungdomen färdighet i handterandet af 
Kemingtonsgevär, lät' llektor hos enskild fabrikant i Eskilstuna för 
Läroverkets räkning beställa 12 st. sådana gevär af något minskade 
dimensioner, att levereras före den 1 Maj, till ett pris af 40 lldr 
stycket. Leverancen fullgjordes i ordentlig tid och till fullkomlig 
belåtenhet, men då ammunition till dessa gevär, mot all förmodan, 
icke fanns, att i staden tillgå och mötestiden tillstundade och med 
densamma lärarens frånvaro under 10 ä 12 dygn, var föga skäl 
att, kanske för några få lektioner, anskaffa sådan från Stockholm. 
De hvila således till Höstterminens början. Skarpskytternes skjut
bana har med vanlig beredvillighet varit till dessa öfningar upplåten.

Sabelhuggnings-, Florett- och Bajonettfäktningsöfningarne, 
hafva under hela året fortgått och begagnats hufvudsakligen af 
ungdomen inom de nyssnämnda högre klasserna, till ett antal un
der hösten af 97 och under våren af 86, hvartill kommit iuom 
afgåugsafdelningen 25 under den förra och 27 under den senare 
perioden. Samtlige de fäktande hafva, med afscende på utrymmet, 
måst fördelas i 4 särskilda afdelningar, hvardera med 2: ne timmars 
undervisning i veckan.

Att dessa öfningar, häldst när de skötas med den omsorg, 
som under nu tilländagångna läseår på dem här blifvit nedlagd, 
fordelagtigt inverka så väl på det intellektuella arbetets gång, som 
på ungdomens hela fysiska utveckling och välbefinnande, faller af 
sig sjelft, Man har derföre ock glädjen att finna ungdomen här i 
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allmänhet frisk och hurtig med rak och ledig hållning, ett ytter
ligare bevis, om så skulle behöfvas, att öfveransträngning icke eger 
rum. Tyvärr äro dock några af så sjuklig disposition, att vistel
sen vid Läroverket och deltagandet i der tillgängliga öfningar icke 
mäktar verka förbättring. Atskillige, ungefär 10 procent af hela 
lärjungeantalet, hafva ock måst, i anseende till öfvervägande sjuklig
het, helt och hållet befrias från sagde öfningar och finnas de särskilda 
sjukdomsorsakerna, enligt anbefaldt formulär, här nedan angifna.
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V. Gåfvor,
som under året blifvit till Läroverkets SaMingar förärade.

Biblioteket.
Hans Maj:t Konungen genom Universitetssekreteraren, Öfverintendenten m. m. 

Chr. Holst: Ett exemplar af «Didricks af Bern Saga» — Wilkina Sagan 
— fotolitografierad i Kristiania af Opmaalingskontorets fotograf, Herr 
Petersen, efter en pergamentshandskrift i 4:o, tillhörig Kongl. Biblio
teket i Stockholm och ansedd att vara skrifven omkring år 1250 i 
Norge. Denna, med största noggranhet efterbildade handskrift har nu 
blifvit utgifven i endast 10 ex. och blifver genom sin sällsynthet ännu 
dyrbarare. H. M. Konungen har förbehållit sig 3 exemplar, hvilka 
blifvit fördelade till museerna i Göteborg, Arendal och Örebro. Det 
hit ankomna ex. är ett praktverk, äfven i afseende på bandet. Ett 
ex. har tilldelats Riksarkivet i Kristiania och ett annat är bestämdt 
för Danska Geheimearkivet. Endast 5 ex. äro afsedda åt köpare.

Akademien, Kongl. Vetenskaps: Vetenskaps Akademiens Handlingar, Band. V. 2, 
VI. 1, 2, VII. 1; Öfversigt af dess förhandlingar, band. 22—25; Me
teorologiska iagttagelser, band. 6—8; Lefnadsteckningar 1.

Afzelius, Rud., Adjunkt vid Lvkt: 8 blad af Tidningen Dølen för år 1860, utg. 
af A. O. Winje i Kristiania.

Agrelius, M., Trafikchef, R. K. W. O.: En större, uti Amerika år 1869 utgif
ven, dubbelkarta, upptagande å ena sidan norra Amerika och å den 
ändra Europa, båda med tillhörande fullständiga jernvägssystem.

Blomberg, G. A., Stud, vid Lvkt: Protokoller i undersökningsmålet, rörande 
Gustaf IILs mord. Q.

Bohlin, Abr., Boktryckare: Waldenströms Syntax, 2 delar; Sandberg, Pædago
giska anvisningar samt Lyth, J. M., Kort och veritabel relation om 
min mödosamma militie och svåra fångenskap i Ryssland 1703—1722, 
handskrift.

Borg, Bertram, Stud, vid Lvkt: Novum Testamentum, ed. J. Pritius. Lipsiæ 
1735.

Bronell, Axel, Stud, vid Lvkt: Adelig öfnings 4:de tom, Stockholm 1690.
Düben von, K. G. Grefve, Löjtnant: Diderot et d’Alembert, Encyclopedic, 39 

band, Qvart; The Farmers Magazine, 2 band oktav; Maison rustique 
de XIX siécle, 4 band, oktav, Bergelin, Tidskrift för Svenska landt- 
bruket, årg. 1856—1862, 8 baud, Qvart; Nauman, Tidskrift för lag
stiftning, 1864—65, 2 band, oktav; Bibliothek der Deutschen Oassi- 
ker, Upsala upplagan, 76 band, oktav; Rousseau, J. J., Oeuvres com
pletes, 8 band, oktav; dessutom åtskilliga Grekiska och Romerska klas
siker, Stifsmatriklar m. m., de flesta inbundna i prydliga band.

