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Redogörelse
för Karolinska Elementar-Läroverkets verksamhet under 

läsåret 1872 Augusti—1873 Maj.

Den sjukdom, som redan vårterminen 1872 angripit läro
verkets rektor, R. N. O., D:r J. E. Strömberg, och hvilken 
af honom omnämnes i föregående årsberättelse, har olyck
ligtvis ännu ej upphört. Sjelf hoppades han, i likhet med 
läroverkets och sina egna talrika vänner, att några måna
ders ledighet under sommaren och noggrann omvårdnad 
skulle sätta honom i stånd att vid höstterminens början 
med vanlig kraft fortfara så väl med den närmaste styrel
sen af läroverket som med undervisningen i historia och 
geografi. Men då sjukdomens styrka under ständiga vex- 
lingar snarare till- än aftog, såg han sig nödgad att först 
för höstterminen 1872 och sedan för vårterminen 1873 an
hålla om tjenstledighet. Vid båda dessa tillfällen har lä
roverkets eforus värdigats förordna undertecknad att un
der rektors tjenstledighet uppehålla rektorsgöromålen. Med 
tacksamhet för det hedrande förtroende, läroverkets hög- 
ste förman sålunda visat mig, med fruktan att oaktadt den 
bästa vilja min förmåga ej ens skulle kunna motsvara bil
liga anspråk, mottog jag vid höstterminens början detta 
ansvarsfulla uppdrag. Skulle under det förflutna läsåret 
läroverket hafva något så när försvarat det goda anseende, 
hvaråt det hittills haft att glädja sig, så kan ingen vara 
mer villig än jag att erkänna, att jemte mina kamraters 
tillmötesgående och samverkan dertill i första rummet bi
dragit den utmärkta välvilja och det säkra stöd, som jag 
alltid kunnat påräkna hos läroverkets rektor, hvars vid
sträckta erfarenhet sålunda stått vid min sida. Detta hans 
deltagande för läroverkets angelägenheter under detta lä- 
seår gör mig äfven förvissad om att, derest en mildare 
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årstids välgörande inverkan på hans helsa dertill sätter 
honom i stånd, han vid nästa hösttermins början skall åter
taga ledningen af läroverkets angelägenheter, utan att nå
got annat påminner honom om att han en tid lemnat den
samma än en ovanligt stor mängd för honom främmande 
ansigten bland lärjungeskaran.

I de båda föregående årsberättelserna från detta lä
roverk har en af läroverkets lärare, lektor K. F. Karlson, 
påbegynt och fortsatt en skildring af denna skolas föregå
ende öden, ett arbete som till och med utom vårt fäder
nesland tillvunnit sig uppmärksamhet. Det hade således 
varit en kär pligt för författaren att nu få afsluta sitt ar
bete inom af honom afsedda gränser, liksom det skulle 
varit mig en glädje att få meddela detsamma. Betydliga 
förarbeten lära också vara verkstälda. Då emellertid utom 
trägna tjensteåligganden äfven förberedelser till en för 
författarens framtid vigtig examen upptagit hans tid, har 
det ej lyckats honom att, så mycket som önskligt varit, 
hinna genomarbeta det återstående materialet. Då han 
likväl med säkerhet hoppas, att arbetet till nästa år skall 
hinna fullt afslutas, har jag ej ansett det vara skäl att nu 
meddela den fortsättning, författaren trott sig kunna lemna, 
lika litet som jag velat genom en afhandling i annat ämne 
afbryta hans och derigenom möjligen minska det intresse, 
hvarmed dess afslutande på många håll emotses.

I. Undervisningen.

Detta läsårs hösttermin började torsdagen den 29 Au
gusti och fortgick i 16 veckor och 2 läsdagar till freda
gen den 20 December. Vårterminen tog efter ej fullt 4 
veckors ledighet sin början onsdagen den 15 Januari. 
Läsårets bestämda längd, 36 läsveckor, fylles således med 
lördagen den 31 Maj. Då emellertid denna dag är pingst
afton och den ledighet, som vid pingsthelgen från och 
med lördagen till och med påföljande tisdag lemnas lär- 
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jungarne, bör inberäknas i lärotiden, har eforus utsatt vår
terminens afslutning till fredagen den 30 Maj.

Lärotimmarne hafva varit ordnade på följande sätt: 
Efter gemensam bön med sång och bibelläsning från kl. 
6 t. 40 m. till 7 f. m. har undervisningen alla söcknedagar 
börjat kl. 7 samt i sjunde och sjette klasserna fortgått 7— 
10 och 12—2, i femte och fjerde klasserna 7—10 och |12 
—|2, i tredje och andra klasserna 7—‘10 och ^12—2 samt 
i första klassen 7—9 och ^12—2, med undantag af freda
gar och lördagar, då första klassens middagslektioner räckt 
11—2. Måndags- och torsdags-eftermiddagarne läses all
mänt kl. 4—5. Olikheterna i lärotimmarnes anordnande 
inom särskilda klasser hafva föranledts af gymnastiköfnin- 
garnes förläggande till formiddagarne. De klagomål, som 
under förlidet läsår af åtskilliga lärare anfördes mot de 
halftimmeslektioner, som sålunda förekommo inom de tre 
nedre klasserna, och hvilka ansågos i åtskilliga ämnen nä
stan gagnlösa, har jag sökt afhjelpa genom införande af 
lektioner på halfannan timme, så att t. ex. tiden från 8 
till ilO eller från |12 till 1 betraktas såsom en samman
hängande lektion, under hvilken dock ett litet uppehåll i 
första klassen varit föreskrifvet och i den andra tillåtet. 
Gemensam gudstjenst för läroverkets ungdom har hvarje 
sön- och helgdag hållits i högtidssalen kl. 12—1, hvarvid 
predikoskyldigheten öfvertagits af lektor E. J. F. Granell, 
som deremot befriats från deltagande i rättandet af ung- 
domens skriföfningar.

Undervisningen har ordnats i enlighet med skolstad- 
gans föreskrifter med det vid detta läroverk vanliga un
dantag, att i sjette öfre latinklassen de båda lärarne i na
turkunskap erhållit hvar sin undervisningstimme i stället 
för en gemensam. Den andra timmen har tagits från un
dervisningen i grekiska språket.

Undervisningen på de båda bildningslinierna, hvilka 
här länge till fromma för dem båda och i synnerhet för 
reallinien varit fullständigt åtskilda, har i följd af denna 
linies starka aftagande i de högre klasserna ej utan miss
hushållning kunnat under de två senaste åren få fortfara 
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oförändrad. I sjette och sjunde klasserna har derför, i den 
förra i mindre, i den senare i något större grad, gemen
sam undervisning för båda linierna förekommit i sådana 
ämnen, der ett sammanslående utan allt för stor olägen
het ansetts möjlig. Ingen af realafdelningarna har under 
året behöft delas. Deremot har den första klassen måst 
delas på två sidoafdelningar och likaså af den klassiska 
linien den tredje, fjerde, sjette nedre och sjette öfre. I 
de tre senare klasserna har befrielsen från grekiska språ
ket lagts till grund för fördelningen.

I frågan om lärjungarnes öfveransträngning anhåller 
jag att få instämma i det på mångårig erfarenhet grun
dade omdöme, som rektor Strömberg i föregående årsbe
rättelse afgifvit, och detta så mycket hellre som jag ej 
kan erinra mig mer än ett tillfälle, då en afdelning kla
gat öfver att vissa dagar vara nog mycket ansträngd, en 
klagan som för öfrigt lätt afhjelptes genom en liten jemk- 
ning vid lexornas fördelning. Deremot nekar jag icke att 
det rätt ofta visat sig svårt att bereda tillräcklig lättnad 
åt dem, som bereda sig till sin första nattvardsgång.

II. Lärame.

Tjenstgöringsskyldighet och undervisningsämnen hafva 
under året på följande sätt varit mellan de särskilda lä- 
rarne fördelade:
Rektor, R. N. O., D:r J. E. STRÖMBERG har, såsom 

redan omnämnts, båda terminerna varit tjenstledig 
så väl från rektorsgöromålen som från undervisnin
gen. Vikarierande lektor, adjunkten, D:r K. J. IT. 
LUND har meddelat undervisning uti Historia och 
Geografi inom 6:te nedre realafdelningen samt hela 
6:te öfre och 7:de klasserna, tillsammans 22 t:r. 
Rättat, gemensamt med adjunkten Ljungberg, 6:te 
öfre klassens svenska skriföfningar. Föreståndare 
för 6:te öfre latinklassen (1).



Lektor, D:r J. I. BRÖDEN har meddelat undervisning 
uti Filosofisk propedevtik inom 7:de klassen, uti Skan
dinaviska språk samt Skönlitteratur inom större de
len af 5:te samt hela 6:te och 7:de klasserna, till
sammans 22 t:r. Rättat hela 7:de klassens svenska 
skriföfningar. Föreståndare för 5:te latinklassen (2).

Lektor, D:r O. F. ENGLUND: uti Franska språket inom 
6:te öfre latinklassens båda afdelningar samt hela 
7:de klassen, tillsammans 21 t:r. Rättat de franska 
skriföfningarna. Föreståndare för 7:de öfre latin
klassen.

Lektor, R. N. O., D:r K. HARTMAN: uti Fysik och Kemi 
inom 6:te och 7:de, uti Mineralogi inom 7:de klassen, 
samt uti Naturkunskap (Botanik) inom 6:te nedre 
realafdelningen och hela 6:te öfre klassen, tillsam
mans 21 t:r. Granskat sistnämnda afdelningars her
barier samt vårdat läroverkets fysikaliska kabinett 
och Musei botaniska, mineralogiska och paleontolo- 
giska samlingar. Föreståndare för 7:de klassens 
båda realafdelningar.

Lektor, D:r L. J. PHRAGMÉN: uti Matematik inom 7:de 
klassen, tillsammans 14 t:r. Rättat de matematiska 
arbetena inom 7:de öfre klassen. Uppehållit rek- 
torsgöromålen under båda terminerna.

Lektor, D:r A. G. BOGREN: uti Grekiska språket inom 
5:te, 6:te öfre och 7:de klasserna, tillsammans 20 t:r. 
Rättat, gemensamt med adjunkten Sundblad, 6:te 
öfre klassens latinska skriföfningar. Föreståndare 
för 7:de nedre latinklassen.

Lektor, D:r K. F. KARLSON: uti Latinska språket inom 
6:te öfre och 7:de klasserna, tillsammans 22 t:r. 
Rättat 7:de öfre klassens latinska skriföfningar.

Lektor, D:r E. J. F. GRANELL: uti Teologi och Kyrko
historia inom 5:te, 6:te och 7:de klasserna samt uti 
Hebreiska språket inom 7:de klassen, tillsammans 22 
t:r. Predikat vid de gemensamma gudstjensterna 
och handledt årets nattvardsungdom inom lärover
ket. Föreståndare för 6:te öfre latinklassen (2).
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Adjunkt K. A. F. SÄDBOM: uti Naturkunskap inom 3:dje 
till och med 6:te öfre klasserna, tillsammans 24 t:r. 
Granskat de af 3:dje, 4:de, 5:te klassernas och 6:te 
nedre latinklassens lärjungar samlade herbarier samt 
vårdat Musei zoologiska afdelning. Föreståndare 
för 5:te realklassen.

Adjunkt, D:r J. W. MOBACK: uti Kristendom inom 2:dra, 
3:dje och 4:de klasserna, tillsammans 25 t:r. Rät
tat, gemensamt med adjunkten Wikander, 6:te ne
dre klassens latinska skriföfningar.

Adjunkt, D:r P. A. WIKANDER: uti Matematik inom 
3:dje, 4:de, 5:te och 6:te nedre (1) latinklasserna, 
tillsammans 24 t:r. Rättat, gemensamt med adjunk
ten Moback, 6:te nedre klassens latinska skriföfnin
gar. Föreståndare för 5:te latinklassen (1).

Adjunkt, D:r P. J. HELLBOM: klasslärare inom 2:dra 
realklassen, uti alla ämnen utom kristendom och 
engelska språket, tillsammans 25 t:r. Rättat 4:de 
realklassens svenska skriföfningar. Föreståndare för 
2:dra realklassen.

Adjunkt, D:r K. J. H. LUND, tjenstgörande lektor i hi
storia och geografi under båda terminerna. Vika
rierande adjunkt under höstterminen F. G. AL- 
THÉN, under vårterminen Fil. Kand. E. A. RÅ- 
LÉN: uti Historia och Geografi inom 4:de och 5:te 
klasserna samt 6:te nedre latinklassen, tillsammans 
25 t:r. Rättat de svenska skriföfningarna i 6:te ne
dre latinklassen (1).

Adjunkt, D:r K. F. A. LJUNGBERG: uti Grekiska språ
ket inom 4:de och 6:te nedre klasserna, uti Svenska 
språket inom 3:dje och 4:de realklasserna samt 5:te 
latinklassen (1), biträdande uti Matematik inom 2:dra 
klassen, tillsammans 25 t:r. Rättat, gemensamt med 
adjunkten Lund, 6:te öfre klassens svenska skriföf
ningar. Föreståndare för 6:te nedre latinklassen (1).

Adjunkt, D:r N. K. W. GELLERSTEDT: uti Matematik 
inom 5:te och 6:te nedre realklasserna, 6:te nedre 
latinklassen (2) och hela 6:te öfre klassen, tillsam- 



mans 25 t:r. Rättat de matematiska arbetena inom 
7:de nedre klassen.

Adjunkt, D:r F. HÖGBERG: klasslärare i l:sta klassen 
(1), tillsammans 27 t:r. Rättat de svenska skriföf- 
ningarna i 5:te latinklassen (2). Föreståndare för 
l:sta klassen (1).

Adjunkt, D:r J. K. KJELLSTRÖM, tjenstledig under 
läsåret. Vikarierande adjunkt A. A. LEANDER: 
klasslärare i l:sta klassen (2), tillsammans 27 t:r. 
Rättat de svenska skriföfningarna i 6:te nedre la
tinklassen (2). Föreståndare för l:sta klassen (2).

Adjunkt, D:r R. A. H. AFZELIUS: uti Engelska språket 
i 7:de klassen, uti Franska språket i 6:te nedre och 
öfre realklasserna samt uti Tyska spiråket i 6:te öfre 
latinklassen, tillsammans 25 t:r. Rättat de engel
ska skriföfningarna. Föreståndare för 6:te nedre 
och öfre realklasserna.

