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Redogörelse
för Karolinska Elementar-Läroverkets verksamhet under 

läsåret 1873 Augusti—1871 Juni.

I föregående årsberättelse uttryckte undertecknad det hopp, 
att den allvarliga sjukdom, som vid tiden för dess utgif- 
vande redan under ett års tid hemsökt läroverkets rektor, 
R. N. O., D:r J. E. Strömberg, och hindrat honom att 
sköta så väl den närmaste styrelsen af läroverket som un- 
dervisningsskyldigheten, skulle häfvas genom den mildare 
årstidens välgörande inverkan. Detta hopp gick dock icke 
i fullbordan. Äfven under detta läsårs båda terminer har 
läroverket nödgats sakna sin förr så kraftige och outtrött
lige ledare, som likväl fortfarande med nöje egnat de 
stunder, då plågorna lemnat honom ro, dels till det ho
nom alltid så kära läroverkets tjenst, dels åt en verk
samhet såsom läroboksförfattare, genom hvilken hans trägna 
studier och rika erfarenhet såsom lärare sannolikt skola 
sprida gagn i en ännu vidsträcktare krets än hittills. Läro
verkets eforus har fortfarande hedrat mig med det ansvars
fulla förtroendet att under rektors tjenstledighet uppehålla 
rektorsgöromålen, och det är mig en glädje att erkänna, 
att vid fullgörandet af mitt ingalunda lätta och bekymmer- 
fria värf jag äfven under detta år haft ett godt stöd hos 
läroverkets rektor och i det aldrig rubbade goda förhållan
det oss emellan, likasom i öfrige kamraters vänskap och 
välvilja.

Äfven en annan förhoppning, som uttalades i inled
ningen till föregående års berättelse, har i dessa dagar 
strandat. Fortsättningen af Örebro skolas historia kan af 
förekomna anledningar icke detta år utkomma. För de 
svårigheter och hinder, som förklara detta dröjsmål, redo
gör författaren sjelf i efterföljande uppsats.
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«Då utgifvaren af de Blad ur Örebro skolas historia, af 
hvilka tvenne häften uti Karolinska läroverkets program 
hittills utkommit, och ett tredje häfte nu borde uti inne
varande års program vara synligt, vårterminen 1867 på
träffade de makulaturpappersbundtar, som gåfvo första upp
slaget till detta arbete, antog han, att hans befattning med 
tillvaratagandet och ordnandet m. m. af materialier till 
Örebro skolas historia skulle upptaga på sin höjd fjorton 
dagar eller tre veckor. Det visade sig likväl snart, sedan 
arbetet blifvit börjadt, att icke ens hela terminen förslog 
till dess utförande. Nu har det upptagit icke blott en 
hel mängd läse- och mellanterminer, utan nästan alla ut- 
gifvarens från tjenstegöromål lediga stunder under alla 
dessa åren intill 1873; och ändock har arbetet icke i tryck 
längre framskridit än ett stycke in på 1600-talet. Hvad 
kan orsaken vara till en sådan senfärdighet? Icke bri
stande flit; ty utg. har arbetat ihärdigt och med god håg, 
och är van att taga vara på tiden. Men orsaken är, dels 
att utg:s tid varit splittrad och af andra göromål strängt 
upptagen, dels att materialierna till skolhistorien hafva 
ökat sig, och uppgiften derigenom fått en allt större om
fattning. Under sistnämnda förhållanden växer arbetet på 
ett fruktansvärdt sätt arbetaren under händerna. Han har 
tagit för sig för mycket; men han har gått för långt för 
att gå tillbaka, hvarigenom den möda, han nedlagt, skulle 
blifva utan annan frukt, än att han för egen del förvärf- 
vat någon kännedom inom ett förut föga bearbetadt om
råde. Resultatet blir emellertid, att bearbetandet och re
digerandet af de samlade materialierna erfordrar en vida 
rymligare tid än de spridda stunder, som en skollärare, 
efter tjenstegöromålen och dertill hörande korrigerings- 
skyldighet af bortåt 30 scripta för hvarje vecka med läro
verkets afgångsafdelning, kan hafva att för sin egen räk
ning disponera.

«Det förhåller sig med historieforskningen så, som med 
hvarje föremål för det menskliga arbetet, att man, enligt 
principen om arbetets fördelning, har bästa utsigt att gå i 
land med hvad man företager sig, om man strängt be



3

gränsar sin uppgift och inskränker sig till någon specialitet 
eller detalj. En sådan detalj kan ju äfven den anspråks
lösa historien om en svensk småstadsskola vara. Men att 
skrifva en sådan liten historia, eller blott att samla bidrag 
dertill, blir ett långt svårare och mera tidsödande arbete 
än man från början föreställer sig. Vi skola visa detta 
genom anförande af några enkla faktiska förhållanden.

«En historisk framställning, om den skall göra anspråk 
på tillförlitlighet, måste grunda sig icke på hörsagor eller 
anteckningar från senare tider, utan på originalkällor. 
Yngre anteckningar och berättelser, der sådana finnas, 
kunna lemna en möjligtsvis dyrbar och förträfflig ledning 
för undersökningen, men grundkällor få de ej vara. Då 
frågas: hvilka äro de originalhandlingar, på hvilka man här 
har att stödja sig, och hvar äro de att hemta? Svaret på 
båda dessa frågor är, hvad beträffar för handen varande 
ämne, temligen litet uppmuntrande. «Originalhandlingarne» 
äro, att börja med, till antalet få samt till innehållet yt
terst magra och föga upplysande, och, hvad ännu värre är, 
saknas helt och hållet under längre tider. De utgöras 
kanske af några gamla räkningar, bref, inventariiförteck- 
ningar, betyg, profsidor, examenspensa, protokoll och rätte
gångshandlingar o. s. v. Detta är allt; och deraf synes 
naturligtvis icke mycket kunna göras. Och dock kan nå
got till utseendet så värdelöst, som t. ex. en gammal räk
ning, erbjuda material eller lemna en uppslagsända till en 
mängd rätt märkliga notiser, någon gång till en hel liten 
kulturbild. Räkningen eller notan var för den, som ut- 
skref den samma, blott en redogörelse, verifikation, qvit- 
tens eller minnesanteckning, för att visa hvart penningarne 
tagit vägen. För den efterkommande, som några århun
draden senare påträffar den, är den en historisk källa, 
som gifver kanske namn på en eller flera af skolans män, 
eller på personer kontribuerande till något skolans ända
mål, eller gifver upplysning om huru det tillgick vid ett 
«Collats» på 1600-talet, hvilka varor i mat och dryck som 
förtärdes, huru stort eller litet varupriset och penningvär
det var, m. m. På samma sätt är en gammal inventariilista, 
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för sin tid blott ägande betydelsen af en uppteckning om 
hvad man mottagit och var skyldig att aflemna, för efter- 
verlden en ofta rörande naiv beskrifning, hur det såg ut 
den tiden i en skole-mästares tarfliga embetsgård, med 
dess stuga och kammare, samt ytterst primitiva inredning 
och möblering, eller i sjelfva skolestugan, med dess lika 
anspråkslösa inventarier och undervisningsmateriel.

«Sedan man kommit under fund med detta och dylikt, 
samt börjat blifva varm för saken, så blir nästa fråga: 
hvar finnas flera källor af samma art, som kunna tjena 
till upplysning och komplettering? Det föreliggande pro
blemet är, i all sin anspråkslöshet, i viss mån ett historiskt 
restaurations- eller rekonstruktionsarbete, af fragmenter, som 
först måste mödosamt sammanletas, och derefter så godt 
sig göra låter till ett helt hopfogas. Men hvar äro dessa 
fragmenter, detta behöfliga ytterligare historiska material, 
att finna? Möjligtvis bland kyrkans handlingar? Man får 
höra efter hos presterskap och kyrkobetjening, får komma 
in i sakristian, och se hvad den har att erbjuda. Kanske 
något, kanske intet. Det senare var här fallet. Vidare 
t. ex. på Rådstugan, bland dess gamla protokoller och 
«Tänckieböcker»? Här lyckas det måhända bättre. Fin
nes någon arkivkatalog, så är det en god sak. Det finnes 
sällan. Således blir uppgiften under några dagar eller 
veckor, om man har någon tid att disponera, att med till— 
hjelp af stege o. s. v. nedtaga en packe, bundt eller foliant 
i sender från hyllorna, och efter omständigheterna genom- 
bläddra dess innehåll, samt der något påträffas excerpera, 
transsumera och kopiera; hvarvid den ofta ytterst hård- 
lästa «gammalsvenska» pikturen till en början gör afskrif- 
varen förtviflad. Skörden blir emellertid i förhållande till 
mödan temligen ringa. Åtskilliga vinkar och anvisningar 
hafva dock erhållits. Vissa data och fakta börja att klarna. 
Men mycket fattas ännu. Man söker upplysning i större 
och rikhaltigare samlingar t. ex. riksarkivet, konsistorii 
arkiv, universitetets handskrift-samlingar o. s. v. Nu blir 
en tid af brefskrifning till alla möjliga personer, som kunna 
antagas vara villiga eller i stånd till att lemna upplysnin
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gar, anskaffa afskrifter o. s. v. Men vanligtvis äro desse 
mer än tillräckligt för egen räkning upptagne, för att 
kunna åtaga sig ett besvärligt och mödosamt arbete för 
andra, och många svårigheter möta, till dess man slutligen 
påträffar någon eller några, som både kunna och vilja 
oegennyttigt uppoffra sig af intresse för saken. * Emeller
tid måste man förr eller senare personligen resa till ort 
och ställe, när tillfälle dertill kan beredas. Tid, arbete, 
kostnad! Man fortgår emellertid. «Vägen går framåt, den 
går ej tillbaka». Trägen vinner. Man gör på sistone kan
ske rätt rikhaltiga fynd, relatift taladt. Man påträffar i 
hög grad upplysande protokoll, embetsskrifvelser och bref 
till, från och om skolemästare och skolepersoner; och man 
återkommer försedd med ganska försvarliga packor af ex
cerpter, transsumter och afskrifter. Ännu är intet ord 
skrifvet, som kan omedelbart tryckas. Materialierna, af 
ytterst brokigt och olika vigtigt innehåll, samt från skilda 
tider, skola nu ordnas, för att kunna bearbetas. Dertill 
hörer, att först och främst till tiden bestämma de ofta tal
rika handlingar, koncepter m. m., som äro utan årtal och 
namn. En uppmärksam undersökning af innehållet måste 
då gifva ledning, dernäst möjligen handstilen, om den hö
rer till antalet af dem man lärt känna, ofta äfven sjelfva 
papperets beskaffenhet. Sedan tiden är bestämd, åtmin
stone approximativt, följer i ordningen att uppgöra en 
fullständig kronologisk förteckning öfver samtliga hand
lingarne. Dennas vidlyftighet och brokighet nödvändiggör 
ett alfabetiskt personal- och realregister med hänvisning 
till de samlade källorna, och man är omsider färdig att 
börja redigera den uppsats, som skall tryckas; välförstå- 
endes sedan man först kommit på det klara med inne
hållet, och så lyckats kombinera de spridda data och fakta,

* Särskildt har utgifvaren skäl att med vördnadsfnli tacksamhet nämna 
sin gamle vän och forne lärare, den mångsidigt lärde Lektor H. Aminson i 
Strengnäs, hvilken icke allenast tillhandagått ntg. med rad och upplysningar, 
utan äfven dels med egen hand afskrifvit en stor mängd mestadels svårlästa 
äldre originalhandlingar från Strengnäs konsistorii arkiv, dels ombesörjt nog
granna och af honom sjelf kollationerade afskrifter af alla om Örebro skola i 
någon mån upplysande handlingar, hvilka hittills blifvit i konsistoriiarkivet 
påträffade.
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att man kan se den tid, som skall skildras, i någon mån 
åskådligt för sina ögon, och på grund af denna åskådning 
söka på papperet berätta, hvad man sett eller trott sig 
se; alltid hänvisande till sjelfva originalen, och så vidt 
ske kan begagnande dessas ordasätt, hållande sig vid tids- 
färgen, samt bemödande sig om den objektivitet i fram
ställningen, den opartiskhet, pietet och humanitet vid refe
rerandet af tidens och personernas brister och ofullkomlig
heter, som utan tvifvel höra till berättarens främsta pligter.

«Sådan har ungefärligen varit gången af det arbete, 
som under en oväntadt lång tid varit för utgifvaren en 
visst icke oangenäm, men öfver all beräkning tidsödande 
sysselsättning, ofta mött af tillstötande vidrigheter. De 
yttre omständigheterna för en skollärare i andra lönegra
den kunna vara sådana, att han behöfde använda sin le
diga tid på ett i ekonomiskt afseende mindre lönlöst ar
bete, och att således en uppoffring af en lång och dyrbar 
tid icke kunnat undgå att vara kännbar. Hvad utgifvaren 
beträffar, har detta varit fallet i synnerhet derigenom, att 
de pastoralexamensstudier, han sedan längre tid tillbaka 
tänkt sig såsom sin uppgift, blifvit under flera år undan
skjutna, och utsigterna till en mindre beroende ekonomisk 
ställning i samma mån försenad. Men utg. känner sig 
rikligen belönad, om han kunnat uträtta någonting gagne- 
ligt, hvarjemte det i hög grad välvilliga bedömmande, 
hans arbete rönt, utgör för honom en kraftig uppmuntran 
att efter allra bästa förmåga söka bringa detsamma till 
fullbordan.