Elgérus, D. J., Fabrikör: The illustrated London News, för 1862.
Fegræus, P. Hj. och E. Ludv., Stud, vid Lvkt: Ett starkt folioband innehål

lande sorge- och fröjde-qväden, döde-minnen m. m. af åtskilliga för
fattare under 1700-talet; Fyra qvartband, innehållande handskrifna 
predikningar, tal m. m. af Kyrkoherden Muhrbeck m. ii.

Gedda von, A. T., Friherre: Fälttåget i Tyskland år 1866, h. 1.
Gumælius, Arvid, Boktryckare: Örebro Bildningsförenings protokoller för 1861; 

Statsrevisorernes Berättelser 1861—1865; Berzelii Kemi, del. 3—6, 
samt del. 2 andra upplagan, till komplettering.

Kristiania Universitet, genom dess Sekret., Kammarherren m. m. Chr. Holst: 
«Le Glacier de Boium» af S. A. Sexe. universitetsprogram för förra 
halfåret 1869; Statistisk Aarbog för Kongeriget Norge af D:r O. J. Broch, 
1869, 3:e heftet; Norske Stamtavler, udg. af Wilh. Lassen 1 Band. 
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Kristiania 1868 4:o; synes blifva ett vidlyftigt verk, dä detta La band 
endast innefattar Aabel-Arntzen; Norsk Meteorologisk Aarbog for 1868. 
2:a arg. Krist. 1869; Tomas Saga Erkibyskups, utgifven såsom Uni
versitetsprogram af C. R. Unger, Krist. 1869; Nyt Magazin for Na
turvidenskaberne af Sars och Kjerulf B. 16, h. 4 1869 och 17 Binds 
første Hefte 1870; Ungedruckte Quellen zur Geschichte des Taufs- 
symbols, herausg. von C. P. Caspari 1869.

König, A. H.. Major, R. S. 0.: Kurser i geometri, stereometri m. m. hand-
skrifna anteckningar vid Karlbergs krigsakademi 1824: Politiska strö- 
skrifter och tillfällighetsverser (1696—1799, 1800—1815); Disputatio- 
ner ventilerade i Upsala (1737—1767); Then Nordiske Krigslösen; 
Svenske Rijm (från början af 1700-talet); Giöta Kiämpavisa; Om Kå- 
ningen och Herr Pädar (allmogemål); Svea Rikes Sällhet af Riksens 
Ständers bank verk, i kort och enfaldig skaldedikt; Bröllops- och be- 
grafningsverser öfver åtskilliga personer (1758—1772); Anvisning till 
then sanna Christendomen, Wästerås 1755; Predikan i Örebro kyrka 
1810, tryckt på begäran af bondeståndet; bundtar af diverse handlin
gar, såsom Kongl. förordningar, kungörelser, förklaringar, reglementen, 
instruktioner o. s. v.

Norelius, K. L., f. d. Stud, vid Lvkt: Bossuet, Geschichte der Welt und der
Religion, 4 delar; Crantz, Brüder, Historie oder Geschichte der Evang. 
Brüder-Unität; Palmstruch, Botanik, Bel. 1—3.

Onämnd: Gustaf II Adolfs Bibel, fol.
Palmær, Lars, Stud, vid Lvkt: Karl XI:s Sjöartiklar af år 1685; Skildringar 

ur det inre af dagens historia, oktav.
Robson, IL, Kontraktsprost, Arboga: Bas. Fabri Sorani Thesaurus eruditionis

scholastic». Lips. 1696; Xenophontis quæ exstant opera. Tryckt 1581 
Iios Stephanus; Dictionarium græco-latiiium, Basilcæ 1572.

Rosen von, G., Grefve, Artist, genom Öfversten, Grefve Ad. v. Rosen: En 
plansch: «Thure Jönsson återvänder från Riksdagen i Westerns».

Söderlindh, Ernst, Stud, vid Lvkt: Biblia, Linköping 1762; De la Marche 
Anecdotes russes. Q.; Le diable boiteux, par le Sage. B.

Wettervik, K. W., S|ud. vid Lvkt: Schillers arbeten, 6 delar.
Wikandcr, P. A., Adjunkt vid Lvkt: Martha, C., Les moralistes sous 1’empirc 

romain, Paris 1864.
Öhman, J. J., Stud, vid Tekn. Lvkt: Puffendorff, Introduction a ITIistoire de 

rUnivers. Tom. I—VIL Amsterdam 1752. Q.

Naturhistoriska Samlingarne.
Bergman, K. F., v. Adjunkt vid Lvkt: Skorpioner, förvarade i sprit.
Berman, L., Landtbrukare: 2:ne stora braxnar (hanne och hona) till uppstopp

ning.
Bundsen, E., Tullförvaltare i Lysekil: Kungsfisk från Kattegat t. uppst. samt 

Bläckfisk (blötdjur) i sprit.
Carlberg, Hedda, Fröken, Nya Kopparberget: Foreller i sprit.
Coijet,, A., Kaminarjunkarc, från all. C. E. Meijerhelms sterbhusdelegare: In

sekter, dels svenska dels utländska, kräldjur och fiskar i sprit, samt 
div. kräftdjur m. m. hela samlingen förvarad i 2:ne skåp.

