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En vigtig stund är i dag inne, dä öfverallt i den protestantiska kristenheten högtid hålles 

till tirande af ett bland hennes största och heligaste minnen. Röster ljuda på olika språk, 
bland olika folk med större eller mindre renhet och kraft, men alla enande sig i ett att 
tacksamt erkänna de otaliga förmåner, ja välsignelser, som genom detta minne beredts åt 
menskligheten för flydda, nuvarande och kommande dar. Äfven vår svenska kyrka har ej 
velat undandraga sig att både i tempel och skolor taga del i den allmänna fröjden och 
med djup och innerlig tacksamhet upphöja och beprisa — icke Martin Luther i och för 
sig; ty han hvarken var eller ville vara annat än en fattig, syndig menniska, utan Herren 
Gud, som behagat nyttja den mannen till ett så stort verk, det största i kristenheten 
sedan de helige apostlarnes dagar.

Se vi då tillbaka på do 400 år, som i dag förrunnit, sedan Martin Luther, kyrkans 
reformator, den 10 november 1483 kom till verlden, så må det väl sägas, att den mannen 
och hans verk visat sig ega den mest ingripande betydelse ej blott för menskligheten i 
det hela, hvilken genom honom förts ett stort steg framåt i sin utveckling, utan äfven 
särskildt för vårt folk och dess evangeliska kyrka. Ty på hvilken punkt hade vi nu stått, 
om det påfviska mörkret fått ostördt rufva öfver vårt svenska Zion? Hvad hade vi egt 
af ljus och frihet, af samvetsfrid och hopp, af tröst och frimodig glädje, om ej de ur 
Luthers skola framgångne svenske reformatorerne, Olaus och Laurentius Petri och Laurentius 
Andrem, äfven hos oss ur medeltidens menniskofunder och skumrask fört fram i dagen det 
gamla evangelium? Hvad af äkta kristlig sanning i lära och lif skulle väl vi kunna gifva 
våra barn i arf för att af dem till efterkommande slägten fortplantas, derest vi ej sjelfve 
från fäderna nedärft den rena evangeliska läran, sådan den enkelt och klart uttalats i den 
augsburgiska bekännelsen, den de på Upsala möte 1593 som en man förklarade sig vid- 
blifva, för hvilken äfven hjeltekonungen Gustaf II Adolf gaf sitt lif på slagfältet och som 
nu i snart trenne sekler gentemot alla omstörtningsförsök af otro och vantro varit och är 
vårt sammanhållande enhetsband såsom lutherske kristne?

Det är derföre i dag, när vi i festens timmar samlats, såsom öfverallt i vårt lands 
kyrkor och skolor sker, helt enkelt en skyldig gärd af tacksamhet att söka frammana i 
några korta drag bilden af den man, som näst Herrens apostel Paulus i ord och verk 
klarast visat, hvad en kristen menniskas frihet är, hvilken magt tron har och huru vår 
Gud förmår att i trots af allt motstånd och alla hinder i sin tid föra sin sak fram i 
verlden.