Adjunkt, D:r O. A. IHRE: uti Matematik inom 3:dje, 4:de 
och 5:te samt uti Fysik inom 4:de, 5:te och 6:te ne
dre realklasserna, tillsammans 25 t:r. Rättat 5:te 
och 6:te nedre realklassernas svenska skriföfningar. 
Vårdat läroverkets bibliotek. Föreståndare för 3:dje 
realklassen.

Adjunkt A. G. SANDAHL: uti Svenska och Latinska språ
ken inom 4:de latinklassen samt biträdande uti Ma
tematik inom l:sta klassen, tillsammans 24 t:r. Rät
tat 4:de klassens latinska skriföfningar. Förestån
dare för 4:de latinklassen (1).

Adjunkt, D:r K. F. ELMQVIST: uti Engelska språket 
inom 2:dra till och med 5:te klasserna, samt uti 
Tyska språket inom 4:de och 5:te latinklasserna, till
sammans 25 t:r. Rättat 4:de latinklassens svenska 
skriföfningar. Föreståndare för 4:de latinklassen (2).

Adjunkt, D:r K. O. EKELUND: uti Franska och Tyska 
språken inom 4:de och 5:te realklasserna samt uti 
det senare inom 3:dje (latin- (2) och real-)klassen 
och 6:te nedre latinklassen (1), tillsammans 25 t:r.
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Rättat 4:de och 5:te realklassernas tyska skriföfnin- 
gar. Föreståndare för 4:de realklassen.

Adjunkt, D:r B. G-. F. HELLEDAY: uti Engelska språ
ket inom 6:te klassen, uti Franska språket inom 5:te 
och 6:te nedre latinklasserna samt uti Tyska språket 
inom 6:te nedre latinklassen (2) och 6:te nedre och 
öfre realklasserna, tillsammans 25 t:r. Rättat 6:te 
nedre och öfre realklassernas tyska skriföfningar. 
Föreståndare för 6:te nedre latinklassen (2).

Adjunkt, D:r A. G. SUNDBLAD: uti Historia och Geo
grafi inom 3:dje klassen, uti Latinska språket inom 
3:dje latinklassen (2) samt uti Välskrifning inom 
l:sta klassen och 2:dra realklassen, tillsammans 25 
t:r. Rättat, gemensamt med lektor* Bogren, 6:te 
öfre klassens latinska skriföfningar. Föreståndare 
för 3:dje latinklassen (2).

Adjunkt, D:r K. A. HEDENSKOG: uti Latinska språket 
inom 5:te och 6:te nedre latinklasserna, tillsammans 
26 t:r. Rättat 7:de nedre klassens latinska skrif
öfningar.

Extra lärare, J. P. KIHLSTRAND: klasslärare inom 2:dra 
latinklassen, uti alla ämnen utom kristendom och 
naturkunskap, tillsammans 26 t:r. Rättat de sven
ska skriföfningarna i 5:te latinklassen (1). Före
ståndare för 2:dra latinklassen.

Extra lärare under höstterminen, Kollegan vid Eskilstuna 
elementarläroverk K. G. T. ENGSTRÖM, under 
vårterminen Fil. Kand. N. THIELERS: uti Sven
ska språket inom 3:dje latinklassen, uti Tyska och 
Latinska språken inom 3:dje latinklassen (1) samt 
biträdande uti Matematik inom lista klassen, till
sammans 24 t:r. Rättat 5:te klassens latinska skrif
öfningar. Föreståndare för 3:dje latinklassen (1).

öfningslärctre:
Musikdirektören K. J. LE WERTH: uti Sång och Musik, 

tillsammans 10 t:r.
Gymnastiklärare K. T. WARENBERG, tjenstledig. Vi

karierande, Löjtnanten vid Kongl. Nerikes Rege- 
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mente O. W. FALKMAN: uti Gymnastik, Eæercis 
och Målskjutning, tillsammans 20—24 t:r. Tjenst- 
förrättande från den 29 Augusti till den 17 Sep
tember: Underlöjtnanten vid samma Regemente O. 
W. SMITH.

Ritlärare, Ingeniören, innehafvaren af medaljen «Litteris 
et Artibus» A. KJELLSTRÖM: uti Teckning, till
sammans 13 t:r. Biträdande lärare i teckning: Ele
ven vid Sköna konsternas Akademi K. O. LIND
BLOM, tillsammans 17 t:r.

Antalet af de vid läroverket anstälde lärarne har så
ledes under läsåret uppgått till 8 lektorer, af hvilka 1 haft 
tjenstledighet och ersatts genom en af adjunkterna, 17 ad
junkter, af hvilka ytterligare 1 haft tjenstledighet och så
lunda 2 ersatts genom vikarier, samt 2 extra lärare. Läg- 
gas nu härtill 3 ordinarie öfningslärare, af hvilka 1 är 
tjenstledig och ersatt genom vikarie, samt 1 biträdande, 
så visar sig hela lärareantalet vara 31.

Med undantag af den redan omnämnda allvarliga sjuk
dom, hvilken under hela läseåret beröfvat läroverkets lä
rare den glädjen att se dess rektor leda och deltaga i 
deras mödosamma och ansvarsfulla, men också för hvar 
och en, som älskar sitt kall, glädjande och kära sträfvan- 
den, har lyckligtvis ingen i minsta grad betydande sjuk
lighet drabbat någon inom den stora lärarekretsen. De 
rubbningar, som snart öfvergående åkommor hos än en, 
än en annan lärare tyckts på väg att föranleda, hafva all
tid afhjelpts genom kamraters och härvarande lärarekan
didaters välvilliga biträde.

Naturligtvis har under sådana omständigheter ingen 
större omsättning försiggått inom lärarepersonalen. Herr 
K. G. T. Engström, under sin studenttid tillhörande Sö
dermanlands och Nerikes nation, och som från hösttermi
nen 1865 till och med höstterminen 1872 tjenstgjort såsom 
extra lärare vid läroverket, utnämndes i November månad 
samma år efter aflagda prof till kollega vid Eskilstuna 
elementarläroverk. Den saknad, som hans grundliga latin
studier, hans begåfning för lärarekallet och öfriga egen- 
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skaper framkallat inom läroverket och hans enskilda vän
krets, motväges dock af glädjen öfver hans befordran till 
en mer betryggad ställning. Deremot har den adjunkts
befattning, som mot slutet af förra läsåret blef ledig ge
nom adjunkten J. Hallqvists frånfälle, under detta blifvit 
tillsatt, i det vederbörande till denna befattning utnämnt 
D:r K. A. Hedenskog. Då denne under några års tjenst- 
göring vid detta läroverk genom sitt öppna, flärdfria, vän- 
sälla väsende tillvunnit sig allas vänskap och hans egen 
kärlek för det sköna Romarspråket berättigar till det hopp, 
att han skall lyckas meddela densamma åt sina lärjungar 
och med denna äfven någon del af sitt eget stora vetande, 
så lyckönska vi läroverket till den skedda utnämningen 
och önska honom välkommen i de ordinarie lärarnes krets. 
Hans benäget meddelade biografi införes här nedan.

Hedenskog, Karl Axel, född i Kristianstad den 11 Fe
bruari 1837. Fadren Fabrikören H. J. Hedenskog, död. 
Genomgått Kristianstads Elem.-Läroverk. Student i Lund 
den 26 Januari 1859. Disputerat för filosofiska graden den 
11 Maj 1868. Promoverad Filos. Doktor den 29 Maj 1868. 
V. Lektor vid Norrköpings Elem.-Läroverk H. T. 1868. 
V. Adjunkt vid Örebro Elem.-Läroverk V. T. 1869 till 
och med H. T. 1872. Utnämnd ordin. Adjunkt vid samma 
läroverk den 4 December 1872.

För genomgående af profår hafva under höstterminen 
Filos. D:r O. G. Söderström, Gestr.-Hels., och Filos. Kan
didaterne E. A. Rålén, Sud.-Ner., H. V. Arnell, Norrl., 
J. G. Spangenberg, Sud.-Ner., och K. A. Lindqvist, Sud.- 
Ner., samt under vårterminen de tre senare jemte K. E. 
Törnstrand, Sud.-Ner., på grund af befallning från chefen 
för Ecklesiastik-Departementet vistats vid läroverket samt 
afhört och deltagit uti undervisningen. Om man ock må
ste medgifva, att ledningen af dylika lärarekandidaters stu
dier i lärarekallet och öfvervarandet af deras talrika prof 
nog mycket upptager en rektors redan förut starkt anli
tade tid och att deras deltagande i undervisningen ej 
gerna kan undgå att understundom störande ingripa i un
dervisningens fortgång, så måste å andra sidan sannings
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enligt erkännas, att samtlige de lärarekanditater, som hit
tills hit hänvisats, ej blott uppfyllt de skyldigheter, som 
kunna anses lagligen åligga dem, utan äfven vid inträf- 
fände sjukdomsfall med utmärkt beredvillighet biträdt vid 
undervisningen. Lägges nu härtill den glädje, med hvil
ken de äldre lärarne i de fleste helsat fordna lärjungar 
vid läroverket, hvilka nu börjat förverkliga de goda för
hoppningar, de redan tidigt väckt, så frestas man att 
med saknad se profåret för de fleste bland dem lida mot 
sitt slut.

III. Lärjungarne.

Enligt det vid förra vårterminens slut utgifna pro
grammet voro mot slutet af förra läsåret närvarande 486 
lärjungar. Afdragas härifrån de 26, som godkändes i den 
muntliga afgångsexamen, så återstå 460. Af forna lär- 
jungar återkommo vid höstterminens början 382. Bland 
dem, som enligt uppgift afgingo till andra läroverk, må 
nämnas: till Stockholms Gymnasium 1 (J. A. Montgo
mery), till Stockholms lägre Elem.-Läroverk 1 (W. C. 
Montgomery), till Linköpings Elem.-Läroverk 1 (G. F. S. 
Klingspor), till Karlstads Elem.-Läroverk 1 (Karl Bro- 
nell), till Westerns Elem.-Läroverk 1 (G. P. L. Welin), 
till Ume Elem.-Läroverk 1 (F. K. Henriksson) samt till 
härvarande Tekniska skola 16 (O. M. Strömberg, A. L. 
Sundberg, E. Lundroth, K. J. Palmqvist, K. E. Sahlin, 
K. F. Lundberg, P. A. Lindblom, E. G. R. Löthner, A. 
H. M. Wallqvist, O. R. Westblad, K. G. Lindberg, J. O. 
F. Wijnblad, A. J. Sandberg, A. F. Nyström, K. R. Carls
son, P. A. Lundström). Dessutom afgingo enligt uppgift 
till handelsinstitut 2 (K. E. F. Lagergren, J. V. Dani
elsson), till kronofogdekontor 1 (J. G. N. Robsahm), för 
sjuklighet 1 (G. A. Fredelius), till sjös 1 (J. A. H. Käll
ström), till handel 2 (G. Larsson, K. E. Åkerblad), till 
bruk 2 (E. A. Magnusson, V. A. E. Åkergren), till jern- 
vägarne 3 (E. G. Arosenius, V. V. Sandsten, K. J. Carls- 
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son), till apotek 1 (J. A. Lundqvist), till näringarne 1 
(M. T. Perzonn). För de öfriga, som ännu ej uttagit af- 
gångsbetyg, hafva inga uppgifter erhållits.

Vid innevarande läsårs början uppgick lärjungeantalet 
till 488, sedan 106 blifvit nyinskrifne. Några dagar efter 
terminens början inskrefvos ytterligare 3 och något senare 
2, så att högsta lärjungeantalet var 493. Under höstter
minens lopp eller vid dess slut afgingo 22, af hvilka må 
nämnas: till Karlstads Elem.-Läroverk 1 (H. Sandberg), 
till Linköpings Elem.-Läroverk 1 (J. A. L. von Mentzer), 
till Skara Elem.-Läroverk 1 (Otto Larsson Tidholm), till 
Norrköpings Elem.-Läroverk 1 (J. G. Gröndahl), till här
varande Tekniska skola 1 (E. A. Wikander), till handel I 
(G. A. Hægerstolpe), till jernvägen 1 (A. T. L. Anders
son), för sjuklighet 2 (F. O. Olsson, N. V. T. Stedt). Se
dan vid vårterminens början inskrifvits 5, utgjorde lärjun
geantalet 476. Under vårterminens lopp har ynglingen 
Axel Wilhelm Ferdinand Hultqvist i femte latinklassen 
aflidit, och då derjemte 2 för sjukdom varit frånvarande 
hela terminen och 5 öfvergått till näringarne, utgör anta
let nu närvarande 468. De efter godkända skrifprof till 
muntlig afgångsexamen berättigade lärjungarne äro 22, af 
hvilka 19 tillhöra den klassiska linien, nämligen: O. T. 
Carlsson, K. S. E. S. af Geijersstam, A. F. Andersson, A. 
Olsson, J. M. Lundvall, S. A. G. von Hofsten, G. W. 
Andersson, F. Hedström, K. H. Diedrichs, G. W. Ryde- 
berg, J. Carlsson, K. W. Ekstrand, F. O. Sandsten, O. 
E. Hofstedt, K. J. Jonsson, F. Peterzens, K. G. Samuels
son, K. A. J. A. Beckman och A. Welin. De 3, som till
höra den reala linien, äro: P. Larsson, H. E. Montgomery 
och S. G. Geijer. Af de 3 privatister, som hänvisats 
hit för afgångsexamens undergående, har 1, E. E. K. 
Mitander, förklarats berättigad att aflägga den muntliga 
examen.

Afräknar man första klassens lärjungar, så återstå för 
höstterminen 424, af hvilka 284, d. v. s. 67 proc., tillhört 
den klassiska linien, och för vårterminen 405, af hvilka 
269, d. v. s. 66,4 proc., tillhört samma linie. Fäster man 
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sig åter vid de klasser, inom hvilka äfven det grekiska 
språket läses, så besöktes dessa under höstterminen inalles 
af 281 lärjungar, af hvilka 118, d. v. s. 42 proc., läsa gre
kiska, 93, d. v. s. 33,1 proc., endast latin, och 70, d. v. s. 
24,9 proc., intet af de gamla språken. Under vårterminen 
besökas samma klasser af 270 lärjungar, af hvilka 110, d. 
v. s. 40,8 proc., läsa grekiska, 90, d. v. s. 33,3 proc., en
dast latin, och 70, d. v. s. 25,9 proc., intet af de gamla 
språken. Hebreiska språket lästes vid höstterminens bör
jan af 26 lärjungar bland 33 inom sjunde klassen, som 
läsa grekiska, och vid vårterminens af 22 bland 32. Stu- 
diet af det engelska språket omfattas fortfarande med syn
nerligt intresse äfven af den klassiska liniens lärjungar.

