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Redogörelse
för Karolinska elementarläroverkets verksamhet under 

läseåret 1875 Augusti—1876 Juni.

Tillkännagifvande.
Då de stora kostnaderna för föregående årsberättelse betydligt 

ökat en redan förut befintlig brist inom den af läroverkets kassor, 
ur hvilken dylika utgifter bestridas, har fortsättningen af «Blad ur 
Örebro skolas historia» måst uppskjutas åtminstone ett år.

I. Undervisningen.

Höstterminen 1875 började den 24 Augusti och fortgick 16 
veckor och 4 dagar till den 17 December. Vårterminen vidtog 
den 20 Januari och kommer enligt efori beslut att afslutas den 2 
Juni, då den fortgått i 19 veckor och 2 dagar.

Den dagliga lärotiden, hvilken för öfrigt lättast öfverskådas 
i medföljande läseordning, har bibehållits oförändrad från före
gående läseår. Första klassens lärjungar hafva sålunda äfven detta 
läseår börjat sina undervisningstimmar kl. 7 t. 30 m. med en kort 
bön i lärorummen, hvaremot läroverkets öfrige lärjungar haft ge
mensam bön med sång och bibelläsning från kl. 6 t. 40 m. till 
kl. 7 f. m. Lektioner på halfannan timme hafva förekommit inom 
första och andra klassen, inom den första klassens afdelningar dock 
endast två i veckan, i den andras deremot två hvarje dag. Mellan 
undervisningstimmarne har 10 minuters ledighet medgifvits. Ge
mensam gudstjenst har hvarje söndag kl. 12 till 1 hållits i läro
verkets högtidssal. Predikoskyldigheten vid dessa gudstjenster, äf- 
vensom nattvardsungdomens särskilda undervisning, har uppehållits 
af lektor Granell.
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Såsom läseordningen utvisar, ingå öfuingarna i teckning bland 
den öfriga undervisningen. Sångöfningarna hafva varit förlagda 
till tisdagar och fredagar, öfuingarna i harmonimusik och orgel- 
spelning till måndagar och torsdagar samt på stränginstrument till 
onsdagar och lördagar, allt på eftermiddagarne. Deremot hafva 
gymnastiköfningarna fortfarande och till allmän belåtenhet varit så 
ordnade, att de fyra nedre klasserna haft en halftimmes öfning om 
dagen hvardera omedelbart efter sina morgonlektioners slut, de hög
sta klasserna åter efter middagslektionernas.

Från skolstadgans föreskrifter om timfördelningen har fort
farande den afvikelse egt rum, att i sjette öfre klassen de båda 
lärarne i naturkunskap erhållit hvar sin timme i veckan. På latin- 
afdelningen har (för dem, som läsa grekiska) den andra timmen 
tagits från grekiska språket, på realafdelningeu från modersmålet.

II. Lärarne.

Föregående år hade undertecknad den sorgliga skyldigheten 
att redogöra för eu följd af förluster, som under läseåret 1874— 
1875 träffat läroverket. Väl har äfven under detta läseår en af 
läroverkets ordinarie lärare lemnat det samma. Men då denne, 
gymnastikläraren Knut Teodor Warenberg, endast under 6 år från 
början af vårterminen 1863 till slutet af höstterminen 1868 tjenst- 
gjort vid läroverket och allt sedan åtnjutit tjenstledighet, till dess 
han den 15 December 1875 på egen begäran erhöll afsked, kan 
hans bortgång, naturligt nog, icke tilldraga sig synnerlig uppmärk
samhet. Äfven en annan förändring har läroverket att motse. 
Adjunkten doktor Johan Konrad Kjellström, som under några år 
åtnjutit tjenstledighet från sin befattning vid läroverket och haft 
presterlig tjenstgöring, blef den 6 Mars 1876 befullmäktigad till 
komminister i Botkyrka och Salems församlingar. Då denna be
fattning ej får tillträdas förr än den 1 Maj 1879, torde likväl 
inga åtgärder för tillsättande af hans adjunktsbefattning ännu komma 
att vidtagas. Deremot har detta läsefir för läroverket en vigtigare 
betydelse derigenom, att under det samma de luckor inom lärare
kretsen, som sålunda uppkommit, åtminstone till största delen åter 
blifvit fylda.
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Under de sista dagarne af foregående läseår förordnades un
dertecknad af Kongl. Maj:t att under en tid af fem år från 
den 1 Juli 1875 bestrida rektorsbefattningen vid läroverket, ehuru 
förordnandet först några veckor senare offentliggjordes. Väl hade 
jag redan under tre läseår termin efter termin erhållit förord
nande af II, H. Eforus att uppehålla rektorsgöromålen under 
terminen, och befattningen med dess mödor och stora ansvar var 
mig således icke främmande. Men dels kunde jag, så länge rektor 
Strömberg lefde, påräkna stöd af en äldre och mer erfaren vän, 
dels inskränktes äfven mitt ansvar i någon mån genom uppdragets 
korta fortvaro. Det ökade ansvar, som sålunda föranledes genom 
det mig nådigst lemnade förtroendeuppdrag, blir dock derigenom 
lättadt, att några års erfarenhet berättigar min förhoppning, att 
den angenäma samverkan och det nitiska understöd, som jag hit
tills fått röna från lärarekollegiet och hvarje enskild lärare, skall 
framgent fortfara.

Till den genom rektor Strömbergs frånfälle lediga lektionen, 
hvilken anslagits till ansökan i historia och geografi och mo
dersmålet, utnämndes den 15 December 1875 efter aflagda prof 
doktor August Bellinder med tillträdesrätt den 1 Maj 1876. Lek
tor Bellinder har likväl äfven under den föregående delen af vår
terminen såsom vikarie uppehållit samma befattning. Iför den 
genom adjunkten Mobacks död lediga adjunktsbefattningen upp
fördes tyska språket, matematik samt historia och geografi såsom 
undervisningsämnen, och efter vederbörligt prof utnämndes, äfven- 
ledes den 15 December 1875, fil. kand. Johan Gottlieb Spangenberg. 
Till gymnastiklärare nämndes den 19 April 1876 löjtnanten vid 
Kongl. Nerikes regemente Oskar Waldemar Falkman. Då lektor 
Bellinder redan gjort sig bemärkt genom sina grundliga och om
fattande studier och de båda öfrige under föregående lärareverk
samhet vid läroverket tillvunnit sig sina lärjungars aktning och 
tillgifvenhet samt sina kamraters odelade vänskap, torde man hafva 
allt skäl att lyckönska läroverket till dessa utnämningar. Såsom 
vanligt bifogas här de nyutnämnde lärarnes af dem sjelfve lemnade 
lefnadsteckningar.

Bellinder, August, född på Uggeltorp inom Bellefors för
samling i Skaraborgs län d. 10 Sept. 1845; son af landtbrukaren 
Gustaf Jonsson och Anna Kristina Eriksson; student i Upsala 1867, 
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fil. kand, och fil. doktor ultimus derstädes 1872; genomgått profår 
som lärare vid Klara 1. elementarläroverk i Stockholm höstterminen 
1872 och vid Stockholms gymnasium vårterminen 1873; v. lektor vid 
Halmstads h. elementarläroverk under senare delen af vårterminen 
1870; extra lärare vid Klara 1. elementarläroverk från och med vår
terminen 1874 till och med vårterminen 1875; e. o. amanuens i Kongl. 
biblioteket från Juni 1873 till December 1875; samt, efter inför 
Domkapitlet i Strengnäs aflagdt disputations- och föreläsningsprof, ut
nämnd till ordinarie lektor i Historia och Geografi samt Moders
målet vid högre elementarläroverket i Örebro d. 15 Dec. 1875. 
Utgifna skrifter: Statsförfattningens olika utveckling och karakter i 
Frankrike och England, Upsala 1872; Illustrerad verldshistoria, 
redigerad af Wallis: Grekland, Stockholm 1874—5; Den Pretori- 
anska prefekturens historia till Constantin den stores tid, Upsala 
1875; Uppsatser och artiklar i Ur folkens häfder, Nordisk familje
bok m. fl.

Spangenberg, Johan Gottlieb, född i Arboga den 20 Nov. 
1847; son af sadelinakaremästaren Diedrich Spangenberg; ge
nomgått Arboga och Örebro elementarläroverk; aflagt afgångs- 
examen från det senare den 13 Juni 1866; Kollega vid Arboga 
elementarläroverk 1868—1869; inskrifven som student vid Upsala 
universitet den 13 September 1869; aflagt filosofie kandidatexamen 
derstädes den 29 Maj 1872; genomgått profår vid Örebro elem.- 
läroverk 1872—1873; tjenstgjort såsom v. Adjunkt vid samma 
läroverk H. T. 1873 till och med H. T. 1875. Utnämnd ordin. 
Adjunkt derstädes den 15 December 1875.

Falkman, Otto Waldemar, född i Malmö den 26 Januari 
1843; son af generaldirektören och kommendören L. B. Falkman; 
kadett vid Kongl. krigsakademien den 1 November 1858; aflagt 
officersexamen den 18 Juni 1864; utnämnd till underlöjtnant vid 
Kongl. Nerikes regemente den 22 Juni 1864; kommenderad såsom 
elev vid Kongl. gymnastiska central-institutet 1865 Sept.—1866 
Apr. samt 1866 Sept.—1867 Apr.; aflagt praktisk ooh teoretisk 
examen i militär och pedagogisk gymnastik derstädes den 16 och 
17 April 1867; tjenstgjort såsom appareljinstruktör vid mediko- 
mekaniska institutet i Stockholm 1867 Sept.—-1868 Apr. samt 
1868 Sept.—1869 Apr.; kommenderad vid infanteriskjutskolan å 
Drottningholm 1868 Juli—Sept, samt aflagt examen derstädes den 
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15 September; befordrad till 2:dre löjtnant vid Nerikes regemente 
den 11 November 1870; transporterad till Lste löjtnant den 24 
Augusti 1872 samt transporterad och förordnad till regements- 
qvartermästare vid samma regemente den 14 Maj 1875; förordnad 
att uppehålla gymnastikläraretjensten vid högre elementarläroverket 
i Örebro från och med höstterminen 1869 till och med vårtermi
nen 1876; utnämnd till gymnastiklärare vid samma läroverk den 
19 April 1876.

Till den genom doktor Afzelii befordran till lektor i franska 
och engelska språken vid Jönköpings högre elementarläroverk lediga 
adjunktsbefattning i engelska, tyska och franska språken utnämndes 
den 8 Mars innevarande år vikarierande läroverksadjunkten Suno 
Gallus Wallström. Utnämningen har dock genom deröfver anförda 
klagomål understälts Kongl. Maj:ts pröfning.

Tjenstgöringsskyldighet och undervisningsämnen hafva under 
året på följande sätt varit mellan de särskilde lärarne fördelade: 
Rektor, D:r L. J. PHRAGMÉN har meddelat undervisning uti 

Matematik inom 7-.de klassen, till samman 16 t:r. Rättat 
de matematiska arbetena inom 7:de öfre klassen.

Lektor, D:r J. I. BRODÉN: uti Filosofisk propedevtik inom 7:de 
klassen, uti Skandinaviska språk samt Skönlitteratur inom 
5:te. 6:te och 7:de klasserna, till samman 20 t:r. Rättat 
hela 7:de klassens svenska skriföfningar. Föreståndare för 
7:de nedre latinklassen.

Lektor, D:r O. F. ENGLUND: uti Franska språket inom 6:te öfre 
latinklassen samt hela 7:de klassen, till samman 18 t:r. 
Rättat de franska skriföfningarna. Föreståndare för 6:te 
öfre latinklassen.

Lektor, R. N. O., D:r K. HARTMAN: uti Kemi inom 6:te och 
7:de, uti Fysik och Mineralogi inom 7:de klassen, samt 
uti Naturkunskap (Botanik) inom 6: te öfre klassen, till 
samman 20 t:r. Granskat hela 6;te klassens herbarier samt 
vårdat läroverkets fysikaliska kabinett och Musei botaniska, 
mineralogiska och paleontologiska samlingar. Föreståndare 
för 7:de öfre och nedre realklasserna.

Lektor, D:r A. G. BOGREN: uti Grekiska språket inom 5:te, 
6:te öfre och 7:de klasserna, till samman 20 t:r. Rättat 
6:te öfre klassens latinska skriföfningar.
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Lektor, D:r K. F. KARLSON, regementspastor vid Kongl. Nerikes 
regemente: uti Latinska språket inom 6:te öfre och 7:de 
klasserna, till samman 20 t:r. Rättat 7: de öfre klassens 
latinska skriföfningar.

Lektor, D:r E. J. F. GRANELL: uti Teologi och Kyrkohistoria 
inom 4:de, 5:te, 6:te öfre och 7:de klasserna samt uti 
Hebreiska språket inom 7:de klassen, till samman 20 t:r. 
Predikat vid de gemensamma gudstjensterna och handledt 
årets nattvardsungdom inom läroverket. Föreståndare för 
5:te latinklassen.