Förflyttom oss då i anden, mine unge vänner, långt bort härifrån ned till den lilla 
sachsiska bergstaden Mansfeld i Tyskland! Lemnom vår skola här för några ögonblick för 
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att träda in i skolan der. sådan hon var för 400 år sedan! Det skall väcka vår uppmärk
samhet, att sjelfva skolhuset är så inskränkt och ringa. Vi stiga emellertid öfver tröskeln, 
vi komma in i ett litet rum, der ett stort antal barn äro sammanträngda, delvis stående, 
delvis sittande på låga träbänkar eller på golfvet. Läraren går omkring med barsk upp
syn; hårda ord och hugg och slag vankas flitigt. Bland de andra stannar vår blick vid 
en liten, torftigt klädd gosse, som sitter der med sin tafla i handen, räknande på ett tal. 
Han är satt till växten med mörkbrunt hår och stora klara ögon. Ett eget drag af skygg
het hvilar dock öfver hans ansigte. Det är den fattige bergsmannen Hans Luthers och 
hans hustru Margareta Lindemans äldste son Martin, som här får sin första undervisning 
i läsning och skrifning och elementerna af latinet. Men tukten är enligt tidens sed bar
bariskt sträng både i skolan och hemmet. Den kristendomskunskap särskildt, som med
delas, inskränker sig till en död utanläsning af de tio budorden, den apostoliska trosbe
kännelsen, Herrens bön och några psalmer. Det glada budskapet om frälsningen i Kristus 
får gossen icke höra i dess fullhet, utan växer upp i en trälaktig fruktan för Gud både 
der och i Eisenach, dit han vid fjorton års ålder förflyttas och der han inhemtar sin egent
liga skolbildning. Utan tillgångar som han var, får den unge Martin såsom andra fattiga 
skolgossar på den tiden söka hjelp genom att gå omkring och sjunga vid de förmögnares 
dörrar, tilldess fru Ursula Cotta tar honom till sitt bord, mest för hans andäktiga sångs 
skull, en gåfva den han i detta goda och mycket musikaliska hem sedermera fick så rikt 
utveckla. — Sådan är Martin Luthers ungdom. Huru litet af glädjens solsken lyser ej 
öfver hans barnaår, huru mycket deremot blir han ej förtrogen med lifvets smärta genom 
tuktens hårdhet, ett mödosamt arbete och fattigdomens bittra tårar! Men eken växer bäst 
i stenbunden mark; han rotas ock säkrast i stormen.

Dagar komma och dagar gå, gossen blir yngling, ynglingen blir man. Tecknom en 
ny talla ur Luthers lif för våra ögon!

Det är i juni 1505. Han har nyss aflagt sina prof för den filosofiska graden vid 
högskolan i Erfurt. En lysande framtid synes vänta honom, rikt utrustad som han var 
och full af lifskraft. Hemmet var nu i bättre vilkor; han hade just varit der i Mansfeld 
för att vederqvicka sig efter arbetet. Svårmod fyller dock hans själ. Det är tanken på 
den personliga synden och Guds rättfärdighets kraf och den heliges stränga vrede, som 
ständigt plågar Tethers redan tidigt vakna samvete. Han är full af bäfvan för döden, 
för domen, för evigheten. En vän har ock plötsligt nyss förut ryckts bort genom döden. 
Under återvägen till Erfurt öfverfalles han i hast af ett fruktansvärdt oväder; blixten 
slår ned tätt bredvid honom; utom sig af fasa störtar han ned på sina knän ropande: 
”hjelp, Santa Anna, jag vill bli munk’’. — Blott några dagar till, och vi se den unge 
magistern ställa sina steg till Augustinerklostret i Erfurt. Vänner, föräldrar, lärare, ingen 
förmår hindra. Det gäller ju en helig sak; det gäller hans själs frälsning. Redan den 
2 juli stängdes klostrets portar, som det tycktes för alltid, kring detta unga lif. Tyst 
och sluten går han der bland de andra munkarna och kan ej få nog af bedjande, fastande, 
vakande, späkande; han behöfver ensamhet med Gud för att stilla den inre oron. Han 
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glömmer dock ej de vetenskapliga studierna; kyrkofäderna, i synnerhet Augustinus, läser han 
med all flit, derjemte de tyska mystikerna, fram för allt Tauler och den så kallade tyska 
teologien. Äfven bibeln, den han första gången såsom tjuguårig yngling skådat på uni
versitetsbiblioteket, kommer nu åter i hans händer; han forskar deri på det ifrigaste. Men 
ångesten förblifver; den stegras, den växer, den skrider hardt nära till förtviflan; ty ju 
mer Luther i klostret arbetar på att göra sig sjelf rättfärdig, dess djupare erfar han den 
inneboende syndens magt, dess längre känner han sig skild från Gud. I sin förman D:r 
Staupitz, generalvikarien för de sachsiska augustinerklostren, en ädel och djupsinnig mystiker 
i johanneisk ande, finner han en god och pålitlig vägvisare till Guds kärlek. Men det 
är först när Luther, uttmattad af själs- och kroppsansträngning, lägges ned på sjukbädden, 
som han får sin inre åtrå efter rättfärdighet inför Gud uppfyld. En gammal klosterbroder 
pekar då för honom på det ordet ur den apostoliska trosbekännelsens tredje artikel: jag 
tror på syndernas förlåtelse. Då lär han sig att ej längre taga detta i allmänhet såsom 
förr, utan att tillämpa det på sig personligt; och rornarbrefvets och dermed äfven evangelii 
grundtanke: den rättfärdige af tron skall lefva (Rom. 1: 17), kastar under Andens ledning 
de första ljusstrålarna från den himmelska Kristussolen in i den ångestfullt kämpande mun
kens hjerta.