«I detta afseende hade undertecknad i det längsta 
hoppats, att redan uti innevarande program kunna med
dela ett tredje häfte af detsamma. Vidlyftiga förarbe
ten till ett sådant hafva hela tiden pågått. Samlandet af 
materialier, hufvudsakligen ur Strengnäs konsistoriiarkiv, 
har skett under sommarmellanterminerna båda åren 1872 
och 1873. Dessa samlingar utgöra i manuskript 2:ne större 
packor in folio, och endast den utförliga kronologiska för
teckningen öfver alla dessa handlingar upptager 12 medel
måttigt tätt skrifna ark.O
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«Då undertecknad förleden höst, efter omsider absol- 
verad pastoralexamen, återvände till Örebro, blef icke lång 
tid för arbete på skolhistorien, emedan han, från och med 
slutet af November och oafbrutet under December och 
Januarii månader, på grund af en tidigare förbindelse till 
en högt aktad förläggare, upptogs af ett annat arbete, 
hvilket nyligen lemnat pressen, I början af innevarande 
termin återtogs emellertid efter omständigheterna skol
historien, men måste afbrytas, då det visade sig omöjligt 
att medhinna alla de talrika scripta för hvarje vecka, som 
höra till utgifvarens korrigeringsskyldighet, och hvarvid 
något biträde på intet sätt kunde erhållas. Som emellertid 
sjelfva redaktionsarbetet af de skolhistoriska antecknin- 
garne, sedan materialierna äro samlade, ordnade och ge- 
nomstuderade, går jemförelsevis raskt, och mycket kan 
medhinnas, om man eger några dagars sammanhängande 
och odelad tid, så hyste utg. den förhoppning, att i ve
derbörlig tid kunna prestera ett om ock något kortare 
häfte till innevarande program, i fall en tjenstledighet af 
omkr. 6 dagar kunde beredas under den tid, då profskrif- 
ningarne för afgångsexamen påginge, och under hvilken 
tjenstegöromålen mestadels inskränka sig till öfvervaknings- 
skyldigheten under skrifningarne. Men då äfven detta be
fanns overkställbart, så återstod intet annat, än att uppgifva 
förhoppningen att uti innevarande års program meddela 
fortsättningen af skolhistorien, hvilken således, mot utg:s 
vilja och lifliga önskan, måste anstå till ett följande pro
gram, så vida icke dessförinnan någon förläggare skulle vara 
benägen att öfvertaga arbetet i sin helhet. Till det häfte, 
som nu skulle utkomma, höra bland annat trenne delvis 
redan färdiga historiskt-topografiska kartor öfver Örebro 
på olika tider, samt åtskilliga likaledes färdiga, i trä skurna 
illustrationer, hvilka utan kostnad för skolkassan blifvit 
utförda. Skulle någon förläggare erhållas, så vore det till 
arbetets fördel äfven derigenom, att de redan utgifna häf
tena då kunde sammanarbetas till ett helt, och framställ
ningssättet lämpas för en något vidsträcktare publik än 
det fåtal, som han beräknas intressera sig för program- 
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afhandlingar. Emellertid hyser utgifvaren den tillförsigt, 
att, om tid och förmåga förunnas, åtminstone nästa år vid 
denna tid kunna inför skolans vänner och gynnare fram
lägga resultaten af sina ytterligare bemödanden inom ett 
område, hvilket fortfarande som hittills utgör föremål för 
hans icke tröttnande interesse.

Örebro d. 7 Maj 1874. K. F. Karlson.»

I. Undervisningen.

Höstterminen 1873 började torsdagen den 28 Augusti 
och fortgick 16 veckor och 2 läsdagar till fredagen den 19 
December. Vårterminen 1874 vidtog efter en månads le
dighet tisdagen den 20 Januari. Då således läsårets ännu 
gällande längd, 36 läsveckor, fylles med fredagen den 5 
Juni, har eforus till denna dag utsatt vårterminens af
slutning.

Den dagliga lärotiden synes af medföljande läsord- 
ning. Olikheterna mellan klasserne i detta afseende hafva 
införts för att kunna förlägga alla gymnastiköfningar till ÖQ O./ O
förmiddagarne, utan att någon klass skulle för gymnastiken 
nödgas gå ännu en gång fram och tillbaka mellan hemmet 
och skolan. Derjemte hafva första klassens lärjungar vun
nit den stora fördelen att ej behöfva infinna sig i skolan 
förr än kl. 8, då deras undervisning efter en kort bön i 
deras egna lärorum omedelbart vidtagit. Läroverkets öf- 
riga lärjungar hafva fortfarande haft gemensam bön med 
sång och bibelläsning från kl. 6 t. 40 m. till kl. 7 f. m. 
Under de lektioner på halfannan timme, af hvilka detta 
läsår blott 2 i veckan förekommit inom hvardera afdelnin- 
gen af första, men 2 om dagen i andra och tredje klassens 
afdelningar, har fortfarande i första klassen ett litet uppe
håll varit föreskrifvet och i andra klassen tillåtet. Gemen
sam gudstjenst för hela läroverkets ungdom har fortfa
rande hållits i högtidssalen hvarje söndag kl. 12—1, hvar- 
vid lektor Granell, som äfven meddelat undervisning åt
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W Wikander.

T li n r « d n ff*. Freda g. Lördag.
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årets nattvardsungdom, skött predikoskyldigheten mot be
frielse från deltagande i rättandet af ungdomens skrif- 
öfningar.

Från skolstadgans föreskrifter om timfördelningen mel
lan ämnena har äfven i år gjorts det vid detta läroverk 
vanliga undantaget, nemligen att de båda lärarne i natur
kunskap erhållit hvar sin timme i veckan i stället för en 
gemensam uti sjette öfre klassen och sjette nedre real
klassen. På latinafdelningen har (för dem som läsa gre
kiska) den andra timmen tagits från grekiska språket, på 
realafdelningarna från modersmålet.

Första och andra klasserna hafva varit fördelade på 
två afdelningar hvardera, hvilka detta oaktadt hafva varit 
nästan för stora, i synnerhet den andra klassens, som höst
terminen tillsammans bestodo af 80 och vårterminen af 
83 lärjungar. Vid genomförandet i dessa båda klasser af 
den nya undervisningsplanen hafva endast kurserna i geo
grafi föranledt någon svårighet, för hvars afhjelpande en 
mindre fullständig lärobok tyckes böra införas. Af den 
klassiska linien hafva tredje, fjerde, femte och sjette nedre 
klasserna varit delade, och till grund för delningen har, 
hvad de tre sist nämnda beträffar, fortfarande användts 
befrielsen från grekiska språkets läsning. Ingen realafdel- 
ning har behöft delas, och i sjette och sjunde klasserna, 
hvilkas realafdelningar äro små, har fortfarande, ehuru un
der ett mindre antal lästimmar än de närmast föregå- 
ende åren, undervisningen för båda linierna delvis eller 
helt och hållit varit gemensam i sådana ämnen, der det 
utan olägenhet kunnat ske.

Eedan mot slutet af föregående läsår tillsattes af lä
rarekollegiet en kommitté under rektor Strömbergs ord
förandeskap för att utarbeta ett förslag till en mer tids
enlig möblering i lärorummen. Sedan denna kommitté 
inhemtat underrättelser och anskaffat modeller från flere 
håll, öfverlemnades frågan i början af innevarande vår
termin till kollegiets afgörande, som beslöt, att nya skol- 
möbler, allt efter som tillgångarna tilläto, skulle anskaf
fas för hela läroverket och till en början för de högsta 
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klasserna. I afseende på stolar bestämde man sig für Up
salamodellen, och i afseende på pulpeter, åtminstone hvad 
den första beställningen beträffar, för en förändring af de 
vid Upsala läroverk använda, så att skifvan göres flyttbar 
och en klaff anbringas för lättare tillträde till lådorna. 
Idéen till dessa förändringar hemtades från en af rektor 
Sandberg uppfunnen modell. Utom gjutgodset till sto- 
larne, hvilket levererades af fabrikör Halldin, utföres det 
öfriga arbetet af en annan Orebrobo, snickaren Lundberg. 
En stol kommer fullt färdig att kosta 6 kronor 60 öre, en 
pulpet 10 kronor 25 öre, en pall 75 öre.

II. Lärare.

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. H. 
LUND har meddelat undervisning uti Historia och 
Geografi inom 6:te nedre latinklassen samt hela 6:te 
öfre och 7:de klasserna, tillsammans 21 t:r. Rättat, 
gemensamt med adjunkten Ljungberg, 6:te öfre klas
sens svenska skriföfningar. Föreståndare för 6:te 
nedre klassen (A).

Lektor, D:r J. I. BRODÉN, har meddelat undervisning 
uti Filosofisk propedevtik inom 7:de klassen, uti Skan
dinaviska språk samt Skönlitteratur inom 5:te real
klassen samt hela 6:te och 7:de klasserna, tillsam
mans 20 t:r. Rättat hela 7:de klassens svenska skrif
öfningar. Föreståndare för 6:te nedre klassen (B).

Lektor, D:r O. F. ENGLUND: uti Franska språket inom 
6:te öfre latinklassen samt hela 7:de klassen, till
sammans 18 t:r. Rättat de franska skriföfningarna.
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Föreståndare för 6:te ofre latinklassen. Tjenstledig 
under en månad i början af höstterminen. Vikari
erande: Språkläraren S. G. WALLSTRÖM.

Lektor, R. N. O., D:r K. HARTMAN: uti Fysik och Kemi 
inom 6:te och 7:de, uti Mineralogi inom 7:de klas
sen, samt uti Naturkunskap (Botanik) inom 6:te öfre 
klassen, tillsammans 21 t:r. Granskat hela 6:te klas
sens herbarier samt vårdat läroverkets fysikaliska 
kabinett och Musei botaniska, mineralogiska och 
paleontologiska samlingar. Föreståndare för 7:de 
nedre latinklassen.

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 större delen af 6:te öfre klassens latinska 
skriföfningar. Föreståndare för 7:de öfre latinklassen.

Lektor, D:r K. F. KARLSON: uti Latinska språket inom 
6:te öfre och 7:de klasserna, tillsammans 20 t:r. 
Rättat 7:de öfre klassens latinska skriföfningar. 
Tjenstledig, för afläggande af pastoralexamen, under 
de tre första veckorna af höstterminen.

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 20 
t:r. Predikat vid de gemensamma gudstjensterna 
och handledt årets nattvardsungdom inom lärover
ket. Föreståndare för 5:te klassen (B).

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 och 5:te klassernas lär
jungar samlade herbarier samt vårdat Musei zoolo
giska afdelning.

Adjunkt, D:r J. W. MOBACK: uti Kristendom inom 2:dra 
och 3:dje klasserna, 4:de latinklassen samt 5:te och 
6:te nedre realklasserna, tillsammans 26 t:r. Rättat, 
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gemensamt med adjunkten Wikander, 6:te nedre 
klassens latinska skriföfningar.

Adjunkt, D:r P. A. WIKANDER: uti Matematik inom 
3:dje (1), 4:de, 5:te och 6:te nedre (A) latinklasserna, 
tillsammans 24 t:r. Rättat en del af 6:te öfre klas
sens samt, gemensamt med adjunkten Moback, 6:te 
nedre klassens latinska skriföfningar. Föreståndare 
för 5:te klassen (A).

Adjunkt, D:r P. J. HELLBOM: klasslärare inom 2:dra 
klassen (1), uti alla ämnen utom kristendom och 
välskrifning, tillsammans 27 t:r. Rättat 4:de real
klassens svenska skriföfningar. Föreståndare för 
2:dra klassen (1).

Adjunkt, D:r K. J. H. LUND, tjenstgörande lektor i hi
storia och geografi under båda terminerna. Vika
rierande adjunkt Fil. Kand. J. G. SPANGENBERG: 
klasslärare inom 2:dra klassen (2), uti alla ämnen 
utom kristendom, naturkunskap och välskrifning, 
samt dessutom uti Matematik inom 3:dje latinklas
sen (2). Rättat 5:te klassens (B) svenska skriföf
ningar. Föreståndare för 2:dra klassen (2).

Adjunkt, D:r K. F. A. LJUNGBERG: uti Grekiska språ
ket inom 4:de och 6:te nedre klasserna, uti Svenska 
språket inom 4:de klassen (A och R) och 5:te latin
klassen, samt uti Kristendom inom 4:de realklassen, 
tillsammans 25 t:r. Rättat, gemensamt med adjunk
ten Lund, 6:te öfre klassens svenska skriföfningar. 
Föreståndare för 4:de klassen (A).

Adjunkt, D:r N. K. W. GELLERSTEDT: uti Matematik 
inom 5:te och 6:te nedre realklasserna, 6:te nedre 
klassen (B) och hela 6:te öfre klassen, tillsammans 
25 t:r. Rättat de matematiska arbetena inom 7:de 
nedre klassen.

Adjunkt, D:r F. HÖGBERG: klasslärare i lista klassen 
(1), tillsammans 27 t:r. Rättat de svenska skriföf- 
ningarna i 5:te klassen (A). Föreståndare för l:sta 
klassen (1).
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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 klas- 
sen (B ocli R). Föreståndare för l:sta klassen (2).

Adjunkt, D:r R. A. H. AFZELIUS: uti Engelska språket 
i 7:de klassen och 6:te öfre realklassen, uti Franska 
språket i 6:te öfre realklassen samt uti Tyska språket 
i 6:te öfre klassen, tillsammans 24 t:r. Rättat alla 
de engelska skriföfningarna och de tyska i 6:te öfre 
realklassen. Föreståndare för 7:de och 6:te öfre 
realklassern a.

Adjunkt, D:r O. A HIRE: 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 27 t:r. Rättat 5:te 
realklassens svenska skriföfningar. Vårdat lärover
kets bibliotek. Föreståndare för 4:de realklassen.

Adjunkt A. G. SANDAHL: uti Latinska språket inom 4:de 
och 5:te klasserna, tillsammans 26 t:r. Rättat 4:de 
klassens latinska skriföfningar. Föreståndare för 
4:de klassen (B).

Adjunkt, D:r K. F. ELMQVIST: uti Engelska språket 
inom 3:dje, 4:de och 5:te klasserna, uti Tyska språket 
inom 4:de klassen (B) samt uti Naturkunskap) inom 
3:dje realklassen, tillsammans 25 t:r. Rättat 4:de 
latinklassens svenska skriföfningar. Föreståndare för 
3:dje realklassen.

Adjunkt, D:r K. O. EKELUND: uti Franska och Tyska 
språken inom 4:de och 5:te klasserna, tillsammans 
26 t:r. Rättat 4:de och gemensamt med adjunkten 
Helleday, 5:te realklassernas tyska skriföfningar. 
Föreståndare för 5:te realklassen.

Adjunkt, D:r B. G. F. HELLEDAY: uti Engelska, Fran
ska och Tyska språken inom 6:te nedre klassen samt 
uti Engelska språket äfven inom 6:te nedre klassen 
(B), tillsammans 25 t:r. Rättat 6:te nedre och, ge
mensamt med adjunkten Ekelund, 5:te realklasser
nas tyska skriföfningar. Föreståndare för 6:te nedre 
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realklassen. Tjenstledig under 3 veckor i början 
af vårterminen. Vikarierande: Språkläraren S. G. 
WALLSTRÖM.

Adjunkt, Fil. Kand. A. G. SUNDBLAD: uti Historia och 
Geografi, inom 3:dje klassen, uti Latinska språket 
inom 3:dje latinklassen (1) samt uti Vcilskrifning 
inom l:sta och 2:dra klasserna, tillsammans 26 t:r. 
Rättat, gemensamt med kandidaten Thielers, 5:te 
klassens latinska skriföfningar. Föreståndare för 
3:dje latinklassen (1).

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

Extra lärare, Fil. Kand. E. A. RÅLÉN: uti Historia och 
Geografi inom 4:de och 5:te klasserna samt 6:te ne
dre realklassen, tillsammans 26 t:r. Rättat de sven
ska skriföfningarna i 6:te nedre klassen (A).