Vikarierande lektor under höstterminen, adjunkten, D:r K. J. H. 
LUND: uti Historia och Geografi inom 5:te realklassen 
samt hela 6:te och 7:de klasserna, till samman 20 t:r. 
Rättat, gemensamt med D:r Törnstrand, 6:te nedre klassens 
och G:te öfre realklassens svenska skriföfningar. Förestån
dare för 6;te nedre klassen.

Adjunkt K. A. F. SÅDBOM: uti Naturkunskap inom 2: dra till 
och med 6:te öfre klasserna, till samman 24 t:r. Gran
skat de af 3:dje, 4:de och 5:te klassernas lärjungar sam
lade herbarier samt vårdat Musei zoologiska afdelning.

Adjunkt, D:r P. A. WIKANDER: uti Matematik inom 2:dra (3) 
och 3:dje klasserna samt 4:de latinklassen, till samman 25 
t:r. Rättat, gemensamt med adjunkten Sundblad, 6:te nedre 
klassens latinska skriföfningar. Föreståndare för 4:de la
tinklassen.

Adjunkt, D:r P. J. HELLBOM, klasslärare inom 2:dra klassen (1): 
uti alla ämnen utom kristendom och välskrifning, till sam
man 25 t.-r. Rättat 4:de realklassens (2) svenska skrif
öfningar. Föreståndare för 2: dra klassen (1).

Adjunkt, D:r K. J. H. LUND, tjenstgörande lektor i historia och 
geografi under höstterminen. Vikarierande adjunkt under 
samma tid, Fil. Kand. J. G. SPANGENBERG, klasslärare 
inom 2:dra klassen (2): uti alla ämnen utom kristendom, 
naturkunskap och välskrifning, samt dessutom uti Historia 
och Geografi inom 3:dje klassen (2), till samman 28 t:r. 
Rättat 4: de latinklassens svenska skriföfningar. Förestån
dare för 2: dra klassen (2).
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Adjunkt, D:r K. F. A. LJUNGBERG: uti Grekiska språket inom 
6:te nedre klassen samt uti Kristendom inom 2:dra, 3dje 
oeli 6:te nedre klasserna, till samman 26 t:r. Rättat 6:te 
öfre latinklassens svenska skriföfningar.

Adjunkt, D:r N. K. W. GELLERSTEDT: uti Matematik inom 
5:te latinklassen, hela 6:te klassen och 7:de nedre realklas
sen, till samman 26 t:r. Rättat de matematiska arbetena 
inom 7:de nedre klassen. Föreståndare för 6:te öfre real
klassen.

Adjunkt, D:r F. HÖGBERG: klasslärare i l:sta klassen (1), till 
samman 27 t:r. Rättat de svenska skriföfningarna i 5:te 
latinklassen. Föreståndare för l:sta klassen (1).

Adjunkt, D:r J. K. KJELLSTRÖM, tjenstledig under läseåret. Vi
karierande adjunkt D:r K. E. TÖRNSTRAND: i 2:dra 
klassen (3) uti Modersmålet och Tyska språket samt i 
2:dra klassen (3) och 3:dje klassen (1 och 3) uti Historia 
och Geografi, till samman 28 t:r. Rättat, gemensamt med 
adjunkten Lund, de svenska skriföfningarna inom 6:te nedre 
klassen och 6;te öfre realklassen. Föreståndare för 2:dra 
klassen (3).

Adjunkt, D:r O. A. IHRE: uti Matematik inom 4:de och 5:te 
samt uti Fysik inom 5:te och 6:te realklasserna, till sam
man 25 t:r. Rättat 5:te realklassens svenska skriföfningar. 
Vårdat läroverkets bibliotek. Föreståndare för 5:te real
klassen.

Adjunkt A. G. SANDAHL, tjenstledig under hela läseåret. Vi
karierande adjunkt, Fil. Kand. P. RÖDSTRÖM: uti Mo
dersmålet och Tyska språket inom 3:dje klassen (1) samt 
uti Tyska och Latinska språken inom 4:de latinklassen, 
till samman 25 fcr. Rättat, gemensamt med D:r Thielers, 
5:te klassens latinska skriföfningar. Föreståndare för 3:dje 
klassen (1).

Adjunkt, D:r K. F. ELMQVIST: uti Modersmålet inom 4:de klas
sen samt uti Modersmålet och Tyska språket inom 3:dje 
klassen (3), till samman 25 t:r. Rättat 4:de realklassens 
(1) svenska skriföfningar. Föreståndare för 3:dje klassen (3).

Adjunkt, D:r K. O. EKELUND: uti Tyska språket inom 3:dje 
klassen (2) och 4:de realklassen samt uti Franska språket
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inom 5:te och 6:te realklasserna, till samman 26 t:r. Rät
tat, gemensamt med adjunkten Helleday, 4-.de klassens 
tyska skriföfningar. Föreståndare för 3:de klassen (2).

Adjunkt, D:r B. G. F. HELLEDAY: uti Engelska språket inom 
4:de och 5:te realklasserna samt uti Franska språket inom 
5.-te och 6:te nedre latinklasserna, till samman 25 t:r. 
Rättat, gemensamt med adjunkten Ekelund, 4:de klassens 
tyska skriföfningar. Föreståndare för 4: de realklassen (2).

Adjunkt, Fil. Kand. A. G. SUNDBLAD: uti Historia och Geo
grafi inom 4: de och 5: te klasserna samt uti Välskrifning 
inom Lsta och 2:dra klasserna, till samman 25 t:r. Rät
tat, gemensamt med adjunkten Wikander, 6:te nedre klas
sens latinska skriföfningar. Föreståndare för 4: de real
klassen (1).

Adjunkt, D:r K. A. HEDENSKOG: uti Latinska språket inom 
5:te och 6:te nedre latinklasserna, uti Tyska språket inom 
5:te klassen samt uti Engelska språket inom 5:te latin
klassen, till samman 26 t:r. Rättat 7:de nedre klassens 
latinska skriföfningar.

Vikarierande adjunkt, D:r N. THIELERS: i l:sta klassen (1) uti 
alla ämnen utom Kristendom och Välskrifning samt uti 
Svenska språket inom 3:dje klassen (2), till samman 27 
t:r. Rättat, gemensamt med Kand. Rödström, 5:te klassens 
latinska skriföfningar. Föreståndare för Lsta klassen (2).

Ofningslårare:
Musikdirektören K. J. LEWERTH: uti Sång och Musik, till sam

man 15 t:r.
Gymnastiklärare K. T. WARENBERG, tjenstledig. Vikarierande, 

Löjtnanten vid Kongl. Nerikes regemente O. W. FALK
MAN : uti Gymnastik, Eaercis och Målskjutning, till sam
man 15—24 t:r.

Ritlärare, lugeniören, innehafvaren af medaljen «Litteris et Arti- 
bus A. KJELLSTRÖM: uti Teckning, 12 t:r. Biträdande 
lärare i teckning: Eleven vid Sköna konsternas Akademi 
K. O. LINDBLOM, 15 t:r.

Under vårterminen har Lektor Bellinder öfvertagit adjunkten 
Lunds, denne åter adjunkten Sundblads och denne slutligen d:r 
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Thielers ofvan angifna tjenstgöringsskyldighet. De andra båda 
nyutnämnde lärarne hafva bibehållit sin tjenstgöring oförändrad.

Under läseåret har ingen extra lärare varit vid läroverket 
anstäld.

III. Lärjungarne.

Enligt föregående årsberättelse voro vid slutet af förlidet 
läseår 427 lärjungar närvarande vid läroverket. Afräknas från 
desse de 22, som i den muntliga afgångsexamen den 22 och 24 
Maj godkändes, återstå 405. Vid höstterminens början återkommo 
af läroverkets förre lärjungar 346, och 88 nya lärjungar inskrefvos, 
så att lärjungeantalet blef 434. Af de uteblifne afgingo enligt 
uppgift: till Karlstads elem.-läroverk 1 (K. E. Rundberg); till 
Vesterås elem.-läroverk 1 (J. A. Hultin); till Upsala elem.-läroverk 
1 (O. G. Wellander); till landtbruksinstitut 2 (S. E. Hammarström, 
H. O. Lagerholm); till härvarande Tekniska skola 16 (G. Ealk, 
W. Åhlén, K. J. Törnblom, V. O. Rehnberg, N. G. Ekström, 
E. J. O. Rahlén, O. Jonsson, E. H. Larsson, P. G. Hamnstedt, 
K. G. Carlberg, J. W. J. Price, A. G. Henriksson, G. H. Teng- 
vall, G. Larsson, K. K. Karlsson, E. Arpi); till enskild undervis
ning 3 (K. O. K. Montgomery, J. W. Arfvedson, I. E. Wellander); 
till jernvägarne 5 (E. F. O. Blomberg, K. H. Almgren, P. Eriks
son, K. L. Porslund, G. A. Eriksson). Under höstterminens lopp 
afled W. Plagge i femte latinklassen, och J. Blom och A. 
Aronsson afgingo till enskilda studier, så att lärjungeantalet vid 
höstterminens slut nedgått till 431. Under julferierna afgingo 7, 
af hvilka J. Landin till Palu elem.-läroverk och J. Källström till 
landtbruk, 6 lärjungar inskrefvos vid vårterminens början och 4 
återkommo efter en termins frånvaro, hvarigenom lärjungeantalet 
äfven för vårterminen blef 434. Under vårterminens lopp afgingo 
ytterligare 10: nemligen för sjukdom 1 (E. Kumlin); till apotek 
1 (E. Pettersson); till handel 1 (O. Björling); till sjös 3 (E. 
Wennermark, J. Lindgren, K. Landsort); till yrken 3 (A. Petters
son, Hj. Pettersson, K. Schéele); hvarj ernte 1 (H. Lindgren) ute- 
blef efter påsklofvets slut utan annat tillkännagifvande än en un- i 
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derrättelse från fadem, att sonen skulle i hemmet fortsätta bere- 
delsen till sin första nattvardsgång. Antalet närvarande lärjungar 
är således nu 424.

Af läroverkets egne lärjungar hafva alla de anmälde 23 efter 
aflagda skriftliga prof förklarats berättigade till den muntliga af- 
gångsexamen. Af desse tillhöra 18 den klassiska linien, neml.: 
Ernst Lindblad, Uno Dunér, Lars Romell, Erans Lundgren, Wil
helm Pettersson, Hugo Andersson, Baltzar Grill, David Hedengren, 
Karl Lundberg, August Sandén, Hjalmar Göthlin, Emil Sandell, 
Oskar Norström, Algot Eroding, Erik Almgren, Emil Lindencrona, 
Viktor Klingberg, Otto Afzelius, och 5 den reala linien, nemligen: 
Anders Olsson, Georg Wenström, Georg Zethrin, Erik Wahlman 
och Oskar Andersson. Endast 1 lärjunge, Anders Kydberg, från 
enskild undervisning och tillhörande klassiska linien har vid läro
verket aflagt skriftlig afgångsexamen, och äfven denne har med 
medgifvande af de lärare, som i läroverkets högsta klass undervisa 
i de till den muntliga examen hörande ämnen, förklarats berättigad 
till samma examen.

Af höstterminens lärjungeantal tillhörde 220 de tre nedersta 
klasserna. Af de återstående 214 tillhörde 138 eller 64,5 proc, 
latinlinien och 76 eller 35,5 proc, reallinien. Af de 135, som 
tillhörde 5:te, 6:te och 7:de klasserna, läste 60 eller 44,5 proc, 
grekiska, 47 eller 34,8 proc, endast latin och 28 eller 20,7 proc, 
intet af de gamla språken. Enligt vårterminens katalog tillhöra 
221 de tre nedersta klasserna, och af de återstående 213 tillhöra 
138 eller 64,8 proc, latinlinien och 75 eller 35,2 proc, reallinien. 
Af de 136, som tillhöra 5:te, 6:te och 7:de klasserna, läsa 60 eller 
44,1 proc, grekiska, 48 eller 35,3 proc, endast latin och 28 eller 
20,6 proc, intet af de gamla språken. Hebreiska språket lä.stes 
vid båda terminernas början af 8 lärjungar bland de 19 inom 
7:de klassen, som läste grekiska.

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

Kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6N. 6Ö. 7N. 7Ö. S:a
A. 10 18 13 8 11 60
B. 17 11 5 8 6 47
L. 31 27 29 18 16 17 138
B. 48 12 1 7 3 5 76
S:a 52 85 83 79 39 30 25 19 22 434

Vårterminen.

Kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6 N. j 6 Ö. 7N. 7Ö. S:a
A. 10 17 14 8 11 60
B. 16 11 5 9 7 48
L. 30 26 28 19 17 18 138
K. 47 12 1 7 3 5 75
S:a 53 84 84 77 38 29 26 20 23 434

Anm. A betecknar den linie, på hvilken både grekiska och latin läsas, 
B den, på hvilken latin läses, men icke grekiska, L hela den 
klassiska linien och E den reala.

Såsom läseordningen angifver, har första klassen varit fördelad 
på 2 afdelningar samt andra och tredje klasserna hvardera på 3. 
Fjerde klassens realafdelning har fördelats på 2 underafdelningar. 
Ingen latinafdelning har behöft delas.

Såsom vanligt må här omnämnas några vid höstterminens 
början förekommande uppflyttningar. Sålunda flyttades från första 
klassen till den tredje Frans Larsson, från andra klassen till den 
fjerde Wilhelm Forsberg, Johan Bergström, Wilhelm Hultberg och 
Fridolf Johansson samt från sjette öfre realklassen till sjunde öfre 
Anders Olsson.

Af samtlige under vårterminen närvarande lärjungar voro efter
deras hemorter:
från Örebro stad............. 173;

» Nerike..........................109;
» Vestmanland............. 61;
» Vestergötland............. 28;
» Vermland.................... 17;

Transport 388;

Transport 388;
från Dalarne........................ 10;

» Södermanland .... 9;
» Stockholm................. 8;
» Östergötland..............  5;

Transport 420;
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Transport 420;
från Upland............... 4;

» Småland........... 3;
» Gestrikland........ 2;

Transport 429;

Af samme lärjungar voro i
vid 10 år.......................... 2;

» 11 »........................... 33;
» 12 »........................... 40;
» 13 »........................... 71;
» 14 »........................... 74;
» 15 »........................... 71;
» 16 »........................... 49;
» 17 »........................... 30;

Transport 370;

Transport 429;
från Helsingland....... 1;

» Finland.............. 3;
» Danmark.......... 1;

Summa 434.

afseende på ålder:
Transport 370; 

vid 18 år............................ 19;
» 19 »............................. 20;
» 20 »............................. 15;
» 21 »............................. 5;
» 22 »............................. 3;
» 23 »............................ 2;

Summa 434.

Medelåldern inom hvarje klass är vid vårterminens slut: 
inom l:sta klassen...................................12,1 år;
» 2: dra » .................... .. ................ 13,1 » i
» 3:dje .................... .. ................ 13,9 » ;

)) 4: de » ....................... ................ 14,8 » ;

» 5: te » ....................... ................ 15,4 » ;

D 6:te nedre klassen ............. ................ 16,7 » ;

» 6: te öfre » ............. , . . . . 17,9 » ;

)) 7: de nedre » ............. ................ 19,1 » ;

)> 7:de öfre » ............. ................ 19,7 » .

Anm. Så väl vid angifvandet af lärjungarnes ålder, som vid beräknan
det af medelåldern inom hvarje klass, hafva t. ex. alla, som äro 
födde 1862, antagits vara 14 år.

9 lärjungar, tillhörande läroverkets sjunde klass, äro såsom 
volontärer inskrifne vid nedan stående regementen, nemligen: David 
Hedengren vid Svea artilleri-regemente, Algot Fröding ocli Emil 
Lindencrona vid Skaraborgs regemente, Oskar Andersson, Arvid 
Wester och Leonard Engström vid Nerikes regemente, Samuel Ar- 
senius vid Lifregementets husarer, Gustaf Mörner vid Vestmanlands 
grenadierer och Axel Kindstrand vid 2:dra Lifgrenadier-regementet. 
Af desse hafva i år 2 nödgats lemna läroverket i slutet af April 
månad för att deltaga i regementenas rekrytmöten.
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Af 434 under höstterminen närvarande lärjungar hafva 277 
eller 63,8 proc, erlagt full afgift, 62 eller 14,3 afgifterna till 
Egna- och Terminsafgiftskassan, 90 eller 20,7 endast afgiften till 
Egna kassan och 5 eller 1,2 proc, varit från all afgift befriade. 
Af under vårterminen närvarande 434 hafva 275 eller 63,4 proc, 
erlagt full afgift, 67 eller 15,4 proc, afgifterna till Egna- och Ter- 
minsafgiftskassan, 87 eller 20 proc, endast afgiften till Egna kas
san och 5 eller 1,2 proc, varit från all afgift befriade.

Läroverkets räkenskaper hafva vid sistlidna kalenderårets slut 
visat följande ställning.

Egna kassan.
Inkomster............. . . 3991:22; Brist från 1874 . . . 323,07;
Brist till 1876 . .

S-.a

. . 1551,94.

Kr. 5543,16.

Utgifter:
Belysningen. 622,43;
Uppvärmnin

gen .... 1449,50;
Renhållnin

gen .... 131,45;
Aflöningar . 1060,00;
Trycknings

kostnad . . 1867,10;
Diverse . . . 89,61.

S-.a Kr.
5220,09.
5543,16.

Behållning.............
Inkomster.............

Terminsafgifts-kassan.
. . 416,59; Utgifter:
. . 2965,50. Biblioteket. . 278,50;

8: a Kr. 3382,09.

Kemien . . . 32,01;
Museet.... 8,25;
Militäröfnin-

garna . . . 147,80;
Musiken . . . 10,70;
Diverse. . . . 325,46;
Till Egna kas

san .............. 988,50.
Behållning till 1876 .

S:a Kr.

1791,22;
1590,87.
3382,09.
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Premie- och Fattig-kassan.

Behållning................. 726,19; Utgifter......................... 301,15;
Inkomster.................... 329,77. Behållning till 1876 . 754,81.

S:a Kr. 1055,96. S:a Kr. 1055,96.

Biblioteks-kassan.

Behållning.................... 107,33;
Inkomster.................... 56,00.

~S;a Kr. 163,33.

Utgifter........................... 140,30;
Behållning till 1876 . . 23,03.

S:a Kr. 163,33.

Stipendie-kassan.

Kapital....................  41638,25;
Räntefordringar . . . 1260,36;
Inkomster................. 2474,42.

S:a Kr. 45373,03.

Brist från 1874 . . . 11,86;
Utgifter.................... 2422,13;
Kapital.................... 41823,67;
Räntefordringar . . . 800,16;
Kontant i kassan . . 315,21.

S:a Kr. 45373,03.

Byggnads-kassan.

Kapital. 9300,00;
Räntefordringar . . . 292,70;
Kontant. 915,29;
Inkomster. 3188,96;
Amorteringslån . . . 850,99.

S:a Kr. 14547,94.

Amorteringslån . . . 972,63;
Utgifter................... 3865,43;
Kapital................... 9300,00;
Räntefordringar . . . 296,92;
Kontant................... 112,96.

S:a Kr. 14547,94.

Aflönings-kassan.

Kapital.. 1677,78;
Räntefordringar . . . 81,79;
Inkomster. 81905,40;
Brist till 1876 . . . 8,87.

S:a Kr. 83673,84.

Brist från 1874 . . . 12,54;
Utgifter. 81905,40;
Kapital. 1677,78;
Räntefordringar ... 78,12.

S:a Kr. 83673,84.
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IV. Lärokurser.

Svenska spraket.
Läroböcker: Svensk grammatik af Brodén, Diktarterna m. m. 

af Brodén, Läsebok af Sundén och Modin, Läsebok af H. 
Bjursten.
Första klassen: 1) Grammatik: det allmännaste af formläran, 

samt läran om satsen och dess delar. Satsanalys och 
satsbildningsöfningar. Öfningar i rättskrifning. 2) Lek
tyr: uppläsning och reproduktion af valda stycken ur 
l:sta delen af Fryxells berättelser ur svenska historien.

Andra klassen: 1) Grammatik: formlära, satslära samt rätt- 
skrifnings- och interpunktionsöfningar. Satsanalys i för
bindelse med läsning af Tyska. 2) Lektyr: uppläsning 
och reproduktion af valda stycken ur Sundéns och Modins 
läsebok samt V. E. Omans poetiska läsebok.

Tredje klassen: 1. Grammatik: form- och satslära. Läran om 
satsers förhållande till hvarandra samt om interpunktionen. 
Satsbildningsöfningar. Bättskrifningsöfningar efter dikta
men med iakttagande af de allmännaste reglerna för in
terpunktionen. 2) Lektyr: läsning och förklaring af 
valda stycken i bunden och obunden form, jemte öfningar 
att muntligt återgifva det lästas innehåll. 3) Komposi
tion: skriftliga öfversättningar från tyska språket samt 
smärre uppsatser på lärorummet.

Fjerde klassen: 1) Grammatik: repetition af formläran, sats- 
och interpunktionsläran, fullständigt. 2) Lektyr: stycken 
af svensk literatur, jemte underrättelse om författarne och 
det vigtigaste af versläran. 3) Komposition: uppsatser 
öfver lättare ämnen eller öfversättningar från tyska språ
ket, hvar annan vecka.

Femte klassen: 1) Grammatik: hela läroboken, fullständigt ge
nomgången och repeterad. 2) Lektyr: Sundéns och 
Modins läsebok, med nödiga upplysningar och förklarin
gar. Fänrik Ståls sägner. 3) Komposition: uppsatser 
af samma art, som i föregående klass, hvar annan vecka 
för den reala och hvar tredje för den klassiska linien.
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Sjette nedre klassen: 1) Grammatik m. m.: repetition af gram
matiken. Läran om stil, troper och figurer. Det vigti
gaste af metriken. 2) Lektyr: läsning af valda stycken 
ur svenske författare. Elgskyttarne af Runeberg. Dan
ska och. Norska läsestycken efter Uppmarks läsebok. 3) 
Komposition: uppsatser och öfversättningar, förberedda 
af läraren, hvar annan vecka.

Sjette öfre klassen: 1) Retorik och Poetik: repetition och 
dispositionsöfningar. Metrik, samt läran om diktarterna. 
2) Lektyr: läsestyckeu ur författare till och med Gusta
vianska tiden efter Bjurstenska läseboken, med upplysnin
gar om författarne. Danska läsestycken efter Uppmarks 
läsebok. 3) Komposition: uppsatser enligt föreskrift, 
hvar annan vecka.

Sjunde nedre klassen: 1) Retorik och Poetik repeterade. 2) 
Lektyr: literaturhistoriska notiser öfver den romantiska 
periodens författare i förening med läsning af ett talrikt 
antal läsestycken. Härvid har liksom i föregående klass 
dels senaste upplagan af H. Bjurstens läsebok, dels för- 
fattarnes utgifna diktsamlingar blifvit begagnade. 3) Kom
position: uppsatser enligt föreskrift med nödig ledning 
för dispositionen.

Sjunde öfre klassen: 1) Retorik och dispositionsöfningar. Poe
tik och literaturhistoria repeterade. 2) Lektyr: afhand
lingar och tal af Geijer och Tegnér. 3) Komposition: 
månatligen författade uppsatser granskade och genom
gångna. Reallinien har öfverallt haft samma kurser, med 
författningsenlig tillökning i kompositionsarbeten.

Tyska språket.
Läroböcker: Hjorts och Elachs grammatiker, Elachs och 

Thielers’ tyska elementarböcker.

Första klassen: det vigtigaste af läran om substantivet, adjektivet, 
räkneorden, de personliga och possessiva pronomina, hjelp- 
verben och det aktiva svaga verbet, jemte motsvarande 
öfningsstycken i Thielers’ tyska elementarbok tillika med 
vokabelläsning.
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Andra klassen: 1) Grammatik: pronomina, de oregelbundna 
svaga verbens samt de starka verbens böjning, verbens 
sammansättning, adverben och prepositionerna, samt repe
tition af det föregående. 2) Explikation: Flachs tyska 
elementarbok afslutad, vokabelläsning. 3) Komposition: 
muntliga och skriftliga öfningar på lärorummet.

Tredje klassen: 1) Grammatik: formläran utförligare genom
gången och repeterad. 2) Explikation: l:a afdelniugen 
af Moréns läsebok. 3) Komposition: muntliga och 
skriftliga öfningar på lärorummet.

Fjerde latinklassen: 1) Grammatik: formläran repeterad, syntax 
till prepositionerna efter Hjorts grammatik. 2) Expli
kation: andra afdelniugen af Moréns läsebok; kursiv 
läsning i första afdeluingen. 3) Komposition: hemtema 
hvar annan vecka; muntlig och skriftlig öfversättning till 
tyska på lärorummet.

Fjerde realklassen: 1) Grammatik: formläran repeterad, syn
taxen till 9:de kapitlet. 2) Explikation: första afdel- 
ningen af Moréns läsebok från 2O:de stycket samt 11 blad 
af andra afdelningen. 3) Komposition: ett hemtema 
hvar annan vecka. Muntlig öfversättning till tyskan.