Stärkt till kropp och själ har Luther utgått ur den första kampen. Hans utomor
dentliga begåfning och omfattande kunskaper tagas nu i anspråk för en lärareplats i filosofi 
vid den nybildade högskolan i Wittenberg. Såsom munk alltfort derjemte, flyttar han 
öfver till augustinerklostret derstädes. ”Gud har”, sade han efteråt, ”såsom jag nu ser, 
velat, att jag skulle lära känna högskolornas visdom och klostrens helighet af egen erfaren
het, på det att det gudlösa folket icke skulle ha att förekasta mig, som sedan blef deras 
motståndare, att jag fördömde ting, som jag icke kände”. För någon tid afbrytes dock 
hans verk der, i det han 1510 företar en resa i sin ordens angelägenheter till Rom. 
Följoin honom för några ögonblick, mine unge vänner, på denna hans färd! Ledsagad af 
en klosterbroder, vandrar han till fots öfver Alperna samma väg, som trampats af tusende 
och åter tusende pilgrimer före honom. Genom Lombardiets leende ängder öfver Bologna 
och Florenz bär vägen ned till de sju kullarnes stad. Vid Porta del Populo får han her
berge i ett augustinerkloster. Der läser han messa som klostrets gäst, predikar måhända 
äfven. Den italienska naturens fägring, de härliga orangelundarna, de yppiga vinbergen; 
trädgårdarna med deras rosor och liljor, allt belyst af en klart strålande sol, kunna ej 
annat än göra ett djupt intryck på en menniska med Leuthers sinne för skapelsens skönhet. 
Lemningarna från forntiden åter, ruinerna, Capitolium skänker han blott en flyktig blick. 
”För honom var Scipios och Cæsars Roma ett lik; sådan är all verldens härlighet”. Annor
lunda tilltalas han af de stora sjukhusen, mängden af milda stiftelser och de talrika temp
len och helgedomarna, minnena från kristendomens hjeltetid. I from ifver, ännu uppfyld 
af vördnad för det bestående, ilar han från kyrka till kyrka, från vallfartsort till vallfarts
ort, stiger ned i katakomberna, de underjordiska grafhvalfven, kryper vid S:t Peters kyrkan 
med de andra andäktiga pilgrimerna på sina knän uppför den heliga Pilatustrappan.
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”Det gjorde honom ondt,” sade han sedermera, ”att fäder och moder ännu lefde; ty han 
kunde då ej få den glädjen att med sin messläsning och sina böner befria dem ur skärs
elden”. Men hvad händer! Midt under de fromma öfningarna ljuder åter det stora pau- 
linska ordet: den rättfärdige af tron skall lefva. Det var ju det ordet, som så mäktigt 
gripit honom i klostret; det hade tröstat honom i Bologna på sjukbädden, när han trodde 
sig nära döden; det ljöd allt starkare och starkare in i hans själ, tills det blef, som han 
sjelf säger, ”for honom porten till paradiset”. — Men hvad fick ej Luther för öfrigt se i den 
heliga staden? ”Var väl detta”, säger en framstående minnestecknare, ”var väl detta det he
liga Rom, dit 'Luther så ifrigt längtat i sin andakts bästa stunder och om hvilket nu många 
af dess egna invånare plägade säga: ”finnes det ett helvete, så är Rom bygdt derpå?” — 
Var detta Petri stol, der rättfärdighet och tro voro förgätna, under det syndaförlåtelse till 
alla verldens trakter östes ut för snöd mammon? — Var denna sentina, denna drägg af 
liderlighet, våld, slägtgunst och allt slags orenlighet det eviga Roma, kristenhetens hjert- 
punkt? — Voro desse lättsinnige, veklige, praktälskande och derföre så guldtörstande 
påfvar värdige ställföreträdare för honom, som var så arm, att han hade intet, der han 
kunde luta sitt hufvud till?"