I afseende på flyttning från lägre till högre klass 
kunde förtjena omnämnas, att vid höstterminens början D. 
S. A. Nyrén efter aflagd examen flyttades från 2:dra klas
sen till den 4:de på klassiska linien. I afseende åter på 
ombyte af bildningslinie må nämnas, att vid höstterminens 
början efter vederbörlig pröfning E. J. O. Rahlén öfver- 
flyttades från 3:dje latin- till 3:dje real-klassen, A. H. 
Rehnberg från 2:dra real- till 4:de latin-klassen, E. Her
melin från 4:de latin- till 5:te realklassen samt R. H. O. 
L. Högström, H. O. Gyllenram, K. O. K. Montgomery 
och D. G. A. Norrsell från 5:te latin- till 6:te nedre real
klassen. Efter pröfning i grekiska språket öfverflyttades 
E. A. Lindblad och L. Romell till den afdelning af 6:te 
nedre latinklassen, i hvilken grekiska språket läses. Vid 
vårterminens början öfverflyttades efter aflagda examina 
E. Arpi från 3:dje latin- till 3:dje real-klassen, B. W. 
Borg och K. F. Larsson från 4:de latin till 4:de real-klas- 
sen, A. L. Hagström från 4:de real- till 4:de latin-klassen 
samt S. A. H. och K. A. T. Sjögren från 6:te nedre latin
till 6:te nedre real-klassen.

Nattvardsundervisningen besörjes äfven detta år af teo
logie lektorn, D:r E. J. F. Granell, under hvilkens led
ning för närvarande 74 af läroverkets lärjungar beredas 
till sin första nattvardsgång.
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Läroverkets Räkenskaper hafva vid sistlidet års slut 
visat följande ställning:

Egna kassan.
Inkomster........... 3922: 22. Brist i kassan ... 4: 58.

Utgifter:
Belysningen.... 546: 73.
Uppvärmningen . 866: 72.
Renhållningen . . 60: —
Aflöningar .... 860: —
Hyror................ 50: —
Tryckningskost

nad ............. 1346: —
Diverse.............. 184: 84.
Kontant i kassan . 3: 35.

S:a Rmt 3922: 22. S:a Rmt 3922: 22.

Terminsafgifts-kassan.
Behållning........... 87: 49. Utgifter:
Inkomster........... 2822: 12. Biblioteket .... 754: 62.

Fysik och Kemi . 39: 84.
Museum... 192: 58.
Gymnastiken och

Gevärsförrådet. 720: 99.
Musiken.............. 109: 71.
Ritningen . , . . . 11: 10.
Myntsamlingen . . 15: —
Diverse.............. 216: 06.
Öfverfört till Egna 

kassan.......... 625: —
Kontant i kassan . 224: 71.

S:a Rmt 2909: 61. S:a Rmt 2909: 61.

Præmie- och Fattig-kassan.
Behållning........... 605: 64. Utgifter............... 288: 90.
Inkomster........... 311: 77. Behållning........... 628: 51.

S:a Rmt 917: 41. S:a Rmt 917: 41.
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BiUioteks-kassan.
Behållning...........  29: 13. Behållning........... 92: 13.
Inkomster...........  63: —

S:a Rmt 92: 13. S:a Rmt 92: BB

Stipendie-kassan.
Behållning .... 38578: 81. Utgifter........... 2166: —
Inkomster .... 4358: 60. Behållning .... 40771: 41.

S:a Rmt 42937: 41. S:a Rmt 42937: 41.
Byggnads-kassan.

Behållning .... 6305: 03. Amorteringslån . 1297: 78.
Inkomster .... 2807: — Utgifter............ 1114: 06.
Amorteringslån . 1195: 65. Behållning .... 7895: 84.

S:a Rmt 10307: 68. S:a Rmt 10307: 68.
Aflöning  s-kassan.

Behållning .... 1747: 03. Utgifter...........  57848: 13.
Inkomster .... 57848: 13. Behållning .... 1747: 03.

S:a Rmt 59595: 16. S:a Rmt 59595: 16.
Af 493 under höstterminen närvarande lärjungar hafva 

269 erlagt full afgift, 57 betalt afgifterna till Egna- och 
Terminsafgifts-kassorna, 146 afgiften till Egna kassan och 
21 varit från all afgift befriade. Från de 476 i denna 
termins katalog upptagne afgå först 2, hvilka af sina måls
män anmälts till terminens början, men af sjukdom för
hindrats att infinna sig. Af de återstående 474 hafva 259 
erlagt full afgift, 55 betalt afgifterna till Egna- och Ter
minsafgifts-kassorna, 136 afgiften till Egna kassan och 24 
varit från all afgift befriade.

Af samtlige under vårterminen närvarande lärjungar 
voro:
efter deras hemorter:
från Örebro stad .... 153; Transport 358;

« Nerike.................. 132; från Vestergötland . . . 45;
« Vestmanland. . . . 73; « Vermland........... 35;

Transport 358; Transport 438;
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Transport 438; 
från Södermanland ... 15;

« Stockholm........... 9;
« Östergötland.... 6;
« Upland................ 2;

Transport 470;
Af samma lärjungar voro: 

i afseende på deras ålder: 
vid 10 år...................... 2;

« 11 «....................... 32;
« 12 «....................... 51;
« 13 «....................... 54;
« 14 «....................... 66;
« 15 «....................... 64;
« 16 «....................... 61;
« 17 « •.................... 53;

Transport 383;
Medelåldern inom hvarje

Transport 470;
från Gestrikland .... 2;

« Helsingland .... 1;
« Dalarne................ 1.

Summa 474.

Transport 383;
vid 18 år........... 30;

« 19 «............ 22;
« 20 «............ 14;
« 21 «............ 19;
« 22 «............ 3;
« 23 «............ 2;
« 31 «............ 1.

Summa 474.
klass är vid vårterminens

slut:
inom l:sta klassen................ . . . 11,8 år;

« 2: dra « ................ . . . 13,2 « ;
« 3:dje « ................ . . . 14,1 « •
« 4:de « ................ ... 15 «;

5:te « ................ . . . 15,9 « ;
« 6:te nedre klassen . . . ... 17 «;
« 6:te öfre « . . . . . . 18,7*) «;
« 7:de nedre « . . . ... 19 «;
« 7:de öfre « . . . . . . 20,4 « ♦

8 de två högsta klasserna tillhörande lärjungar, hvilka 
låtit inskrifva sig såsom volontärer, 7 vid Nerikes och 1 
vid Skaraborgs regemente, måste de sista dagarne i April 
månad lemna läroverket för att deltaga i regementenas 
möten. Sannolikt få dock de flesta tjenstledighet för att 
öfvervara examen. 5 andra, af hvilka 2 tillhöra Skara
borgs regemente, 1 Svea artilleri, 1 Westgöta och 1 Sö-

*) Den nedgår till 18,3, om en lärjunge vid 31 års ålder ej medtages vid 
beräkningen.
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dermanlands regemente, hafva åtminstone ännu tjenstle- 
dighet för att vid läroverket få afsluta årets studier. 2 
komma att deltaga i en sjöexpedition med sjökrigsskolans 
kadetter. Sannolikt återvända dock de allra fleste vid 
höstterminens början till läroverket för att fortsätta sina 
studier.

IV. Lärokurser.
Svenska språket.

Läroböcker: Brodéns grammatik och Brodéns «Dikt
arterna.«
Första klassen: 1) Grammatik: Det vigtigaste af Svensk 

Form- och Sats-lära. Satsanalys och Rättstafnings- 
öfningar. 2) Läsning och reproduktion af stycken 
utur första delen af Fryxells Berättelser ur Sven
ska Historien.

Andra klassen: 1) Grammatik: Formlära och Rättstaf- 
ningslära. Satsanalys i förbindelse med läsning af 
Latin eller Tyska. Läsning, förklaring och repro
duktion af valda stycken ur Statens Läsebok för 
Folkskolan.

Tredje klassen: 1) Grammatik: Repetition af Form-och 
Sats-lära. Läran om satsers koordination och subor
dination, samt satsförkortningar. Rättstafnings- och 
interpunktions-öfningar. 2) Lektyr: Läsning, för
klaring och memorering af stycken ur Statens Lä
sebok för Folkskolan samt Omans Poetiska Lä
sebok.

Fjerde klassen: 1) Grammatik: Repetition af Form- och 
Sats-lära, af satsers koordination och subordina
tion; satsförkortning, ellips och periodbyggnad. 2) 
Uppsatser, bestående af berättelser, beskrifnin- 
gar, öfversättningar m. m. Öfningar i rättstafning 
och interpunktion. 3) Lektyr: Sundéns och Mo
dins Läsebok, l:sta delen. Fänrik Ståls Sägner. 
Valda stycken ur Frithiofs saga.

2
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Femte klassen: 1) Grammatik: Ordbildningslära. Re
petition af hela grammatiken. 2) Uppsatser hvar 
tredje eller hvarannan vecka efter förberedelse af 
läraren. 3) Lektyr: Läsning och kommentering 
af valda stycken ur Svenska författare efter Sun
déns och Modins Läsebok, 2:dra delen. Några af 
Runebergs Episka stycken.

Sjette nedre klassen: 1) Uppsatser och öfversättningar 
enligt föreskrift, efter beredelse af läraren. 2) Lit
teratur: Läsning och förklaring af valda stycken 
efter Sundéns och Modins Läsebok, 3:dje delen. 
Dansk litteratur efter Lindblads Läsebok. 3) Gram
matik och Retorik: Den Svenska Grammati
ken fullständigt genomgången och repeterad. Lä
ran om Stil, Troper och Figurer. Det vigtigaste 
af Metriken.

Sjette öfre klassen: 1) Uppsatser och öfversättningar, 
enligt föreskrift och efter beredelse af läraren. 2) 
Litteratur: Litteraturhistorien till Romantiken 
med behöfliga läsprof ur författarne. Dansk litte
ratur enligt Lindblads Läsebok. 3) Retorik och 
Poetik: Disposition af utgifna temata. Repe
tition af läran om Stil, Troper och Figurer samt 
Metrik. Diktarterna: Epik och Lyrik med läsprof. 
Repetition af Svenska Grammatiken.

Sjunde nedre klassen: 1) Uppsatser och öfversättnin
gar, enligt föreskrift, med ledning af läraren. 2) 
Litteratur: Sveriges Litteraturhistoria, Roman
tiken. Repetition af det föregående. Tal af Teg
nér. 3) Retorik och Poetik. Repetition.

Sjunde öfre klassen: Uppsatser: Månatligen författade 
afhandlingar granskade och genomgångna. Realli
nien dessutom en mindre uppsats hvarannan vecka. 
2) Litteratur: Litteraturhistorien efter Claesson 
repeterad. Åtskilliga afhandlingar af Geijer. Kun- 
garne på Salamis. 3) Retorik, Poetik och 
Grammatik repeterade.
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Tyska språket.

Läroböcker: Hjorts grammatik, Lyths Läsebok, «Wil
helm Teil», «Geschichte des dreissigjährigen Kriegs» och 
«Wallensteins Tod» af Schiller, «Nathan der Weise» af 
Lessing.

Första klassen: Grammatik: Läran om Substantiven, 
Adjektiven, Pronomina och de svaga verbens böj
ning, jemte motsvarande öfningar från svenska till 
tyska och omvändt.

Andra Latinklassen: 1) Grammatik: De oregelbundna 
verben, verbens sammansättning, adverben, prepo- 
sitioner, konjunktioner och interjektioner samt re
petition af det föregående. 2) Explikation: Of- 
ningsstyckena i grammatiken afslutade samt de 16 
första styckena i Lyths Läsebok. 3) Komposi
tion: Muntliga och skriftliga öfningar på läro
rummet.

Andra Realklassen: 1) Grammatik: Formläran till 6:te 
kapitlet. 2) Explikation: Valda stycken ur Lyths 
Läsebok. 3) Komposition: Skriföfningar å läro
rummet.

Tredje Latinklassen: 1) Grammatik: Formläran. 2) Expli
kation: Valda stycken ur Lyth. 3) Komposi
tion: Skriföfningar å lärorummet.

Tredje Realklassen: Detsamma som latinklassen.
Fjerde Latinklassen: 1) Grammatik: Formläran repete

rad, 4 kapitel af syntaxen. 2) Explikation: Valda 
stycken ur Lyth. 3) Komposition: Skriftliga och 
muntliga öfversättningar å lärorummet.

Fjerde Realklassen: 1) Grammatik: Formläran och 6 ka
pitel af Syntaxen. 2) Explikation: Valda styc
ken af Lyth. 3) Komposition: Ett hemtema 
hvarje vecka. Muntlig öfversättning till tyska.

Femte Latinklassen: 1) Grammatik: Formläran repeterad 
och Syntaxen afslutad. 2) Explikation: Första 
akten jemte andra aktens första del af Wilh. Tell.
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3) Komposition: Skriftliga och muntliga öfver- 
sättningar å lärorummet.

Femte Realklassen: 1) Grammatik: Formläran och Syn
taxen. 2) Explikation: Andra och tredje ak
ten af Wilh. Tell. 3) Komposition: Ett hem
tema hvarje vecka. Muntliga öfversättningar till 
tyska.

Sjette nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af 
Syntaxen. 2) Explikation: Andra och tredje ak
terna samt en del af den fjerde af Wilh. Tell (1), 
en del af Schillers «Geschichte des dreissigjähri
gen Kriegs», andra boken (2). 3) Komposition: 
Skriftliga och muntliga öfversättningar å lärorummet.

Sjette nedre Realklassen: Detsamma jemte ett hemtema 
hvarje vecka.

Sjette ofre Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af 
Grammatiken. 2) Explikation: En del af Schil
lers «Geschichte des dreissigjährigen Kriegs», 4:de 
boken. 3) Komposition: Muntliga och skriftliga 
öfversättningar å lärorummet.