Extra lärare, Fil. Kand. N. THIELERS: uti Svenska språ
ket inom hela 3:dje klassen och 4:de klassen (B), 
uti Tyska språket inom 3:dje latinklassen samt uti 
L,atinska språket inom 3:dje klassen (2), tillsammans 
27 t:r. Rättat, gemensamt med adjunkten Sund
blad, 5:te klassens latinska skriföfningar. Förestån
dare för 3:dje latinklassen (2).

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

tillsammans 15 t:r.
Gymnastiklärare K. T. WARENBERG, tjenstledig. Vi

karierande, Löjtnanten vid Kongl. Nerikes Rege
mente O. W. FALKMAN: uti Gymnastik, Exercis 
och Målskjutning, tillsammans 20—24 t:r. Tjenst- 
förrättande från den 29 April till vårterminens slut: 
Löjtnanten vid samma Regemente C. C. VOGEL.

Ritlärare, Ingeniören, innehafvaren af medaljen «Litteris 
et Artibus» A. KJELLSTRÖM: uti Teckning, 14 
t:r. Biträdande lärare i teckning: Eleven vid Sköna 
konsternas Akademi K. O. LINDBLOM, 16 t:r.
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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.

För genomgående af profår hafva under höstterminen 
Filos. Kandidaterne K. E. Törnstrand, J. Hellberg och 
L. C. Lindblom samt under vårterminen de två senare, på 
grund af befallning från chefen för Ecklesiastik-Departe- 
mentet, vistats vid läroverket samt afhört och deltagit uti 
undervisningen.

III. Läijungame.

De 22 lärjungar, som vårterminen 1873 förklarats be
rättigade till den muntliga afgångsexamens undergående, 
blefvo alla godkände i densamma. Afräknas dessa 22 från 
de 468, som vid förra läsårets slut funnos vid läroverket 
närvarande, återstå 446. Vid detta läsårs början anmälde 
sig af läroverkets forna lärjungar 381. Af de uteblifne af- 
gingo enligt uppgift: till Arboga elem.-läroverk 1 (H. D. 
Stenström); till Stockholms gymnasium 1 (J. K. Söderlund); 
till Upsala privata elem.-läroverk 1 (K. H. U. von Schef
fer); till Westerås elem.-läroverk 1 (J. A. Jansson); till 
förberedande studier för inträde vid Teknologiska institu
tet 3 (S. Svedberg, O. J. Svedberg, K. J. Olsson); till 
Chalmerska slöjdskolan 1 (E. G. Lewerentz); till härva
rande Tekniska skola 14 (A. V. Cassel, G. L. Hammar
ström, H. H. Ljunggren, P. V. G. Wallqvist, K. H. Watz, 
A. F. H. Öhrvall, J. E. Forsslund, J. A. F. Arsenius, 
K. J. A. Tersmeden. H. N. Egneil, D. Eriksson, B. V. 
Borg, E. Kihlmark, D. G. Elgérus); till handelsskola i 
Stockholm 1 (A. Eriksson); till handelskontor 1 (K. E. Ed
ström); till handel 3 (K. E. Lindqvist, K. A. Johansson, 
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J. V. Hammarström); till bruk 1 (J. T. Magnusson); till 
näringarne 2 (H. K. Nyström, E. J. Åkerblad); till jern- 
vägarne 8 (G. A. Blomberg, J. G. Price, E. R. Lundholm, 
K. O. Jansson, J. A. E. Lindell, A. E. Finnberg, A. M. 
Kalling, K. E. Borg); för tilltänkt flyttning till Brasilien 
1 (K. E. Rosén).

Sedan vid innevarande läsårs början 99 blifvit nyin- 
skrifne, uppgick lärjungeantalet till 480. Under höstter
minen afgingo till apotek 1 (K. V. Fröberg), till yrke 1 
(K. E. Löthgren), till handel 1 (A. S. Price), till sjöfarten 
1 (J. R. V. Hellbom), till bruk 1 (C. W. T. Bergstedt) 
och, då derjemte 1, ehuru anmäld, varit för sjukdom från
varande hela terminen, nedgick lärjungeantalet vid höst
terminens slut till 474. Under julferierna afgingo enligt 
uppgift: till Katarina elem.-läroverk 1 (J. E. Hane), till 
Jönköpings elem.-läroverk 1 (K. P. Rosén), till handel 1 
(J. O. Pettersson), till yrke 1 (J. A. Sjöberg). Af läro
verkets förre lärjungar återkommo vid vårterminens början 
468 och inskrefvos 4, så att lärjungeantalet utgjorde 472. 
Under vårterminen afled K. J. A. Björkegren i tredje la
tinklassen uti nervfeber, och 13 afgingo, af hvilka enligt 
uppgift till handelsinstitut 2 (T. O. Gyllenram, K. G. Berg
man), till handel 2 (L. J. Larsson, A. W. Nehrman), till 
jernväg 1 (J. A. A. Norrsell), till idkande af enskilda stu
dier 5 (A. H. Rehnberg, R. O. Gyllenram, R. V. Lundberg, 
G. J. Coijet, H. G. O. Kruuse), till studier i landtbruk 1 
(E. O. H. Fornell). Antalet nu närvarande lärjungar ut
gör således 458.

Af läroverkets egna lärjungar hafva 25 förklarats be
rättigade till den muntliga afgångsexamen. Af dessa till- 
höra 24 den klassiska linien, nämligen: J. Widén, A. Pers- 
son, K. A. Bergdahl, K. E. Johansson, K. A. Karlsson, 
P. F. Norlander, A. G. Eriksson, J. E. Strandberg, O. F. 
Johansson, H. K. I. Ekeborgh, U. Schelin, A. G. Dufberg, 
K. V. Berglund, E. V. M. Hellbom, J. H. Gellertz, K. B. 
Yngström, E. J. Eriksson, K. G. Leczinsky, A. Hallgren, 
L. J. Aldeen, L. E. Larsson, K. Kumlin, A. L. Törner 
och K. E. Löthner. 1 tillhör den reala linien, O. A. R. 



17

Robson. Af de lärjungar från enskild undervisning, som 
hit hänvisats för examens undergående, hafva 8 förklarats 
berättigade till den muntliga examen och af dessa 6 på 
den klassiska linien, nämligen: F. A. Beijbom, K. H. E. 
Falkenberg, J. Hansson, J. F. Mannerfelt, I. Neuendorff 
och J. V. Norrman, samt 2 på den reala linien, nämligen: 
J. A. Bergman och E. F. L. Fick. I afseende på en af 
de privatister *, som hänvisats hit för afgångspröfning på 
den klassiska linien, men till följd af sjukdom uteblifvit 
från båda de matematiska skrifningarna, hänsköts afgöran- 
det till högre myndighet.

Afräknas första och andra klassernas lärjungar, så 
återstå för höstterminen 330, af hvilka 234, d. v. s. 70,9 
proc., tillhört den klassiska linien, och för vårterminen 
318, af hvilka 220, d. v. s. 69,2 proc., tillhört samma linie. 
De klasser, inom hvilka äfven det grekiska språket läses, 
besöktes under höstterminen af 263 lärjungar, af hvilka 
113, d. v. s. 43 proc., läst grekiska, 84, d. v. s. 31,9 proc., 
endast latin och 66, d. v. s. 25,1 proc., intet af de gamla 
språken. Under vårterminen besökas samma klasser af 
256 lärjungar, af hvilka 105, d. v. s. 41 proc., läsa greki
ska, 81, d. v. s. 31,6 proc., endast latin och 70, d. v. s. 
27,3 proc., intet af de gamla språken. Hebreiska språket 
lästes vid höstterminens början af 22 lärjungar bland 32 
inom sjunde klassen, som läsa grekiska, och vid vårtermi
nens af 16 bland 30. Engelska språket omfattas fortfa
rande med intresse äfven af den klassiska liniens lärjungar.

För lättare öfversigt af fördelningen på olika linier 
bifogas följande tabellariska uppgifter.

Höstterminen.
Kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6 N. 6 Ö. 7 N. 7 Ö. S:a
A. 19 25 19 18 10 22 113
B. 23 16 15 11 15 4 84
L. 37 42 41 34 29 25 26 234
B. 30 20 18 8 13 3 4 96
S:a 60 80 67 62 59 42 42 28 30 480

') Äfven denne, J. A. Ahlstedt, har nu förklarats berättigad till muntlig examen.
2
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Vårterminen.

Kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6 N. 6 Ö. 7 N. 7 Ö. S:a

A. 17 25 15 18 8 22 105
B. 23 13 16 9 16 4 81
L. 34 40 38 31 27 24 26 220
B. 28 22 20 7 14 3 4 98
S:a 71 83 62 62 58 38 41 27 30 472

Anm. A betecknar den linie, pä hvilken det läses både grekiska och latin; 
B den, på hvilken latin läses, men icke grekiska; L den klassiska 
linien och K den reala.

Såsom något mindre vanligt må här omnämnas, att 
vid höstterminens början en yngling P. Nordling efter af- 
lagd examen uppflyttades från 4:de till 6:te nedre latin
klassen. Från 4:de latinklassen till 5:te realklassen flytta
des vid samma tid K. A. G. Akrell och K. G. Carlberg 
samt från samma klass till 4:de realklassen J. F. Tronet. 
Från 3:dje latinklassen flyttades M. I. Hökerberg till mot
svarande realklass. Äfven vid vårterminens början tillätos 
efter profiling åtskilliga lärjungar att från den klassiska 
linien öfvergå till den reala, nämligen inom 5:te klassen 
A. K. P. Sjögren, samt inom den 4:de A. G. Henriksson 
och J. W. J. Price. Efter en termins frånvaro flyttades 
H. J. F. Gahn från 6:te nedre latinklassen till 6:te öfre 
realklassen.

Läroverkets räkenskaper hafva vid sistlidna kalender
årets slut visat följande ställning:

Egna kassan.
Behållning . . 3,35. Utgifter:
Inkomster. . . 3353,22. Belysningen . . . 517,84.

Uppvärmningen . 920,50.
Renhållningen . . 79,25.
Aflöningar .... 860,00.
Hyror................ 50,00.

- Diverse.............. 556,87. 2984,46.
Behållning till 1874 . . .' 372,11.

S:a Rmt 3356,57. S:a Rmt 3356,57.
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Behållning . .
Inkomster. . .

Terminsafgifts-kassan.
224,71. Utgifter:

3265,50. Biblioteket .... 580,15.
Fysik och kemi . 58,23.
Museum................ 193,81.
Gymnastiken och

gevärsförrådet . 189,20.
Musiken........... 966,99.
Teckning............ 255,14.
Diverse............... 155,76.
Behållning till 1874 . . .

2399,28.
1090,93.

S:a Rmt

Behållning . .

3490,21.
Premie- 
628,51.

S:a Rmt 
och Fattig-kassan.
Utgifter.............. 358,75.

3490,21.

358,75.
Inkomster . . 354,77. Behållning till 1874 . . . 624,53.

S:a Rmt

Behållning . .
Inkomster . .

983,28.
Biblioteks-kassan.

. . . 92,13. Behållnini
61,83.

S:a Rmt

g till 1874

983,28.

153,96.

S:a Rmt 153,96.
Stipendie-kassan.

Behållning........... 40771,41. Utgifter.
Inkomster........... 2442,75. Behållninj

S:a Rmt 153,96.

............. 2130,64. 
g till 1874 41083,52.

S:a .Rmt 43214,16. S:a Rmt 43214,16.
Byggnads-kassan.

Behållning......... 7895,84. Amorteringslån . . 1195,65.
Inkomster......... 3096,90. Utgifter.............. 1570,83.
Amorteringslån . . 1087,39. Behållning till 1874 9313,65.

S:a Rmt 12080,13. S:a Rmt 12080,13.
Aflönings-kassan.

Behållning........... 1747,03. Utgifter.............. 61369,19.
Inkomster........... 61369,19. Behållning till 1874 1747,03.

S:a Rmt 63116,22. S:a Rmt 63116,22.
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Af 479 under höstterminen närvarande lärjungar hafva 
273 erlagt full afgift, 58 afgifterna till Egna- och Termins- 
afgifts-kassan, 134 afgiften till Egna kassan samt de öfrige 
14 varit från all afgift befriade. Af de under vårterminen 
närvarande 472 hafva 276 erlagt full afgift, 57 afgifterna 
till Egna- och Terminsafgifts-kassan, 127 afgifter till Egna 
kassan samt 12 varit från all afgift befriade.

Af samtlige under vårterminen närvarande lärjungar
voro:
efter deras hemorter: 
från Örebro stad .... 156;

» Nerike...................130;
» Vestmanland.... 67;
» Vestergötland . . . 42;
» Vermland........... 32;
» Södermanland . . . 15;
» Stockholm...........  9;
» Östergötland.... 8;

Transport 459;
Af samma lärjungar von 

i afseende på ålder: 
vid 10 år....................... 3;

» 11 »....................... 34;
» 12 »....................... 51;
» 13 »....................... 64;
» 14 »....................... 62;
» 15 »....................... 67;
» 16 »....................... 52;
» 17 »....................... 38;
» 18 »....................... 42;

Transport 413;

Transport 459;
från Dalarne........ 4;

» Upland....... 3;
» Gestrikland .... 2;
» Finland....... 2;
» Idelsingland .... 1;
» Småland.........  1.

Summa 472.

Transport 413:
vid 19 år........... 25;

» 20 »............ 15;
» 21 »........... 10;
» 22 »........... 5;
» 23 »........... 1;
» 24 »........... 2;
» 32 »............ 1.

Summa 472.

slut:
Medelåldern inom hvarje klass är vid vårterminens

inom l:sta klassen.......................... 12 år;
» 2: dra » .........................12,9 »;
» 3:dje » .........................14,1 »;
» 4:de » .........................15,1 »;
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inom 5:te klassen........................... 15,6 år;
» 6:te nedre klassen ................ 16,9 »;
» 6:te öfre » ..............17,9 »;
» 7:de nedre » ..............19,9*»;
» 7:de öfre » ..............19,8 ».

Anm. Sä väl vid angifvandet af lärjungarnes äldei'. som vid beräknandet af 
medelåldern inom hvarje klass, liafva t. ex. alla, som äro födde 1859, 
antagits vara 15 år.