Det var en rik erfarenhet, om än af fasaväckande slag, Luther här fick göra. ”Derför 
vill jag ej ha denna resan ogjord för 100,000 gyllen”, sade han vid hemkomsten. Ännu 
dröjer det väl flera år, innan han tar upp striden med Rom; ingen, aldraminst han sjelf 
viste, hvad som stod för dörren. Underliga tankar röra sig dock då och då i munkens 
hufvud, medan han, nu mera professor i teologi och den heliga skrifts doktor vid högskolan 
i Wittenberg, föreläser öfver Romarbrefvet, Galaterbrefvet och Davids psalmer.

Det är om natten till den 31 oktober 1517. Kurfursten Fredrik den vise af Sachsen 
hade — så berättas det — haft en märkelig dröm, den han på morgonen förtäljde för 
sin hofpredikant Georg Spalatin. Han såg i drömmen en munk, en äkta son af Paulus, 
hvilken han på Herrens bud gaf lof att skrifva upp något på dörren till slottskapellet.
Och munken skref bokstäfver så stora, att man kunde läsa dem på flera mils afstånd;
hans penna växte och växte och nådde ända fram till Rom, genomborrade örat på ett
lejon, som låg der nere och kom kronan på dess hufvud att vackla. Det röt förfärligt.
Det hjelpte icke, att kardinaler och storfolk, äfven kurfursten sjelf ville bryta sönder den 
pennan. Munken sade, att hon kommit från en hundraårig bömisk gås och att hon var 
så stark, emedan ingen kunde draga märgen ur henne.

Redan aftonen samma dag den 31 oktober spikar Luther upp de 95 teserna mot 
aflaten på slottskyrkans dörr i Wittenberg. Han hade icke rådfört sig med någon, icke 
ens med de närmaste. Den första lyder så: ”när vår Herre Kristus säger: gör bot, så 
bör mun förstå det så, att en kristens hela lif skall vara en bot”. Den sista lyder så: "man 
måste förmana, de kristna att söka efterfölja sitt hufvud Kristus genom straff, död och hel
vete och på detta sätt blifva förvissade derom, att de snarare genom mycken bedröfeelse, ån 
genom försäkringar om frid skola ingå i Guds rike”. Efter dem står: ”jag beder ännu för 
Kristi skull alla och en enhvar, att de må visa mig en bättre väg, ifall den blifvit någon 