Sjette öfre Realklassen: 1) Grammatik: Repetition af 
Grammatiken. 2) Explikation: «Wallensteins Tod» 
af Schiller, 3 akter samt en akt af Lessings «Na- 
than der Weise». 3) Komposition: Ett hem
tema hvarje vecka samt skriftliga och muntliga 
öfversättningar å lärorummet.

Franska spräket.

Lärobok: Oldes grammatik.
Fjerde Realklassen: 1) Grammatik: till § 231. 2) Expli

kation: 25 stycken i Dryséns Läsebok. 3) Kom
position: Muntliga öfversättningar till Franskan 
ur Paulis skriföfningar.

Feinte Latinklassen: 1) Grammatik: Det vigtigaste af 
Formläran till § 231. 2) Explikation: 21 styc
ken i Dryséns Läsebok. 3) Komposition: Skrift
liga öfningar på lärorummet.
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Femte Realklassen: 1) Grammatik: till de ofullständiga 
verben. 2) Explikation: 15—43 st. i Dryséns 
Läsebok. 3) Komposition: Muntliga öfversätt- 
ningar till Franskan ur Paulis skriföfningar.

Sjette nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Formläran samt 
Syntaxen till § 253. 2) Explikation: 7 kapitel 
af «Madeleine». 3) Komposition: Muntliga och 
skriftliga öfversättningar å lärorummet.

Sjette nedre Realklassen: 1) Grammatik: till och med 
part, passé. 2) Explikation: «Madeleine» af Ju
les Sandeau. 3) Komposition: Muntliga och 
skriftliga öfversättningar till Franskan på läro
rummet.

Sjette öfre Latinklassen (1): 1) Grammatik: Hela Syn
taxen. Repetition af oregelbundna verben. 2) Ex
plikation: Från och med 9:de kapitlet till slu
tet på «Madeleine»; hela «Une visite au Monastére 
d’Einsiedeln» af Mallet; börjat «Pour une épingle» 
af Saint-Germain. 3) Komposition: Skriftliga och 
muntliga öfningar å lärorummet.

Sjette öfre Latinklassen (2): Detsamma som öfre latinklas
sen (1) med undantag af «Pour une épingle»; i 
hvars ställe «Les Prisonniers du Caucase» af Xavier 
de Maistre blifvit påbörjad.

Sjette öfre Realklassen: 1) Grammatik: Fullständigt. 2) 
Explikation: «Varietés littéraires» af Berndtson, 
(I, II). 3) Komposition: Extemporalia. Munt
liga och skriftliga öfversättningar till Franskan å 
lärorummet.

Sjunde nedre L/atinklassen: 1) Grammatik: Från Impera
tiven till grammatikens slut (nytt). Repetition af 
Formläran till och med Adjektivet. 2) Explika
tion: «Les deux Scheidegg» samt utan prepara
tion: «Col d’Anterne», «La peur» och en del af 
«L’Héritage», allt ur «Nouvelles Génevoises» af 
Töpffer. 3) Komposition: Pauli (l:sta delen) §§ 
259—290. Skriföfningar å lärorummet. Ett hem
tema hvarannan vecka.
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Sjunde nedre Realklassen: Detsamma som 7:de nedre La
tinklassen i Grammatik och Explikation, samt 
i Variétés littéraires: från «Le Précepteur d’un roi» 
till och med «Un Précepte de la Fontaine.» 3) 
Komposition: Löwenhjelms skriföfningar, munt
ligt öfversatta ifrån början till och med en del af 
Josefs historia. Skriföfningar å lärorummet. Ett 
hemtema hvarje vecka.

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Grammatik: Fullständig re
petition. 2) Explikation: «Le Col d’Anterne.» 3) 
Komposition: Drysén (2:dra delen) 42—56. Ett 
hemtema hvarannan vecka.

Sjunde öfre Realklassen: 1) Grammatik: Detsamma som 
7:de öfre Latinklassen. 2) Explikation: «Le Col 
d’Anterne.» «Le lac de Gers» och «La vallée de 
Trient» ur Töpffers «Nouvelles Génevoises.» 3) 
Komposition: Detsamma som 7:de öfre Latinklas- 
sen. Skriföfningar å lärorummet. Ett hemtema 
hvarje vecka.

Engelska språket.
Läroböcker: Herléns grammatik, Oldes Prononciations- 

lära, «Course of English Reading» by May, Läsebok för 
begynnare, utgifven af Morén, «Tales of the Alhambra» by 
W. Irving, «Biografical Essays» by Macaulay, «Columbus» 
by W. Irving, «Christmas Carol» by Dickens, «History of 
England» by Macaulay, The Poetical Works of Long
fellow.
Andra Realklassen: 1) Grammatik: Uttals- och Form

lära till pronomen, jemte hjelpverben och de svaga 
verben. 2) Explikation: Styckena i Elementar- 
boken samt 6 stycken ur Läsebok för Nybegynnare. 
Vokabelläsning. 3) Komposition: Muntliga och 
skriftliga öfversättningar å lärorummet.

Tredje Realklassen: 1) Grammatik: Formläran till ad- 
verben. 2) Explikation: Valda stycken ur «A 
Course of English Reading.» 3) Komposition: 
Ofversättning å lärorummet.
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Fjerde Latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: Uttals- och Form-läran till och med 
starka verben. 2) Explikation: Styckena i Ele- 
mentarboken och Vokabelläsning. Läsebok för 
Nybegynnare. 3) Komposition: Ofversättningar 
å lärorummet.

Fjerde Realklassen: 1) Grammatik: Formläran afslutad 
och repeterad. Syntaxen till adjektivet. 2) Expli
kation: Valda stycken ur «Course of English 
Reading.» 3) Komposition: Muntliga och skrift
liga öfningar å lärorummet.

Femte Latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: Formläran afslutad och repeterad. 
Syntaxen till adjektivet. 2) Explikation: Valda 
stycken ur «Course of English Reading.» 3) Kom
position: Muntliga och skriftliga öfningar å läro
rummet.

Femte Realklassen: 1) Grammatik: Formläran repeterad. 
Syntax till § 106. 2) Explikation: Valda styc
ken ur «Tales of the Alhambra» by Washington 
Irving. 3) Komposition: Muntliga och skriftliga 
öfningar å lärorummet.

Sjette nedre Latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 
1) Grammatik: Formläran repeterad. Syntax till 
§ 141. 2) Explikation: «Frederic the Great» by 
Macaulay, 25 sidor. 3) Komposition: Skriftliga 
och muntliga ofversättningar å lärorummet.

Sjette nedre Realklassen: 1) Grammatik: Formläran repe
terad. Syntax till § 120. 2) Explikation: «The 
Legend of Prince Ahmed» by Irving, 20 sidor samt 
«The Journey», 5 sidor. 3) Komposition: Of- 
ningsstyckena i syntaxen, st. 53—68, skriftligt, se
dan muntligt.

Sjette ofre Latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 
1) Grammatik: Formläran repeterad. Syntax till 
§ 154. 2) Explikation: «Columbus» by Irving
kapitlen 12—18. 3) Komposition: Ofningsstyc- 
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kena i syntaxen st. 57—82, 14 sammanhängande 
stycken i 3:dje afdelningen.

Sjette öfre Realklassen: 1) Grammatik: Lika med 6:te 
öfre Latinklassen. 2) Explikation: «Frederic the 
Great» by Macaulay, 32 sidor. 3) Komposition: 
Lika med 6:te öfre Latinklassen.

Sjunde nedre Latinklassen. De som hör jat språket: 1) Gram
matik: Formläran. 2) Explikation: Några si
dor af «Frederic the Great» by Macaulay. 3) Kom
position: Muntliga och skriftliga öfningar.
De från Grekiskan dispenserade: 1) Grammatik: 
Syntaxen till § 154. 2) Explikation: «Frederic 
the Great», senare hälften, «Oliver Goldsmith» samt 
en del af «Samuel Johnson» by Macaulay. 3) Kom
position: Muntliga och skriftliga öfningar.

Sjunde nedre Realklassen: 1) Grammatik: Repetition af 
syntaxen. 2) Explikation: «Christmas Carol» by 
Dickens till Stave III, «Columbus» by Irving, Ch. 
13—23. 3) Komposition: Muntliga och skrift
liga öfversättningar å lärorummet. O C3

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Grammatik: Syntaxen. 2) 
Explikation: En del af «History of England» by 
Macaulay, Chapt. I. 3) Komposition: Muntliga 
öfningar å lärorummet.
De från Grekiskan dispenserade: 1) Grammatik: 
Syntaxen. 2) Explikation: En del af Chapt. I, 
och en del af Chapt. II af Macaulay’s History of 
England. 3) Komposition: Muntliga öfversätt
ningar och skriftliga uppsatser å lärorummet.

Sjunde öfre Realklassen: 1) Grammatik: Repetition af 
Formläran och Syntaxen. 2) Explikation: Endel 
af Macaulay’s «History of England», Chapt. I, samt 
Longfellow’s Poetical Works: «Tales of a Wayside 
Inn.» 3) Komposition: Muntliga öfversättningar 
samt Skriftliga uppsatser å lärorummet.
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Latinska spraket.

Läroböcker: Törnebladhs Elementarbok, Ellendt-Seyf
ferts Grammatik, Rabes d:o, Törnebladhs och Frigeils m. 
fl. Skriföfningar, Törnebladhs edition af Cornelius och Vir- 
gilius, HæggstrOms af Cæsar, Cavallins af Ovidius, Bro
mans af Livius, Fahlcrantz’ af Horatius, Kumlins Kom
mentar till d:o, Brix’ edition af Plautus.

Andra Latinklassen: 1) Grammatik: Det enklaste af Form
läran efter Ellendt-Seyffert. 2) Explikation: För
sta afdelningen af Elementarboken. 3) Kompo
sition: Öfversättningsöfningar på lärorummet.

Tredje Latinklassen: 1) Grammatik: Formläran efter 
Ellendt-Seyffert nära fullständigt; Syntax, det vig
tigaste af kasusläran. 2) Explikation: 2:dra af
delningen af Elementarboken, jemte fabler och nå
gra af berättelserna; Cornelius Nepos: Aristides, 
Cimon, Conon, Iphicrates, Chabrias. 3) Kompo
sition: Muntliga och skriftliga öfningar på läro
rummet.

Fjerde Latinklassen: 1) Grammatik: Fullständigt efter 
Rabes mindre Lärobok. 2) Explikation: Corne
lius: Conon, Datames, Epaminondas, Hannibal; 
Cæsar, Bellum Gallicum, l:sta boken, kap. 1—15, 
jemte inledningen om krigsväsendet. 3) Kompo
sition: Hemtemata under H. T. 12, under V. T. 15.

Femte Latinklassen: 1) Grammatik: Ellendt-Seyffert, 
större delen af Formläran, Syntax, §§ 129—182, 
Prosodiken och det vigtigaste af Metriken; Ex- 
temporalier efter Törnebladh, en timma i vec
kan. 2) Explikation: Cæsar, Bellum Gallicum, 
l:sta boken, krigsväsendet; Ovidius: Quattuor æta- 
tes, Lycæon, Pyramus et Thisbe, Philemon et Bau
cis. 3) Komposition: Hemtemata under H. T. 
12, under V. T. 14.

Sjette nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Ellendt-Seyf- 
fert, Syntax §§ 129—186 och 190—216; Extern- 
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poralier efter Törnebladh, 1 å 2 timmar i veckan. 
2) Explikation: Livius, l:sta boken, kap. 1—14; 
Virgilii Æneid, l:sta boken. 3) Komposition: 
Hemtemata under H. T. 12, under V. T. 14.

Sjette öfre Latinklassen: 1) Grammatik: Muntligen un
der studiet af författarne; repetition af de ore
gelbundna verben. 2) Explikation: Livius, l:sta 
boken, kap. 42—60, 2:dra boken, kap. 1—29; 
Virgilius, 2:dra och 3:dje böckerna. 3) Kompo
sition: Hemtemata under* H. T. 13, under V. 
T. 13.

Sjunde nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Muntligen. 
2) Explikation: Livius, 3:dje boken, kap. 1—40; 
Ciceros Disp. Tusc., l:sta boken, kap. 1—30; Vir
gilius, 4:de boken samt v. 1—600 af 5:te boken; 
Horatii Oder l:sta boken. 3) Komposition: Hem
temata under H. T. 12, under V. T. 14.

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Grammatik, Stilistik och 
Antikviteter: muntligen. 2) Explikation: Livius, 
3:dje boken, Ciceros Disp. Tusc., l:sta boken; Vir
gilius, 5:te boken; Horatii Oder, l:sta (och 2:dra) 
boken; Plauti Captivi, akterna 1—3. 3) Kompo
sition: Hemtemata under H. T. 12, under V. T. 
10, utom proftema.

Grekiska språket.

a) Läroböcker: Löfstedts 
öfre klasserna. Kühners d:o

Grammatik i 4:de och 6:te 
i de öfriga klasserna. b)

Explikationsböcker: Säves Läsebok, Xenophons Anabasis,
Homeros’ Odysseia och Ilias, Herodotos’ Musai samt Pla
tons Kriton. c) Löfstedts Ordförteckning till Odysseen 
och Iliaden.

Fjerde Latinklassen: Deklinations- och Konjugations-former 
med verba contracta och verba på fit. 20 stycken 
från Grekiska till Svenska och 20 från Svenska till 
Grekiska af Läseboken; Första kapitlet af Anabasis.
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Femte Latinklassen: Formläran. Anabasis, bok. I, kap. 
2—6.

Sjette nedre Latinklassen: Fullständig Formlära med an
märkningar. Enkla skriföfningar på lärorummet. 
Anabasis, bok. I—II och kap. 1 af den 3:dje boken.

Sjette öfre Latinklassen: Syntax, §§ 67—73, samt §§ 95—97, 
med extemporalier. Anabasis, bok. 3. Odysseia, 
rhaps. 1—2.

Sjunde nedre Latinklassen: Syntax. Anabasis, bok. 4. He- 
rodotos, bok. 1, kap. 1—80. Odyss., rhaps. 2—3.

Sjunde öfre Latinklassen: Anabasis, bok. 5. Ilias, rhaps. 
1—3; Platons Kriton, samt kursiv repet, af Ana
basis, bok. 1—4 och Odyss., rhaps. 1—3.

Hebreiska språket.

Läroböcker: Lindbergs Grammatik (VII), Tullbergs 
Läsebok (VII), Psaltaren på grundspråket (VII).
Sjunde nedre Latinklassen: 1) Grammatik: Det vigtiga

ste af Läseboken. 2) Explikation: l:sta stycket 
af första afdelningen i Läseboken.