18 lärjungar, tillhörande läroverkets sjette och sjunde 
klasser, äro inskrifne såsom volontärer vid olika regemen- 
ten. Af dessa måste 6 i slutet af April månad lemna 
läroverket för att deltaga i regementenas rekrytmöten, 
nämligen A. Kindstrand vid 2:dra Lifgrenadier-regemen- 
tet, J. A. Blom vid Westgöta regemente, H. Gahn vid 
Westmanlands regemente samt A. M. Wester, O. F. An
dersson och C. Montgomery vid Nerikes regemente. De 
öfrige 12, hvilka under de båda föregående åren fullgjort 
sitt rekrytmöte och äfven befriats från deltagande i årets 
befälsmöten, äro E. Löthner vid Westgöta regemente, K. 
Gyllenram, R. Landberg och E. Lindencrona vid Skara
borgs regemente, S. Hermelin vid Södermanlands regemente 
samt F. Bergqvist, R. Robson, H. Dillner, A. Dahlgren, 
E. Watz, H. v. Holsten och A. Norrsell vid Nerikes re
gemente.

IV. Lärokurser.

Svenska språket.
Läroböcker: Brodéns grammatik och Brodéns «Dikt

arterna».
Första klassen: 1) Grammatik: det vigtigaste af form- 

och satsläran i förening med satsanalys och sats- 
bildningsöfningar. Ofningar i rättskrifning. 2) Lek
tyr: uppläsning och reproduktion af valda stycken 
ur Fryxells berättelser ur svenska historien, l:sta 
delen.

* Den nedgår till 19,4, om en lärjunge vid 32 års ålder ej medtages vid 
beräkningen.
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Andra Idassen: 1) Grammatik: formlära, samt rättskrif- 
nings- och interpunktionsöfningar. Satsanalys i för
bindelse med läsning af Tyska. 2) Lektyr: läs
ning. förklaring och memorering af stycken ur Sta
tens läsebok för folkskolan samt Omans poetiska 
läsebok.

Tredje Idassen: 1) Grammatik: repetition af form- och 
satslära. Det vigtigaste af läran om satsers för
hållande till hvarandra. Rättskrifnings- och inter
punktionsöfningar. 2) Lektyr: läsning, förkla
ring och memorering af stycken ur Statens läsebok 
för folkskolan samt Ömans poetiska läsebok.

Fjerde klassen: 1) Grammatik: repetition af föregående 
klasskurs. Läran om satsers koordination och sub
ordination, satsförkortning, ellips- och periodbyggnad. 
2) Lektyr: Sundéns och Modins läsebok, l:sta 
delen. Valda stycken af Tegnérs och Runebergs 
skrifter samt ur «Fosterländska Minnen», läsebok 
af Lindblad. 3) Komposition: uppsatser, be
stående af beskrifningar, berättelser och öfversätt- 
ningar. Särskilda öfningar i rättstafning och in
terpunktion.

Femte klassen: 1) Grammatik: ordbildningslära. Re
petition af hela grammatiken. 2) Lektyr: Sun
déns och Modins läsebok, 2:dra delen. Episka 
stycken af Runeberg (Elgskyttarne, Nadeschda). 
Ur «Fosterländska Minnen» af Lindblad. 3) Kom
position: uppsatser af samma slag som föregående 
klass under lärarens handledning.

Sjette nedre klassen: 1) Grammatik och Retorik. Re
petition af grammatiken. Läran om stil, troper 
och figurer. Det vigtigaste af metrik. Disposition 
af temata. 2) Lektyr: Sundéns och Modins läse
bok, 3:dje delen. Danska läsestycken efter Lind
blads läsebok. 3) Komposition: uppsatser och 
öfversättningar, enligt föreskrift och efter beredelse 
af läraren.
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Sjette öfre klassen: 1) Grammatik och Retorik: repe
tition och dispositionsöfningar. Poetik: Metrik 
och Diktarterna. 2) Lektyr: litteraturhistoriska 
notiser till Romantikens period, med talrika läs- 
prof ur författarne. Danska läsestycken efter Lind
blads läsebok. 3) Komposition: uppsatser och 
öfversättningar efter föreskrift och beredelse af 
läraren.

Sjunde nedre klassen: 1) Grammatik, Re torik och Poe
tik: repetition. 2) Lektyr: litteraturhistoriska 
notiser öfver den Romantiska periodens författare i 
förening med läsning af valda stycken ur deras 
skrifter. Repetition af de föregående perioderna. 
3) Komposition: uppsatser enligt föreskrift med 
ledning för dispositionen.

Sjunde öfre klassen: 1) Grammatik, Retorik och Poe
tik repeterade. 2) Lektyr. Valda afhandlingar 
och tal. 3) Komposition: månatligen författade 
afhandlingar granskade och genomgångna.

Tyska språket.
Läroböcker: Hjorts och Flach’s grammatiker.

Första klassen: Grammatik: det allmännaste af läran 
om substantivet, adjektivet, räkneorden, de person
liga och possessiva pronomina, samt hjelpverben 
och det aktiva svaga verbets böjningsformer, jemte 
valda öfningsstycken ur Flach’s tyska elementarbok.

Andra klassen: 1) Grammatik: de oregelbundna svaga 
verbens samt de starka verbens böjning, verbens 
sammansättning, adverben och prepositionerna samt 
repetition af det föregående. 2) Explikation: 
öfversättningsstyckena i grammatiken afslutade samt 
de 17 första styckena i Flach’s tyska läsebok. 3) 
Komposition: muntliga och skriftliga öfningar 
på lärorummet.

Tredje latinklassen: 1) Grammatik: formläran. 2) Ex
plikation: valda stycken ur Lyths läsebok. 3) 
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Komposition: muntliga och skriftliga öfningar på 
lärorummet efter Flach.

Tredje realklassen: detsamma som latinklassen.
Fjerde latinklassen: 1) Grammatik: formläran repeterad.

2) Explikation: valda stycken ur Lyth. 3) Kom
position: muntlig öfversättning till tyska.

Fjerde realklassen: 1) Grammatik: formläran repeterad, 
8 kapitel af syntaxen. 2) Explikation: valda 
stycken ur Lyth. 3) Komposition: ett hem
tema hvar vecka. Muntlig öfversättning till tyska. 

Femte latinklassen: 1) Grammatik: formläran repeterad 
och syntaxen afslutad. 2) Explikation: de tre 
första akterna af Wilhelm Tell. 3) Komposition; 
muntlig öfversättning till tyska.

Femte realklassen: 1) Grammatik: formläran och syn
taxen. 2) Explikation: de tre första akterna 
af Wilhelm Tell. Kursiv läsning i Schillers «Ge
schichte des dreissigjährigen Kriegs». 3) Kom
position: ett hemtema hvarje vecka. Muntlig 
öfversättning till tyska.

Sjette nedre latinklassen: 1) Grammatik: grammatikan re
peterad. 2) Explikation: en del af Schillers 
«Geschichte des dreissigjährigen Kriegs», andra 
boken. 3) Komposition: muntliga och skriftliga 
öfversättningar till tyska på lärorummet.

Sjette nedre realklassen: 1) Grammatik: grammatikan re
peterad. 2) Explikation: större delen af Schil
ler’s Geschichte des dreissigjährigen Kriegs, andra 
boken. 3) Komposition: detsamma som sjette 
nedre latinklassen jemte ett hemtema hvarje vecka.

Sjette ofre latinklassen: 1) Grammatik: repetition af 
grammatiken. 2) Explikation: större delen af 
Göthe’s «Hermann und Dorothea». 3) Komposi
tion: muntliga och skriftliga öfversättningar' till 
tyska på lärorummet.

Sjette öfre realklassen: 1) Grammatik: repetition af gram
matiken. 2) Explikation: Göthe’s «Hermann und 
Dorothea». 3) Komposition: ett hemtema hvarje 
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vecka. Muntliga och skriftliga öfversättningar till 
tyska på lärorummet.

Franska språket.
Lärobok: Oldes grammatik.

Fjerde realklassen: 1) Grammatik: det vigtigaste af form
läran till § 231. 2) Explikation: 23 stycken af 
Dryséns läsebok. 3) Komposition: muntliga öf
versättningar till franskan ur Paulis skriföfningar.

Femte latinklassen: 1) Grammatik: detsamma som 4:dje 
realklassen.

Femte realklassen: 1) Grammatik: till de ofullständiga 
verben. 2) Explikation: 16—42 styckena i Dry
séns läsebok. 3) Komposition: muntliga öfver
sättningar till franskan ur Paulis skriföfningar.

Sjette nedre latinklassen: 1) Grammatik: de oregelbundna 
verben; repetition af det föregående i grammatiken. 
2) Explikation: «Madeleine» af Jules Sandeau, 
till 7:de kap. 3) Komposition: skriftliga och 
muntliga öfversättningar på lärorummet.

Sjette nedre realklassen: 1) Grammatik: syntaxen till § 
291; repetition. 2) Explikation: «Madeleine» till 
7:de kap. 3) Komposition: skriftliga och munt
liga öfversättningar till franskan på lärorummet.

Sjette öfre latinklassen: 1) Grammatik: från 8:de kap. till 
och med läran om infinitiven; repetition af de ore
gelbundna verben; 2) Explikation: från 8:de ka
pitlet till slutet af «Madeleine», hela «Une visite 
au Monastére d’Einsiedeln» af Mallet. 3) Kom
position: skriftliga och muntliga öfversättningar 1 O O D
på lärorummet.

Sjette ofre realklassen: 1) Grammatik: hela grammatiken. 
2) Explikation: «Varietés littéraires» af Berndt- 
son, första häftet. 3) Komposition: muntliga 
och skriftliga öfningar på lärorummet.

Sjunde nedre latinklassen: 1) Grammatik: från adverbet 
till grammatikens slut; repetition från grammati- 
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kens början till slutet. 2) Explikation: «La 
peur», «L’Héritage», och «Elisa et Widmer» (kur
sivt), allt ur «Nouvelles Génevoises» af Töpffer.
3) Komposition: 15 stycken ur Dryséns läsebok 
från svenska till franska (2:dra delen). Ett hem
tema hvarannan vecka.

Sjunde nedre realklassen: 1) Grammatik: lika med latin
klassen. 2) Explikation: «L’Héritage»; 3:dje häf
tet af Varietés littéraires. 3) Komposition: 12 
stycken ur 2:dra delen af Paulis läsöfningar. SkriL 
öfningar. Ett hemtema i veckan.

Sjunde öfre latinklassen: 1) Grammatiken fullständigt. 
2) Explikation: «L’Héritage»; kursiv öfversätt- 
ning på olika ställen af samma författare. 3) Kom
position: muntlig öfversättning i 2:dra delen af 
Pauli. Ett hemtema hvarannan vecka.

Sjunde öfre realklassen: detsamma som latinklassen jemte 
en del af 2:dra häftet af «Variétés littéraires». Skrif- 
öfningar. Ett hemtema i veckan.

Engelska språket.
Lärobok: Herléns grammatik.

Tredje realklassen: I) Grammatik: formläran till propo
sitionerna. 2) Explikation: II stycken ur «Läse
bok i engelska språket». 3) Komposition: munt
liga och skriftliga öfversättningar på lärorummet.

Fjerde latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: uttals- och formläran till adverbet.
2) Explikation: styckena i elementarboken och 
vokabelläsning; 15 stycken ur «Läsebok i engelska 
språket». 3) Komposition: öfversättningar på 
lärorummet.

Fjerde realklassen: 1) Grammatik: formläran afslutad och 
repeterad. Syntaxen till adjektivet. 2) Explika
tion: valda stycken ur «Course of English Rea
ding». 3) Komposition: skriftliga och muntliga 
öfversättningar på lärorummet.
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Femte latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: formläran afslutad och repeterad. 
Syntaxen till adjektivet. 2) Explikation: de 5 
sista styckena af l:sta kursen jemte 2:dra kursen 
ur «Läsebok i engelska språket». 3) Komposi
tion: muntliga och skriftliga öfversättningar på 
lärorummet.

Femte realklassen: 1) Grammatik: syntax till § 132. 2) 
Explikation: «Frederic the Great» by Macaulay, 
27 sidor. 3) Komposition: muntliga och skrift
liga öfningar på lärorummet.

Sjette nedre latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 
1) Grammatik: syntax till § 132. 2) Explika
tion: «The Legend of Prince Ahmed» by Ir
ving. 3) Komposition: muntliga och skriftliga 
öfversättningar på lärorummet.

Sjette nedre realklassen: 1) Grammatik: detsamma som 
föregående afdelning. 2) Explikation: större de
len af «The Legend of Prince Ahmed». 3) Kom
position: muntliga och skriftliga öfningar på läro
rummet.

Sjette öfre latinklassen. De från Grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: fullständigt med undantag af prepo- 
sitionerna. 2) Explikation: «Frederic the Great» 
by Macaulay, sid. 26—65. 3) Komposition: 33 
stycken af Herléns skriföfningar.

Sjette öfre realklassen: 1) Grammatik: repetition af gram
matiken. 2) Explikation: «The Legend of Prince 
Ahmed» (slutet), «The Adventure of the Mason», 
«A Kamble among the Hills», The Legend of the 
Governor and the Notares» by W. Irving. 3) Kom
position: muntliga och skriftliga öfningar på läro
rummet.

Sjunde nedre latinklassen. De som börjat språket: 1) Gram
matik: forinlära: 2) Explikation: några blad 
ur «The Alhambra» by W. Irving.
De från Grekiskan dispenserade: 1) Grammatik: 
repetition af grammatiken. 2) Explikation: «Co
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lumbus» by Irving, Chapt. 18—32. 3) Komposi
tion: muntliga och skriftliga öfversättningar på 
lärorummet.

Sjunde nedre realklassen: 1) Grammatik: repetition af 
grammatiken. 2) Explikation: större delen af 
«Frederic the Great» by Macaulay. 3j Komposi
tion: muntliga och skriftliga öfversättningar på 
lärorummet.

Sjunde öfre latinklassen: 1) Grammatik: syntaxen. 2) 
Explikation: «John Bunyan» samt en del af 
«Frederic the Great» by Macaulay.
De från Grekiskan dispenserade: Ij Grammatik: 
repetition af grammatiken. 2) Explikation: «John 
Bunyan», «Oliver Goldsmith», «Samuel Johnson», 
samt en del af «Bertrand Barere» by Macaulay.
3) Komposition: muntliga öfversättningar och 
skriftliga uppsatser.

Sjunde öfre realklassen: 1) Grammatik: repetition af gram
matiken. 2) Explikation: en del af Macaulay’s 
«History of England», Chapt. II, samt valda stycken 
ur Longfellow’s «Poetical Works». 3) Komposi
tion: muntliga öfversättningar och skriftliga upp
satser.