Femte latin- och realklasserna: 1) Grammatik: formläran repe
terad och syntaxen afslutad. 2) Explikation: de två 
första akterna af Wilhelm Teil samt första och andra 
scenerna af den tredje. 3) Komposition: muntlig öf
versättning till tyska; realklassen dessutom ett hemtema 
hvarje vecka.

Sjette nedre latinklassen: 1) Grammatik: formläran repeterad. 
2) Explikation: Wilhelm Tell, fjerde och femte akterna, 
Die Jungfrau von Orleans till tredje akten. 3) Kompo
sition: några skriftliga öfversättningar .till tyska på läro
rummet.

Sjette nedre realklassen: till sammans med och samma kurser som 
sjette öfre real.

Sjette öfre latinklassen: 1) Grammatik: formläran repeterad,^ 
vigtigare delar af syntaxen. 2) Explikation: Wilhelm 
Tell, femte akten, Göthes Götz von Berlichingen till tredje 
akten, några stycken af Schillers kleinere Gedichte.

2
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Många derjemte flera eller färre arbeten på egen hand 
och efter lärarens anvisning. 3) Komposition: några 
skriftliga uppsatser på lärorummet.

Sjette öfre realklassen: 1) Grammatik: repeterad. 2) Expli
kation: Wallensteins Lager och de två första akterna af 
Piccolomini; 14 stycken i Hebels Schatzkästlein, 20 si
dor i Undine af Motte-Fouqué. 3) Komposition: ett 
hemtema hvarje vecka.

Franska språket.
Lärobok: Oldes grammatik.

Femte latinklassen: 1) Grammatik: det vigtigaste af formläran 
till de oregelbundna verben. 2) Explikation: 18 styc
ken af Dryséns läsebok. 3) Komposition: skriftliga 
och muntliga öfversättningar till franskan.

Femte realklassen: 1) Grammatik: till de ofullständiga verben. 
2) Explikation: styckena 16—42 i Dryséns läsebok. 
4) Komposition: skriftliga och muntliga öfversättningar 
till franskan.

Sjette nedre latinklassen: 1) Grammatik: till och med de ore
gelbundna verben. 2) Explikation: 8 kapitel i «Ma
deleine» af J. Sandeau. 3) Komposition: skriftliga och 
muntliga öfversättningar till franskan.

Sjette nedre realklassen: 1) Grammatik: syntaxen till adverben 
samt fullständig repetition af det föregående. 2) Expli
kation: «Madeleine» från 9;de kap. till bokens slut, «les 
prisonniers du Caucase» af Xavier de Maistre och «Une 
visite au monastére d’Einsiedeln» af Mallet. 3) Kompo
sition: skriftliga och muntliga öfversättningar till franskan.

Sjette öfre latinklassen: 1) Grammatik: från 8:de kap. till och 
med § 310 på det 9:de; repetition af de oregelbundna 
verben. 2) Explikation: «Madeleine» från 7:de kap. 
till bokens slut, hela «Une visite au monastére d’Einsie- 
deln». 3) Komposition: skriftliga och muntliga öfver
sättningar till franskan.

Sjette öfre realklassen: lika med sjette nedre realklassen.
Sjunde nedre latinklassen: 1) Grammatik: 9:de och 10:de ka

pitlen samt repetition från början till pronomen och dess- 
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utom de oregelbundna verben. 2) Explikation: «les 
prisonniers du Caucase» samt «Pour une épingle» kapp. 
6—20 af Saint-Germain. 3) Komposition: 20 stycken 
i 2:dra kursen af Pauli skriföfningar. Skriföfningar på 
lärorummet. Ett liemtema hvar annan vecka.

Sjunde nedre realklassen: 1) Grammatik: lika med latinklassen. 
2) Explikation: lika med latinklassen, dessutom ifrån 
sid. 17 till sid. 60 i «Variétés littéraires» af Berndtson, 
första häftet. 3) Komposition: i Dryséns skriföfningar, 
20—39 stycket. Muntliga och skriftliga öfningar på läro
rummet. Ett hemtema hvarje vecka.

Sjunde öfre latinklassen: 1) Grammatiken fullständig. 2) Ex
plikation: «Le lac de Gers» och stycken ur »La biblio- 
théque de mon oncle» af Töpffer. 3) Komposition: 
muntlig öfversättning ur 2:dra delen af Pauli skriföfnin
gar. Ett hemtema hvar annan vecka.

Sjunde öfre realklassen: 1) Grammatik: repetition af syntaxen 
(propositionerna efter Drysén) samt dessutom det samma 
som latinarne. 2) Explikation: det samma som lati
narne och dessutom «le chevrier de Lorraine» ur 3:dje haf
tet af Variétés littéraires. 3) Komposition: muntlig öf
versättning ur 2: dra delen af Pauli skriföfningar. Ett 
hemtema hvarje vecka.

Engelska spraket.
Lärobok: Herléns grammatik.

Fjerde realklassen: 1) Grammatik: formläran. 2) Explika
tion: första kursen och en del af tredje kursen i Moréns 
läsebok. 3) Komposition: muntliga och skriftliga öf
ningar efter Herlén.

Femte latinklassen. De från grekiskan dispenserade: 1) Gram
matik: formläran till adverbet och repeterad. 2) Ex
plikation: de tre sista styckena af första kursen och de 
första af den tredje uti Moréns läsebok. 3) Komposi
tion: muntliga öfversättningar på lärorummet.

Femte realklassen: 1) Grammatik: syntaxen till § 118. 2) 
Explikation: «The two discreet statues» samt en del 
af «The three beautiful princesses» i The Alhambra, by 
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Washington Irving. 3) Komposition: skriftliga öfnin- 
gar på lärorummet.

Sjette nedre latinklassen. De från grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: formläran repeterad, syntaxen nytt från § 
74—118. 2) Explikation: The Alhambra 47 sidor och 
repetition. 3) Komposition: skriftliga öfningar en 
timme hvarje vecka dels från Sundéns och Modins svenska 
läsebok, dels från Herlén st. 44—67.

Sjette nedre realklassen: Till sammans med och det samma som 
Sjette öfre realklassen.

Sjette öfre latinklassen. De från grekiskan dispenserade: 1) 
Grammatik: repetition af formläran och syntaxen till 
adverbet. 2) Explikation: «Legend of the Rose of the 
Alhambra» och «The governor and the notary», by Irving, 
samt 65 sidor af «The settlers in Canada», by Marryat. 
3) Komposition: muntliga och skriftliga öfningar på 
lärorummet.

Sjette öfre realklassen: 1) Grammatik: konjunktionerna, ord
följden i syntaxen nytt, formläran repeterad. 2) Expli
kation: «Rip van Winkle» läst och repeterad, hälften af 
«The spectre bridegroom», i Irvings’ Sketch-book. 3) Kom
position: skriföfningar på lärorummet minst hvar annan 
vecka af sammanhängande stycken, samt i Herléns skrif
öfningar st. 78—82, 100, 101.

Sjunde nedre latinklassen. De som börjat språket: 1) Gram
matik: formläran. 2) Explikation: Jon Bunyan, by 
Macaulay.
De från grekiskan dispenserade: 1) Grammatiken re
peterad. 2) Explikation: Frederic the Great, by Ma
caulay 50 sidor, Harold, by Bulwer 50 sidor (Tauchnitz’ 
ed.). 3) Komposition: skriftliga öfningar å lärorum
met en timme hvarje vecka.

Sjunde nedre realklassen: 1) Grammatik: fullständig repetition. 
2) Explikation: «Frederic the Great» 40 sidor (Örebro 
uppl.), History of England, by Macaulay, en mindre del 
af första kapitlet extemporerad. 3) Komposition: Hem- 
temata och en skriftlig öfning en timme hvarje vecka å 
lärorummet.
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Sjunde öfre latinklassen: 1) Grammatik: formläran. 2) Ex
plikation: Frederic the Great, by Macaulay, 40 sidor. 
De från grekiskan dispenserade: 1) Grammatik: full
ständig repetition. 2) Explikation: Ivanhoe, by Scott, 
130 sidor (Tauchnitz ed.). 3) Komposition: en skrif- 
öfning å lärorummet hvarje vecka.

Sjunde ofre realklassen: 1) Grammatik: fullständig repetition, 
delvis två gånger. 2) Explikation: The Sketch-book, 
by Irving, sidd. 1—39, 56—64, samt kursiv läsning af 
65—90, af Longfellow’s Poetical Works en mängd valda 
stycken. 3) Komposition: hemtemata hvarje vecka, 
några uppsatser på lärorummet.

Latinska språket.

Läroböcker: Törnebladhs elementarbok och skriföfningar 
samt editioner af Cornelius och Virgilius, Ellendt-Seyfferts gram
matik, Hæggstroms edition af Cæsar, Bromans af Livius, Klotz’ af 
af Ciceros Disp. Tusc., Fahlcrantz’, Kumlins och Frigells af Hora- 
tius. Ordböcker af Cavallin, Georges, Mühlmann, Salenius, Sjögren. 

Fjerde klassen: 1) Grammatik: ordböjnings- och ordbildnings- 
läran. 2) Explikation: Törnebladhs elementarbok. 3) 
Komposition: skriföfningar på svarta taflan; hemtemata, 
under året 9, frivilligt.

Femte klassen: 1) Grammatik: formläran, samt af syntaxen §§ 
129—186 och 190—201; extemporalier efter Törnebladh.
2) Explikation: Cæsar de bello Gallico, Lsta boken 
kap. 16—54, 2:dra boken kap. 1—12, jemte repetition 
af krigsväsendet efter Hæggstrom; Ovidii Metamorph.: 
Quatuor Aetates, Pyramus et Thisbe, Dædalus et Icarus, 
Philemon et Baucis. 3) Komposition: hemtemata un
der höstterminen 12, under vårterminen 14.

Sjette nedre klassen: 1) Grammatik: delar af formläran och 
syntaxen (§§ 102—124, 129—186, 190—235, 256— 
282); extemporalier efter Törnebladh. 2) Explikation: 
Livius, l:sta boken kap. 1—41; Virgilii Æneid, l:sta bo
ken. 3) Komposition: hemtemata under höstterminen 
12, under vårterminen 13.
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Sjette öfre klassen: 1) Grammatik: syntaxen fullständigt (§§ 
129—186, 190—248, 256—352). 2) Explikation:
Livius, l:sta boken kap. 42—60, 2:dra boken kap. 1—40; 
Virgilii Æneid, 2:dra boken samt v. 1—300 af 3:dje 
boken. 3) Komposition: under höstterminen 10, under 
vårterminen 12, utom proftema.

Sjunde nedre klassen: 1) Grammatik och Antiqviteter: munt
ligen under studiet af författarne. 2) Explikation: Li
vius, 2:dra boken kap.- 51—65, 3:dje boken kap. 1—20; 
Ciceros Disp. Tusc., l:sta boken kap. 1—30; Virgilii 
Æneid, 3:dje boken v. 612—718, 4:de boken, samt v. 
1—-416 af 5:te boken; Horatii Oder, 1-sta boken od. 1—■ 
26. 3) Komposition: hemtemata under höstterminen 
12, under vårterminen 14.

Sjunde öfre klassen: 1) Grammatik, Stilistik och Antiqvite
ter: muntligen under studiet af författarne. 2) Expli
kation: Livius, 3:dje boken kap. 16—54; Ciceros Disp. 
Tusc., l:sta boken; Virgilii Æneid, 5:te boken fr. v. 485 
(h. t.); Horatii Oder, l:sta boken. 3) Komposition: 
hemtemata under höstterminen 12, under vårterminen 11, 
utom proftema.

Grekiska språket.

Läroböcker: Löfstedts grammatik och Bogrens deklinations
tabeller, Xenophons Anabasis, Homeros’ Odysseia och Ilias, Hero- 
dotos’ Musai, Platons Kriton, Löfstedts ordförteckning till Odys
seen och Iliaden.

Femte klassen: 1) Grammatik: formläran. 2) Explikation: 
Anabasis, bok. I kap. 2—-5 med vokabler.

Sjette nedre klassen: 1) Grammatik: formläran fullständigt med 
anmärkningar. Enkla skrifningar på lärorummet. 2) Ex
plikation: Anabasis, bok. I kap. 5—10, II och 2 kap. 
af III.

Sjette öfre klassen: 1) Grammatik: syntax g§ 67—78 med 
extemporalier. 2) Explikation: Anabasis, bok. III. 
Odysseia, rhaps. I, II, med vokabler och redogörelser för 
innehållet.
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Sjunde nedre Idassen: 1) Grammatik: syntax, S§ 74—98 med 
extemporalier. 2) Explikation: Anabasis, bok. IV; 
Herodotos, bok. I kap. 1—80; Odysseia, rhaps. II, III 
med vokabler.

Sjunde öfre klassen: 1) Grammatik: syntaxen med extempora
lier. 2) Explikation: Anabasis, bok. V och kursiv re
petition af bok. I—IV; Ilias, rhaps. I—III med vokabler; 
Platons Kriton.