Sjunde öfre Latinklassen: 1) Grammatik: Repetition af 
Läroboken. 2) Explikation: Psalmerna, 1—10.

Kristendom.

Ljåroböcker: Svenska Bibeln (II—VII), Hübners Bi
bliska Historia (I), Katekesen (I—V), Psalmboken (I— 
III), Bergs Bibelhandbok (IV), Nissens Kyrkohistoria (V), 
Cornelii Kyrkohistoria (VI—VII), Norbecks Theologi (VI 
—VII).
Första klassen: Biblisk Historia: Gamla Testamentet; Ka

tekesen: l:sta hufvudstycket; valda psalmer.
Andra klassen: Biblisk Historia, vid hvars läsning Bibeln 

blifvit begagnad: Nya Testamentets, från början 
till Kristi lidandes historia; Katekes: 2:dra huf
vudstycket, till läran om kyrkan; valda Bibelspråk 
och Psalmverser.
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Tredje klassen: Biblisk Historia: Repetition af Gamla Te
stamentets till större delen; Nya Testamentets, huf- 
vudsakligen efter Luce Evangelium, från kap. 10: 
v. 25 till dess slut; Katekes: 3:dje, 4:de och 5:te 
hufvudstyckena; valda Bibelspråk och Psalmer.

Fjerde klassen: Nya Testamentet: Matth. Ev., kap. 1—15; 
Bibelhandbok: från början till och med Nya Testa
mentets Historiska böcker; Katekes: l:sta och 2:dra 
hufvudstyckena, utförligt förklarade.

Femte Latinklassen: Nya Testamentet: Matth. Ev., kap. 
15—28 samt Marci Evangelium; Kyrkohistoria: 
Gamla Tidens och Medeltidens; Katekes: Repe
tition af hela.

Femte Realklassen: Nya Testamentet: Matth. Ev., kap. 15 
—28 samt Marci Ev., kap. 1—7; Kyrkohistoria och 
Katekes, lika med motsvarande latinklass.

Sjette nedre klassen: Nya Testamentet: Luce Ev., kap. 1 
—12; Kyrkohistoria: Gamla Tidens; Dogmatik: 
kap. 1—2.

Sjette öfre klassen: Nya Testamentet: Luce Ev., kap. 11 
—24; Kyrkohistoria: Medeltidens; Dogmatik: kap. 
3—6.

Sjunde nedre Latinklassen: Nya Testamentet på grund
språket: Matth. Ev., kap. 1—7; Kyrkohistoria: Ny
are Tidens; Dogmatik: kap. 7—11.

Sjunde nedre Realklassen: Nya Testamentet på svenska: 
Matth. Ev., kap. 1—7; Kyrkohistoria och Dogma
tik, lika med motsvarande latinklass.

Sjunde öfre Latinklassen: Nya Testamentet på grundsprå
ket: Matth. Ev., kap. 1—7, repetition; Kyrkohistoria: 
Repetition af hela; Dogmatik: Repetition af hela.

Sjunde öfre Realklassen: Nya Testamentet på svenska: 
Matth. Ev., kap. 1—7, repetition: Kyrkohistoria och 
Dogmatik, lika med motsvarande latinklass.

Filosofisk Propedevtik.
Sjunde nedre Realklassen: Logiken efter Borelii Lärobok, 

fullständigt genomgången och repeterad.
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Sjunde öfre Latin- och llealklasserna hafva i Logik och 
Psychologi genomgått och repeterat de i skol- 
stadgan föreskrifna kurserna.

Naturlära och Botanik.

L/ärohöcker: Palmblads Geografi, Berlins Lärobok i 
Naturlära, Anderssons Inledning till Botaniken.
Första klassen: Fysisk Geografi. Läsning på Globkarta. 

Naturlärans afdelning 1—3.
Andra klassen: Inledning till Botaniken, l:sta häftet till 

sidan 24, med ledning af väggplancher. Sexual
systemet. Växtinsamling efter skolstadgans före
skrift.

Tredje klassen: Inledning till Botaniken, hela första häftet. 
Växtexaminering och insamling efter föreskrift.

Fjerde klassen: Inledning till Botaniken, växterna 1—35 
af andra kursen med ledning af herbarier. Växt
insamling som ofvan.

Femte klassen: Samma läroboks andra kurs afslutad och 
omläst med fästadt afseende på det naturliga växt
systemet. Växtinsamling som ofvan.

Sjette nedre klassen: Växternas inre organer samt natur
liga systemets två första serier. Växtinsamling som 
ofvan och derjemte frivillig.

Sjette öfre klassen: Växternas naturliga system, afslutadt 
och omläst; de allmänna växtarterna efter egna 
herbarier. Frivillig växtinsamling.

Zoologi.

Lärobok: Torin, Zoologiens studium.
Tredje Latinklassen: Kort inledning om djuren i allmän

het och ordn. 1—10 af däggdjuren.
Tredje Realklassen: Inledning som ofvan samt däggdjuren 

och om menniskans benbyggnad.
Fjerde Latinklassen: Ordning. 11—14 af däggdjuren samt 

det vigtigaste om foglarne, ss. 85—158.
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Fjerde Realklassen: Om foglarne som föregående, om men- 
niskans rörelse och näringsorganer, omläsning af 
däggdjuren.

Femte Latinklassen: Från Strutsfoglar till och med fiskar, 
det vigtigaste.

Femte Realklassen: Kräldjur, groddjur och fiskar samt om 
menniskokroppen.

Sjette nedre klassen: Det vigtigaste om led-, blöt- och 
strål-djur. I öfrigt som föregående Realklass.

Sjette öfre klassen: Omläsning af hela lärokursen;

Fysik.
Läroböcker: Fysikens första grunder af Schabus, be

arbetad af N. J. Berlin (på Latinlinien); Fysikens första 
grunder af M. M. Floderus (på Reallinien).
Fjerde Realklassen: Inledning och det hufvudsakliga af 

Hydrostatiken.
Femte Realklassen: Statik och Värmelära till Kalorimetri.
Sjette nedre Realklassen: Repetition af Värmeläran, Aku

stik, samt Optik till § 160.
Sjette öfre Latinklassen: Inledning. Värmelära. Akustik 

till § 64.
Sjette öfre Realklassen: Afslutat och omläst Optiken; lä

ran om Magnetism och Elektricitet till kap. 4, med 
repetition. Ett mindre antal problem.

Sjunde nedre Latinklassen: Akustik och Optik. Läran om 
Magnetism och Elektricitet till Berörings-elektri- 
citet.

Sjunde nedre Realklassen: Omläst hela läroboken. Problem.
Sjunde öfre Latinklassen: Omläst hela läroboken, utom 

Mekaniken.
Sjunde öfre Realklassen: Omläst hela läroboken, med tal

rika problem.

Kemi, Geologi och Mineralogi.
Läroböcker: Kort lärobok i Kemi af N. J. Berlin, 

Kurs i Laborationsöfningar af Keyser, Försök till Läro
bok i Mineralogi af P. J. Hellbom.
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Sjette nedre Realklassen: Inledning till Kemien samt Me- 
talloiderna.

Sjette öfre Realklassen: Syrorna och Metallerna till Barium. 
Sjunde nedre Realklassen: Metallerna frän Kobolt till slu

tet. Omläst hela läroboken i Kemi. Laborationer 
under hela höstterminen. Det vigtigaste af Mine
ralogien, med ledning af Läroverkets samlingar.

Sjunde öfre Realklassen: Omläst hela läroboken i Kemi. 
Laborationer under hela höstterminen. Mineralogi 
som ofvan.

Matematik.

Läroböcker: Nyströms och v. Zweigbergks räkneböc- 
ker, Bergii geometriska åskådningslära, Euklides’ 4 första 
böcker, Björlings Euklides’ femte och sjette böcker, Hell
ströms stereometri, Björlings algebra, Phragméns plana tri
gonometri, Cederbloms mekanik, problemsamlingar af Björ
ling, Lindman, Cederblom, Jochnick, Todhunter och Wie
mer. Femsiffriga logaritmtabeller af Gernerth.

Första klassen: Hela tal, decimalräkning och nya sorter. 
Hufvudräkning. Geometrisk åskådningslära.

Andra Latinklassen: Bråkräkning. Geometrisk åskådnings
lära samt några satser af Euklides’ första bok.

Andra Realklassen: Decimalräkning, nya sorter, reduktion 
med gamla sorter, Allmänna bråk. Euklides I.

Tredje Latinklassen: Decimalräkning, nya sorter, reduk
tion med gamla sorter samt allmänna bråk. Huf
vudräkning. Euklides I med passande öfnings- 
satser.

Tredje Realklassen: Regula de tri, intresse- och kedje- 
räkning jemte repetition af föregående pensa. Huf
vudräkning. Euklides I—IV med lättare öfnings- 
satser.

Fjerde Latinklassen: Regula de tri. Repetition af före
gående pensa, förnämligast under hufvudräkning. 
Euklides II med lättare öfninessatser till I och II. 
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Fjerde Realklassen: Algebra till och med eqvationer af 
första graden jemte några lätta problem. Euklides 
V (utan bevis) —VI: 9 samt 70 öfningssatser till I. 

Femte Latinklassen: Repetition af Regula de tri. Algebra 
till ocb med reduktioner vid addition och subtrak
tion med brutna tai. Euklides III med öfnings
satser samt repetition af II.

Femte Realklassen: Läran om irrationela tal, qvadratrötter 
samt lösning af eqvationer af andra graden (till 
och med kap. VIII § 3). Problem till eqvationer 
af första graden.

Sjette nedre Latinklassen: Reduktioner med bråk, läran om 
negativa qvantiteter samt om eqvationer af första 
graden med en obekant med problem ur första af- 
delningen af Bjorlings problemsamling. Euklides 
IV med lättare öfningssatser samt V (utan be
vis) —VI: 9.

Sjette nedre Realklassen: Afslutande af Algebrans förra del 
jemte de flesta problemen ur samlingens andra af- 
delning. Repetition af Euklides V—VI jemte öf
ningssatser. Hellströms stereometri I: 1—18.

Sjette öfre Latinklassen: Läran om irrationela tal, qva
dratrötter samt lösning af eqvationer af andra gra
den (till och med kap. VIII § 2) samt problem
samlingens första afdelning. Afslutande af Eukli
des VI samt repetition af V och VI.

Sjette öfre Realklassen: Läran om potenser och logarit
mer samt problem ur samlingens tredje afdelning. 
Hellströms stereometri I: 27—II i förening med 
formlerna 1—38. Öfningssatser till Euklides II.

Sjunde nedre Latinklassen: Problem till läran ,om eqvatio
ner af andra graden med en obekant ur samlin
gens förra häfte. Läran om eqvations-system. Re
petition af Euklides I—III: 30 med öfningssatser. 
Skriftliga öfningar hvarannan vecka.

Sjunde nedre Realklassen: Afslutande af Algebrans andra del 
med problem ur samlingens sednare häfte. Förra 
kursen af plana trigonometrien. Repetition af Eu- 
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klides I—III med öfningssatser. Skriftliga öfnin- 
gar hvarannan vecka.

Sjunde öfre Latinklassen: Afslutande af läran om eqva- 
tions-system. Repetition af Euklides III: 31—VI 
med talrika öfningssatser. Repetition, hufvudsak- 
ligen medels problem, af hela kursen. Skriftliga 
uppsatser hvarannan vecka. Ungefär halfva afdel- 
ningen har derjemte genomgått läran om potenser, 
logaritmer och serier samt förra kursen af plana 
trigonometrien.

Sjunde öfre Realklassen: Senare kursen af plana trigono
metrien. Mekanik. Repetition, hufvudsakligen me
dels problem och delvis gemensamt med latinaf- 
delningen, af hela kursen. Skriftliga uppsatser 
hvarannan vecka.

Historia och Geografi.

Ijäroböcker: Odhners större och mindre läroböcker i 
Sveriges historia, Ekelunds läroböcker i Gamla och Medel
tidens historia, Palmblads lärobok i Nyare historien, d:o 
i Geografien.
Första klassen: Svensk historia, efter Odhners mindre lä

robok, från början till Karl Knutsson såsom ko
nung. Sveriges och Norges geografi, med begag
nande af blindkarta öfver Skandinavien.

Andra klassen: Svensk historia, från Kalmarunionens se
nare afdelning (1448—1521) till Kristina. Geografi, 
Norge, Danmark och Ryssland.

Tredje klassen: Svensk historia, från och med Kristina till 
närvarande tid. Geografi: Tyskland, Österrike, Ne
derländerna, Belgien, Britiska riket och Schweiz.

Fjerde klassen: Gamla historien, från början till närmaste 
följderna af Alexanders död, jemte läsning på karta 
af de genomgångna ländernas geografi. Sveriges 
Historia, efter Odhners mindre lärobok, från bör
jan till Gustaf I. Geografi: Frankrike, Schweiz 
och Pyreneiska halfön.

3
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Femte Latinklassen: Gamla historien jemte läsning på karta 
af det hufvudsakliga af Gamla verldens geografi. 
Dessutom Italiens, Greklands, Turkiets, Sveriges, 
Norges, Danmarks och Rysslands geografi.

Femte Realklassen: Gamla historien, från Roms inre oro- 
liffheter till lärobokens slut, samt af Medeltiden 
till 3:dje tidehvarfvet. Sveriges historia, efter 
Odhners större lärobok, till Medeltidens senare 
tidehvarf. I Geografien samma pensum som la
tinklassen.

Sjette nedre Latinklassen: Slutet af Gamla samt af Me
deltidens historia till Spanien och Portugal på 
3:dje tidehvarfvet. Sveriges historia, efter Odhners 
större lärobok, från och med Stenkilska ätten till 
Gustaf I. I Geografien: Ryssland, Britiska riket, 
Tyskland, Nederländerna och Belgien.

Sjette nedre Realklassen: Medeltidens historia, från och 
med Muhammeds uppträdande till Lancasterska hu
sets uppstigande på Englands tron. Sveriges hi
storia, från och med Gustaf I till Kristina. I Geo
grafien samma pensum som latinklassen.

Sjette öfre Latinklassen: Medeltidens 4:de tidehvarf samt 
af Nyare historien till Preussen på 3:dje tide
hvarfvet. Sveriges historia från och med Sten
kilska ätten till Gustaf I. I Geografien: Italien, 
Grekland, Turkiet och Ryssland.