Elgérus, D. J., Fabrikör: Knot eller kuorrhane, hafskatt samt vanlig haj, liskar 
från Bohus läns skärgård t. uppst. och en Sjöstjerna.

Hallgren, L., Kyrkoherde; Angsknarr t. uppst.
Hofsten von, Bertil, Student: Sothöna, ung fogel t. uppst.
Jansson, Lokomotivförare: Angsknarr t. uppst.
Lokrantz, Bruksförvaltare, Käggleholm: Tagelmask i sprit.
Marelius. K., Apotekare i Wisby: Orm från norra Amerika och Spigg från

Gottland.
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Mentzer, von, Stationsinspektor: Sparfhök (hanne) och Kattugla t. uppst.
Okänd, med Jernbanståg frän Kristinehamn: Hafsörn t. uppst.
Schillander, Hugo, Stud, vid Lvkt: Rödrom (vadfogel), skjuten och uppstoppad 

vid Hedensö i Södermanland.

Myntsamlingen,
som fortfarande benäget vårdas af Rektorn och Riddaren, 

Doktor Otto Joel Gumælius.

Akademien, Kongl. Svenska-: Akademiens sist slagne minnespenning (öfver Jo
han Henrik Kellgren) i silfver.

Akademien, Kongl. Wetenskaps-: den af Akademien för är 1869 präglade min
nespenningen öfver E. G. Geijer. (Silfver.)

Asker, L. F., Prost och Kyrkoherde, L. K. N. O.: (billon) 11 svenska, 3 danska 
och 2 tyska småmynt.

Blomberg, O. G., v. Pastor: ett Johan IILs halföre 1572 (billon).
Bäckström, M. E., Auditor vid Lifreg:s Hussarcorps: (silfver) ett mycket godt 

exemplar af Karl IX:s tmåmark 1605.
Cederstrøm, C., Frih., Med. D:r: ett (svenskt?) kopparmynt, uppfiskadt i Ko

sterfjorden, utanför Strömstad, från hafsbottnen, hvarest det blifvit 
omgifvet med en tjock skorpa af svafvelkoppar.

Cronin, James, Bauingenieur vid Köping-Hnits jernväg: en de konfcdererade 
amerikanske staternas sedel å 5Ü dollars.

Elgérus, Julius, Färgerielev: (silfver) 1 saxisk tredjedelsthaier (Johan 1860), 1 
belgiskt 2 francsstyckte (Leopold II 1867), 1 italienskt å 20 centesimi 
= 1/5 lira eller franc (Viktor Emanuel 1863) och 1 påfligt å 10 
soldi eller 50 centesimi (Pius IX 1863); (billon) 1 saxiskt 1856, 1 
oldenburgiskt 1866 och 1 waldeck-pyrmontiskt; (nickel) 1 belgiskt å 
10 och 1 d:o 5 centimer; (koppar) 1 danskt (Kristian IX:s 1867), 1 
österrikiskt och 2 franska mynt.

Flycht, Axel, Kronolänsman i Kumla: (silfver) Erik XIV:s sextonörc klipping 
1563, hittad 1869 vid rensning af Stenebäcken i Kumla.

Gellerstcdt, Karl, Provisor i Wisby: (billon) ett litet svenskt mynt.
Gumælius, Arvid, Boktryckare: (guld) franskt fenifranestycke 1862; (silfver) 

franskt femtio eentimestycke 1867; (billon) bayersk sexkreutzer; (kop
par) några franska mynt, samt några små skådepenningar öfver fran
ska kejsarefamiljens medlemmar.

Gumælius, J. Wilhelm, Gasvcrkskamererare: ett Gustaf IILs sextonöre (silfver); 
en liten skådepenning (i hvit metall) med anledning af den furstliga 
förmätningen den 28 Juli 1869.

Gumælius, Otto Joel, Grufveingenieur: 5 smärre Schweitziska mynt (af nickel?) 
Gumælius, T. Kjartan, Sjökapten: (billon) mecklenburgsk sexheller; (koppar) 

finskt mynt (penny 1869), ett preussiskt, ett fransyskt samt i messing 
3 st. spelpenningar.

Hartman, K., Lektor vid Lvkt, R. K. N. O.: 2:ne österrikiska sedlar å Ein 
Gniden och å Zehn kreutzer.

Hartman, IL, Adjunkt vid H. Elem. Lvkt i Gefle: (silfver) Adolf Fredriks en- 
daler silfvermynt 1770 och Gustaf IV Adolfs sjettedels Riksdaler 1799, 
(koppar) Kristinas tjerdedelsöre 1634, med årtalet under vapenskölden, 
Karl XI :s halförekopparmynt 1664 och Gustaf IILs tvåöre silfver
mynt 1777.

Holberg, H., Sekreterare i Nerikes Fornminnesförening: (silfver) cn Gustaf 
1:8 halförtug med krona å ena och vasa å andra sidan samt å 
båda sidor omskriften GOSTA VS REX och SV å förra men SVVE 
å andra sidan, ett litet mynt, som hvarken hos Brenner eller Berch 
är omnämndt — och ett annat ännu mindre, obestämdt äldre mynt. 
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som hittats i ruinerna efter Riseberga kloster, med kryckekors m. in. 
å ena och en grip (?) å andra sidan.