Latinska språket.
Läroböcker: Törnebladhs Elementarbok, skriföfningar 

samt editioner af Cornelius och Virgilius, Ellendt-Seyfferts 
Grammatik, Frigells Latinska temata, Hæggstroms edition 
af Cæsar, Bromans af Livius, Tischers af Ciceros Disp. 
Tusc., Fahlcrantz’, Kumlins och Frigells af Horatius, Brix’ 
af Plautus. Ordböcker af Cavallin, Georges, Heinrich, Klotz, 
Mühlmann, Salenius, Scheller, Sjögren.
Tredje klassen: 1) Grammatik: formläran efter Ellendt- 

Seyffert nära fullständigt; Syntax, det vigtigaste 
af kasusläran jemte orts-, rums- och tidsbestäm
ningar. 2) Explikation: 2:dra afdelningen af 
Elementarboken jemte fablerna; Cornelius Nepos: 
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Miltiades, Aristides, Cimon, Conon. 3) Kompo
sition: muntliga och skriftliga öfningar på läro- 
rummet.

Fjerde klassen: 1) Grammatik: hela formläran och syn
taxen, utom §§ 187—256 och 345—352. 2) Expli
kation: Cornelius Nepos: Datames, Epaminondas, 
Hannibal; Cæsar de bello Gallico, I:sta boken, 
kap. 1—15: krigsväsendet efter Hæggstrom. 3) 
Komposition: hemtemata under höstterminen 12, 
under vårterminen 14.

Femte klassen: 1) Grammatik: större delen af Ellendt- 
Seyffert. 2) Explikation: Cæsar de bello Gallico, 
l:sta boken och kap. 1—12 af 2:dra, jemte repeti
tion af krigsväsendet efter Hæggstrom; Ovidii Me- 
tamorfoser: Quattuor Aetates, Pyramus et Thisbe, 
Dædalus et Icarus, Baucis et Philemon. 3) Kom
position: hemtemata under höstterminen 12, un
der vårterminen 14.

Sjette nedre klassen: 1) Grammatik: delar af formläran 
och syntaxen, repeterade (§§ 85—124, 129—186, 
190—216, 242—248, 256—275); extemporalier efter 
Törnebladh. 2) Explikation: Livius, l:sta bo
ken, kap. 1—41; Virgilii Aeneid, l:sta boken. 3) 
Komposition: hemtemata under höstterminen 12, 
under vårterminen 14.

Sjette öfre klassen: 1) Grammatik: större delen af syn
taxen; repeterad (§§ 129—186, 190—214, 236—314); 
extemporalier efter Erigell under en del af vårter
minen. 2) Explikation: Livius, l:sta boken, kap. 
42—60, 2:dra boken, kap. 1—38; Virgilii Aeneid, 
2:dra boken och v. 1—407 af 3:dje. 3) Komposi
tion: hemtemata under höstterminen 10, under vår
terminen 12.

Sjunde nedre klassen: 1) Grammatik: större delen af syn
taxen, repeterad. 2) Explikation: Livius, 2:dra 
boken, kap. 29—55; Ciceros Disp. Tusc., 1 :sta bo
ken, kap. 1—30; Virgilii Aeneid, 4:de boken samt 
v. 1—650 af 5:te boken; Horatii Oder, l:sta boken
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od. I—30. 3) Komposition: hemtemata under 
höstterminen 12, under vårterminen 14.

Sjunde öfre klassen: 1) Grammatik, Stilistik och An- 
tiqviteter: muntligen under studiet af författarne. 
2) Explikation: Livius, 3:dje boken; Ciceros 
Disp. Tusc., l:sta boken; Virgilii Aeneid, 5:te bo
ken och v. 1—700 af 6:te boken; Horatii Oder, l:sta 
boken; Plauti Captivi, akt. 1—4. 2) Komposi
tion; hemtemata under höstterminen 12, under 
vårterminen 11 (15), utom proftema.

Grekiska språket.
Läroböcker: Löfstedts grammatik och Bogrens dekli

nations-tabeller, Saves läsebok, Xenophons Anabasis, Ho
meros’ Odysseia och Ilias, Herodotos’ Musai, Platons Kri- 
ton, Löfstedts ordförteckning till Odysseen och Iliaden.

Fjerde klassen: 1) Grammatik: deklinations- och kon
jugations-former med verba liqvida, contracta och 
verba på (ic. 2) Explikation: 20 stycken från 
grekiska till svenska och 20 från svenska till gre
kiska af läseboken; första kapitlet af Anabasis.

Femte klassen: 1) Grammatik: formläran. 2) Explika
tion: Anabasis, bok. I, kap. 2—3 och en del af 
det 4:de med vokabler.

Sjette nedre klassen: 1) Grammatik; formläran fullstän
digt med anmärkningar. Enkla skriföfningar på 
lärorummet. 2) Explikation: Anabasis, bok. 
I—II och 4 kap. af den 3:dje boken.

Sjette öfre klassen: 1) Grammatik: syntax, §§ 67—73, med 
extemporalier. 2) Explikation: Anabasis, bok. 
III. Odysseia, rhaps. I med vokabler.

Sjunde nedre klassen: 1) Grammatik: syntax 74—98.
2) Explikation: Anabasis, bok. IV; Herodotos, 
bok. I, kap. 1—60; Odysseia, raphs. 3 samt repeti
tion af 1—2 (med vokabler).

Sjunde öfre klassen: 1) Grammatik: muntlig vid läs
ning af författarne. 2) Explikation: Anabasis, 
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bok. V och kursiv repetition af bok. 1—IV; Ilias, 
rhaps. 1—3 med vokabler; Platons Kriton.

Hebreiska språket.
Läroböcker: Lindbergs grammatik, Tullbergs läsebok, 

Psal taren.
Sjunde nedre latinklassen: 1) Grammatik: det vigtigaste 

af läroboken. 2) Explikation: l:sta stycket af 
första afdelningen i läseboken.

Sjunde öfre latinklassen: 1) Grammatik: repetition af 
läroboken. 2) Explikation: psalmerna 1—10.

Kristendom.
Läroböcker: Svenska bibeln (II—VII), Hübners Bi

bliska historia (I), Katekesen (I—V), Psalmboken (I—III), 
Bergs Bibelhandbok (IV), Sandbergs Öfversigt af bibelns 
böcker (VII), Nissens Kyrkohistoria (V), Cornelii Kyrko
historia (VI—VII), Norbecks Teologi (VI—VII).
Första klassen: Biblisk historia, gamla testamentets; Ka

tekes, l:sta hufvudstycket; valda psalmer.
Andra klassen: Biblisk historia, nya testamentets, till Kri

sti lidandes historia; Katekes, 2:dra hufvudstycket, 
till läran om kyrkan; valda bibelspråk och psalmer. 

Tredje klassen: Biblisk historia, repetition af gamla testa
mentets, nya testamentets, efter Luce evangelium, 
från kap. 10 till slutet; Katekes, 3:dje, 4:de och 
5:te hufvudstyckena; valda bibelspråk och psalmer.

Fjerde klassen: Nya testamentet, (Ä) Marci evangelium 
samt Luce ev., kap. 1—4, (B och B) Marci ev., 
kap. 1—13; Bibelhandbok, gamla testamentets; Ka
tekes, l:sta och 2:dra hufvudstyckena.

Femte klassen: Nya testamentet, Matth, ev., kap. 16—28, 
Marci ev., kap. 1—3; Kyrkohistoria, gamla tidens 
och medeltidens; Katekes, repetition af hela.

Sjette nedre klassen: Nya testamentet, Luce ev., kap. 1—18; 
Kyrkohistoria, gamla tidens; Dogmatik, kap. 1—2.
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Sjette öfre klassen: Nya testamentet, Luce ev.,kap. 13—24, 
Joh. ev., kap. 1—5; Kyrkohistoria, medeltidens; 
Dogmatik, kap. 3—6.

Sjunde nedre klassen: Nya testamentet (på grekiska med 
de lärjungar, som läsa detta språk), Matth, ev., 
kap. 1—7; Ofversigt af bibelns böcker; Kyrko- 
histora, nyare tidens; Dogmatik, kap. 7—11.

Sjunde öfre klassen: Nya testamentet (på grekiska med de 
lärjungar, som läsa detta språk), Matth, ev., kap. 
1—7, repetition; Ofversigt af bibelns böcker; Kyr
kohistoria, repetition af hela; Dogmatik, repetition 
af hela.

Filosofi.

Sjunde nedre realklassen: Logiken efter Borelii lärobok, 
genomgången och repeterad.

Sjunde öfre klassen: 1) Logiken, som i föregående klass. 
2) Psykologi, fullständigt efter föreläsningar.

Botanik.
Lärobok: Anderssons Inledning till botaniken.

Första klassen: Undersökning af lefvande växter.
Andra klassen: Undersökning af lefvande växter. Exkur

sioner.
Tredje klassen: Lärobokens första kurs. Växtexaminering 

och insamling efter föreskrift.
Fjerde klassen: Växtarterna 1—35 i lärobokens andra kurs 

med ledning af herbarier. Växtinsamling som of- 
van och derjemte frivillig.

Femte klassen: Lärobokens andra kurs afslutad och omläst 
med ledning af herbarier och fästadt afseende på 
det naturliga växtsystemet. Växtinsamling som 
ofvan.

Sjette nedre klassen: Lärobokens tredje kurs, om växternas 
inre organ samt naturliga systemets två första se
rier. Växtinsamling som ofvan.
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Sjette öfre klassen: Växternas naturliga system afslutadt 
och omläst; de allmänna växtarterna efter egna 
herbarier. Frivillig växtinsamling.O o

Zoologi.
Läroböcker: Berlins Lärobok i naturläran (l:sta och 

2:dra klassen), Torin, Zoologiens studium (4:de uppl. i 
3:dje kl.; 2:dra och 3:dje uppl. i de öfriga klasserna).
Första klassen: Det allmännaste om menniskokroppens 

byggnad.
Andra klassen: öfversigt af djurrikets hufvudafdelningar 

och vigtigaste klasser.
Tredje latinklassen: Inledningen och däggdjursordningarna 

1—4.
Tredje realklassen: Inledningen och däggdjursordningarna 

1—11.
Fjerde latinklassen: Däggdjursordningarna 9—14, samt det 

vigtigaste af foglarnes klass till vadarne.
Fjerde realklassen: Foglarne, samt menniskans nervsystem 

och näringsorgan.
Femte latinklassen: Från vadfoglarne till och med fiskarne, 

det vigtigaste, samt om menniskokroppen sid. 
3—25.

Femte realklassen: Kräldjur, groddjur och fiskar, samt men
niskans nervsystem.

Sjette nedre klassen: Det vigtigaste om led-, blöt- och 
stråldjur; om menniskroppen sid. 3—25.

Sjette öfre klassen: Omläsning af hela lärokursen.

Fysik.
Läroböcker: Fysikens första grunder af Schabus (La

tinlinien); Fysikens första grunder af M. Floderus (Real- 
linien).
Fjerde realklassen: Inledning och det vigtigaste af hydro- 

statiken.
Femte realklassen: Statik och värmelära.

3
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Sjette nedre realklassen: Afslutning och oinläsning af vär
meläran; akustik; optik till kap. 4, med lättare 
problem.

Sjette ofre latinklassen: Inledning och värmelära till § 21.
Sjette ofre realklassen: Afslutat och omläst optiken. Läran 

om magnetism och elektricitet till § 233 jemte om
läsning. Lättare problem.

Sjunde nedre latinklassen: Afslutat och omläst akustiken: 
genomgått och omläst optiken, samt elektricitets- 
läran till § 91.

Sjunde nedre realklassen: Afslutat och omläst elektrioitets- 
läran. Omläst hydro- och aerostatik, akustik och 
optik samt en del af värmeläran, med talrika pro
blem.

Sjunde öfre latinklassen: Afslutat elektricitetsläran; genom
gått det vigtigaste af hydro- och aerostatiken; 
omläst hela lärokursen.

Sjunde öfre realklassen: Omläst hela lärokursen, med tal
rika problem.

Kemi.
Läroböcker: Kort lärobok i oorganisk kemi af Blom

strand (6:te nedre kl.); Kort lärobok i kemi af Berlin (de 
öfre klasserna); Kurs i laborationsöfningar af Keyser; 
Grunderna för den qvalitativa kemiska analysen af Berlin 
(begge de sistnämnda vid 7:de klassens laborationsöfningar). 
Sjette nedre realklassen: Inledningen och det vigtigaste om 

metalloiderna till haloider, jemte omläsning. Före
visning af experiment.

Sjette öfre realklassen: Syrorna och metallerna till Ammo
nium, med omläsning.

Sjunde nedre realklassen: Afslutat och omläst läroboken. 
Laborationsöfningar hela höstterminen.

Sjunde öfre realklassen: Omläst hela läroboken. Labora
tionsöfningar under hela höstterminen.



Matematik.
Lärobocker: 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 
trigonometri, Cederbloms mekanik, problemsamlingar af 
Björling, Lindman, Cederblom, Jochnick, Todhunter och 
Wiemer. Femsiffriga logaritmtabeller af Gernerth.

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

Andra klassen: Decimalräkning, nya sorter, reduktion med 
gamla sorter, allmänna bråk. Hufvudräkning. Geo
metrisk åskådningslära.

Tredje latinklassen: Decimalräkning, nya sorter och all
männa bråk. Hufvudräkning. Euklides I med 
passande öfningssatser.

Tredje realklassen: Regula de tri och intresseräkning jemte 
repetition af föregående pensa. Hufvudräkning. 
Euklides I—IV.

Fjerde latinklassen: Reduktion med gamla sorter. Repeti
tion af föregående pensa, förnämligast under huf
vudräkning. Regula de tri. Euklides II med lät
tare öfningssatser till I och II.

Fjerde realklassen: Algebra till och med eqvationer af 
första graden jemte 80 lätta problem efter Ceder
blom och Bjorling. Euklides V—VI: 6 samt 50 
öfningssatser till I.

Femte latinklassen: Repetition af regula de tri. Algebra 
till och med reduktioner vid addition och subtrak
tion med brutna tal. 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). 150 problem till eqva
tioner af första graden. Euklides V och VI samt 
Todhunters alla öfningssatser till Euklides I.
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Sjette nedre latinklassen: Reduktioner med bråk, läran om 
negativa qvantiteter samt om eqvationer af första 
graden med en obekant med problem ur första 
afdelningen af Björlings problemsainling. Euklides 
IV med lättare öfningssatser samt V (utan bevis) 
—VI: 9.

Sjette nedre realklassen: Algebra från kap. VIII § 4 till 
slutet af första delen samt läran om eqvations- 
system, innehållande eqvationer af första graden. 
Af andra afdelningen af Björlings problemsainling 
II, IV samt en del af V. Repetition af Euklides 
V och VI jemte öfningssatser. Hellströms stero- 
metri I: 1—18.

Sjette öfre latinklassen: Läran om irrationela tal, qvadrat- 
rötter samt lösning af eqvationer af andra graden. 
Af första afdelningen af Björlings problemsamling 
större delen af II—VI. Afslutande af Euklides VI 
samt repetition af V och VI.