Sjette öfre Realklassen: I Allmänna historien samma pen
sum som latinklassen. Sveriges historia, från och 
med Stenkilska ätten till Kristina. Dessutom: Ita
liens, Greklands, Turkiets, N. och S. Amerikas 
geografi.

Sjunde nedre Latinklassen: Medeltidens 4:de tidehvarf samt 
af Nyare historien från och med första Franska 
revolutionen till närvarande tid. Sveriges historia, 
från och med Gustaf I till Kristina. I Geografien: 
Frankrike, Schweiz, Pyreneiska halfön, Italien, Grek
land och Turkiet.
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Sjunde nedre Realklassen: Hela Medeltidens historia. Sveri
ges historia, från och med Gustaf I till Gustaf IV 
Adolf. Samtliga verldsdelarnes, särdeles Europas, 
geografi.

Sjunde öfre Latinklassen: Repetition af Gamla historien, 
af Nyare samt Svenska (den sistnämnde dock blott 
genomgången från och med Gustaf I till och med 
Adolf Fredrik). Europas politiska geografi.

Sjunde öfre Realklassen: Samma pensum, med den skil
nad, att här i stället för Gamla repeterats Medel
tidens historia samt att samtliga verldsdelarnes, 
särdeles Europas och Amerikas, så väl fysiska som 
politiska geografi blifvit genomgången.

Ritundervisningen.

Denna har under året fortgått efter samma plan som 
under de närmast föregående. De tre lägsta klassernas 
lärjungar hafva genomgått första kursen af de genom Eckle- 
siastik-Departementets försorg utarbetade väggtaflorna. Att 
enligt önskan hinna afsluta denna kurs i andra klassen har 
desto mindre varit möjligt, då denna klass har blott en 
timmes ritning i veckan. Fjerde och femte klasserna hafva 
dels fortsatt med andra kursen af väggtaflorna och derjemte 
tecknat efter ståltrådsfigurer och klotsar, dels ritat efter 
Carots ornament m. m. I sjette och sjunde klasserna 
har en del af lärjungarne fortsatt med klotsritning, en an
nan med ritning efter ornament, djur- och menniskofigu- 
rer samt landskap.

I afseende på klotsritningen må erinras att skolans 
nuvarande ritsal ej är lämplig för denna del af undervis
ningen. Belysningen tillåter nemligen ej att vid dagsljus 
å klotsarne erhålla rediga dagrar och skuggor. Äfven för 
väggtaflorna är densamma ej fullt lämplig.

I början af Mars månad ingick från Ecklesiastik-De- 
partementet en anhållan, att undertecknad ville draga för
sorg derom, att undervisningen i teckning vid Örebro Ele
mentarläroverk blefve på lämpligt sätt representerad vid 
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utställningen i Wien. Oaktadt genom nödvändigheten 
att från annat håll anskaffa papper af lämplig storlek 
några dagar gingo förlorade af den knappa arbetstiden, 
lyckades det likväl, genom de utsedde lärjungarnes ifver 
vid arbetet och de båda ritlärarnes outtröttlighet och nit, 
att i början af April månad få härifrån afsända en af 43 
större frihandsteckningar bestående samling.

En större mängd rit-etuder har i dessa dagar blifvit 
för läroverket anskaffad genom benäget biträde af land
skapsmålaren friherre O. Hermelin. Dessa etuder utgöras 
af ornament ur Carots verk «L’ornement pour tous», land
skap efter Calame, djurteckningar efter Adam, Gengem- 
bre och Kosa Bonheur samt menniskofigurer och grupper 
efter olika mästare af Julien.

Sång och Musik.
Sång: Ungdomen har, allt efter öfning och färdighet, 

varit fördelad på 4 sångafdelningar, hvilkas sammanlagda 
undervisningstid utgjort 10 timmar i veckan. Vid under
visningen hafva i de tre lägsta sångafdelningarna begag
nats dels Grönhamns, dels ock andra läroböcker. I första 
sångklassen har öfvats tonträffning och lättare koralsång, 
i den andra tonträffning, koraler och tvåstämmig sång. I 
den tredje sångklassen hafva öfningarna i tonträffning fort
satts samt två- och tre-stämmiga sånger inlärts, hvarjemte 
i musikens teori dur- och moll-skalor, treklanger, sext-, 
qvartsext- och septima-ackord blifvit genomgångna. I 
fjerde sångklassen har under läsåret inöfvats 27 nya fyr- 
stämmiga körer, 17 under höst- och 10 under vår-terminen.

Musik: Undervisningen har, till en del för de mili
tära öfningarnas befrämjande, hufvudsakligast afsett öfning 
på messingsinstrument. Läroverket eger för närvarande 
3 ess- och 2 b-kornetter, 3 alt- och 3 tenor-horn, bombar
don och bastuba samt infanteri- och bastrummor.

Gymnastik, Fäktning, Exercis och Målskjutning.
Gymnastik: Lokal och Attiralj befinnas i samma skick 

som vid förra årsberättelsens afgifvande, och anmärknin
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ständighet fortfara således att vara giltiga.

Af under höstterminen närvarande 493 lärjungar voro 
275 under och 218 öfver 15 år. Af desse blefvo vid an- 
stäld mönstring för sjuklighet eller svag fysik 43 befriade 
från all gymnastik. Sedan derefter ett mindre antal be
friats från apparelj-gymnastik, indelades de för fullständiga 
fäkt- och gymnastik-öfningar återstående på 4 afdelningar 
sålunda, att den första, bestående af första klassens lär
jungar, räknade 63, den andra, som bildades af andra och 
tredje klasserna, 129, den tredje, som utgjordes af fjerde 
och femte klasserna, 125 samt den fjerde eller sjette och 
sjunde klasserna 96 lärjungar.

Under vårterminen funnos närvarande 474 lärjungar, 
af hvilka 245 voro under och 229 öfver 15 år. 48 blefvo 
från all gymnastik befriade. Fördelningen gestaltade sig 
sålunda, att första afdelningen räknade 64, den andra 125, 
den tredje 119 och den fjerde 95 lärjungar, hvartill kom
ma 19 af sjunde öfre klassen, hvilka blott öfvats i fäktning.

Gymnastiktiderna hafva under detta läsår varit i det 
närmaste desamma som under det föregående. All gym
nastik har förlagts till förmiddagarne. Första afdelningen 
har gymnasticerat kl. 9—£10, den andra kl. £10—10, den 
tredje kl. 12—2 och den fjerde kl. 2—13, allt dagligen.

Fåktöfningarna hafva bedrifvits med den fäktande styr
kan (hela sjette och sjunde klasserna), fördelade i 3 af- 
delninsar, så att hvar och en afdelning haft 2 timmars öf- 
ning i veckan. Lägsta afdelningen (sjette nedre klassen) 
har Tisdagar och Fredagar kl. 5—6 undervisats i florett- 
och bajonett-fäktning, hufvudsakligen på ett led. Meller
sta afdelningen (sjette öfre och sjunde nedre klasserna) har 
Måndagar och Torsdagar kl. 5—6 handledts något full
ständigare i florett- och bajonett-fäktning, äfvensom i de 
första begreppen af sabelhuggning. Sjunde öfre (och eliter 
ur sjunde nedre och sjette klasserna) har Onsdagar och 
Lördagar kl. 5—6 öfvats i florett- och sabel-fäktning. Fäkt- 
attiraljen har ej under året tillökats.
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Dessutom har femte klassen användt en timme i vec
kan, Onsdagar kl. 4—5, till öfning i handgevärsexercis 
och de första begreppen i bajonettfäktning.

Exercisöfningarna började den 1 September och fort
sattes till den 17 Oktober, började åter den 2 Maj och 
fortgå till terminens slut. Hela den exercerande styrkan 
har, utom rekrytafdelningen, utgjort 155 man under höst- 
och 140 under vår-terminen, hvilka tillsammans med här
varande Tekniska skolas lärjungar bildat en bataljon på 2 
kompanier, med 3 plutoner i hvart kompani. Enligt nå
diga cirkuläret af den 20 Mars 1870 hafva 6 timmar i vec
kan varit åt dessa öfningar anslagne, hvilka så fördelats 
att det ena kompaniet haft kompaniexercis i sluten och 
spridd ordning 2 gånger i veckan, 1£ timme hvarje gång, 
och det andra kompaniet detsamma 2 timmar i oafbruten 
följd, hvarjemte hela styrkan samlats hvarje lördag, då 
under 3 timmar bataljonsexercis och förnämligast fältmar
scher och fälttjenstöfningar bedrifvits. Hela hösten var 
genom särdeles oblid väderlek ogynnsam för öfningar i skog 
och mark. Terrängen omkring staden hindrar för öf- 
rigt att åt dessa gifva det intresse och den utsträckning, o o
soin cljes vore önskvärd.

Rekrytafdelningen, 55 man höstterminen och 40 vår
terminen, har öfvats alla dagar kl. £2—2.

Målskjutningsöfningarna med salongsgevär hafva (med 
sjette klassen) försiggått i för dem föreskriften ordning. 
Skarpskjutning på 600 fots distans öfvades under början 
af höstterminen med 50 skott per man af sjunde öfre klas
sens lärjungar, och undei' vårterminen har sjunde nedre 
klassens skjutit hvar och en 50 skott på 400, 600 och 800 
fots distans.

Här omnämnda undervisningsgrenar inspekterades höst
terminen 1872 på uppdrag från kongl. direktionen öfver 
Gymnastiska Central-Institutet af öftersten och riddaren 
m. m. G. Nyblæus. De få anmärkningar och önskningar, 
som af honom vid detta tillfälle yttrades, hafva redan blif- 
vit af läroverkskollegiet vederbörligen uppmärksammade. 
Deremot uttryckte han redan då i varma ordalag sin till- 



39

fredsställelse öfver det sätt, hvarpå dessa öfningar för när
varande ledas vid läroverket. Ur hans till nyssnämnda 
kongl. direktion afgifna berättelse rörande inspektionen må 
det tillåtas anföra slutorden, så lydande: «Alltsammans af 
lärjungarne omfattadt med nit och intresse, ett bevis att 
det är sakens allvar, som i längden intresserar, icke den 
godtyckliga obestämdheten. Det hela förtjenar omdömet 
berömligt.» O

Äfven må här omnämnas, att den i de två föregående 
årsberättelserna omnämnda Skytteföreningen fortfarande be
står och räknar 25 medlemmar bland sjette och sjunde ne
dre klassernas lärjungar, af hvilka dock 4 i dessa dagar 
såsom officersaspiranter lemnat föreningen. Denna har un
der läsåret varit i oafbruten verksamhet utom under Fe
bruari och Mars månader, då till följd af gevärens obruk
barhet skjutöfningarna varit instälda. Öfningar med Re- 
mingtonsgevär hafva under våren egt rum två gånger i 
veckan. Årets prisskjutning är utsatt till Torsdagen den 
29 Maj, då 4 af föreningen inköpta priser komma att ut
delas.

Slutligen bifogas följande tabellariska uppgift rörande 
de lärjungar, hvilka befriats från deltagande i gymnastik- 
öfningarna. O



Tabellarisk uppgift å antalet lärjungar, som, på grund af nedanstående orsaker, icke deltagit 
i Gymnastiköfningarna vid Örebro högre Elementarläroverk.

* Chlorose. “ Spondylit.

Lärjungarnes ålder.

M
issbildning.

Sjukdom
ar i nerv

system
et.

Sjukdom
ar i cirku

lationsorganen.

Sjukdom
ar i ande- 

drägtsorganen.

Sjukdom
ar 

i m
at

sm
ältningsorganen.

Bråck.

Sjukdom
ar i urin- 

och könsorganen.
Sjukdom

ar i rörelse
organen.

A
llm

än svaghet jem
te 

sådana konstitutionella 
sjukdom

ar, som
ejkun- 

na upptagas under nå
got af de resp, syste

m
ens rubriker.

A
ndra orsaker.

Summa
Lärjungarnes hela 

antal.

s
03

Procent.

H. T. 1872.

öfver 15 år..............
under 15 år..............

2 — 10
3

10
2 —

2
3 2

6
2

— 31
12

14,2
4,4

218
275

Summa 2 — 13 12 — 5 2 8 — 1 43 8,7 493

V. T. 1873. 

öfver 15 år.............  
under 15 år..............

2
1

14
3

9
2

— 2
3 2

7
1

1* 1 ** 36
12

15,7
4,9

229
245

Summa 2 1 17 11 — 5 2 8 1 1 48 10,1 474
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V. Gåfvor,
som under året blifvit till läroverkets samlingar förärade.

Biblioteket,
som vårdas af Adjunkten Ihre och för allmänheten hålles öppet 

en timme i veckan, hvarje Onsdag kl. 11—12.

Anrep, G., Den svenska Slägtboken. Del. I., Stockh. 1872.
Bergstedt, G. F., Brukspatron: Samtiden för år 1872.
Bergström, O. G., Notarie: Geijer, E. G., Tidens religiösa fråga. Tho- 

mander, J. H., Förklaring af de svåraste ställena i Nya Testa
mentet. Wieselgren, Om den s. k. Fornuftskristendomen. Hand
lingar rörande Prestmötet i Strengnäs 1847 och 1859. Schmid, 
H., Lärobok i Dogmhistorien, Lund 1862. Canzius, Isr., Disci- 
plinæ morales omnes, Lipsiæ 1739. Resenii Edda Islandorum per 
Snorronem Sturlæ, 1665. Juncheri, Plutarch de puerorum educa- 
tione, 1776. Eulers bref i physiska och philos. ämnen. Herder, 
J. G., Ideer till Menniskohistoriens filosofi. Ödmann, Sam., Strödda 
samlingar utur naturkunnigheten; jemte flere af de gamle Latin
ske Auctorernas skrifter.

Bohlin, Abr., Boktryckare: Johannis Gerhardi Loci theologici Tom. I— 
IX, Francofurti 1657. Thomæus, Läsning för prester, Christi- 
anstad 1819. Ett och annat om Akademiska Jurisdiktionen, Ups. 
1823. Envallsson, Svenskt musikaliskt lexicon, Stockh. 1802. 
Buttman, Grekisk skolgrammatik, Lund 1825. Lycosthenis Apo- 
phthegmata. Schelling, Sämmtliche Werke, T. 1, 5, 7, 9, 11, Ups. 
1818. Catalogus disputationum Lidenianus, Ups. 1820.