Johansson, Johan, Bergsbruksidkare, Riksdagsman: (silfver) svenska, 2:ne Gustaf 
IILs specieriksdalrar, ett Karl XI:s och ett Karl XILs fyramarkstycke, 
samt ett Karl XILs endaler-silfvermynt eller 2:ne karoliner; ryska, en 
rubel (kejsarinnan Annas 1733) och en tiokopek 1856, 4 små danska 
mynt; (koppar) 3 st. svenska; (hvit metall) ett nordamerikanskt fem- 
centsstycke.

Kahlow, J. L., Kronolänsman: (silfver) fransyskt femfrancstycke (republikens 
1849).

Kewenter, J. Edv., Stud, vid Lvkt: (billon) ett litet Rostocks-mynt; (koppar) 3 
engelska, 1 ryskt, 1 holländskt-ostindiskt samt 1 minnespenning, i 
brons, Öfver Pastor Primarius Matts Iser (1694) 15:de storleken.

Lewerth, K. J., Musikdirektör: (silfver) finsk hel-, half- och fjerdedels-mark; 
(koppar) finsk tiopenni.

Ljungberg, Lars Niklas, K Hofpredikant, Kontrakts-Prost och Kyrkoherde, L. 
K. W. O.: mer än 200 dels svenska dels utländska mynt och minnes
penningar, polletter, spelmarker, jettoner o. s. v., hvaraf i silfver en 
dansk riksbanksdaler, i öfrigt billon och koppar eller andra oädla 
metaller.

Marelius. K., Apotekare i Wisby: (billou) ett litet Wisbymynt af 1536, 3 d:o 
nyare svenska, ett d:o preussiskt, ett d:o kurfurstligt saxiskt och två 
d:o nederländska; (koppar) 3 svenska.

Nordgren, K. A., Kyrkoherde i Säter: (silfver?) minnespenning öfver Drottning 
Kristina (Hedlingers af 7:de storleken).

Okänd, i brefomslag, försegladt med svart lack och i sigillet A. E. E. N.: {silf
ver) ett litet finskt mynt samt (dels i billon dels i koppar) 2 små 
danska, ett litet schweiziskt och ett fransyskt.

Pettersson, K. Er., Handelsbokhållare: (silfver) 2:nc smärre mynt, det ena en
gelskt, det andra turkiskt; (koppar) ett Wismarsmynt 1825.

Rothelius, Wilh., Inspektor: kopparmynt, 3 brasilianska och 2 från Buenos 
Ayres; en brasiliansk 1000 reis-sedel och en d:o jernvägsbillett, äfven 
gällande såsom 200 reis-sedel.

Rundberg, A. IL, Stud, vid Lvkt: åtskilliga smärre mynt (dels silfver, dels bil
lon), hvaribland 2 svenska, 1 norskt, 1 preussiskt, 1 mecklenburgiskt, 
8 danska; (koppar) 5 svenska, 1 danskt, 1 tyskt, 2 preussiska, 1 meck
lenburgiskt, 1 schlesvig-holsteinskt, 1 nederländskt, 1 belgiskt, 3 en
gelska, 1 franskt, 1 nederländskt-indiskt, 6 hamburgska och 3 ryska, 
1 svensk Banksedel 1803, å 14 sch. koppar, 1 halfdalersplåt (Karl 
XILs 1711) samt 1 belgisk minnespenning.

Schwerin von, K. G. E., Grefve, Löjtnant: (silfver) eu Lybecksk fyraskilling.
Wallström, J. E., Nämndeman, fastighetsegare: några småmynt i billon och en 

stor mängd kopparmynt.
Wulfcrona, Styrman: 2 portugisiska, 1 spanskt, 1 franskt, 1 italienskt, 1 tur

kiskt och 1 brasilianskt kopparmynt.
Zetræus, Axel, Stud, vid Lvkt: 4 små utländska mynt (billon).
Aberg, Erik Gustaf, Prost och Kyrkoherde i Tuna, Tunaberg och Bergshammar, 

Södermanland, «som 62 år sedan på våren lemnade det läroverket 
(Karolinska Skolan), hvarvid han grundläde sina studier och icke for- 
gätit den sorgfria tiden»: fyrdubbel dukat, Oskars af 1850.

Akerman, P. L., Orgelbyggare, R. W. O.: (silfver) rysk 20- och 15-kopek.

Fornminnes-, Kuriositets- och Dokumentssamlingen.

Bohlin, Abr., Boktryckare och Ridd. af K. W. O.: Erfarenhets Själa-lära, anno- 
terad på professor M. Kremlings lection 1816. Handskrift.



Granfeldt, Major och Postmästare i Nora: Köpebref pä pergament rörande en 
gärd i Nora Stad, dateradt 1685.

Göthe, Konrad, Amerikansk medborgare: Facsimile of the emancipation-procla
mation, undert. Abr. Lincoln, Washington den 26 Okt. 1863.

Hallman, K. O. T., f. d. Stud, vid Lvkt: Wasaordens Statuter af 1772; slägten 
De la Gardies ättartafla; 2:ne fullmakter pä pergament, utfärdade 1734 
af Polens konung Stanislaus I för adelsmannen Ulfsparre, att vara 
prefekt och kapiten vid konungens lifvakt; ett «Lehr-Brief» på per
gament, utfärdadt 1780 af åldermän och mästare i Danzig för gesällen 
8. Merwinck; bönedagsplakat utfärdadt i Lund 1717; tacksäjjelseskrifft 
öfver segern vid Cliskow 1702 samt öfver freden i Alt-Ranstadt 1706.