Hebreiska språket.

Läroböcker: Lindbergs grammatik, Psaltaren.

Sjunde nedre latinklassen: 1) Grammatik: det vigtigaste af 
läroboken. 2) Explikation: psalmen 1.

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

Kristendom.

Läroböcker: Svenska bibeln (II—VII), Hübners Bibliska 
historia (I), Sandbergs Bibliska historia (II—III), Katekesen (I—V), 
Psalmboken (I—III), Sandbergs Ofversigt af bibelns böcker (IV, 
VII), Norlins Berättelser ur Kristna kyrkans historia (V), Kornelii 
Kyrkohistoria (VI—VII), Norbecks Teologi (VI—VII).

Första klassen: Biblisk historia, gamla testamentets; Katekes, 
l:sta hufvudstycket; valda psalmer.

Andra klassen: Biblisk historia, nya testamentets; Katekes, 2:dra 
hufvudstycket; valda psalmverser.

Tredje klassen: Biblisk historia, repetition af hela; Katekes: 3:dje, 
4:de och 5:te hufvudstyckena; valda psalmverser.

Fjerde klassen: Nya testamentet, Matthei evangelium; Ofversigt 
af bibelns böcker; Katekes, hela.

Femte klassen: Nya testamentet, Marci evangelium; Kyrkohisto- 
riska berättelser, hela läroboken; Katekes, repetition af hela.

Sjette nedre klassen: Nya testamentet, Luce evangelium; Kyrko
historia, gamla tidens; Dogmatik, kap. 1—2.

Sjette öfre klassen: Nya testamentet, Johannis evangelium; Kyr
kohistoria, medeltidens; Dogmatik, kap. 3—6.
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Sjunde nedre klassen: Nya testamentet (på grekiska med de lär
jungar, som läsa detta språk), Matthei ev. kap. 5—7; 
Öfversigt af bibelns böcker; Kyrkohistoria, nyare tidens; 
Dogmatik, kap. 7—11.

Sjunde öfre klassen: Nya testamentet (på grekiska med de lär
jungar, som läsa detta språk), Matthei ev. kap. 1—-7, 
repetition; Öfversigt af bibelns böcker, repetition; Kyrko
historia, repetition af hela; Dogmatik, repetition af hela.

Filosofisk Propedevtik.
Sjunde nedre realklassen: Logiken efter Borelii lärobok, ge

nomgången och repeterad.
Sjunde öfre klassen: 1) Logiken, som i föregående klass. 2) 

Psykologi, fullständigt efter föreläsningar.

Naturlära.
Läroböcker: Geländers lärobok i Naturlära (i första och 

andra klassen), Berlins lärobok, Anderssons Inledning till Botani
ken, kurs I och II (i 3:dje och 4:de klassen).
Första klassen: Det allmännaste af läran om menniskokroppens 

byggnad. Undersökning af lefvande växter.
Andra klassen: Om växterna i allmänhet och deras förnämsta huf- 

vudgrupper. Om djurriket, det vigtigaste af 13—16:dekap.
Fjerde klassen: Första kursen af läroboken i Botanik, samt sexual

systemet. Omläsning af afd. 1 och 2 i Berlins Natur
lära. Växtexaminering.

Fjerde klassen: Omläsning af första kursen i Anderssons Botanik 
jemte beskrifning af allmännare växter ur samma boks 
andra kurs. Berlins Naturlära afd. 6—9 och 11. Växt
examinering.

Botanik.
Lärobok: Anderssons Inledning till Botaniken, kurs II och III.

Femte klassen: Andra kursen afslutad och omläst med afseende 
fästadt på det naturliga systemet. Växtinsamling efter 
föreskrift och derjemte frivillig.
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Sjette nedre klassen: Tredje kursen om växternas inre organ samt 
naturliga systemets två första serier. Växtinsamling som 
ofvan.

Sjette öfre klassen: Naturliga systemet afslutadt och omlast. De 
allmännaste växtarterna efter egua herbarier. Frivillig 
växtinsamling.

Zoologi.
Lärobok: Torin, Zoologiens studium, (4:de uppl. i 5:te, 

3:dje uppl. i 6:te nedre och öfre klassen).
Femte klassen: Kräldjur, groddjur och fiskar. Omläsning af läran 

om menniskokroppen och däggdjuren.
Sjette nedre klassen: Det vigtigaste om led-, blöt- och stråldjur. 
Sjette öfre klassen: Omläsning af hela läroboken.

Fysik.
Läroböcker: Fysikens första grunder af Schabus (på latin

linien); Fysikens första grunder af M. M. Floderus (på reallinien). 
Problemsamlingar af Floderus, Fock m. ft. (på reallinien).

Femte realklassen: Statiken afslutad och omläst, jemte Värme
läran.

Sjette nedre och öfre realklassen: Optiken afslutad och omläst. 
Läran om Magnetism och Elektricitet.

Sjette öfre latinklassen: Inledning och Värmelära.
Sjunde nedre latinklassen: Akustik och Optik. Elektricitetsläran 

till § 95 (Elektromagneter).
Sjunde nedre realklassen: Problemlösningar inom fysikens alla 

delar.
Sjunde öfre latinklassen: Elektricitetsläran afslutad och omläst. 

Hydro- och Aerostatik. Hela läroboken omläst.
Sjunde öfre realklassen: Hela läroboken omläst med problem

lösningar.

Kemi och Mineralogi.
Läroböcker: Kort lärobok i oorganisk Kemi af Blomstrand 

(i 6:te och 7:de nedre klassen); Kort lärobok i Kemi af Berlin (i 
7:de öfre klassen); Kurs i laborationsöfningar af Keyser; Grun
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derna för den qvalitativa kemiska analysen af Berlin; Försök till 
lärobok i Mineralogi af Hellbom.
Sjette nedre realklassen: Inledning till kemien samt metalloiderna.
Sjette öfre realklassen: De lätta metallerna. Omläsning af förra 

årets kurs.
Sjunde nedre realklassen: De lätta metallerna afslutade; de tunga

metallerna. Omläsning. Det vigtigaste af Mineralogien 
med ledning af läroverkets mineralsamling.

Sjunde öfre realklassen: Hela läroboken i Kemi omläst. Labora- 
tioner under hela höstterminen.

Matematik.
Läroböcker: Nyströms och v. Zweigbergks räkneböcker, Bergii 

geometriska åskådningslära, Lindmans Euklides’ 4 första böcker, 
Björlings Euklides’ femte och sjette böcker, Hellströms stereometri, 
läroböcker i algebra af Lindman och Björling, Phragméns plana 
trigonometri, Cederbloms mekanik, problemsamlingar af Björling, 
Andersson, Lindman, Cederblom. Jochnick, Todliunter och Wiemer. 
Femsiffriga logaritmtabeller af Gernerth.

Första klassen: Hela tal, decimalräkning och nya sorter. Huf- 
vudräkning.

Andra klassen: Decimalräkning, nya sorter, reduktion med gamla
sorter, allmänna bråk. Hufvudräkning. Geometrisk åskåd
ningslära.

Tredje klassen: Läran om bråk afslutad; repetition af genom
gångna kurser med tillämpning på enkel och sammansatt 
regula de tri. Hufvudräkning. Geometrisk åskådningslära 
i förening med linearteckning med tillämpning på lättare 
planimetriska och stereometriska uppgifter.

Fjerde latin- och realklassen: Algebra, till och med bråks för
kortningar. Euklides I och II. Aritmetiska öfningar.

Femte latinklassen: Repetition af regula de tri; intresseräkning. 
Algebra till läran om bråk. Euklides III med öfningssatser.

Femte realklassen: Läran om irrationela tal, qvadratrötter samt 
lösning af eqvationer af andra graden. Problem till eqva- 
tioner af första graden. Euklides V (repetition) och VI 
jemte 100 öfningssatser till I.
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Sjette nedre latinHassen: Reduktioner med bråk, läran om nega
tiva qvantiteter samt eqvationer af första graden med en 
obekant med problem ur första afdelningen I—III af 
Bjorlings problemsamling. Euklides IV med lättare öf- 
ningssatser samt V.

Sjette nedre realklassen: Bjorlings algebra från kap. VIII § 4 
till slutet af första delen. Af andra afdelningen af Bjor
lings problemsamling II och IV. Repetition af Euklides 
V och VI jemte öfningssatser. Tillsammans med sjette 
öfre realklassen: större delen af hvad den samma genomgått.

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

Sjette öfre realklassen: Björlings algebra från kap. IX § 3 till 
bokens slut. Tredje afdelningen af Björlings problem
samling. Hellströms stereometri I: 19—-II jemte form
lerna 1—38.

Sjunde nedre latinklassen: Afslutande af första delen af Björlings 
algebra och en kort kurs i läran om eqvationssystem med 
problem ur andra afdelningen af samlingens förra häfte. 
Repetition af Euklides I—III med öfningssatser. Skrift
liga öfningar hvar annan vecka.

Sjunde nedre realklassen: Större delen af fjerde och femte af
delningen af Björlings problemsamling. Förra kursen af 
plana trigonometrien. Repetition af Euklides I—IV med 
öfningssatser. Skriftliga öfningar hvarje vecka.

Sjunde öfre latinklassen: Afslutande af läran om eqvations-system 
med problem. Repetition af Euklides III: 16—VI med 
öfningssatser. Repetition, hufvudsakligen medelst problem, 
af hela kursen. Skriftliga uppsatser hvar annan vecka. 
Flere lärjungar hafva derjemte genomgått läran om poten
ser, logaritmer och serier samt förra kursen af plana 
trigonometrien.

Sjunde öfre realklassen: Senare kursen af plana trigonometrien. 
Mekanik. Repetition, hufvudsakligen medelst problem, af 
hela kursen. Skriftliga uppsatser hvarje vecka.
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Historia och Geografi.
Läroböcker: Odhners större och mindre läroböcker i Sveri

ges historia, Ekelunds lärobok i gamla historien, Ekelunds och 
Pallins läroböcker i medeltidens historia, Palmblads lärobok i nyare 
och Strömbergs i allmänna historien samt Palmblads, Sörenssons 
och Dahms läroböcker i geografi.
Första klassen: Svensk historia, efter Odhners mindre lärobok, 

till Gustaf I. Geografi: Sverige, Norge, Danmark, Finland, 
Kyssland och Tyskland, efter Dahms mindre lärobok, samt 
det allmännaste om verldsdelarne efter globkartan.

Andra klassen: Svensk historia, efter Odhners mindre lärobok, 
från och med Gustaf I till och med Karl XII. Geografi: 
hela Europa efter Dahms mindre lärobok.

Tredje klassen: Svensk historia, efter Odhners mindre lärobok, 
från Karl XILs död till närvarande tid samt repetition 
från och med Gustaf I. Geografi: Asien, Afrika, Amerika 
och Australien, efter Dahms mindre lärobok, samt repe
tition af Europa, efter Sörensson.

Fjerde latinklassen: Allmänna historien, efter Strömbergs lärobok, 
från början till och med medeltiden. Geografi: Sverige, 
Norge, Danmark, Kyssland, Central- och Syd-Europa, efter 
Sörenssons lärobok.

Fjerde realklassen: Lika med Fjerde latinklassen.
Femte latinklassen: Allmänna historien: medeltiden och af nyare 

historien till andra tidehvarfvet (1700). Geografi: Dan
mark, Ryssland, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Bel
gien, Frankrike, Schweiz och Britiska riket, efter Sörensson.

Femte realklassen: Allmänna historien lika med Femte latinklas
sen; Svensk historia: medeltiden, efter Odhners större 
lärobok. Geografi: lika med Femte latinklassen med tillägg 
af Pyreneiska halfön och Italien.

Sjette nedre latinklassen: Medeltidens historia, efter Pallin, från 
början till Pyreneiska halfön på tredje tidehvarfvet; Sveri
ges historia, efter Odhners större lärobok, från medelti
dens början till återblicken på Unionstiden. Geografi: Ryss
land, Britiska riket, Tyskland, Österrike, Nederländerna, 
Belgien, Schweiz och Frankrike, efter Sörensson.
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Sjette nedre realklassen: Medeltidens historia och Sveriges historia: 
lika med Sjette nedre latinklassen. Geografi: lika med Sjette 
ofre realklassen.

Sjette öfre latinklassen: Medeltidens historia, efter Pallin, från 
och med England på tredje tidehvarfvet till lärobokens 
slut, och Nyare historien, efter Palmblad, från början till 
Franska revolutionen; Sveriges historia, efter Odhners 
större lärobok, från och med Sten Sture d. y. till Kri
stina. Geografi: Vestra och Södra Europa, efter Sörensson.