uppenbarad ofvanefter; ty så förmäten är jag icke, att jag ändtligen skulle vilja ha min 
mening föredragen framför alla andras; men jag är icke heller så enfaldig, att jag skall 
tillåta, att Guds ord sättes å sido för fabler, uppfunna af det menskliga förståndet”. Här
liga sanningar! Reformationens grundtankar äro deri uttalade: syndaförlåtelse köpes icke 
för penningar, sinnesändring är den rätta boten; rättfärdigheten varder oss af nåd tillräknad 
för Kristi skull; skriften allena är frälsningssanningens rättesnöre och högsta källa. — Och 
dock är det ännu långt ifrån, att Luther med dessa satser vänder sig mot påfven sjelf.
Han tror ännu, att ”viste påfven om Tetzels och andre aflatskrämares skändliga utsugningar,
skulle han heldre se, att S:t Petri kyrka brunne till aska, än att hon uppfördes af hans
fårs hud och ben”. — Teserna väcka emellertid ett oerhördt uppseende, när de med
boktryckerikonstens tillhjelp i tusenfaldiga exemplar ila ut öfver Europa. Det är ju det 
vakna samvetets nödrop, som skriar derur; det är vingslagen af framtidens örn, som susa 
när han börjar lyfta sig upp mot det eviga ljuset. Hvem mägtar hindra honom i hans 
djerfva flykt? Icke den lärde Doktor Eek i Leipzig, när han vid disputationen der med 
vapen, smidda i medeltidsskolastikens verkstad, söker nedtrycka Luther under påfvedömets 
absoluta myndighet och den kyrkliga traditionens tyngd; icke kardinal Cajeitan i Augsburg 
eller kammarherre Miltitz i Leipzig, när de såsom påfvens underhandlare, den förre med 
magtspråk, den senare med smekande tal ville nödga den upproriske munken till under
kastelse; icke påfven sjelf, då han, ändtligen vaken öfver faran, slungade den ljungande 
bannstrålen mot den trotsande kättaren. Ty Luther står fast vid hvad han skrifvit och 
med det beryktade eldstecknet, då han den 10 December 1520, omgifven af Wittenbergs 
lärare och studenter, utanför Elsterporten bränner på bål den påfliga bannbullan och den 
kanoniska lagen, jäfvar han påfvekyrkans ofelbara auktoritet och tar ett för alla tider af- 
görande steg till häfdande aj den enskildes samvetsfrihet, liksom till betygande af hans 
samvetsansvar, inför lefvande Gud, som alla dömer.

Vi gä ett halft år framåt i tiden. Det är i April månad 1521. Doktor Martin 
Luther är på väg till Worms. Påfven har lemnat saken åt den veridsliga magten. Luther 
är instämd för kejsare och riksdag att stå till rätta. Lejd är honom gifven för 21 dagar. 
Hans namn är på allas läppar. Hvar han drar fram, i Leipzig, i Naumburg, i Weimar, 
i Erfurt går hela befolkningen honom till mötes i stora festtåg. Sällsamma rykten korsa 
hvarandra; han träffar på ett anslag om att hans böcker skulle brännas. Varningar komma 
från olika håll. Intet afskräcker honom, ej ens en mattande febersjukdom. Han vet, 
hvad det gäller, vet ock, huru ogerna i verkligheten de påfviske se honom i Worms och 
huru ifrigt de önskat att han skulle hållit sig undan. ”Tände de än ett bål mellan Wit
tenberg och Worms, hvars lågor nådde upp i himmelen, så skall jag likväl i Herrens 
namn derin — bekänna Kristum och låta honom råda”. Ett litet stycke från Worms får 
han bref från Spalatin att ej fortsätta färden längre; ty man skulle göra med honom som 
med Huss i Kostnitz. ”Om än Huss brändes”, svarade han då, ”så är sanningen ej derför 
bränd; finnes der än lika många djeflar, som tegelstenar på taken i Worms, skall jag 
likväl derin”. Den 1G April vid tiotiden f. m. ljuder hornsignalen från domkyrkotornet 
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till tecken af Luthers ankomst. I ett ögonblick hvimla gatorna af folk. Omgifven af en 
skara stålklädde ädlingar, som ridit honom till mötes, och företrädd af den kejserlige härol
den i full ornat, fördes Luther i sin lilla vagn, iklädd vanlig munkdrägt, fram genom 
staden. I herberget helsas han af besökande lärde, borgare, adelsmän och prester. Fram 
emot aftonen påföljande dag föres han till ständernas samlingssal; trängseln på gatorna är 
oerhörd, ty alla vilja se den beryktade kättaren. Icke utan stor svårighet når Luther dör
ren; de kejserlige drabanterne bana honom väg. Plötsligt känner han ett lätt slag på 
skuldran och hör en vänlig röst — riddaren Erundsbergs, som hviskar honom i örat: 
”lille munk; du går nu en väg, som mången öfverste med mig icke gått ens i det hetaste 
slag. Men är du på rätta vägar och viss i ditt sinne, så gå du fort i Guds namn! 
Han skall icke öfvergifva dig”. — Ändtligen slås portarna upp på vid gafvel, och Luther 
inträdde. Aldrig hade en menniska stått inför en så lysande församling: kejsar Karl V, 
hvars riken sträckte sig öfver tvenne verldsdelar, hans broder, erkehertig Ferdinand, sex 
kurfurstar, hvilkas ättlingar nu nästan alla bära konungakronor, tjugofyra hertigar, tretio 
erkebiskopar, biskopar och prelater, en stor mängd grefvar, baroner och ombud för riks
städer, äfvensom de påflige legaterne. Hela denna samling, representerande tidens största 
andliga och veridsliga magt, utgjorde den vördnadsbjudande domstol, inför hvilken Martin 
Luther nu framträder. Det tyckes som om åsynen af den höga församlingen för ett ögon
blick bländade den ringe munken. Allas blickar äro rigtade på honom. Rörelsen bland 
åskådarna begynner sakta sig. Öfver hela salen utbreder sig en andlös tystnad. Luther 
talar med svag röst. Hans skrifter ligga på ett bord. Det är teserna, det är boken 
till hans kejserliga majestät och adeln af tyska nationen om det kristliga ståndets förbätt
ring, det är boken om kyrkans babyloniska fångenskap, det är ändtligen sermonen (pre
dikan) om en kristen menniskas frihet. Man tillspörjer honom, om han kännes vid dem. 
Titlarna uppläsas; han svarar: ja. Man frågar honom då, om han ville återkalla. Han 
utber sig betänketid till nästföljande dag.