Hofstedt, Olof, Stud, vid Lvkt: köpebref å pergament, rörande en gärd i Wad- 
stena, dateradt Wadsteua April 1673.

Johansson, Johan, Bergsbruksidkare, Riksdagsman i andra Kammaren: Fastebref 
ä hemman i Ringshyttan den 18 Febr. 1680, utfärdadt af Anders An- 
derszon Holm, «Lagförare öfver Nora Skogars, Lindes, Grythyttans 
och Ljusnarens Bcrgslagor», på pergament, med vidhängande «Sigillum 
Nora Skogha 1643», vidare 2:ne kartor öfver Nora Socken, den ena 
1803 upprättad af kommissionslandtmätaren J. IL Gravander, den an
dra 1838—1840 af E. E. Öman och A. Ohlsson.

Lindqvist, K. E., Stud, vid Lvkt: «Slåsser-Gesällernes Wilkomen» Qåssmedsgcsäl- 
lernes Välkomstkanna) af Tenn med inskrift: Alderman Matias Beckman 
— Johan Johansson Morat, Johan Trang, Johan Beckman — Gesäller 
Rasmus Pedersen, Genner Zop, Petter Hedman. Örebro den 7 Sep- 
tämber 1746.

Mellösa Församling, genom Herr Majoren och Ridd. von Schantz: 2:ne s. k. 
Viatica, från katholska tiden, af förgyld koppar.

Palmær, Lars, Stud, vid Lvkt: åtskilliga fastebref, utslag, köpebref m. m., an
gående egendomar i Mellösa och Leunäs socknar 1756—1780.

Wilson, Doktorinna, Skäfvesund: Almanackor för åren 1737 och 1754; Wij- 
bohm. L., Beskrifning öfver Stegeresarekonsten eller Masugnars upp
byggnad, Handskrift; samtal emellan junker Pehr, mäster Hans, Nils 
Andersson, borgare, och Joen i Bergia, danneman, hållet i Tommes- 
messa marknad i Lijnköping 1650. Handskrift.

Wiwägg, Smed i Fromesta, Ekeby socken: en stenyxa, hittad i Mosjon.
Örebro Stads Drätselkammare: en under muddring vid Skebäcks lastageplats 

anträffad större kanon, vägande 160 Centner, hvilken, efter hvad ett å 
densamma anbragt otydligt årtal tyckes utvisa, skulle vara gjuten år 
1717. Huru den kommit i ån eller när, detta skett, finnes icke, såvidt 
man ännu kunnat finna, i några här tillgängliga handlingar anteck- 
nadt. På samma ställe anträffades äfven en mängd kulor af olika 
storlek, af hvilka Läroverket behöll några, att förvaras. Kanonen är 
nu uppställd på en fotställning af huggen granit vid sidan af den 
stora gårdsplanen utefter Ridhusgatan.

Mineralogiska Samlingen.
Agrell, F. W., Öfversmedsmästare vid Borgviks Bruk, f. d. Lärjunge vid Lvkt: 

en synnerligen vacker och värderik sändning Mineralier, bland hvilka må 
nämnas dels sådane, som förut saknades i Läroverkets rikhaltiga sam
ling, nemligen: Desmin, Chabasit, Prehnit, Bronzit, Analcim, Chrysofjras, 
Allophan, Saponit, Scheererit, Ripidolith, Plagionit, Kokkolith, Paisber- 
git, Gersdorffit, Hydrophan, Elaterit, Axinit, Biotit, Aphtonit, Diopsid, 
Melanit, Idokras m. fl., till stor del ganska sällsynta, dels ock sådane, 
som erhöllos i praktstuffer eller bättre exemplar, såsom Bergkristall, 
Kalkspat, Tradig röd blodstensmalm in. fl. förutom sällsyntare arter i 
vackra ex. såsom Korund, Beryll, Zirkon, Akmit, Brucit o. s. v.
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VI. Donationer.
Med glädje kan nämnas, att Läroverket icke heller i detta 

hänseende under året varit lottlöst. Den 27 sistl. November af- 
lemnades nemligen af utredningsmannen i afl. Ryttmästaren och 
Riddaren M. Leijons bo, Häradshöfding S. Th. Rubin, en summa, 
stor Trehundra Rdr, som efter deu aflidnes förordnande skulle af 
qvarlåtenskapen tillfalla Karol. Elementarläroverket, likväl utan att 
några närmare bestämmelser, beträffande medlens användning, fun- 
nos uppgjorda eller bifogade. Fråga uppstod derföre, huruvida de 
lämpligast skulle anslås till premie- eller stipendie-kassan, naturligt
vis alltid under bibehållande af den aflidne gifvarens namn, till be
varande af hans minne, och beslöt, efter någon öfverläggning, en
hälligt kollegium öfverlemna medlen till den förra eller premie
kassan, såsom den der vore i högsta behof af all den förstärkning, 
som möjligen kunde henne beredas, samt att årligen utdela den in
flytande räntan i 2:ne premier, under namn af M. Leijons premie
medel. Ära och tack vare emedlertid hjertligt egnad den ädle gif- 
varen, hvilken såsom Stallmästare vid Lifregementets Hussarcorps 
och således närmaste granne till Läroverket kanske icke alltid hade 
största skäl till belåtenhet med den yra och stojande ungdomens 
lekar i närheten af hans lektionslokal och icke sällan äfven uttalade 
sitt missnöje deröfver. Icke desto mindre var han nog ädelmodig, 
att på sitt yttersta hafva just denna ungdom i välvillig åtanka.