Borg, Bertr., Stud, vid Lvkt: Miller, Anweisung zur Katechisirkunst 
1790. Frodlin, Occonomia gratiæ divinæ 1747. Ömsint före
ställning till säkra syndare 1772. Lindskog, beskrifning om 
Skara stift, h. 1812.

Djurklou, G., Intendent: Afskrifter af 6 köpebref från 1600-talet rö
rande gårdar i Asker och Götlunda, hvilka bref finnas förvarade 
i Skara bibliotek.

Domkapitlet i Strengnäs: Strömberg, Th., Om församlingen och dess 
lifsyttringar. afhandling vid prestmötet i Strengnäs 1873.

Feldin, O., Gårdsegare: Le Socrate rustique, B. I—II. Lausanne 1777. 
Gumælius, Arv., Boktryckare: Comptes Rendus des séances de 1’acadé- 

mie des sciences för 1836 i 2 delar, 4:o.
Hallman, K. O. T., v. Adjunkt: En samling äldre böcker och deribland 

Gustaf I:s Bibel 1541. Döderleins Theologie 1797. Stockius, 
Clavis linguæ novi Test. 1730. Protokoller i målet mellan Stock
holms Consistorium och Kyrkoherden E. Tollstadius 1768. Lin- 
næi, Species plantarum, Holmiæ 1753. Seseman, Algebra. Celsii 
Arithmetik. Historie du Chevalier Graiidisson B. 1—8., 1788. 
Roland, Tragedie i 4:o 1744; m. fl.
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Hedström, F., Stud, vid Lvkt: Vägdelningen för Söder inom Örebro 

stad, sådan den faststäldes af Magistraten den 21 Nov. 1770, 
Mnscrpt.

Hellberg, E., v. Komminister i Ödeby: Fullständiga samlingar af flere 
tidskrifter och tidningar, såsom Nordisk kyrkotidning, Svensk kyr
kotidning, Svensk ecklesiastiktidning, Budbäraren, Lunds missions- 
tidning, Pietisten, Tidskrift för lärare och uppfostrare, Theologisk 
tidskrift, Strengnäs stifts tidningar 1798—1870 m. fl. Dessutom 
omkring 100 volymer böcker, i åtskilliga ämnen såsom Blomstrand, 
Handbok i Lutherska kyrkans symbolik 1855; Predikningar af 
Bogberg, Lehnberg, Martensen; Berggren, Matrikel öfver Tjen- 
stemän vid församlingarne och läroverken i Sverige och Norge 
1826; Ekmarck, Skrifter i åtskilliga ämnen 1837, och Läsning 
i förtroliga sällskapskretsar 1835; Svenskt konversationslexicon 
1815—51; Tegnér, Samlade skrifter; Åtskilliga skrifter af Kierke
gaard och Oehlenschläger; Barnskrifter; Flere broschyrer om 
Dopet, Baptismen m. m.

Hofberg, H., Doktor: Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akademiens 
månadsblad för år 1872.

Holst, Chr., Öfverintendent, Kristiania Universitets Sekreter m. m.: Nor
ske Universitets- och Skole-annaler, 3:dje Række XI, 3 och XH, 1. 
Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 19 B. Norsk meteorologisk 
Aarbog for 1871, 5:te aarg. Sars, G. O., On Some remarkable 
forms of animal life, 4:o och Carcinologiske Bidrag til Norges 
Fauna, 2 H. 4:o. Sexe, S. A., On the rise of land in Scandi
navia, 4:o. Om Kurvmager-arbeide og Straafletning 8:o. Anden 
Beretning om Ladegaards öens Hovedgaard, 1 H. Beretning om 
den almindelige Udstilling for Tromsö Stift 8:o. Det kongelige 
Norske Frederiks Universitets Aarsberetning for 1871, 8:o. Tale 
og Cantate ved sanimeo Universitets Mindefest for Kong Carl 
1872, 8:o och 4:o. Åtskilliga vetenskapliga afhandlingar af 
Holmboe, Sars, Collett, Blytt, Sylow, Bjerknes, Fritzner, Boeck, 
Sophus Lie, Åstrand, Cato Guldberg, Hjortdahl, A. S. Guldberg, 
Mohn, Faye, Kiær, särskilda aftryck ur Videnskablige Selsk. For
handlinger for 1871. Nordens ældste Historie af P. A. Munch 
(af et ufuldendt arbeide), alla tryckta i Christiania 1871 eller 
1872.

Johansson, Joh., i Ringshyttan, Riksdagsman: 21 Historiska almanachor 
med Hofkalender och Stockholms stads kalender, fullständigt kom
pletterande en biblioteket tillhörig samling sådana från 1700- 
talet. Några ord i fråga om Tackjernstiondens eftergifvande. Nå
got om vederlaget för Tackjernstionden med särskildt afseende 
på Nora, Hjulsjö, Lindes, Ramsbergs, Grythytte, Hellefors, Karl
skoga och Nya Kopparbergs bergslager. Betänkande angående 
inrättande af en Fattiggård i Nora bergsförsamling, afgifvet 1870. 
Försök till historisk beskrifning öfver Stadra och Finnå hruk.

Lagerholm, P. D., Kyrkoherde: Finsk Almanack för 1864.
Palmær, L., Jernvägstjensteman: Piper, Theolog. Untersuchungen bey 

Gelegenheit des Wolfenbüttelschen Fragments vom Zweck Jesu, 
Greifswald 1781. Gellertz, Moraliska föreläsningar 1775. Anti-
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Machiavell oder Prüfung des Regeln Machiavells von der Regie
rungskunst eines Fürsten 1742. De Pradt, Om Spanska koloni
ernas revolution och frihetskrig, Stockh. 1818. Bhyzelü Mona- 
steriologia Suiogothica eller Klosterbeskrifning 1740. Edv. Youngs 
nätter, Stockh. 1787 — 92.

Pettersson, Anders, vid Wesslingbyhohn: Cicero, De officiis, Westerås 
1837.

Riksgäldskontoret, Kongl. genom Riksdagsman A. Gumælius: Kamrar- 
nes protokoll med bihang för lagtima riksdagen 1872 i 22 vol.

Sahlin, L. E., Borgmästare i Trosa: Almanack för 1653.
Statsverket, Kongl. Svenska: Konung Gustaf I:s Registratur B. V. Riks

arkivets pergamentsbref, B. III. Kyrkoordningar m. m. före 1686, 
B. I. Cronholm, Gustaf II Adolfs historia, B. V., 1 och 2, VI, 1. 
Dybeck, Runurkunder, Stockholms län häft. 5. Linnström, Svenskt 
boklexikon, häft. 7 —16. Svenska vitterhetsarbeten från Stjern
hjelm till Dalin, B. I, XIII—XV. Beckman, Psalmhistoria, häft. 
15 och 16. Sveriges officiella Statistik: A.) Statistiska Central
byråns berättelser för 1870; N.) Hushållnings-Sällskapens berät
telser för 1870. Underdånigt Betänkande af Kommissionen för 
behandling af frågor rörande undervisningen i Matematik och Na
turvetenskap. Betänkande och Förslag af Komitéen för revision af 
Läroverksstadgan.

Sädbom, K. A. F., Adjunkt vid Lvkt: Några af Prof. C. J. Sundevall 
utgifna och af honom skänkta böcker, nämligen: Die Thierarten 
des Aristoteles; Methodi naturalis avium disponendaruin tenta
men; Conspectus avium picinarum; Om Rudbecks fogelbok; Aves 
insulæ S:ti Barthelemy et Portorico; Conspectus generis Dendroecæ 
et Certhiolæ; Handledning vid beseendet af Zoologiska Samlin
garne uti Riksmuseum, Stockh. 1872. Sädbom, Om Myodes 
Schis ticolor.

Wangstelii, A. F., Komminister, Sterbhus: Biblia Sacra Latina 1578. 
Eurenius, Atlantica orientalis eller Atlands näs 1751. Auli Gellii 
Noctes Atticæ 1644.

Wennström, J. och G., Stud, vid Lvkt: Mallet, Histoire de Dannemarc 
B. I—IX, Genéve 1787. Histoire naturelle des Végétaux B. I 
—X, Paris 1772. Schau-Platz der Natur, Wien 1746.

Wetter, E., Stud, vid Lvkt: Callet, Logaritm-tabeller, Paris 1827. Hol
berg, Navnkundige Heltinders historier, Köbenh. 1745. Hand
lingar, rörande Jubelfesten i Upsala 1793. Gamla Testamentet 
på Hebreiska.

Victorin, N. W., Bruksegare: Berlepsch, Alperna, deras natur och folk, 
Stockh. 1871.

Naturhistoriska Samlingen.
Andersson, A. P., Hemmansegarc: Hint Stork, af honom skjuten vid 

Knällinge i Sköllersta socken den 12 April detta år och aflemnad 
till uppstoppning.

Arpi, Jägmästare, Köping: Kraniet af ett lodjur samt Korallbildningar 
från Södra Amerika (Bahia).
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Cederstrøm, C., Friherre, Med. D:r. Stadsläkare i Strömstad: Flere fisk
arter, kräft-, blöt- och strål-djur frän Strömstad till inläggning i 
sprit. För denna sändning hoppas man kunna lemna i utbyte 
föremål nr läroverkets duplettsamling.

Esmark, Professor m. m., Christiania, genom läroverkets Inspektor, Dok
torn m. m. G. W. Gumælius: Torskart (Gadus Esmarkii) samt 
Kräftdjur (Geryon tridens) från Christianiafjorden.

Falk, A., Studerande: Skedand (Anas clypeata) skjuten i Mosjön, Mosjö 
socken, till uppstoppning.

Platen, Wilhelm von, Kammarjunkare, disponent af Hägerstads och Bal- 
dinge egendomar i Skåne, genom Apotekaren A. Borg härstädes: 
En utmärkt vacker hjorthud till uppstoppning.

Rettig, Brukspatron, Ringaby: Tjder (hanne) i öfvergångsdrägt, till upp
stoppning.

Sahlin, H. W., Jernvägsbokhållare, f. d. läijunge vid läroverket: Tofs
lärka, skjuten i Westerås, Mars d. år, till uppstoppning.

Myntsamlingen, 
som fortfarande benäget vårdas af Rektorn och Riddaren 

Otto Joel Gumælius.

Akademien, svenska, genom dess sekreterare, silfver, Akademiens slagna 
minnespenning (öfver Gustaf Otto Stenbock, död 1685).

Akademien, svenska vetenskaps-, genom dess sekreterare, silfver, Akade
miens sist slagna minnespenning (öfver Israel Hwasser med. pro
fessor i Upsala, död 1860).

Arpi, Erik, studerande vid läroverket, försilfrad koppar, minnespenning 
från 1784, slagen af då varande finska studerande nationen i 
Upsala öfver dess inspektor Torbern Bergman.

Ekman, Axel Alfr. Fritiof, stud, vid Ivkt, från Nysund, billon, småmynt, 
hvaraf 2 svenska, 1 norskt, 5 danska, koppar 4 mynt, messing 
en liten ärepenning.

Elgérus, Dan. Jul., fabrikör i Örebro, R. W. 0., guld, ett tyska rikets 
tjugumarkstycke (Wiirtemberg 1872) och d:o, ett tiomarks (Preus
sen 1872).

Gumælius, Karl Arvid, boktryckare och telegrafkommissarie i Örebro, sta
dens n. v. representant i riksdagens andra kammare, hvit metall, 
minnespenning öfver industri- och konstutställningen i Kiöben- 
havn 1872.

Hartman, Robert, läroverksadjunkt i Gefle, fil. doktor, silfver, ett större 
danskt mynt, Kristian IV:s från 1624.

Hasselström, Ludvig, koppar, ett par utländska mynt, billon, ett litet 
svenskt d:o.

Hushållningssällskapet, Örebro läns, genom dess sekreterare, silfver, säll
skapets belöningsmedalj.

Lindqvist, Kari Erik, stud, vid Ivkt, invisning på riksbanken å 5 rdr b:ko 
af Göteborgs diskont N:o 2 den 16 Okt. 1805.

Onämnd, nådarikets riksbankssedel tryckt i Jönköping 1870.
Svensson, S., bokbindare i Örebro, koppar, 11 svenska mynt.
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Universitetet i Kristiania genuin dess sekreterare, brons, skådepenning 
med omskrift nedtill Tromsö 1870 och på sidorna Nordland og 
Finmarken, samt, d:o, universitetets minnespenning vid Norges 
tusenårsliögtid 1872.

Victorin, N. W., brukspatron, bankdirektör i Örebro, en svensk niodaler- 
sedel af den 6 Dec. 1769.

Wætter, Anders Ax. Ludv., fångpredikant i Örebro, silfver, en mexikansk 
peso 1871.

Fornminnessamlingen..
Carlsson, K. K., Stud, vid Lvkt: en liten stenyxa, hittad på en åker vid 

Skum i Lerbäcks socken.

VI. Donationer.

Den välvilja från allmänhetens sida, af hvilken det 
Karolinska läroverket erfarit så talrika prof, och som ej 
sällan yttrat sig i storartad frikostighet, har äfven under 
detta läsår genom kärkomna gåfvor till dess understöds- 
fonder bevisat sin fortvaro. Sålunda mottog rektor Ström
berg under höstterminen från en välgörare, som önskar 
vara okänd, 2000 riksdaler till förstärkande af Sofie Bon
des stipendiefond, hvilken således nu utgör 4000 riksdaler. 
Måtte den ädle, okände gifvaren finna sin lön hos Honom, 
för hvilken intet är fördoldt!