Återkommen till herberget tillbringar Luther natten — så berättas det — med psalm
sång vid sin luta och med innerlig bön äfvensom att från fönstret se upp mot himmelens 
stjernor. ”De lyste honom rakt in i hjertat. Han, som styr deras banor, skall väl ock 
styra hans!” Så föres han äter inför församlingen. Det är redan sent; facklorna äro 
tända. Trängseln i salen är så fruktansvärd, att sjelfva furstarna med möda komma fram 
till sina säten. Luther är frimodig och talar med fast och kraftfull stämma. Han säger 
hvarfÖre han ej kan återkalla. ”Dock eftersom jag är en menniska och icke Gud, kan jag 
icke hjelpa eller försvara mina böcker på annat sätt, än min Herre och Frälsare försva
rade sin lära; 'hafver jag illa talat, så vittna om ondt'.''1 Man fordrar ett kort och be- 
stämdt svar. — "Emedan eders kejserliga majestät och eders nåder begära ett rätt och 
slätt svar, så vill jag gifva ett, hvilket livarken har horn eller tänder (ett svar som ej kan 
missförstås); med mindre jag blifver öfverbevisad om villfarelse antingen med skriften eller 
med klara skäl, hvarken kan eller vill jag återkalla något; ty mitt samvete är fånget i 
Guds ord; och det år hvarken säkert eller rådligt att göra något mot samvetet." Detta 
sades på latin, derefter tillade han efter en stund på tyska de berömda orden: "Hier stehe 
Ich; Jeh kann nicht anderes. Gott helfe mir! Amen.”
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Bekännelsen gör ett väldigt intryck; hela församlingen är slagen med häpnad; kej
saren illa till frids, bjuder den att upplösas; ett starkt sorl brusar fram genom salen; 
flere af furstarna kunna knappt dölja sin beundran; kejsaren sjelf hade i förstone utbrustit: 
”den munken talar oförskräckt och med trösteligt mod.” Någre försökte väl ännu att förmå 
Luther att gifva efter. Men hans sista ord blef: "är detta verk af menniskor, så varder 
det väl om intet; men är det af Gud, så kunnen J icke slå det neder." (Apg. 5: 38, 39). 
Andre ville förmå kejsaren att bryta lejden, såsom kejsar Sigismund i Kostnitz gjorde mot 
Huss. Men han svarade: ”hvad man lofvat, det måste man hålla.” Luther fick således 
i frid resa derifrån och lemna Worms den 26 April; och några få dagar derefter utfär
das enligt riksdagsmajoritetens beslut till förekommande af kyrkosplittring, i trots af det 
goda intryck, som Luthers manliga fasthet i bekännelsen gjort, det beryktade Wormser- 
ediktet, enligt hvilket reformatorn förklarades i riksakt.