VII. Läroverkslokalerna och Undervisningsmaterielen.
I dessa afseenden är för det förflutna året ingen ting synner

ligt att omförmäla, om ej, hvad beträffar de förra, att det äldre 
Läroverkshuset, efter en under föregående år verkställd ganska full
ständig reparation till det inre, under förleden sommar undergick 
en välbehöflig upputsning äfven till det yttre genom allmän afrapp- 
ning och målning, hvilket arbete, med strykning af bleck och stup
rör, uppgick till en kostnad af 300 Rdr. Lokalerna befinna sig 
nu ock, efter flera års reparationsarbeten, i sådant skick, att några 
utgifter i den vägen, åtminstone för den närmaste framtiden, icke 
torde vara att emotse.

Hvad den sednare eller Undervisningsmaterielen beträffar, 
har densamma under året vunnit föga eller ingen tillökning, så vida 
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icke hit bör räknas den Lafsamling, som af Adjunkten vid Läro
verket Doktor Hellbom under innevarande termin blifvit grundlagd 
och vidare kommer att fullföljas. Herr H. har nemligen erbjudit 
sig, att, mot skälig ersättning, förskaffa Läroverket en så fullstän
dig samling af de skandinaviska ländernas, särdeles Sveriges och 
Norges, lafvar, som för närvarande möjligen kan åstadkommas. Se
dan man inhemtat de båda lärarnes i naturkunnigheten utlåtande, 
hvilket utföll tillstyrkande, förenade sig kollegium i den åsigt, att 
om ock en sådan samling icke vore till direkt nytta vid undervis- 
ningeji, det dock vore skäl begagna ett tillfälle, som kanske aldrig 
återkommer, att nemligen under ledning af en man, som just gjort 
lafvarne till sitt specialstudium, företagit vidsträckta resor i veten
skapens tjenst och riktat densamma med en mängd nya bestäm
ningar och upptäckter, förskaffa Läroverket en sådan samling, hvil
ken icke allenast skulle bidraga att gifva ökad betydenhet åt Läro
verkets Naturhistoriska Museum i öfrigt utan ock sannolikt stå en
sam i sitt slag vid något rikets Elementarläroverk —• med förbin
delse likväl för Herr Hellbom, att, så länge han finnes här såsom 
lärare anställd, utan särskildt arfvode fortfarande vårda densamma 
och efter bästa förmåga sörja för dess kompletterande.

VIII. Hälsotillståndet
har under året varit ovanligt godt både bland lärare och lärjungar, 
särdeles innevarande termin. Bland de förre inträffade visserligen 
mot slutet af höstterminen ett sjukdomsfall af allvarsammare be
skaffenhet, i det Adjunkten Ihre till följd ögoninflammation ur- 
ståndsattes, att under 5 å 6 veckors tid sköta sin tjenst; men då 
de öfrige lärarne med beredvillighet lemnade sitt biträde vid lek
tionernas uppehållande, behöfde icke, annat än undantagsvis, ledig
het lemnas en eller annan af de särskilda klasserna. Ämnet, Ma
tematik och Fysik, led härigenom på realsidans mellanstadium utan 
fråga betydligt af-bräck; men då ingen ringaste utsigt fanns till er
hållande af lämplig vikarie, var man glad, att kunna på sätt som 
skedde, hafva sörjt för ungdomens behöriga sysselsättning. Så myc
ket lyckligare har förhållandet varit under vårterminen, då ingen 
bland lärarne behöft för sjuklighet försumma knappt en enda timma.
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Bland de senare eller lärjungarne hafva som vanligt bröståkommor 
varit öfvervägande, men ock i de flesta fall snart öfvergående, der- 
näst halsfluss och ögonsjukdomar, hvilka lyckligtvis icke heller tagit 
någon fart. I allmänhet har tillståndet, som sagdt är, varit ganska 
godt. Under hösten inträffade bland ungdomen ett dödsfall, i det 
ynglingen K. W. Wretmark, från Stockholm, efter långvarigt lidande 
till följd af lunginflammation, slutade sina dagar i en ålder af 16 
år och under vårtermin ett annat, då ynglingen Ur. Tidholm, från 
Vestergötland, i häftig nervfeber afgick i en ålder af 21 år. Yng
lingen N. E. Siögren, som hade sig afgångsexameu förelagd såsom 
mål för sina sträfvanden under vårterminen, förhindrades redan vid 
dess början af sjuklighet tillstädeskomma och fann snart i dödeu 
siu förlossning från långvariga bröstlidanden, vid 22 års ålder. Alla 
3 voro ynglingar med goda vitsord, värderade och saknade af kam
rater och lärare.

IX. Inbjudning.
Efter slutad redogörelse återstår endast den angenäma plig

ten, att påkalla allmänhetens vanliga benägna uppmärksamhet för 
de årsuppvisningar och den årsexamen, hvarmed innevarande läse- 
år kommer att afslutas, och som, enligt H. H. Efori föreskrift i 
vanlig ordning försiggå, de förra eller uppvisningarne i Sång, Teck
ning, Exercis och Gymnastik Thorsdagen d. 2 Juni kl. 6 efter
middagen och den sednare eller Examen dagen derefter eller Fre
dagen d. 3 Juni kl. 9—1 förmiddagen. Omedelbart efter exa
mens slut korama flyttningarne att afkunnas och belöningarne åt 
ungdomen att utdelas, hvarefter terminens afslutning och ungdo
mens hemförlofning eger rum.