Sjette öfre realklassen: Nyare historien, efter Palmblad, hela lä
roboken; Sveriges historia, efter Odhners större lärobok, 
från och med Johan III till återblicken på Nyare tidens 
andra tidehvarf. Geografi: Södra Europa samt det allmän
naste af de öfriga verldsdelarnes fysiska och politiska 
geografi.

Sjunde nedre latinklassen: Nyare historien, efter Palmblad, från 
Storbritannien på tredje tidehvarfvet till närvarande tid; 
Sveriges historia, efter Odhners större lärobok, från och 
med Kristina till och med Adolf Fredrik, Geografi: Ryss
land, Britiska riket, Österrike, Tyskland, Schweiz, Frank
rike, Nederländerna och Belgien.

Sjunde nedre realklassen: Lika med Sjunde öfre realklassen.
Sjunde öfre latinklassen: Repetition af Gamla tidens, Nyare ti

dens och Sveriges (Gustaf I—Gustaf III) historia samt 
af Europas geografi.

Sjunde öfre realklassen-. Lika med Sjunde öfre latinklassen med 
den skilnad, att här Medeltidens historia repeterats i stäl
let för Gamla tidens, och att förutom Europas det all
männaste af de öfrige verldsdelarnes geografi blifvit ge
nomgången.

Ritundervisningen.
I denna undervisningsgren hafva under året inga egentliga 

förändringar blifvit vidtagna, utan allt så fortgått, som under de 
näst föregående åren. I de lägre klasserna hafva väggtaflornas 
första kurs något snarare hunnit genomgås, så att tredje klassen 
äfven fått rita en serie solida figurer, dels efter förteckning å 
svarta taflan, dels efter väggtaflornas andra kurs; hvarjemte de
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mera försigkomne i andra och tredje klasserna varit sysselsatte med 
teckning af lätta ornament. I fjerde och femte klasserna hafva öf- 
ningarna fortgått med ritning efter ornamentsmonster, äfvensom 
lätta landskap och figurer; men deremot har klotsritningen ej 
kunnat drifvas så, som önskligt varit, till följd af lokalens flere 
gånger förut omnämnda derför otjenliga beskaffenhet. I sjette och 
sjunde klasserna har undervisningen innefattat ej blott en fortsätt
ning af det nyss nämnda, utan derjemte konstruktionsritning, hvari 
likväl blott ett mindre antal lärjungar deltagit.

Ritlokalens otjenlighet för sitt ändamål har i flere föregående 
årsberättelser varit vidrörd. Att detta förhållande menligt inverkar 
på undervisningens fortgång, är naturligt. I de högre klasserna 
borde ritas mera allmänt, än nu kan göras, såväl efter klotsar, 
som efter gipser. Det är uemligen ej möjligt att medelst blott 
teckning efter planscher uppnå det rätta målet för denna under
visning, förmågan att rätt uppfatta och i teckning återgifva de 
olika föremålens form och utseende. Härtill fordras nödvändigt 
icke blott öfning i att efterhärma en redan färdig afbildning af ett 
föremål, utan ock att lära teckna omedelbart efter detta föremål 
sjelft. — Här saknas nu alldeles ett rum med passande belysning 
för sådana öfningar. Belysningen bör komma från ett enda håll 
och vara tillräckligt stark, så att en bestämd dager med bestämda 
skuggor uppkommer å de föremål, som skola aftecknas. Det rum, 
som här nyttjas vid klotsritningen, uppfyller ej dessa fordringar. 
Afven stora ritsalen lemnar mycket öfrigt att önska i afseende å 
belysningen. Visserligen får detta rum dager från fem fönster; 
men då tre af dessa äro belägna åt norr och salen är mycket för 
djup i förhållande till fönsternas höjd, så herskar derinne under 
en stor del af året en halfskymning. Väggtaflorna, som borde 
vara väl belysta, hafva ingen annan plats än dels mellan fönstren 
och dels å de båda väggarna midt emot dem. En ny lokal för 
ritundervisningen, anordnad i enlighet med nutidens fordringar, är 
alltså ett önskningsmål af jemförelsevis framstående vigt för läro
verket.

Sång och Musik.
Sång: I öfverensståmmelse med förhållandet under de före

gående åren hafva lärjungarne, oberoende af klassindelningen, varit 
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fördelade pä fyra sängafdeluingar. I de tre lägsta begagnas dels 
Grönhamns, dels ock andra läroböcker. I den första sångklassen 
inöfvas tonträffning och lättare koralsång, i den andra derjemte 
tvåstämmig sång. I den tredje sångklassen utsträckas öfningarna 
äfven till trestämmiga sånger, hvarjemte de första grunderna af 
musikens teori genomgås. I den fjerde sångklassen inöfvas fyr- 
stämmiga sånger.

Musik: Läroverkets kapell har under läseåret bestått af 6 
småvioliner och 1 altviolin, och några 3- och 4-stämmiga stycken 
hafva inöfvats. Till orgelspelning hafva så inånga anmält sig, att 
blott de i musikaliskt afseende bäst begåfvade kunnat till under
visning mottagas. Harmonimusiken, som äfven detta läseår lidit 
af den starka omsättningen bland lärjungarne vid höstterminens 
början i synnerhet genom öfvergång till härvarande tekniska skola, 
har dock genom till mötes gående från detta läroverks rektor och 
med biträde af några dit öfvergångna lärjungar kunnat uppehållas. 
Den består fortfarande af ess- och b-kornetter, alt- och tenor-horn, 
bombardon, bastuba samt infanteri- och bastrumma.

Undervisningen i Gymnastik, Fäktning, Exercis och 
Målskjutning.

Gymnastik: Lokal och attiralj befinnas i samma skick som 
vid förra årsberättelsens afgifvande.

Af under höstterminen närvarande 434 lärjungar voro 292 
under och 142 öfver 15 år. Af desse blefvo vid anstäld mönst
ring 44 befriade från all gymnastik, och om desse jemte 7:de 
öfre klassens öfrige 18 lärjungar fråndragas hela antalet, återstå 
således 372 till deltagande i de gymnastiska öfningarna, för hvilka 
de varit fördelade i tre afdelningar, nemligen: Lsta afdelningen 
(l:sta och 2:dra klasserna) 130, 2:dra afdelningen (3:dje och 4:de 
klasserna) 147, 3:dje afdelningen (5:te, 6:te och 7:de nedre klas
serna) 195.

Under vårterminen voro äfvenledes 434 lärjungar närvarande, 
af hvilka 291 voro under och 143 öfver 15 år. Befriade från 
deltagande i öfningarna voro 54 och återstodo således för gymna
stik, sedan 7:de öfre klassens icke befriade 19 lärjungar blifvit 
fråndragne, 361. Fördelningen gestaltade sig sålunda, att Lsta af
delningen räknade 126, 2:dra 144 och 3:dje 91 lärjungar.
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Under båda terminerna har deras antal, livilka på grund af 
svaghet, haft lindrigare eller blott fristående gymnastik, uppgått till 20.

Gymnastiktiderna hafva under detta läseår varit de samma som 
under det förflutna eller 9—^10 för l:sta afdelningen, ^10—10 
för 2:dra och 2—J3 e. m. för 3;dje.

Fäktning: Attiraljen har icke under året blifvit ökad och i 
Öfrigt ej undergått någon förändring.

Fäktöfningarna hafva under båda terminerna bedrifvits på 2 
afdelningar med 2 timmar i veckan för hvardera. Undervisning 
har meddelats i 6:te klassen i bajonett- och florettfäktning på ett 
och två led, 7:de klassen har dessutom undervisats i sabelhuggning, 

Excercisöfningarna började den 10 September och fortgingo 
till den 20 Oktober, började åter den 20 April och fortgå till 
terminens slut. Enligt nådiga cirkuläret af den 20 Mars 1870 
hafva 6 timmar i veckan varit anslagna åt dessa öfningar.

Tillsammans med tekniska elementarläroverkets 30 exercerande 
lärjungar utgjorde den exercerande styrkan ett kompani på 125 
man med fulltaligt befäl, förutom en rekrytaldelning ur 5:te, 4:de 
och 3:dje klasserna på 30 man.

Öfningarna hafva omfattat rekryt- och kompaniexercis i slu
ten och spridd ordning, fältmarscher och bevakningstjenst. •—- Of- 
ningstiderna hafva varit måndagar och torsdagar kl. 5—6 samt 
onsdagar och lördagar £5—17 e. m. samt för rekrytafdelningen 
2—13 e. m., hvarförutom denna afdelning under vintermånaderna 
öfvats en timma i veckan onsdagar kl. 4—5 e. m. Dertill beord
rad af generalbefälhafvaren i 4:de militärdistriktet inspekterade 
majoren vid Kongl. Uplands regemente, R. S. S., G. Å. Rudbeck, 
läroverket den 24 September 1875 i hvad angår den militära un
dervisningen.

Målskjutningsöfningarna hafva bedrifvits efter samma plan 
som under föregående år.

Läroverkets Skytteförening har äfven under detta år fortsatt 
sin verksamhet. Den består nu af 16 medlemmar, och under den 
vackra årstiden hafva skjutöfningar med skarp ammunition fortgått 
2 gånger i veckan. Prisskjutningen är utsatt till torsdagen den 1 
Juni, då 4 af föreningen inköpta pris utdelas.

Tabellarisk uppgift rörande de lärjungar, livilka befriats från 
gyranastiköfningarna, bifogas härjemte.



Tabellarisk uppgift ä antalet lärjungar, som, pä grund af nedanstående orsaker, icke deltagit 
i Gymnastikövningarna vid Örebro högre Elementarläroverk.

Lärjungarnes aider.

M
issbildning.

Sjukdom
ar i nerv

system
et.

Sjukdom
ar i cirku

lationsorganen.

Sjukdom
ar i ande- 

drägtsorganen.

Sjukdom
ar i m

at
sm

ältningsorganen.

Bråck.

Sjukdom
ar i urin- 

och  könsorganen.
Sjukdom

ar i rörelse
organen.

A
llm

än svaghet jem
te 

sådana konstitutionela 
sjukdom

ar, som
 ej kun

na upptagas under nå
got af de resp, syste

m
ens rubriker.

A
ndra orsaker.

Summa

Lärjungarnes hela 
antal.

p t»

Procent.

H. T. 1875. 
öfver 15 år.............  
under 15 år.............

3
2

7
8

5
2

— 2
4

1
1

4
2

2
1

— 24
20

16,9
6,8

142
292

Summa 3 2 15 7 .— 6 2 6 3* — 44 10,1 434

V. T. 1876. 
öfver 15 år............. 
under 15 år.............

4
3

8
8

7
3

— 3
5 —

5
3

3
2 —

30
24

21
8,2

143
291

Summa 4 3 16 10 — 8 — 8 5* — 1 54 12,4 434

*) Alla dessa lida af blodbrist.

Anm. För båda terminerna har lärjungarnes ålder angifvits vid årsskiftet.
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V. Gåfvor,
som under året bilfrit till läroverkets samlingar förärade.

Biblioteket, 
som vårdas af adjunkten Ihre och hålles öppet hvarje onsdag 

kl. ^11—11 och hvarje lördag kl. |12—12.
Ekström, H. E., fabrikör: Homanns Atlas i 36 kartor, 1716.
Gumælius, O., bergmästare: En samling böcker af omkring 80 volymer 

i åtskilliga ämnen, hufvudsakligast inom naturvetenskapernas om
råde, deribland hans egna i Vetenskaps-akademiens förhandlingar 
införda uppsatser ”Om malmlagrens åldersföljd och deras använ
dande såsom ledlager.”

Gyllander, J. W., handlande: En samling äldre bref och handlingar, 
rörande Nerike, i noggrant utförda, kollationerade och vidimerade 
afskrifter, utgörande 53 särskilda nummer.

Haggren, J. Th., prost: De tre senaste årgångame af den af professor 
Daa i Kristiania utgifne tidskriften ”Tids-Tavler”.

Kristiania universitet genom dess sekreterare, öfver-intendenten m. m. 
Holst: Caspari, Urigedruckte Quellen zur Geschichte des Taufsym
bols und der Glaubensregel III, univ. progr. 1875. Müller, J. W., 
Transfusion und Plethora; eine physiologische Studie, 1875. Nor
ske universitets og skole-annaler, 3:dje række XIII 3 och 4. Det 
norske Frederiks universitets aarsberetning 1874. Nyt Magazin 
for naturvidenskaberne, 21:ste bind 1 och 2. Sars, G. O., On 
some remarkable forms of animal life, II; Researches on the 
structure and affinity of the genus Brisinga, 1875. Siebke, H., 
Enumeratio insectorum norvegicorum, fase. II, 1875. Schübeler, 
F. C., Die Pflanzenwelt Norwegens; ein Beitrag zur Natur- und 
Culturgeschichte Nord-Europas, 1875.