Sjette öfre realklassen: Algebra, kap. IX § 3—X samt pro
blem ur samlingens tredje afdelning. Hellströms 
stereometri I: 19—II jemte repetition af I och II 
i förening med formlerna 1—38.

Sjunde nedre latinklassen: Afslutande af algebrans första 
del och en kort kurs i läran om eqvations-system 
med problem ur andra afdelningen af samlingens 
förra häfte. Lindmans geometriska problemsam
ling. Repetition af Euklides I—III: 19 med öf
ningssatser. Skriftliga öfningar hvarannan vecka.

Sjunde nedre realklassen: Afslutande af algebrans andra 
del med problem ur samlingens sednare häfte. 
Förra kursen af plana trigonometrin. Repetition 
af Euklides I—IV med öfningssatser. Skriftliga 
öfningar hvarannan vecka.

Sjunde öfre latinklassen: Afslutande af läran om eqvations- 
system. Repetition af Euklides III: 31—VI med 
talrika öfningssatser. Repetition, hufvudsakligen 
medelst problem, af hela kursen. Skriftliga upp
satser hvarannan vecka. Ungefär halfva afdelnin- 



37

gen har derjemte genomgått läran om potenser, 
logaritmer och serier samt förra kursen af plana 
trigonometrien.

Sjunde ofre realklassen: Sednare kursen af plana trigono
metrien. Mekanik. Repetition, hufvudsakligen me
delst problem, af liela kursen. Skriftliga uppsatser 
hvarannan vecka.

Historia och Geografi.

Läroböcker: Odhners större och mindre läroböcker i 
Sveriges historia, Ekelunds lärobok i gamla, densammes 
och Pallins i medeltidens historia, Palmblads i nyare hi
storien, Sörenssons i geografien.
Första klassen: Svensk historia, efter Odhners mindre lä

robok, från början till nyare tiden. Geografi: det 
allmännaste om verldsdelarne efter globkartan, samt 
Sverige, Norge, Danmark och Ryssland efter Sö- 
rensson.

Andra klassen: Svensk historia, efter Odhners mindre lä
robok, från Kalmarunionens sednare afdelning (1448 
—1521) till Karl XII. Geografi: Danmark, Ryss
land, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien, 
Frankrike och Schweiz.

Tredje latinklassen: Svensk historia, efter Odhners mindre 
lärobok, från och med Karl X till närvarande tid. 
Geografi: Central- och Nordvest-Europa jemte kart
ritning öfver de genomgångna länderna.

Tredje realklassen: Svensk historia från och med Kristina 
till närvarande tid. I Geografien samma pensum 
som latinklassen.

Fjerde klassen: Gamla historien från början till närmaste 
följderna af Alexanders död, jemte läsning på karta 
af de genomgångna ländernas geografi. Sveriges O Ö o O O O
historia, efter Odhners mindre lärobok, från början 
till Gustaf I. Geografi: Frankrike, Pyreneiska 
halfön och Italien.
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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 och Danmarks geografi.

Femte realklassen: Gamla historien från närmaste följderna 
af Alexanders död till lärobokens slut, samt af 
medeltidens, efter Pallins lärobok, till Osterlanden 
på första tidehvarfvet. Sveriges historia, efter Odh- 
ners större lärobok, till medeltidens sednare tide- 
hvarf (1319). I geografien samma pensum som 
latinklassen.

Sjette nedre latinklssen: Gamla och medeltidens historia, 
från och med Augustus till och med korstågen. 
Sveriges historia, efter Odhners större lärobok, 
från och med Stenkilska ätten till Sten Sture d. ä. 
I geografien: Finland, Britiska riket, Österrike, 
Tyskland, Nederländerna och Belgien.

Sjette nedre realklassen: Medeltidens 3:dje och 4:de tide- 
hvarf, efter Ekelunds lärobok. Sveriges historia 
från medeltidens sednare tidehvarf till Johan III. 
I geografien: Tyskland, Österrike, Britiska riket, 
Nederländerna, Belgien, Frankrike och Schweiz.

Sjette öfre latinklassen: Medeltidens historia, från Spanien 
och Portugal under korstågsperioden till lärobokens 
slut, samt af nyare historien till Spanska succes
sionskriget. Sveriges historia, efter Odhners större 
lärobok, från och med Gustaf I till Karl X. I 
geografien: Frankrike, Schweiz, Spanien, Portugal 
och Italien.

Sjette öfre realklassen: Medeltidens historia, från och med 
Lancasterska husets uppstigande på Englands tron 
till lärobokens slut, samt af nyare historien till 
Preussen på 3:dje tidehvarfvet. Sveriges historia, 
från och med Kristina till Adolf Fredrik. Dess
utom södra Europas samt det allmännaste af de 
öfriga verldsdelarnes fysiska och politiska geografi.

Sjunde nedre latinklassen: Nyare historien, från och med 
Preussen under 3:dje tidehvarfvet till närvarande 



39

tid. Sveriges historia, från och med Gustaf I till 
Karl X. I geografien: Frankrike, Schweiz, Spa
nien, Portugal och Italien.

Sjunde nedre realklassen: Hela medeltidens historia. I 
nyare tidens och Sveriges historia samma pensum 
som latinklassen. 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 skilnad, 
att här i stället för gamla repeterats medeltidens 
histora samt att samtliga verldsdelarnes, särdeles 
Europas och Amerikas, så väl fysiska som politiska 
geografi blifvit genomgången. O o ö o ö

Ritundervisningen.
Denna har under detta läsår fortgått efter samma 

plan och med samma materiel som under det föregående. 
Lärjungarne i de tre lägsta klasserna hafva genomgått 
första kursen af väggtaflorna: 4:de och 5:te klasserna hafva 
dels öfvat sig i klotsritning med ledning af andra kursen 
af nämnda väggtaflor, dels ritat ornamenter efter Carot’s 
verk «L’ornement pour tous»; de skickligare hafva afteck- 
nat Calame’s landsskaps-etuder samt ansigten efter Julien 
m. fl. De båda högsta klasserna hafva fortsatt med nyss
nämnda öfningar; några få ibland lärjungarne hafva också 
erhållit undervisning i konstruktions-ritning. Under detta 
år, liksom under de närmast föregående eller alltsedan 
hösten 1869, har en biträdande lärare i teckning varit vid 
läroverket anstäld.

Undervisningen i Säng och Musik.
Sång: Ungdomen har, oberoende af klassindelnin

gen, varit fördelad på fyra sångafdelningar. I de tre läg
sta begagnas dels Grönhamns, dels ock andra läroböcker. 
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I den första sångklassen hafva öfningarna omfattat ton- 
träffning och lättare koralsång, i den andra derjemte två- 
stämmig sång. I den tredje sångklassen har tonträffning 
ytterligare öfvats, två- och tre-stämmiga sånger inlärts, 
hvarjemte i musikens teori genomgåtts läran om dur- och 
moll-skalor, om treklanger, sext-, qvartsext- och septima- 
ackord. I fjerde sångklassen har öfvats fyrstämmig sång.

Musik: En liten orkester har under läsåret bildats, 
och för ändamålet af skolkassan inköpts 2 violer, 1 altviol 
och 1 violoncell. Den består nu af klarinett, flöjt, l:sta 
och 2:dra violiner, alt och violoncell. Oaktadt detta före
tag sålunda ännu kan sägas vara i sin linda, ger dock 
det intresse, hvarmed öfningarna omfattas af eleverna, godt 
hopp om en bättre framtid. Harmonimusiken består fort
farande af ess- och b-kornetter, alt- och tenorhorn, bom
bardon, bastuba samt infanteri- och bastrummor.

Undervisningen i Gymnastik, Fäktning, Exercis och 
Målskjutning.

Gymnastik: Lokalen befinnes i samma skick som vid 
förra årsberättelsens afgifvande, och attiraljen har icke blif- 
vit tillökad. Dock må nämnas, att två af gymnastikhåstarne 
undergått en fullständig och särdeles behöflig reparation.

Af under höstterminen närvarande 480 lärjungar voro 
287 under och 193 öfver 15 år. Af dessa blefvo, vid an- 
stäld mönstring, 43 befriade från all gymnastik, och om 
dessa, jemte 7:de öfre klassens öfrige 24 lärjungar, från- 
dragas hela antalet 480, återstå således 413 till deltagande 
i de gymnastiska öfningarna, för hvilka de, såsom hittills, 
varit fördelade i fyra afdelningar, neml.: l:sta afdelningen 
(l:sta klassen) 67, 2:dra (2:dra och 3:dje klasserna) 138, 
3:dje (4:de och 5:te klasserna) 116 och 4:de (6:te och 7:de 
klasserna) 90.

Under vårterminen funnos närvarande 472, af hvilka 
274 voro under och 198 öfver 15 år. Befriade blefvo dels 
vid mönstringen och dels under terminens lopp 50, och 
återstodo således för gymnastik, sedan äfven 7:de öfre 
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klassens 24 lärjungar blifvit fråndragna, 398 ynglingar. 
Fördelningen gestaltade sig sålunda, att l:sta afdelningen o o o ' o
räknade 66, 2:dra afdelningen 134, 3:dje afdelningen 111 
och 4:de afdelningen 97.

Under båda terminerna har deras antal, hvilka på 
grund af svaghet, haft lindrigare eller blott fristående gym
nastik, uppgått till 23.

Med gymnastiktiderna har under läsåret den förän
dring vidtagits, att l:sta afdelningen gymnasticerat kl. 
10—111 (i stället för 9-r£10) och 3:dje afdelningen kl. 9—|10 
(i stället för ’2—2), 2:dra och 4:de afdelningarna hafva 
haft sina tider ^10—10 och 2—g3 oförändrade. Då det ju 
alltid måste anses för en fördel, att hafva gymnastiken 
förlagd till morgnarne, så är förändringen att anse som en 
förbättring.

Fäktning: Fäktattiraljen har under året ökats med 
20 st. bajonettfäktningsgevär af förminskad storlek, hvar- 
jemte på en gång blifvit inköpta 30 st. florettklingor, för 
att ständigt hafva sådana i reserv.

Fäktöfningarna hafva under höstterminen, såsom förut, 
bedrifvits på tre afdelningar, så att hvar och en afdelning 
haft 2 timmars öfning i veckan. Då, enligt gammalt bruk, 
nattvardsläsningen gäller som befrielse från fäktöfningarna, 
har under vårterminen den fäktande styrkan varit så myc
ket förminskad, att den utan olägenhet kunnat fördelas på 
två afdelningar. Undervisning har meddelats åt 6:te klas
sen i bajonett- och florett-fäktning, 7:de klassen har dess
utom undervisats i sabelhuggning. 5:te klassen har an- 
vändt en timma i veckan (onsdagar 4—5), till öfning i 
handgevärsexercis och de första begreppen i bajonett
fäktning.

Exercisöfningarna började den 1 September och fort- 
gingo till den 10 Oktober, började åter den 22 April och 
fortgå till terminens slut. Den exercerande styrkan 134 
man stark, utom rekryterne, har under detta år varit for
merad på ett kompani på 3 plutoner med fullständigt be
fäl ur 7:de och 6:te öfre klasserna. Enligt nådiga cirku
läret af den 20 Mars 1870 hafva 6 timmar i veckan varit 
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åt dessa öfningar anslagne, hvilka så fördelats, att kom
paniet exercerat hvarje måndag och torsdag kl. 5—^7 och 
livarje lördagseftermiddag 3 timmar, och hafva dessa lör- 
dagsöfningar uteslutande egnats åt fältmarscher, bevak- 
ningstjenst, spridd ordning och smärre fältmanövrer. Höst- 
excercisen afslöts med en större manöver i förening med 
tekniska skolans lärjungar. Rekryterna (ur 5:te och 4:de 
klasserna) hafva öfvats kl. 9—J10 alla dagar.

Målskjutningsöfningarna med salongsgevär hafva, under 
början af höstterminen och slutet af vårterminen, bedrifvits 
med 7:de nedre och hela 6:te klassen, och utgör medel
talet af afskjutna skott ungefär 75 per man.

Skarpskjutning på 400, 600 och 800 fots distans öf- 
vades under början af höstterminen med 50 skott per man 
af sjunde öfre klassens lärjungar.

Den i de tre föregående årsberättelserna omnämnda 
Skytteföreningen har äfven detta läsår fortsatt sin verk
samhet. Den består för närvarande af 24 medlemmar, af 
hvilka dock 4 såsom volontärer lemnat föreningen med 
förra månadens slut. Ofningarna hafva oafbrutet fortgått 
1 gång i veckan, 25 gånger med salongsgevär och 6 gån- 
ger med skarp ammunition. Arets prisskjutning är utsatt 
till Torsdagen den 4 Juni, då 4 af föreningen inköpta pris 
utdelas.

Slutligen bifogas följande tabellariska uppgift rörande 
de lärjungar, hvilka befriats från deltagande i gymnastik- 
öfningarna.
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V. Gåfvor.
som under året llifvit till läroverkets samlingar förärade.

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

en timma i veckan, hvarje Onsdag kl. |11—^12.
Arsenius, S. F., Stud, vid Ivkt: Ciceronis orationum liber, Åbo 1669. 

Justi Lipsi epistolæ, institutio epistolica, et adversus dialogistam 
liber, Francofurti 1590.

Bergstedt, C. F., Brukspatron: Samtiden för år 1873.
Bohlin, Abr., Boktryckare: Borgare- och Bonde-ståndens protokoll jemte 

bihang dertill vid Urtima-riksdagen i Örebro 1812 i manuskript.
Ecklesiastik-departementet: Utdrag af protokollet i Statsrådet den 31 

Lee. 1873. Plan till statistik rörande elementår-undervisningen, 
Stockh. 1874. Förslag till inrättande af en pedagogisk under
visningsanstalt för elementarlärare, Stockh. 1874. Erdman, Edv., 
Geologiska väggtaflor. Pasch, A., Geometrisk konstruktions- och 
projektionslära med tillhörande 20 planscher, 10 ex. Svensk 
Författningssamling för 1873.

Ekblad, E., Handlande: Les Fables d’Esope de Phédre et de Pilpai par 
Ch. Mouton, Hamburg 1718.

Eriksson, M., Fabrikör: En större samling href och handlingar, rörande 
Riseberga kloster i noggrant utförda, kollationerade och vidimerade 
afskrifter, omfattande tiden från år 1403 —1501, och utgörande 
66 särskilda nummer.