Huruvida Läroverkets Eforus, Stiftets Biskop, Ordens-Bisko- 
pen, Kommendören af Kongl. Nordstjerne-Orden, Herr Doktor TURE 
ANNERSTEDT sjelf närvarande kommer att gifva ökad högtidlig
het åt dessa förrättningar, är jag icke i tillfälle upplysa; det sanno
lika är att Läroverket denna gång icke hugnas af det så kära be
söket. Emellertid, i hvilketdera fallet som hälst, vägar man hysa 
den vissa förtröstan, att Läroverkets Inspektor, Prosten och Kyrko
herden i Örebro, Kommendören af Kongl. Nordstjerne- och Vasa-
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Orden Herr Doktor GUSTAF WILHELM GUMÆLIUS icke under
låter, att hedra ifrågavarande årshögtid med sin närvaro och så
ledes afgifva ett ytterligare bevis på det välvilliga faderliga hägn, 
hvarmed städse af Herr Doktorn omhuldats icke allenast detta 
Läroverk särskildt utan ock bildningens och upplysningens sak 
inom hela fäderneslandet.

Att jemväl alla andra upplysningens och vetenskapens vänner, 
Stadens och ortens honoratiores, den studerande ungdomens för
äldrar, målsmän och anförvandter behagade vid denna afslutnings- 
högtid talrikt infinna sig och derigenom bereda densamma vanlig 
festlighet och betydelse, är slutligen den lifliga önskan, den kära 
förhoppning jag här går att uttala.

Nästa termin tager sin början Måndagen d. 29 instundande 
Augusti kl. 10 f. m.

Örebro d. 27 Maj 1870.

J. E. STRÖMBERG,
REKTOR VID KAROL. ELEM .-LÄROVERK ET.

C



Redogörelse
för Prins Oscars lägre Eleuicnlar-Läroverk i Askersund under 

läsaret 1869—1870.

Undervisningen.
Höstterminen började den 30 Augusti och afslutades den 18 

December. Vårterminen började den 17 Januari och kommer att 
afslutas den 3 Juni. Den dagliga undervisningstiden har varit för
delad på för- och eftermiddagarne, så att undervisningen, efter för
rättad bön med bibelläsning, fortgått från kl. 7—9 och 10—12 
formiddagarne samt 2—4 eftermiddagarne, utom Onsdags- och Lör- 
dagseftermiddagarne, då ingen läsning egt rum. Undervisning i 
gymnastik har meddelats ungdomen kl. 12—11 efter förmiddags- 
läsningens slut, samt i sång och ritning på eftermiddagarne, upp
tagande hvardera 3 timmar i veckan. Följande läroböcker hafva 
under läseåret blifvit begagnade: i Kristendom den vanliga kateke
sen och Gagners bearbetning af Hübners bibliska historia; i Sven
ska språket Brodéns språklära och Svedboms läsebok; i Tyska språ
ket Lyths språklära; i Engelska språket Mays språklära och läse
bok; i Latinska språket Babes språklära och läsebok; i Matematik 
Euklides, Ekmans linearteckning samt Zweigbergks räknebok; i Na
turkunskap Arrhenii «Botanikens första grunder», Anderssons läro
bok med tillhörande väggplanscher och Sundevalls Zoologi; i Hi
storia och Geografi Dahms och Eklunds svenska historia, Wenner 
ströms allmänna historia och Palmblads geografi. De särskilta läro
ämnena hafva varit sålunda fördelade mellan läroverkets trenne lä
rare, af hvilka rektor undervisat 24 timmar och de båda andra lä- 
rarne 30 timmar hvardera i veckan, att rektor varit lärare i mate
matik samt tyska, engelska och latinska språken i de 2 öfre klas
serna, kollega Palmberg i öfriga ämnen inom samma klasser samt 
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biträdande i latin, och kollega Helén ensam lärare i l:a klassen. 
Till lärare i gymnastik liar rektor varit förordnad och till lärare i 
ritning telegrafkommissarien Appelholm. Rektor har varit klass
föreståndare för 3:e klassen, kollega Palmberg för 2:a och kollega 
Helén för l:a klassen.

Lärokurser.
Tredje klassen.

Kristendom: Katekesen med förklaringar; Biblisk histo
ria: Nya Testamentet samt repetition af det 
Gamla; en del af Marci evangelium genom
gånget och förklaradt; Bibelns böcker efter Bergs 
bibelhandbok..............................................4 timmar.

Svenska språket: Brodéns språklära. Uppläsning och 
förklaring af valda stycken ur Svedboms läse
bok jemte satslösning och resolution. Rätt- 
skrifning efter diktamen på lärorummet, samt 
en uppsats eller öfversättningsprof hvarannan 
vecka...............................................................4 d:o.

Tyska språket: Formläran och det hufvudsakligaste af 
syntaxen, efter Lyths lärobok. Af läseboken
st. 32—63. Skriföfningar...................................... 4 d.-o.

Engelska språket: Mays grammatik samt st. 1—10 af 
samma författares «English reading» .... 4 d:o.

Latinska språket: Formläran samt st. 1—77 af läse- 
öfningarne efter Rabes lärobok. Skriföfningar 8 d:o.