Leidesdorff, Edv., handl, fr. Stockholm: Trenne kinesiska böcker.
Lundstedt, B. W., amanuens vid kongl. biblioteket: Grekiska språkets 

studium vid de svenska läroverken från äldsta till närvarande 
tid, författad af gifvaren.

Rohloff, Maria, enkefru: En gammal mans bref till en ung prins af C. 
G. Tessin.

Sandsten, F. O., studerande, f. d. lärjunge vid Ivkt: Grammatica græca 
harmonica Golio Velleriana, Lipsiæ 1701. Kock, Historisk tafla 
öfver Europas statshvälfningar, Stockh. 1825—32 i 3 delar.

Sjögren, Arv., lärjunge vid Ivkt: Hertig Carls slagtarbänk, mnspt 1617. 
Statsverket, kongl. svenska: Bidrag till Sveriges officiela statistik: A) 

Befolkningsstatistik XVI; Statistiska centralbyråns berättelse för 
1874. B) Rättsväsendet, ny följd XVI 1 och 2; Justitie-stats- 
ministerns embetsberättelse för 1873. C) Bergshandteringen; 
Commerce-collegii berättelse för 1874. D) Fabriker och Manu
fakturer; Commerce-collegii berättelse för 1873. E) Inrikes sjö
fart och handel; Commerce-collegii berättelse för 1873 och 1874. 
F) Utrikes handel och sjöfart; Commerce-collegii berättelse för 
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1874. I) Telegrafväsendet ; Telegrafstyrelsens berättelse för 1874. 
L) Statens jernvägstrafik, 13; Trafikstyrelsens berättelse för 1874. 
N) Jordbruk och boskapsskötsel, IX; Hushållnings-sällskapens be
rättelser för 1873 och Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxt
berättelser för 1875. 0) Landtmäteriet, VIII; General-direktörens 
för landtmäteriet berättelse för 1874. Q) Skogsväsendet, V; 
Skogs-styrelsens berättelse för 1873. S) Allmänna arbeten; Sty
relsens för allmänna väg- och vattenbyggnader berättelse för 1874. 
T) Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets 
kuster I och II; Lots-styrelsens berättelse för 1874.

Stenberg, C., häradshöfding: Ridderskapets och Adelns protokoll vid 
riksdagarne 1789, 1810, 1812, 1818, 1834 och 1844 jemte bi- 
hang. Hof- och Stats-kalendrar för åren 1814—1863. Alma
nach de Gotha 1839—63. Femårsberättelser 1843—47. Riks- 
dagstidningar 1756 — 65. Bibliotek der Deutschen Classiker:
Schillers und Göthes sämmtliche Werke i 31 band.

Södermanlands och Nerikes nation i Upsala: Akademisk tryck, nemligen: 
Index scholarum v. t. 1875; Ups. univ. katalog v. t. 1875; In
bjudningsskrift till 1875 års promotion och rektorsombyte samt 
65 akad. afhandlingar.

Vetenskaps-akademien, kongl. svenska: Dess Handlingar i 4:o, band 12 
för 1873. Bihang till handlingarne i 8:o, band 1 häft. 2 samt 
band 2 häft. 1 och 2. Öfversigt af forhandlingarne; årg, 30 
och 31. Lefnadsteckningar, häft. 3. De Geer, Minnesteckning 
af Hans Järta. Meteorologiska iakttagelser i Sverige, banden 
12—14. Fries, Icones selectæ Hymenomycetum, häft. 7—10 i fol.

Wikander, P. A., adjunkt vid Ivkt: Porta linguæ sanctæ h. e. Lexicon 
novum hebræo-latino-biblicum, 1704. Christophorus Cellarius, 
Thesaurus latinitatis, Lipsiæ 1696 in folio. Ambros. Calepini 
Dictionarium octolinguæ, Lugduni 1647 in folio. Ioannis Sca- 
pulæ Lexicon græco-latinum.

Naturhistoriska Samlingen.
Christiernsson, Hj., Hasselfors: Långörad Flädermus, Mindre Korsnäbb 

(hanne), Domherre (hanne, i öfvergångsdrägt), Skärpiplärka (hanne), 
Berglärka, Rörsångare, alla uppstoppade, Bo af större och min
dre korsnäbb. Flere mycket små ex. af flundrefiskar, smörbultar, 
näbbgädda samt räkor m. m. i sprit.

Hultman, Chr., rådman, Lindesberg, från en af stadens skickligaste jägare: 
Kungsörn, till uppstoppning.

Larsson, Anders, nämndeman, Torphyttan, Lindes socken, genom rådman 
Hultman: Elgkalf (se Nerikes Allehanda N:o 53 för 1875), till 
uppstoppning.

Malmgren, skollärare, Söderbärke, genom kommissarien A. Gumælius: 
Hönsägg (vigt 25 ort).

Mossberg, trumslagare, Kumla socken: Försteningar, bestående af Litui- 
ter och Trilobiter.

Onämnd: Flere arter fiskar af slagtet Labrus, (Snultror och Gu1'
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Pettersson, K. Th., bokhållare, f. d. lärjunge vid Ivkt: Mindre Kors
näbb, till uppstoppning.

Rizell, landtbrukare, Elfhyttan: Sillmåse, till uppstoppning.
Wibell, Rudolf, källarmästare i Örebro: Ostronmussla, som fångat och 

strypt 2:ne allt för närgångna råttor (Mus musculus).

Samlingen af mynt och. minnespenningar m. m., 
ännu och tills vidare vårdad af läroverkets f. d. rektor O. J. Gumælius.

Gåfvor 1875 Juni—Maj 1876.
Akademien, svenska: silfver, dess senast slagne minnespenning (öfver 

Sveriges förste grefve Svante Sture).
Akademien, svenska vetenskaps-: silfver, dess senast slagne minnespen

ning (öfver fältmarskalken grefve Augustin Ehrensvärd).
Almqvist, Anders, i Örebro, telegrafassistent, m. m.: silfver, tysk 1/48 

thaler.
Atterling, Karl, i Örebro, fabrikör m. m.: messing, kinesiska kastrer, en 

större aflång, 4 mindre runda, m. m.
Bohlin, Abraham, i Örebro, boktryckare och riddare, m. m,: silfver och 

koppar, åtskilliga utländska småmynt.
Dahlström, Per Oskar, i Örebro, gårdsegare, m. m.: silfver, ettöre Karl 

10:des 1654, koppar, brasiliansk 20 reis.
Elgérus, Daniel Julius, i Örebro, fabrikör och riddare, m. m.: silfver, 3 

kufiska hela och 1 d:o halft mynt, en badensisk vereinsthaler 
1858 och n. v. franska republikens tvåfrankstycke 1871.

Ebgelbrechtsson, Karl Johan, i Örebro, handlande: silfver, Gustaf l:s 
örtug 1529.

Gumælius, Karl Arvid, i Örebro, telegrafkommissarie, boktryckare, m. m.: 
guld, dukat Karl 14:de Johans 1842, silfver, 2 smärre norska och 
2 d:o danska mynt, eu lybeckisk 32-schilling 1797 och rysk ru
bel 1811, koppar, engelsk penny 1811, papper, svensk enkron- 
sedel 1875 litt. T t 6496 (en af de 5 sista utgifna enkronsedlarne 
enligt bilagdt litografieradt bevis af vederbörande i riksbanken, 
att den sista af dylika sedlar har märket T t 6500), italienska 
sedlar (en nationalbankens tvålirasedel = 2 francs, 1 d:o enlira 
d:o, 1 alessandriabankens enlira d:o, 1 d:o å 50 centesimi = 1/2 
lira eller 50 franska centimes, 5 toskanabankens sedlar hvar och 
en å 50 centesimi sammanhängande såsom våra postmärken), en 
de nordamerikanska förenta staternas sedel å 50 cents; papp, 
Örebro stads riksdagsmans pollett 1873 —1875.

Hahn, Alfred, i Örebro, symaskinsfabrikör: papper, en de nordameri
kanska s. k. konfedererade staternas sedel å 20 dollars 1861.

Hartman, Karl, i Örebro, lektor vid läroverket och riddare: papper, 
svensk sedel å 14 skilling koppar d. 5 Maj 1803.

Helin, Jon, i Örebro, vaktmästare vid cellfängelset: silfver, norsk 24- 
skilling och ett litet danskt mynt, koppar 2 svenska och 3 ut
ländska mynt.

’’’'«rg, Gustaf, i Örebro, handlande, m. m.: koppar, brasilianskt mynt 
Q0 reis.
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Hofsten, Charlotte von, född von Schantz, i Örebro, enkefru: koppar, 1 
öre s. m. Karl ll:tes 1673.

Karlson, Karl Fredrik, i Örebro, lektor vid läroverket, m. m.: silfver, 
svenskt 2 öre Johan 3:djes och 1 öre Kristinas 1633, koppar ett 
mindre svenskt mynt.

Kjellström, Adolf Wilhelm, i Örebro, ritlärare vid läroverket, m. m.: 
silfver, svenskt 1/4 öre Johan 3:djes 1577.

Lagerberg, Magnus i Göteborg, kammarherre, m. m. (genom boktryckaren 
Arvid Gumælius): brons, 4 ”jettoner”.

Landström, Robert, vid Greksåsar i Nora socken, handlande: silfver, ett 
stort mynt (af ll:te storleken) österrikiske ärkehertigen m. m. 
Maximilians 1616, koppar, ett litet engelskt-ostindiskt mynt.

Lindberg, A. Willi., i Örebro, kassör vid enskilda banken: silfver, en
gelsk florin Viktorias 1856.

Lindstrand, Frans Teodor, i Madrid, svensk-norsk ministerresident i 
Spanien, kommendör och riddare (genom läroverkets inspektor 
teol. doktor m. in. G. Wilh. Gumælius): silfver, fornromersk denar 
och 2 spanska fempesetas Alfons 12:tes 1875.

Okände, 2 personer i Stockholm (genom litteratören Knut Tersmeden i 
Stockholm): silfver, dansk species 1848 med Fredrik 7:des bild 
å ena och Kristian 8:des å andra sidan och första franska repu
blikens femfrancsstycke af år 7.

Prinzenereutz, Georg Robert, i Örebro, öfverjägmästare och riddare: silf
ver, ett mindre norskt, koppar, 19 svenska och 2 utländska mynt.

Schenström, Karl Magnus, i Örebro, f. d. färgerifabrikör: 4 utländska 
småmynt.

Strokirk, Viktor, handelsombud, f. d. studerande vid läroverket: silfver, 
svenskt tvåöre Karl 9:des 1608.

Tham, Ax. Aug. Rikard, vid lifreg:ts husarer, löjtnant: silfver, svenskt 
ettöre Karl ll:tes 1664.

Universitetet i Kristiania: brons, minnespenning öfver aftäckandet i 
Kristiania d. 7 Sept. 1875 af Karl 14:de Johans stod till häst.

Wibell, Rudolf, i Örebro, källarmästare: koppar, mynt 4 svenska och 
11 utländska samt minnespenningar 2 svenska, jern en minnes
penning tysk.

Widegren, Set Ulrik, från Södermanland, studerande vid läroverket: silf
ver, Karl 1 l:tes tvåmark 1666 och ett stort österrikiskt mynt (11 :te 
storleken) kejsar Ferdinand 2:dres 1625, koppar ett franskt mynt.

Wijkström, Karolina, vid Vesslingbyholm, ”mamsell”: silfver, ett par ut
ländska småmynt, koppar, ett antal dels svenska dels utländska mynt.

Zeljadt, J., vid Hjuljern i Hjulsjö socken, byggmästare: silfver, 5 smärre 
utländska mynt, koppar, några mynt dels svenska dels utländska.

Öhman, N. A., i Örebro, telegrafassistent: ett nordamerikanskt skiljemynt. 
Öländer, Axel, från Småland, född i Gellersta, handlande: koppar, ett 

antal mynt dels svenska dels utländska.
Österholm, Adolf, i Newyork, Nordamerika, f. d. studerande vid lärover- 

verket: 8 de ”konfederade” amerikanska staternas sedlar fr. o. 
m. 50 cents = 1/2 dollar t. o. m. 100 dollars 1864 och Buenos 
Ayres sedlar å 1 samt 5 och 20 pesos.
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Fornminnessamlingen.
Flycht, Axel Ludvig, länsman: stenyxa, funnen år 1875 på Hagaby 

egor i Kumla socken.
Gustafsson, Karl August, hemmansegare: en s. k. pryl, funnen vid vår

såningen 1875 i en åker å hemmanet Långstorp i Snaflunda 
socken.