Gumælius, 0. J., Rektor: Nerikes Allehanda för åren 1870—72.
Gumælius, Arv., Boktryckare: Betänkande ang. Sveriges öfvergång till 

nytt myntsystem af 1870 års Mynt-komité. Homeri Odysseia 
mit Anmerkungen von Crusius, Hannover 1849. Rost, Griechische 
Grammatik, Göttingen 1841. Melanderhjelm, Fundamenta Astro
nomi» i 2 band, Holmiæ 1779.

von Hofstén, G.. Brukspatron: Svenska Psalmboken af år 1695 med 
Evangelier etc. i praktband, Stockholm 1724. Konung Gustaf
HI:s skrifter i 6 band 8:o. Hume, Histoire de la maison de 
Stuart sur le tröne d’Angleterre, London 1766 i 6 band, 12:o. 
Targe, Histoire d’Angleterre 1748—1763 i 5 band, 12:o. Elers, 
Stockholm i 3 band, Stockh. 1800, 8:o. Vägvisare genom Sveri
ges alla provinser, Stockh. 1830.

Karlson, K. F., Lektor: Förteckning på Svenska Akademiens minnes
penningar åren 1786—1868 jemte uttydning af inskrifter och 
sinnebilder.

Karlsson, K., Brukspatron, Stadra: Gustaf I:s Bibel, tryckt i Upsala 1541.
Kjellberg, N. G., Doktor: Om våra skolors inflytande på ungdomens 

helsa och utveckling.
Lundborg, L. F., Fru, född Lignell: Regis Magni Leges Gula-thingenses, 

sive jus commune Norvegium, Havniæ 1817. Handlingar rör. 
Skandinaviens historia i 29 band, Stockh. 1816—48. Handlin
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gar rör. Sveriges historia, utgifoe af And. Fryxell i 4 band, 
Stockh. 1836—43. Petersen, N. M., Haandbog i den gammel- 
nordiske Geografi, Kjöbenh. 1834. Oldnordiske sagaer udgivne i 
oversättelse af det K. Nordiske Oldskrift-selskab i 12 band, 
Kjöbenh. 1826—37.

Onämnd, f. d. lärjunge vid Ivkt: Kongl. Stadgar angående hushållning 
vid bergverken och bruken 1736. Sveriges Rikes Ständers beslut 
oeh förordning om Banken i Stockholm af den 22 Sept. 1668, 
tryckt 1769. Regeringsformen af 1719. Regeringsformen af 
1772. Bulletiner under kriget mellan Sverige, Ryssland och 
Danmark åren 1808—09.

Rohloff, C. A., Bokhandlare: En större jordglob i 2 fots diameter, af- 
sedd för kartritning, jemte tillhörande ställning.

Schedin, J. C., Doktor: Dhen svenska kyrkoordningen af år 1571. 
Swebilius, eclaircissement sur Catechime de Luther, traduit en 
francais, 1692. Nordenflychts Hedv. Charl, utvalda arbeten. Le 
theatre de Corneille, P. I—V, Amsterdam 1716.

Sjöberg, K. 0. N., Studerande: Plauti comoediæ viginti, ed. Pambini 
1637.

Statsverket, Kongl. Svenska: Sveriges officiella statistik; A) Statistiska 
Centralbyråns berättelse 1870, 2, 1871 och 1872; C) Bergshandte- 
ringen, Kommerce-kollegii berättelse för 1872; D) Fabriker och 
Manufakturer, Kommerce-kollegii berättelse för 1872; F) Utrikes 
handel och sjöfart, Kommerce-kollegii berättelse för 1872; H) 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser för 1866—70; 
N) Jordbruk och Boskapsskötsel, Hushållnings-sällskapens berät
telser för 1871; 0) Generaldirektörens för Landtmäteriet berät
telse för 1872; Q) Skogs-styrelsens berättelse för 1871; R) Stati
stiska Centralbyråns berättelse rörande kommunala rösträtten för 
1871; S) Vattenbyggnads-styrelsens berättelse för 1872. All
männa Kyrkomötets protokoll år 1873 jemte bihang dertill i 2 
volymer.

Sterbhusdelegarne efter Major v. Schantz: En samling äldre tidningar 
såsom Örebro Veckoblad för 1796, Örebro Tidning 1827—40, 
Allmänna Journalen och dess fortsättning Journalen samt Journal 
för handel, slöjd och konst 1828—34, Anmärkningar vid Sv. 
Post-tidningarne 1755, Stockholms Post-tidningar 1759—1762, 
Stockholms-posten 1825—32, Conversationsbladet 1824 och 6:te 
årgången af ”Den Svenska Mercurius” 1760—61. Dessutom
flere volymer böcker i åtskilliga ämnen såsom Caroli IV Aurea 
Bulla, tryckt 1551; Gustaf Adolfs lagbok af år 1618; Calvinus, 
Lexicon juridicum 1690; Bayle, Dictionaire historique et critique, 
Rotterdam 1720; Instrumentum pacis 1648; Försök till svenska 
skaldekonstens upphjelpande 1737; Richardsson, Hallandia anti- 
qua et bodierna 1753, Taflor och skildringar från kriget mot 
Ryssland 1854—55; samt åtskilliga Akademiska disputationer 
från 17-hundratalet.

Söderlund, 0. G., Kyrkoherde i Gryth: Barclai Argenis 1630; Barclai 
Icon animorum 1680; Dietys Cretensis de bello Trojano et Dares 
Phrygius de excidio Trojæ 1531.
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Wahlfisk, J„ Domkyrko-komminister i Strengnäs: Oken, Allgemeine Na

turgeschichte für alle Stände i 13 band, Stuttgart 1838—41.
Vetenskaps-Akad., Kongl. Svenska: Dess Handlingar, band. 9 och 10 i 

4:o. Bihang till Handlingarne, band. I h. 1 i 8:o. Öfversigt af 
Förhandlingarne, årg. 28 och 29 i 8:o.

Naturhistoriska Samlingen.
Bundsen, E., tullinspektor, Lysekil: kraniet af en tumlare samt ryggrad 

af en haj m. m.
Freundt, J., f. d. stud, vid Ivkt: flere i sprit inlagda fiskar, af gifva- 

ren insamlade på Corfou i April 1872.
Gellertzén, jägmästare, Ulltuna: svart råtta från Gottland, några ex. till 

uppstoppning.
Holmberg, Carl, Södertelje: dufhök, till uppstoppning.
Karlsson, K. E., stud, vid Ivkt: kanariefogel, till uppstoppning.
Larsson, handlande, Ahnbro: sothöna, till uppstoppning.
Palmen, generalprocurator m. m., Helsingfors: fyra exempt af dvergråtta 

(Mus minutus), 2 ex. uppstoppade, 2 d:o i sprit, från Finland.
Strokirk, Evert och Gustaf, stud, vid Ivkt: 2:ne kärrsköldpaddor hån 

trakten af Venedig.

Samlingen af mynt oeh minnespenningar m. m., 
som fortfarande benäget vårdas af rektorn och riddaren 

Otto Joel Gumælius.

Akademien, svenska: silfver, akademiens sist slagna minnespenning (öfver 
Olaus Petri).

Akademien, vetenskaps-: silfver, akademiens sist slagna minnespenning 
(Hans Järta).

Almqvist, A., assistent och t. f. kommissarie vid telegrafanstalten i Öre
bro, f. d. stud, vid Ivkt: guld, svensk 20-krona 1874 och 10- 
krona 1873; silfver, svenskt 1O-öre 1874 och rysk 10-kopek 1862. 

Andersson, G., handelsbokhållare i Örebro: kopparmynt förut obefintliga 
i samlingen, 20 stycken.

Andersson, L., bruksegare, n. v. ombud i riksdagens 2:dra kammare för 
Nora m. fl. städer: silfver, Oskar 2:dres kröningspenning (kast
penning).

Andersson, P. V., å Gamla Viker, bergsbruksidkare, f. d. stud, vid Ivkt: 
silfver, landtbruksakademiens ”jetton”; koppar, åtskilliga svenska 
mynt funna i jorden vid Vikersgården.

Elgérus, D. J., fabrikör i Örebro, R. W. O.: silfver, preussisk ”sieges- 
thaler” 1871; tyska rikets 20-pfennig 1873; koppar, samma ri
kes 2- och 1-pfennig 1874; sedel, rysk å 1 rubel.

Engström, N. F., f. d. stationsinspektor vid Frövi: brons, franskt mynt 
å 40 centimer.

Fröhling, grosshandlare i Berlin, genom fabrikören och riddaren Elgérus 
i Örebro: silfver, tyska rikets nya mynt å 1 mark 1873 och 20- 
pfennig s. å. samt nickel 10-pfennig också 1873.
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Gumælius, Gustaf Wilhelm, läroverkets inspektor m. m.: brons, musika
liska akademiens minnespenning 1873 öfver nuvarande konungen, 
såsom f. d. under 9 års tid ordförande i bemälde akademi.

Gumælius, Karl Arvid, boktryckare och telegrafkommissarie i Örebro, 
stadens n. v. ombud i riksdagens 2:dra kammare, f. d. stud, vid 
Ivkt: silfver, Oskar 2:dres kröningspenning (kastpeuning) och ett 
danskt klippingsmynt å ”II marer” från Fredrik 2:dres tid 1563 
med påslagna runda stämplar å båda sidorna; en svensk banksedel 
1764 å 9 daler kopparmynt.

Von Hofsten, född von Schantz, i Örebro, enkefru, fru Drakenberg på 
Hjelmarsbcrg, född von Schantz, och en tredje syster fröken von 
Schantz, arfvingar efter majoren och riddaren Karl Jakob von 
Schantz på Hjelmarsnäs: guld, Karl ll:tes dukat 1692; silfver, 
svenske kung Fredriks kröningspenning och landtbruksakademiens 
”jetton”, en spansk piaster Karl 4:des samt smärre mynt, 2 sven
ska, 1 norskt, 2 danska; koppar, ett antal svenska och ett par 
utländska mynt; brons, en minnespenning öfver Karl De Geer 
såsom landmarskalk, slagen af ridderskapet och adeln 1823, och en 
d:o öfver statsrådet Gabr. Poppius såsom landtbruksakademiens 
direktör, slagen af nyssnämnda akademi 1856.

Lagerheim, Ernst G., major, numera öfverstelöjtnant vid Nerikes reg:te, 
B. S. 0.: silfver, drottning Ulrika Eleonoras begrafningspenning 
(kastpenning) samt, silfver, 22 dels svenska, dels utländska mynt.

Lagerholm, Fredrik, sjökapten m. m., f. d. stud, vid Ivkt: silfver, por
tugisiska, 2 å 500, 1 å 200 och 1 å 50 reis, 2 spanska, 1 pro- 
vincia de Cordobas mynt, 2 republiken Bolivias, 1 förenta sta
ternas å 1/4 dollar, samt 2 preussiska, 1 litet danskt och 2 öster
rikiska småmynt; koppar, ett antal svenska och utländska mynt; 
2:ne sedlar, den ena fransk å 10 francs utgifven i Bordeaux i 
Oktober 1870, den andra republiken Haitis å 8 ”gourdes” 1827.

Låftman, Rikard, civilingeniør, f. d. stud, vid Ivkt: silfver, preussisk 
reichsthaler (Fredrik Wilhelm 3:djes, 1813).

Olsson, Lars Peter, i Södra Mossby, Kumla socken: silfver, ett litet 
svenskt mynt.

Strokirk, Karl Gustaf, f. n. i München, f. d. stud, vid Ivkt: nickel, tyska 
rikets 10-pfennig 1873.

Universitetet i Kristiania, genom dess sekreterare kammarherren m. m. 
Holst: brons, ett 2:dra exemplar af universitetets minnespenning 
vid Norges tusenårshögtid 1872 och d:o universitetets minnes
penning af 12:te storleken öfver kung Oskar 2:dres och hans ge
måls kröning i Norge 1873.

Wætter, Axel, predikant vid cellfängelset i Örebro m. m.: silfver, 1 ru
bel och småmynt, ett svenskt, ett danskt, ett förenta staternas; 
nickel och koppar, ett antal svenska och åtskilliga utländska 
mynt och mynttecken m. m.; sedlar, två amerikanska.

Arman, Karl, bankbokhållare i Örebro, f. d. stud, vid Ivkt: silfver, 
dansk 2-rigsdaler 1863 med Fredrik 7:des hufvud å ena och Kri
stian 9:des å andra sidan.
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Fornminnessamlingen.
Henriksson, Karl: stenyxa, funnen vid Elgkärr, Karlskoga socken, 1874. 
Peterzon, Johan: en stenyxa, hittad vid Petersberg, norr om Örebro. 
Schedin, doktor, Oroust: en stenyxa, afbruten i skafthålet med böljan 

till ett annat skafthål; en flintkil samt en större forgyld plåt af 
messing med danska riksvapnet och inskriften: ”Til evig erindring 
af indfosrætten den 29 Januari anno MDCCLXXVI”.

Svensson, possessionat, Vestra Mark, Längbro socken: två stenyxor samt 
en spjutspets af flinta.

VI. Donationer.

I föregående årsberättelse omnämndes en angenäm 
förstärkning, som läroverkets stipendiekassa hade att motse 
under loppet af detta läsår. I dessa dagar har också hop
pet derom förverkligats, i det ett kapital af 1500 rdr öf- 
verlemnats till undertecknad, hvartill ytterligare bifogats 
75 rdr, på det att stipendiet redan vid nu stundande exa
men måtte kunna utdelas. De stadgar, som åtfölja dona
tionen, intagas här fullständigt.J Ö o

«Stadgar för Utdelning af Erland lierléns Stipendium:
Såsom ett fortfarande minne af den pligttrogne, af 

sina lärjungar varmt älskade, läraren, den trofaste kamra
ten och tillitsfulle vännen, adjunkten vid Örebro Elemen
tarläroverk D:r Erland Herlén, hvilken med döden afgick 
den 24 Februari 1871, öfverlemnas härmed till Karolinska 
högre Elementarläroverket i Örebro ett genom bidrag från 
den aflidnes lärjungar, kamrater och många minnesgoda 
vänner insamladt kapital af Ettusenfemliundra (1500) kro
nor att under namn af Erland Herléns stipendiefond på öf- 
ligt sätt förvaltas och redovisas.

Den upplupna räntan utdelas hvarje år vid vårtermi
nens afslutning till en yngling inom läroverkets afgångs- 
afdelning.

Stipendiaten utses genom öppen omröstning af lär- 
jungarne sjelfva inom afgångsafdelningen, i klassförestån
darens närvaro. De röstande böra dervid, jemte flit och 
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goda seder, i främsta rummet fästa afseende vid ett på af- 
delningen utöfvadt välgörande inflytande såsom en god 
kamrat, i detta ords ädlaste betydelse.

Erhåller vid första omröstningen ingen fullt halfva an
talet af de afgifna rösterna, anställes ny omröstning mellan 
de två, som undfått största antalet röster, och må i hän
delse af lika röstetal, så väl vid bestämmande af hvilka 
som vid ny omröstning få i fråga komma, som vid slutliga J ö O 5 O
afgörandet, lottning fälla utslaget.