Historia och Geografi: Sveriges historia från Gustaf 
Vasa till närvarande tid, efter Eklunds lärobok. 
Gamla historien, efter Wennerströms lärobok, 
med de lärjungar, som ej läst latin. Geografi: 
Europas politiska geografi afslutad, samt repe- 
tion af verldsdelarnes fysisfea geografi, efter 
Palmblads lärobok........................................ 6 d:o.

Matematik: Geometri: Euklides, bok 1—3; Aritmetik: 
hela Zweigbergks lärobok........................6 d:o.

Naturkunskap: Arrhenii «Botanikens första grunder», 
Anderssons botanik med tillhörande väggplan- 
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scher. Tliedenii skolbotanik: de allmännaste 
växterna. Insamling och examinering af lef- 
vande växter, när årstiden det medgifvit. Zoo
logi: däggdjuren och foglarne efter Sundevalls 
lärobok med förevisande af vägg-planscher, Kör
ners «däggdjur» och Sundevalls «Svenska fog
larne». Mineralogi: en samling mineralier samt 
sten- och bergarter hafva blifvit förevisade och 
af läraren muntligt beskrifna...........................

Andra klassen.

Kristendom: Katekesen: 2:a hufvudstycket samt repeti
tion af det l:a. Biblisk historia: Nya Testa
mentet. Bibelns böcker lika med 3:e klassen. 
Valda psalmer.........................................

Svenska språket: Brodéns lärobok: Formläran, öfning i 
satslösning samt resolution. Upplösning och 
förklaring af valda stycken ur Svedboms läse
bok. Rättskrifning efter diktamen ....

Tyska språket: Formläran samt st. 29—46 af läsebo
ken efter Lyths lärobok.........................

Engelska språket: Formläran samt st. 1—27 af läse- 
öfningarne efter Mays lärobok.............

Latinska språket: Formläran samt st. 1—77 af läseöf- 
ningarne efter Rabes lärobok.............

Historia och Geografi: Dahms svenska historia från 
Kalmare Union till närvarande tid. Gamla hi
storien tillsammans med de lärjungar ur 3:e 
klassen, som ej läsa latin. Geografi: Tysklands, 
Nederländernas, Belgiens, Schweitz’ och Italiens 
politiska geografi, samt repetition af det före
gående, efter Palmblad........................

Matematik: Geometri: Euklides prop. 1—41 af l:a 
boken; Aritmetik: vanliga bråk och decimal
bråk samt deras tillämpning på sorter .

Naturkunskap: Arrhenii «Botanikens första grunder», 
Anderssons botanik med tillhörande väggplan- 

4 timmar.

4 d:O.

4 d;o.

4 d:o.

4 d:o.

8 d:O.

6 d:O.

6 d:O.
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scher. Insamling och examinering af lefvande 
växter.......................................................................2 timmar.

Välskrifning: efter Sandbergs kurser.................................2 d:o.

Första klassen.

Kristendom: Katekesen: l:a hufvudstycket samt hustaf- 
lan; Bibliska historien: Gamla Testamentets be
rättelser efter Hübners lärobok; utanläsning af 
valda psalmer och bibelspråk...................2 d:o.

Svenska språket: det hufvudsakligaste af formläran ef
ter Brodéns lärobok; rättstafningsläran och skrif
öfningar efter Almqvist samt innanläsning . . 6 d:o.

Tyska språket: det hufvudsakligaste af formläran till 
de starka verberna samt motsvarande explika- 
tiousöfningar efter Lyths lärobok.............4 d:o.

Historia och Geografi: Dahms svenska historia till Gu
staf Vasa; Geografi: Sverige, Norge, Danmark, 
Finland, Östersjöprovinserna, Tyskland, jemte 
Österrike och Preussen tillhörande, utom Tysk-

. land belägna, länder, efter Palmblads lärobok . 4 d:o. 
Matematik: det hufvudsakligaste af åskådningsläran ef

ter Ekman; Aritmetik: Decimalbråk och Sorter
efter Zweigbergks lärobok...................................... 6 d:o.

Naturkunskap: Globläran samt Europas fysiska geografi 2 d:o.
Välskrifning: efter Norrköpings litho grafiska aktiebolags

skrifkurs....................................................................... 2 d:o.

Lärjungarne.
Vid läseårets början återkommo 36 af förra årets 44 lärjun

gar och inskrefvos 4, så att antalet utgjort under höstterminen 40, 
hvaraf i 3:e klassen 6, i 2:a 12 och i l:a 22. Under vinter
ferierna afgick från 2: a klassen 1 på klassiska linien till Örebro 
högre elementarläroverk och 2 från l:a klassen utan anmäld afsigt. 
Vid vårterminens början inskrefvos 3 i l:a klassen, så att antalet 
under vårterminen varit detsamma som under höstterminen eller 
40, hvaraf 6 i 3:e klassen, 11 i 2:a och 23 i l:a.
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Ô1



87

Undervisningsmaterielen.
Biblioteket liar ökats med några af staten skänkta böcker, 

hvarjemte i likhet med föregående år inköpts åtskilliga vid under
visningen begagnade kartor och läroböcker, som blifvit till låns ut- 
lemnade åt obemedlade lärjungar.

Examina.
Höstterminen afslutades med offentlig examen d. 18 Decem

ber, oeh kommer examen för innevarande vårtermin, enligt med- 
deladt beslut af H. H. Eforus, att hållas fredagen d. 3 Juni.

V. TH. ALMSTEDT,
LÄROVERKETS REKTOR.

Rättelse:
Sid. 48 rad. 20 står Modins, läs Brodéns lärobok.