Med eller utan skäl beskylles vår tid att lätt glömma 
tacksamhetsskulder. Den njuter af skörden, såningsman- 
nen och hans öde bekymrar ingen. Så nedlägger ej säl
lan en lärare sin själs bästa krafter, ja stundom helsa och 
lif såsom offer åt sitt kall. Några få år förgå, och hans 
minne är redan bleknadt. Desto mer glädjande är det, 
då otvetydiga tecken visa, att denna likgiltighet är sken
bar, att det blott behöfves ett ord för att väcka det slum
rande minnet till nytt lif. Den 24 Februari 1871 afled 
adjunkten vid detta läroverk Erland Herlén. «Sällan har«, 
jag tillåter mig anföra dessa ord ur årsberättelsen för 1871, 
«ett dödsfall inom vänners, kamraters och lärjungars krets 
väckt så allmän och uppriktig sorg.» Hos en af den af- 
lidnes närmaste vänner uppstod nyligen den vackra tanken 
att genom en stipendiefond, som skulle bära Herléns namn, 
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befästa hans minne vid det läroverk, som han så högt äl
skat. Planen omfattades med bifall. Större och mindre 
bidrag inflöto från många håll. Derjemte anordnades en 
konsert i Örebro kyrka till fondens förökande. Den be
redvillighet, hvarmed alla anmodade skänkte sitt biträde, 
och det stora antalet åhörare äro talande bevis, att den 
framkastade tanken fann gensvar inom hela samhället. In
samlingen kan väl ännu ej anses afslutad; men det redan 
vunna resultatet betryggar i alla händelser planens för
verkligande. Derför har det varit en glädje att redan nu 
få omnämna den angenäma förstärkning, som läroverkets 
stipendiekassa sålunda hai' att motse, om också det belopp, 
hvartill fonden kan komma att uppgå, först i nästa års
berättelse kan angifvas.

På grund af en skrifvelse från undertecknad till H. M. 
Konungens hofförvaltning har Hans Maj:t vår nu regerande 
Konung täckts i nåder förordna, att det årliga anslag af 
Ett hundra riksdaler riksmynt till Karolinska Elementar
läroverkets i Örebro stipendiekassa, som af Hans Maj:ts 
företrädare varit nämda läroverk tilldeladt, må äfven för 
innevarande år och tills vidare utgå och från Hans Maj:ts 
enskilda kassa utbetalas. Det Kongliga stipendiet, som 
allt ifrån vår nuvarande konungaätts uppstigande på tronen 
utdelats, kommer sålunda äfven hädanefter att vid hvarje 
årsafslutning blifva en kär erinran om vär älskade konungaätt.

VII. Helsotillståndet.

Redan i en föregående afdelning omnämndes, att en 
yngling i femte klassen aflidit under vårterminen. Han 
dog i lungsot. Äfven några fall af nervfeber hafva under 
samma termin förekommit, men lyckligtvis ej medfört svå
rare följder. I öfrigt har helsotillståndet bland lärjungarne 
under läsåret varit synnerligen godt, om än brytningen 
mellan vinter och vår visat sina vanliga följder i åtskilliga 
lindrigare åkommor.
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VIII. Inbjudning.
Läroverkets eforus har utsatt uppvisningarna i gymna

stik, exercis, fäktning och sång till torsdagen den 29 Maj 
och årsexamen till fredagen den 30 Maj. De förra anord
nas så, att gymnastik och fäktning förekomma middags
tiden kl. 12—2, deremot sång och exercis på eftermidda
gen från kl. 6. Den egentliga examen börjas dagen der
efter kl. 9 f. m. och fortgår till kl. 1, hvarefter flyttnin
garna afkunnas, belöningar utdelas och ungdomen hem- 
förlofvas. Prof på lärjungarnes framsteg i teckning komma 
båda dagarne att förevisas.

Då läroverkets eforus, stiftets biskop, ordensbiskopen 
och kommendören med stora korset af Kongl. Nordstjerne
orden, högvördigste herr doktor Ture Annerstedt af trägna 
och vigtiga göromål är bunden på annan ort, torde läro
verket denna gång ej få vänta sig den glädjen att se den 
stundande högtidens betydelse förhöjd genom hans när
varo. Deremot göra vi oss förvissade om, att läroverkets 
inspektor, prosten och kyrkoherden i Örebro, kommendö
ren af Kongl. Nordstjerne- och Vasa-orden, högvördige 
och höglärde herr doktor Gustaf Wilhelm Gumælius, som 
olyckligtvis genom sjukdom förhindrades att öfvervara höst
terminens afslutning, skall nu, såsom eljes alltid, i händelse 
af efori frånvaro, öfvertaga ledningen af och tillsynen öf- 
ver uppvisningarna och examen. Vördsamt anhålles ock, 
att läroverkets rektor, R. N. O., doktor J. E. Strömberg, 
dess f. d. rektor, R. N. O., doktor O. J. Gumælius, öfrige 
vetenskapernas och den allmänna undervisningens vänner 
samt ungdomens föräldrar, målsmän och anhörige måtte 
hedra denna läroverkets enkla högtid med sin närvaro.

Afgångsexamen är utsatt att börja tisdagen den 3 Juni 
kl. 8 f. m.

Nästa termin börjar torsdagen den 28 Augusti, kl. 10. 
f. m. Örebro i Maj 1873.

LARS PHRACrMÉN,
V. REKTOR VID KAROL. ELBM.-LÄROVBRKET.



Redogörelse
för Prins Oskars lägre Elementar-Läroverk i Askersund 

under läsåret 1872—1873.

Undervisningen.

Höstterminen började den 29 Augusti och afslutades den 20 
December. Vårterminen började den 15 Januari och kommer att 
afslutas den 30 Maj. I likhet med flera föregående år har den 
dagliga lärotiden varit fördelad på för- och eftermiddagarne, så att 
undervisningen, efter förrättad bön med bibelläsning, fortgått från 
kl. 7—9 och 10—12 förmiddagarne samt 2—4 eftermiddagarne, 
med undantag af Onsdags- och Lördagseftermiddagarne, då ingen 
läsning egt rum. Undervisning i gymnastik har meddelats kl. 12 
—11 efter förmiddagsläsningens slut samt i sång och ritning på 
eftermiddagarne, upptagande hvardera 3 timmar i veckan. Följande 
läroböcker hafva under läseåret blifvit begagnade: i Kristendom 
katekesen och Gagners bearbetning af Hübners bibliska historia; 
i Svenska språket Brodéns språklära och Svedboms läsebok; i Ty
ska språket Lyths språklära; i Engelska språket Mays språklära 
och läsebok; i Latinska språket Rabes språklära och läsebok samt 
Cornelius Nepos; i Matematik Euklides, Ekmans linearteckning 
samt Zweigbergks räknebok; i Naturkunskap Arrhenii Botanikens 
första grunder, Anderssons lärobok med tillhörande väggplancher 
och Sundevalls Zoologi; i Historia och Geografi Odhners svenska 
historia samt Palmblads geografi; i Teckning Väggtaflor för under
visningen i frihandsteckning l:sta kursen. De särskilta läroämnena 
hafva varit sålunda fördelade mellan läroverkets trenne lärare, af 
hvilka rektor undervisat 24 timmar och de båda andra lärarne 30 
timmar hvardera i veckan, att rektor varit lärare i matematik samt 
tyska, engelska och latinska språken i de 2 öfre klasserna, kollega 
Palmberg i öfriga ämnen inom samma klasser samt biträdande i 
latin, och kollega Helén ensam lärare i l:sta klassen. Lärjun- 
garnes skriftliga uppsatser på modersmålet samt de främmande 
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språken hafva rättats af läraren i ämnet. Till lärare i gymna
stik har rektor varit förordnad och till lärare i teckning telegraf
kommissarien Appelholm. Rektor har varit klassföreståndare för 
3:dje klassen, kollega Palmberg för 2:dra och kollega Helén för 
l:sta klassen.

Lärokurser.

Tredje klassen.

Kristendom: Katekes med förklaringar; Biblisk histo
ria; Nya Testamentet samt repetition af det 
Gamla; Bibelns böcker efter Bergs Bibelhand
bok; valda psalmer samt Botpsalmerna .... 4 timmar.

Svenska språket: Det hufvudsakligaste af Brodéns lä
robok. Uppläsning och memorering af valda 
stycken ur Svedboms läsebok jemte satslösning 
och resolution. Rättskrifning efter diktamen, 
omvexlande med en uppsats eller ett öfversätt- 
ningsprof. Stycken af Fänrik Ståls Sägner lärda
utantill........................................................................... 4 d:o.

Tyska språket: Formläran och det hufvudsakligaste af 
syntaxen, efter Lyths lärobok. Af läseboken 
st. 30—48. Skriföfningar..................... 4 d:o.

Engelska språket: Mays grammatik, formlära och syn
tax med explikationsöfningar samt st. 1—12 af 
samme författares «English reading». Ofningar 
i öfversättning från svenska................. 4 d:o.

Latinska språket: Formläran samt det vigtigaste af syn
taxen efter Rabes lärobok. Samtlige fälther- 
rarne i Cornelius med undantag af Phocion, 
Cato och Atticus. Ett hemtema i veckan ... 8 d:o.

Historia och Geografi: Sveriges historia från Gustaf 
Wasa till 1815 efter Odhners mindre lärobok; 
repetition af medeltiden. En lärjunge dessutom 
Gamla och Nyare historien efter Wennerströms 
lärobok. Geografi: Verldsdelarnes fysiska samt 
Europas politiska geografi efter Palmblad ... 6 d:o.

4
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Matematik: Euklides, bok 1—3; Aritmetik, Regula de 
tri, intresse-, rabatt-, bolags- och kedjeräkning 

Naturkunskap: Arrhenii «Botanikens första grunder».
Anderssons botanik med tillhörande väggplan- 
cher. Thedenii och Palmstrucks skolbotanik: 
de allmännaste växterna. Insamling och exa- 
minering af lefvande växter, när årstiden det 
medgifvit. Zoologi: däggdjuren efter Sundevalls 
lärobok med förevisande af väggplancher och 
Körners däggdjursplancher. En lärjunge har 
dessutom genomgått foglar, amfibier och fiskar 
samt ordningen Coleoptera bland insekterna ef
ter samma lärobok. Mineralogie: en samling 
mineralier samt berg- och stenarter hafva blif- 
vit förevisade och muntligt beskrifna. Berlins 
naturlära har blifvit genomgången med dem, 
som ej läst Latin.....................................................

Andra klassen.

Kristendom: 3:dje, 4-.de och 5:te hufvudstyckena af Ka
tekesen; Biblisk historia; Nya Testamentet; 
valda psalmer.............................................

Svenska språket: Brodéns språklära: om verbet och 
dess böjning; rättstafningsläran och repetition 
af l:sta klassens kurs. Ofningar i satslösning 
och resolution. Rättstafning efter diktamen. 
Stycken af Fänrik Ståls sägner lärda utantill . .

Tyska språket: Formläran med dithörande explikations- 
öfningar samt 12 st. af läseboken efter Lyths 
lärobok. Muntliga öfversättningar från svenskan 

Engelska språket: Formläran samt styckena 1—27 af 
läseöfningarna efter Mays lärobok......

Latinska språket: Formläran jemte explikation efter 
Rabes läroböcker. Skriföfningar efter Törne- 
bladhs elementarbok .......... ........................

Historia och Geografi: Sveriges historia från Gustaf 
Wasa till Ulrika Eleonora efter Odhners läro

timmar.

4 d:o.

4 d:o.

4 d:o.

4 d:O.

4 d:O.

8 d:O.
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bok. Geografi: Tysklands, Nederländernas, Bel
giens, Scliweitz’, Pyreneiska halföns och Ita
liens politiska samt repetition af Europas fy
siska geografi efter Palmblad................................ 6 timmar.

Matematik: Geometri: Euklides prop. 1—41 af l:sta 
boken; Aritmetik: vanliga bråk och decimalbråk 
samt deras tillämpning på sorter.......... 6 d:o.

Naturkunskap: Botanikens första grunder: till frukten 
jemte sexualsystemet. Anderssons botanik och 
väggplancher. Insamling och examinering af 
lefvande växter. Berlins Naturlära med dem, 
som ej läst latin...................................... 2 d:o.

Välskrifning: efter Menzers förskrift................................ 2 d:o.

Första klassen.

Kristendom: Första hufvudstycket af Katekesen samt 
Gamla Testamentets berättelser efter Hübners 
lärobok............................................................ 4 d:o.

Svenska språket: Formläran till verbet samt läran om 
satsen och dess delar efter Brodéns lärobok; 
rättskrifningsöfningar efter Almqvists rättstaf- 
ningslära jemte öfningar i innanläsning .... 6 d:o.

Tyska språket: Formläran till verbet med motsvarande 
explikationsöfningar efter Lyths lärobok .... 4 d:o.

Historia och Geografi: Fäderneslandets historia till Gu
staf Wasa efter Odhner samt Skandinaviens, 
Danmarks och Rysslands politiska geografi ef
ter Palmblad .............................................. 6 d:o.

Matematik: Quatuor species i enkla tal och sorter ef
ter v. Zweigbergks räknebok; Askådningsläran 
efter Bergius samt definitioner, axiom och 
postulat efter Euklides; disputationsöfningar i 
hufvudräkning............................................. 6 d:o.

Naturkunskap: Afdelningarna 4—9 af Berlins Natur
lära; Europas fysiska geografi.............. 2 d:o.

Välskrifning: efter Menzers förskrift................................ 2 d:o.
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Lärjungame.

Deras antal var vid sistlidna läseårets slut 36; derutaf åter- 
kommo vid innevarande läseårs början 28 och inskrefvos 6, så att 
antalet utgjort under höstterminen 34, hvaraf i 3:dje klassen 6, 
i 2:dra 17, i l:sta 11. Under vinterferierna afgingo från 3:dje 
klassen 1, från 2:dra kl. 3, från l:sta kl. 2, tillsammans 6, och 
inskrefvos 7 i l:sta klassen vid vårterminens början, så att antalet 
under vårterminen utgjort 35. Af de vid läseårets början af- 
gångne hafva 5 afgått för att fortsätta sina studier vid Örebro 
Högre Elementarläroverk, af hvilka 1 blifvit intagen i 5:te klas
sen, 2 i 4:de och 2 i 2:dra af nämnda läroverk,. De öfriga hafva 
afgått utan anmäld afsigt vid afgången. Af de under vinterferi
erna afgångne har ingen afgått till annat läroverk. Af 3:dje 
klassens lärjungar har 1 och af 2:dra klassens 3 åtnjutit under
visning i latin.
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Undervisningsmaterielen.

Biblioteket har ökats med några af staten skänkta böcker, 
livarjemte. för läroverkets egna medel inköpts några vid undervis
ningen begagnade läroböcker och kartor, som blifvit till låns ut- 
lemnade åt obemedlade lärjungar-

Examina.

Höstterminen afslutades med offentlig examen d. 20 Decem
ber, och har examen för innevarande vårtermin blifvit utsatt till 
Fredagen d. .30 Maj.

Askersund den 10 Maj 1873.

V. TH. ALMSTEDT,
LÄROVERKETS REKTOR.