VI. Donationer.
I foregående årsberättelse omnämndes, att aflidne bokhand

laren C. A. Rohloff i sitt testamente förordnat, att, om i hans bo 
skulle finnas tillgångar, uppgående till mer än 40000 kronor ränte
bärande kapital, Karolinska elementarläroverket skulle, sedan först 
2000 kronor utgått till annat välgörande ändamål, erhålla «en 
summa af 1000 kronor, å hvilket belopp den årliga räntan skall 
användas till premieböcker åt välartade och deraf fortjente skol
ynglingar.» Ehuru det redan visat sig, att ofvan angifna vilkor 
för gåfvans utbekommande är uppfyldt, har denna dock ej ännu 
kunnat till läroverket öfverlemuas, emedan testamentet först i nästa 
månad blir laga kraftvunnet.

VII. Helsotillståndet.
Under det förflutna läseåret har helsotillståndet bland lärjun- 

garne i allmänhet varit ganska godt. Visserligen rådde under 
hösten inom staden en skarlakansfeber-epidemi, som äfven sträckte 
sig till läroverket. Men de insjuknades antal var ej särdeles stort, 
och med undantag af det beklagliga dödsfall, som i en föregående 
afdelning omnämnts, var sjukdomsförloppet lindrigt. Under vår
terminen hafva rätt många af de yngre angripits af påssjuka. Rör 
öfrigt har ingen sjukdom af någon betydenhet förekommit bland 
ungdomen.

VIII. Examina.
Den muntliga afgångsexamen är af chefen för Kongl. Eckle

siastikdepartementet utsatt att börja måndagen den 29 Maj kl. 8 
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f. m. Resultaten deraf kunna således först i nästa årsberättelse 
angifvas.

Arsexamen är af eforus utsatt till fredagen den 2 Juni. Den 
börjar kl. 9 f. m. och fortgår till kl. 1 e. m., hvarefter flyttningar 
afkinnas, belöningar utdelas och ungdomen hemförlofvas. Såsom 
vanligt under de senaste åren komma lärjungarne att dagen före 
afslutningen, torsdagen den 1 Juni, få gifva prof på den färdighet, 
de inhemtat i de vid läroverket förekommande öfningar, och komma 
dessa piof till undvikande af ungdomens ansträngning att fördelas 
på två skilda tider, så att uppvisningen i gymnastik och fäktning 
börjar kl. 1 e. m. samt en kort slutöfning i sång och musik kl. 
g6 e. m., hvarefter uppvisningen i exercis omedelbart vidtager. 
Båda dagarne förevisas prof på lärjungarnes färdighet i teckning.

Då äfven vid högre elementarläroverket i Strengnäs arsexa
men hålles den 2 Juni, torde det här varande ej kunna hoppas 
den glädjen att se denna enkla högtid hedrad genom närvaro af 
läroverkets eforus, stiftets biskop, ordensbiskopen och kommendören 
med stora korset af Kongl. Nordstjerneorden, högvördigste herr 
doktor Ture Annersteclt. Jag anhåller derför vördsammast, att 
läroverkets inspektor, prosten och kyrkoherden i Örebro, kommen
dören af Kongl. Nordstjerne- och Vasa-orden, högvördige och hög
lärde herr doktor Gustaf Wilhelm Gumalius måtte å Efori vägnar 
närvara vid och leda så väl uppvisningarna som sjelfva examen, 
en anhållan som jag med kännedom om hans aldrig tröttnande nit 
för och kärlek till läroverket, är viss om att han med glädje till 
mötes går, så vidt helsa och krafter det medgifva. Vördsamt an- 
hålles ock, att läroverkets f. d. rektor, R. N. O., doktor O. J. 
Gumælius, öfrige vetenskapernas och den allmänna undervisningens 
vänner samt ungdomens föräldrar, målsmän och anhörige måtte 
med sin närvaro hedra denna läroverkets anspråkslösa årsfest, som 
allt hittills af hela ortens lifliga deltagande fått en högtidlig och 
allmän betydelse.

Nästa termin börjar torsdagen den 24 Augusti, kl. 10 f. m. 
Örebro i Maj 1876.

LARS PHRAGMÉN,
REKTOR VID ÖREBRO H. ELEM.-LÄBOV.



Redogörelse
för Prins Oscars lägre Elementarläroverk i Askersund 

under läseåret 1875—1876.

Undervisningen.

Höstterminen började den 24 Augusti och afslutades den 17 
December. Vårterminen tog sin början den 20 Januari och är 
bestämd att afslutas den 2 Juni. Den dagliga lärotiden har varit 
fördelad på för- och eftermiddagarne, så att undervisningen, efter 
förrättad bön och bibelläsning, fortgått från kl. 7—9 och 10—12 
formiddagarne samt 2—4 måndags-, tisdags- och torsdagsefter
middagar. Undervisning i gymnastik har meddelats kl. 12—12,30 
efter förmiddagsläsningens slut samt i sång och teckning på efter
middagarne, upptagande hvardera 3 timmar i veckan, hvartill kom
mer en timmas undervisning i orgelspelning för de lärjungar, som 
deraf velat begagna sig. Följande läroböcker hafva under läseåret 
blifvit begagnade: i Kristendom katekesen och Åkerbloms bibliska 
historia; i Svenska språket Brodéns språklära samt Svedboms och 
den af Staten utgifna läseboken; i Tyska språket Lyths språklära; 
i Matematik Bergii geometri och linearteckning samt Zweigbergks 
räknebok; i Naturkunskap Arrhenii botanikens första grunder, An
derssons lärobok med tillhörande väggplanscher, Sundevalls zoologi 
samt Berlins naturlära jemte zoologiska väggplanscher; i Historia 
och Geografi Odhners svenska historia samt Dahms geografi; i 
Teckning väggtaflor för undervisningen i frihandsteckning, l:sta och 
2:dra kurserna. De särskilda läroämnena hafva varit sålunda för
delade mellan läroverkets trenne lärare, af hvilka Rektor under
visat 24 timmar och de båda andra lärarne 28 timmar hvardera i 
veckan, att rektor varit lärare i matematik och tyska språket i de 
2 öfre klasserna, kollega fil. doktor Palmberg i öfriga ämnen inom 
samma klasser och kollega fil. doktor Helén ensam lärare i l:sta 
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klassen samt biträdande lärare i aritmetik för 2:dra klassen. Lär- 
jungarnes skriftliga uppsatser pä modersmålet och tyska språket 
hafva rättats af läraren i ämnet. Till lärare i gymnastik har rek
tor varit förordnad och till lärare i teckning majoren och riddaren 
D. W. Lindhult. Rektor har varit klassföreståndare för 3:dje klas
sen, 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. Hela 
Bibliska historien; Bibelns böcker muntligt meddelade efter 
Bergs Bibelhandbok. Bibelläsning och valda psalmer.

Svenska språket: Satslära jemte repetition af formläran och rätt- 
stafningsläran. Rättskrifning efter diktamen med iaktta
gande af reglorna för interpunktion, omvexlande med en 
uppsats eller öfversättning från tyskan. Läsning och för
klaring af stycken ur läsebok för folkskolan och Svedboms 
läsebok jemte öfningar att muntligt och skriftligt återgifva 
innehållet. Stycken af Fänrik Ståls sägner, lärda utantill.

Tyska språket: Formläran och det hufvudsakligaste af syntaxen, 
efter Lyths lärobok. Af läseboken 12 prosaiska och 8 
poetiska stycken. Skriföfningar.

Historia och geografi: Fäderneslandets historia afslutad och repe
terad efter Odhners mindre lärobok. Geografi: de främ
mande verldsdelarnes fysiska och politiska geografi samt 
repetition af Europas geografi.

Matematik: Andra och tredje afdelningarna af andra kursen i 
Bergii geometri eller läran om trianglar och fyrsidingar 
samt rätliniga figurers ytor. Aritmetik, Regula de tri och 
intresse samt bolags- och kedjeräkning jemte repetition af 
bråk och deras tillämpning på sorter.

Naturkunskap: Botanik: Anderssons lärobok, Lsta häftet. Exkur
sioner och undersökning af lefvande växter efter Linnés 
system äfven med afseende på de vigtigaste naturliga fa
miljerna. Zoologi: däggdjuren efter Sundevall-Lyttkens 
lärobok under förevisande af väggplanscher.
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Andra klassen.

Kristendom: Katekes: 2:dra hufvudstycket. Nya testamentets bi
bliska berättelser. Bibelläsning och valda psalmer.

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

Tyska språket: Formläran med dithörande explikationsöfningar samt 
8 stycken af läseboken efter Lyths lärobok. Muntliga öf- 
versättningar från modersmålet jemte satsanalys.

Historia och geografi: Fäderneslandets historia från nyare tiden 
till Karl XILs död. Europas fysiska och politiska geografi.

Matematik: Geometrisk åskådningslära samt l:sta afdelningen i 
2: dra kursen af Bergii lärobok, om räta linier och vinklar. 
Aritmetik: vanliga bråk och decimalbråk samt deras till- 
lämpning på sorter.

Naturkunskap: Ofversigt af djurrikets hufvudafdeluingar efter Berlin. 
Till läran om frukter i Arrhenii «botanikens första grun
der». Undersökning af lefvande växter samt exkursioner. 
Anderssons väggplanscher, muntligt förklarade.

Första klassen.

Kristendom: Första hufvudstycket af katekesen samt Gamla testa
mentets Bibliska historia. Läsning af valda psalmer.

Svenska språket: Formläran till de starka verben samt läran 
om den enkla satsen och dess delar; rättskrifningsöfningar 
efter Almqvist jemte öfningar i innanläsning.

Tyska språket: Formläran till de starka verben med motsva
rande explikationsöfningar.

Historia och geografi: Medeltidens svenska historia efter Odhners 
mindre lärobok. Sveriges, Norges, Danmarks och Ryss
lands politiska geografi efter Dahm; det allmännaste af 
verldsdelarnes fysiska geografi efter jordgloben.

Matematik: Enkla tal och sorter jemte öfningar i hufvudräkning. 
Naturkunskap: Afdelningarna 4—12 af Berlins lärobok i naturläran.



43

Lärjungarne.

Deras antal var vid sistlidna läseårs slut 43; deraf åter- 
kotnmo vid innevarande läseårs början 27 och inskrefvos 11, så att 
antalet utgjort under höstterminen 38, hvaraf i 3:dje klassen 10, 
i 2:dra 16, i l:sta 12. Under vinterferierna afgingo 4 lärjungar 
och inskrefs 1 vid vårterminens början, så att antalet under 
vårterminen utgjort 35, hvaraf i 3:dje klassen 7, i 2:dra 16, i 
l:sta 12. Af de vid läseårets början afgångne har 1 afgått från 
3:dje och 2 frän 2:dra klassen för att fortsätta sina studier vid 
högre elementarläroverket i Örebro, samt 1 från 2:dra klassen till 
högre elementarläroverket i Göteborg, der han blifvit intagen i 
4:de klassen af nämnda läroverk; de öfrige hafva afgått utan an
mäld afsigt vid afgangen.



Uppgift angående Prins Oscars lägre Elementarläroverk i Askersund H. T. 1875 
och V. T. 1876.

Klasser och afdelningar.

N
ärvarande 

under 
hela 

eller en del af term
inen.

Inskrifne, Från nedan
stående klas
ser afgångne

|Term
iusafgift har erlagts af

Från denna afgift befriade

A
fgift till byggnadskassan 

har erlagts af
Från denna afgift befriade

Vid ter
minens

Under terminen i högre 
klass uppflyttade, efter 
att hafva i nedanstående 

(närmast föregående) 
klasser tillbragt

som förut 
bevistat

som 
endast åtnjutit 

enskild undervisning.

folkskola.

offentligt läro
verk.

till annat läro
verk.

Ö
frige.

början uppflyt
tade till

slut uppflyttade 
till

1 term
in.

2 term
iner.

3 term
iner.

4 term
iner.

H. T. 1875.
I. ............................. 12 9 2 3 9 1 11 1 11 2

11. .......—..... . .......... 16 3 4 7 9 4 12 14 7
III............. ........ .......... 10 1 8 5 5 2 8 7

Summa 38 9 2 4 12 15 23 7 31 21 1 18 2

V. T. 1876.
I............ -........-........ 12 l 1 4 8 2 10

II. --......................... 16 7 9 4 12
III. ............................ - 7 3 5 2 2 5

Summa 35 1 4 16 19 8 27
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Skollokalen.
Förstugorna hafva under sommaren blifvit bestrukna med 

oljefärg.

Undervisningsmaterielen.
Biblioteket har ökats med några af staten skänkta statistiska 

berättelser, hvarjemte inköpts åtskilliga vid undervisningen begag
nade böcker och kartor, af hvilka några blifvit till låns utlemnade 
åt obemedlade lärjungar.

Examina.
Höstterminen afslutades med offentlig examen d. 17 Decem

ber, och kommer examen för innevarande vårtermin, enligt med- 
deladt beslut af Eforus, att hållas fredagen den 2 Juni samt nästa 
läseår att börja torsdagen den 24 Augusti kl. 10 f. m.

Askersund i Maj 1876.

V. TH. ALMSTEDT, 
REKTOR.