I händelse afgångsexamen afslutas, innan kollegie- 
sammanträdena vid vårterminens slut börjat, anställes denna 
omröstning dagen efter afgångsexamens slut; eljest ome
delbart före lärarekollegiernas början.

Alldenstund tillsättandet af detta Stipendium uteslu
tande afgöres af lärjungarne sjelfva, må innehafvandet deraf 
ej på något sätt utgöra hinder för erhållande af stipen
dier och belöningar, som af läroverkskollegium bestämmas.

Skulle mot förmodan något år en afgångsafdelning 
dömas ovärdig till premier och stipendier, reserveras detta 
års ränta, och året derefter utses två stipendiater.

Örebro i Maj 1874.
På de bidragandes vägnar: D O

P. A. WIKANDER.»

Den glädje, som en dylik gåfva alltid medför, ökas 
ytterligare genom de bevis på välvilja för läroverket och 
kärlek till den aflidne vännen, som de talrika bidragen *

* Bland dem, som förnämligast bidragit till bildande af Erland Herléns 
Stipendiifond, må nämnas:

Agrelius, M., Stockholm; Berger, G. A. m. fl., Nysund; Blomberg, Erik, 
Mora; Bonde, Gust. Trolle, Säfstaholm; Bonde, Karl, Kesätter; Brandelius, P. 
F., Örebro; Cariberg, P. M. m. fl., Kopparberget; Cronin, James, Örebro; Ek
ström, Sophie, enkefru, Stockholm; af Geijerstam, enkefru, Storfors; Hagendahl, 
K., Örebro; Hamilton, H. J., Boo; Herlenius, J., Storfors; von Hofsten, C. J„ 
Stockholm; von Hofsten, J. H., Nysund; Hollingworth, A., Örebro; Holst, Ake, 
Geråsen; Holst, Hjalmar, Hinseberg; Holst, Ingemar, Örebro; Kalling, Hjalmar, 
Toftaholm; Låftman, Richard in. fl„ Fellingsbro; Montgomery Cederhjelm, Rob., 
Segersjö; Nordenfeldt, O., Björneborg; Ramsay, J., Stockholm; Rubin, Salomon, 
Stockholm; Sahlstrom, K. H., Stockholm; Strandberg, Olof, Stockholm; Strahle, 
G. H., Stockholm; Wedberg, C. H., Hammarby.

Fullständig, med verifikationer styrkt redovisning rörande bidrag, så väl 
till denna fond som till resande af en minnesvård öfver Herléns graf, har af- 
lemnats till undertecknad och kommer att förvaras i läroverkets arkiv. 

4
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och de dem beledsagande skrifvelserna lemna. Det för
troende, som stiftarne visat lärjungarne inom läroverkets 
afgångsafdelning, då de öfverlemnat stipendiets utdelande 
helt och hållet åt dem, tyckes också på dem böra komma 
att utöfva ett förädlande inflytande.

VII. Helsotillståndet.
Med undantag af några fall af nervfeber, hvilka före- 

kommo mot höstterminens slut, uteslutande inom några få 
byggnader, samt ännu färre fall af samma sjukdom vid 
vårterminens början, af hvilka dock ett hade en, i en före
gående afdelning omnämnd, högst beklagansvärd utgång, 
har helsotillståndet bland lärjungarne under hela läsåret 
varit synnerligen tillfredsställande.

VIII. Inbjudning.
Det återstår nu endast att anhålla om ortens vanliga, 

välvilliga intresse för de uppvisningar och den examen, 
med hvilka läsåret kommer att afslutas. Läroverkets eforus 
har utsatt uppvisningarna i sång, gymnastik och exercis till 
torsdagen den 4 Juni, då de taga sin början kl. |6 e. m. 
Uppvisningen i sång kommer i år att föregås af ett enkelt 
prof på den lilla nybildade orkesterns första framsteg. I 
gymnastik torde den egentliga uppvisningen hädanefter 
komma att förläggas till examen vid slutet af höstterminen. 
Nu få endast 2:dra och 3:dje klassernas lärjungar visa sin 
deruti förvärfvade skicklighet, hvaremot något mer tid an
slås åt uppvisningen i exercis. Sjelfva årsexamen har af 
eforus utsatts till dagen derefter, fredagen den 5 Juni. 
Den börjas kl. 9 f. m. och fortgår till kl. 1, hvarefter flytt
ningarna afkunnas, belöningar utdelas och ungdomen hem- 
förlofvas. Båda dagarna komma prof på lärjungarnes fär
dighet i teckning att förevisas och bland annat den samling 
af teckningar, som från läroverket förlidet år insändes till 
expositionen i Wien.
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Icke heller i år torde vi få motse den glädjen 
att genom närvaron af läroverkets högste styresman, stif
tets biskop, ordensbiskopen och kommendören med stora 
korset af Kongl. Nordstjerne-orden, högvördigste herr dok
tor Ture Annerstedt, se den stundande högtidens betydelse 
ytterligare förhöjd. Deremot hoppas vi med visshet, att 
helsa och krafter skola tillåta läroverkets inspektor, pro
sten och kyrkoherden i Örebro, kommendören af Kongl. 
Nordstjerne- och Vasa-orden, högvördige och höglärde 
herr doktor Gustaf Wilhelm Gumælius, att öfvervara denna, 
liksom så många föregående, uppvisningar vid detta honom 
så kära läroverk, och i händelse af efori frånvaro öfvertaga 
ledningen af och tillsynen öfver uppvisningarna och exa
men. Vördsammast anhålles också, att läroverkets rektor, 
R. N. O., doktor J. E. Strömberg, dess f. d. rektor, R. N O., 
doktor 0. J. Gumælius, öfrige vetenskapernas och den all
männa undervisningens vänner samt ungdomens föräldrar, 
målsmän och anhörige måtte med sin närvaro hedra denna 
läroverkets enkla högtid.

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

Nästa termin börjar tisdagen den 25 Augusti, kl. 10 
f. m. Örebro i Maj 1874.

LARS PHRAGMÉN,
V. REKTOR VID KAROL. ELEM.-LÄKOVEKKET,



Redogörelse
för Prins Oscars lägre Elementar-Låroverk i Askersund 

under läsåret 1873—1874.

Undervisningen.

Höstterminen började den 28 Augusti och afslutades 
den 19 December. Vårterminen tog sin början den 20 
Januari och är bestämd att afslutas den 5 Juni. Den 
dagliga lärotiden har varit förlagd på både för- och efter
middagarna, så att undervisningen, efter förrättad bön med 
bibelläsning, fortgått från kl. 7—9 och 10—12 förmidda- 
garne samt 2—4 eftermiddagarne, med undantag af Ons
dags- och Lördagseftermiddagarne, då ingen läsning egt 
rum. Undervisning i gymnastik har meddelats kl. 12—12,30 
efter förmiddagsläsningens slut samt i sång och ritning på 
eftermiddagarne, upptagande hvardera 3 timmar i veckan, 
hvartill kommer en timmas undervisning i orgelspelning 
för de lärjungar, som deraf velat begagna sig. Följande 
läroböcker hafva under läseåret blifvit begagnade: i Kristen- 
dom katekesen och Åkerbloms bibliska historia; i Svenska 
språket Brodéns språklära samt Svedboms och den af 
Staten utgifna läseboken; i Tyska språket Lyths språklära; 
i Engelska språket Mays språklära och läsebok; i Mate
matik Euklides, Bergii åskådningslära och linearteckning 
samt Zweigbergks aritmetik; i Naturkunskap Arrhenii bo
tanikens första grunder, Anderssons lärobok med tillhö
rande väggplancher och Sundevalls zoologi samt Berlins 
naturlära; i Historia och Geografi Odhners svenska historia 
samt Palmblads geografi; i Teckning Väggtaflor för un
dervisningen i frihandsteckning l:sta kursen. De särskilta 
läroämnena hafva varit sålunda fördelade mellan lärover- 
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kets trenne lärare, af hvilka Rektor undervisat 24 timmar 
och de båda andra lärarne 28 timmar hvardera i veckan, 
att rektor varit lärare i matematik samt tyska och engelska 
språken i de 2 öfre klasserna, Kollega Ph. D:r Palmberg 
i öfriga ämnen inom samma klasser och Kollega Ph. D:r 
Helén ensam lärare i l:sta klassen samt biträdande i arit
metik inom de båda andra klasserna. Lärjungarnes skrift
liga uppsatser på modersmålet samt de främmande språken 
hafva rättats af läraren i ämnet. Till lärare i gymnastik 
har rektor varit förordnad och till lärare i teckning tele
grafkommissarien Appelholm. Rektor har varit klassföre
ståndare för 3:dje klassen, kollega Palmberg för 2:dra och 
kollega Helén för l:sta klassen.

Lärokurser.

Tredje klassen.
Kristendom: Katekes: 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena 

samt repetition af det 2:dra. Hela Bibliska histo
rien, Bibelns kännedom efter Bergs handbok, munt
ligt framstäld. Valda psalmer.

Svenska språket: Brodéns språklära: läran om satsen, re
petition af formläran, satslösning med resolution. 
Rättskrifning efter diktamen, omvexlande med en 
uppsats eller ett öfversättningsprof från Tyskan. 
Uppläsning af stycken ur Svedboms läsebok eller 
ur läsebok för folkskolan jemte öfningar att med 
egna ord återgifva innehållet af det lästa. Stycken 
af Fänrik Ståls Sägner lärda utantill.

Tyska språket: Formläran och det hufvudsakligaste af 
syntaxen, efter Lyths lärobok. Af läseboken st. 
28—52. Skriföfningar.

Engelska språket: Mays grammatik: formlära och syntax 
med explikationsöfningar samt st. 1—16 af samma 
författares «English reading». Öfningar i öfversätt- 
ning från modersmålet.

Historia och Geografi: Odhners mindre lärobok i Svenska 
historien afslutad och fullständigt repeterad. Geo- 
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graft: alla verldsdelarnes fysiska och Europas poli
tiska geografi efter Palmblads lärobok.

Matematik: Euklides, bok 1—3; Aritmetik, Regula de 
tri, intresse- och kedjeräkning jemte repetition af 
bråk och deras tillämpning på sorter.

Naturkunskap: Botanik: Arrhenii botanikens första grun
der. Anderssons botanik med tillhörande vägg- 
plancher. Examinering af lefvande växter samt ex- 
cursioner, när årstiden det medgifvit. Zoologie: 
Sundevalls lärobok till foglarna med förevisande af 
väggplancher och Körners däggdjursplancher.

Andra klassen.

Kristendom: Katekes: 2:dra hufvudstycket. Nya Testa
mentet af Bibliska historien. Valda psalmer.

Svenska språket: Formläran och rättstafningsläran jemte 
öfningar i satslösning efter Brodéns lärobok. Rätt- 
skrifning efter diktamen. Uppläsning och förklaring 
af stycken ur läsebok för folkskolan samt öfningar 
att med egna ord återgifva det lästa. Stycken af 
Fänrik Ståls sägner, lärda utantill.

Tyska språket: Formläran med dithörande explikations- 
öfningar samt 15 st. af läseboken efter Lyths läro
bok. Muntliga öfversättningar från modersmålet.

Historia och Geografi: Historia: från Gustaf Wasa till 
Karl XII:s död efter Odhners lärobok jemte repe
tition af hednatiden. Europas fysiska och politiska 
geografi utom Frankrike, Italien, Grekland och Tur
kiet efter Brunii lärobok.

Matematik: Geometrisk åskådningslära; lärosatserna 1-—47 
i Bergii lärobok. Aritmetik: vanliga bråk och de
cimalbråk samt deras tillämpning på sorter.

Naturkunskap: djurrikets hufvudafdelningar och vigtigare 
klasser efter Berlins naturlära. Botanikens första 
grunder efter Arrhenius samt öfning i undersökning 
af lefvande växter. Anderssons väggplancher. Ex- 
cursioner.
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Första klassen.
Kristendom: Första hufvudstycket af Katekesen samt 

Gamla Testamentets Bibliska historia efter Åker
blom. Läsning af valda psalmer.

Svenska språket: Formläran till verbet samt läran om 
satsen och dess delar efter Brodéns lärobok; rätt- 
skrifningsöfningar efter Almqvists rättstafningslära 
jemte öfningar i innanläsning.

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

Historia och Geografi: Medeltidens svenska historia efter 
Odhner: Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands 
politiska geografi.

Matematik: Enkla tal och sorter jemte öfningar i hufvud- 
räkning.

Naturkunskap: Afdelningarna 4—12 af Berlins lärobok i 
naturläran; det allmännaste om verldsdelarne efter 
jordgloben.

Lärjungame.
Deras antal var vid sistlidna läseårets slut 35; derutaf 

återkommo vid innevarande läseårs början 28 och inskref- 
vos 6, så att antalet utgjort under höstterminen 34, hvaraf 
i 3:dje klassen 10, i 2:dra 15, i l:sta 9. Under vinterferi
erna afgick från 3:dje kl. 1 lärjunge, och inskrefvos 6 i 
l:sta klassen vid vårterminens början, hvarjemte 2 förut 
inskrifna återkommo efter 1 termins frånvaro, så att anta
let under vårterminen utgjort 41, hvaraf i 3:dje kl. 9, i 
2:dra 15, i l:sta 17. Af de vid läseårets början afgångne 
hafva 3 afgått för att fortsätta sina studier vid högre ele
mentarläroverket i Örebro, af hvilka 1, som utgått från 
3:dje klassen, blifvit intagen i 5:te klassen, och 2, som af
gått från 2:dra klassen, blifvit intagne i 3:dje klassen af 
nämnda läroverk. De öfriga hafva afgått utan anmäld 
afsigt vid afgången. Under vinterferierna har ingen af
gått till annat läroverk. Samtliga 3:dje klassens lärjun
gar hafva tillhört reala linien.
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Skollokalen
har undei’ förliden sommar undergått reparation så tillvida, 
att ett af lärorummen blifvit till tak och väggar ommåladt 
samt innanredningen jemväl behörigen upphjelpt, hvarjemte 
ena gafveln å gymnastikhuset blifvit brädfodrad.

Undervisningsmaterielen.

Biblioteket har ökats med några af staten skänkta 
böcker och kartor, hvarjemte inköpts åtskilliga vid under
visningen begagnade böcker och kartor, af hvilka några 
blifvit till låns utlemnade åt obemedlade lärjungar.

Examina.

Höstterminen afslutades med offentlig examen d. 19 
December, och kommer examen för innevarande vårtermin, 
enligt meddeladt beslut af H. H. Elbrus, att hållas freda
gen d. 5 Juni.

Askersund i Maj 1874.

V. TH. ALMSTEDT,
LÄROVERKETS REKTOR.