Straxt utanför Eisenachs stadsport går en brant väg uppåt från dalgången. På en 
enstaka, ej synnerligen hög, men skogklädd bergstopp ligger som ett örnnäste det gamla 
slottet Wartburg, vida berömdt under medeltiden genom sina minnessångare och den 
fromma Elisabeth af Thüringen. Dit föres Luther i förvar, då han på Fredrik den vises 
befallning vid Altenstein öfverfalles af borghöfdingen från Wartburg i förening med några 
harneskklädda ryttare på återvägen från Worms. Här hölls han gömd för att skyddas 
mot Ilendernes anlopp. Man klädde honom i riddardrägt; skägg och hår fingo växa, tills 
han ej mer kände igen sig sjelf; han gick och gälde för en riddare under namn af jun
ker Georg. Hans lilla kammare var belägen i en flygel i borghuset och står än i dag 
såsom på den tiden. Från fönstret och omedelbart under detsamma är en brant klippväg, 
med hvilken byggnaden synes liksom sammanvuxen; rundt omkring den höga, tysta skogen. 
Så såg det ställe ut, som Luther kallade sitt ”Patmos”. ”Der satt han nu i foglarnes 
region”, säger han sjelf, ”såsom en underlig fånge, villig och motsträfvig, villig, emedan 
Gud så ville; motsträfvig, emedan han långt heldre ville offentligen träda fram till Guds 
ords försvar, men ännu icke vore dertill bevärdigad af Gud.” Hvarföre skulle Imther vara 
på Wartburg? Ack, han behöfde så väl, den starke, lidelsefullt häftige mannen, gå in i 
sig sjelf; han behöfde genom ensamheten åter fostras till sin invärtes menniska; han be
höfde ändtligen, för att ej förhäfva sig, pröfvas i anfäktningens skola. Men han är icke 
heller fåfäng under sin nödtvungna vistelse på Wartburg. Det ena brefvet, den ena skrif
ten efter den andra röjer för både vänner och fiender, att han lefver. Främst af allt må 
vi dock erinra om, att han här begynte sin tyska bibelöfversättning, som genom sin tro
het mot skriftens ande, sitt folkeliga språk, sin om grundlig lärdom vittnande utarbetning, 
i trots af sina brister i öfrigt, blifvit af så oerhördt stor betydelse för hela den evange
liska kristenheten och som särskildt för vår svenska evangeliskt-lutherska kyrka genom den 
hjelp, den gaf Olaus och Laurentius Petri och Laurentius Andrea; vid deras svenska bi
belöfversättning, fått ett synnerligt värde.

9
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Luther säger någonstädes, att djefvulen är Guds apa. Detta uttryck, sä besynner
ligt det än kan förefalla oss, har dock den sanningen i sig, att det heliga så snart får i 
det oheliga sin vrångbild. Detta visar sig i reformatorernes historia. Ty hvad händer, 
medan Luther är på Wartburg? Svärmeandarne komma; reformationens venstermän. Ned 
med altarne, ropa de; ned med kyrkornas bilder, orglar och prydnader; bort med munkar 
och prester! bort med offentlig gudstjenst, bort med teologisk vetenskap, bort med sakra
menten, både döpelsen och nattvarden! Sanne kristne äro frie från allt sådant; deras an
deliga gudstjenst, som utgått ur skökan-verldskyrkan, behöfver ingen annan vägledning än 
ordet — icke bibelordet; ty det är blott en bokstaf, skrifven i bläck — utan det inre 
ordet, Andens ord i de troendes hjertan!” Så skria de vilda rösterna; skria ej minst 
högljudt i Wittenberg. Det är den falska andlighetens röster, som lemnat all sans bakom 
sig, all tukt af Guds Ande genom ordet. De höras ända till Wartburg, och Luther kan 
ej längre dröja. På första söndagen derefter är han åter på predikstolen i Wittenberg. 
Han står der kraftigare än när han for; hans kropp är rak och stark; ur de mörka ögo
nen ljunga blixtar. 1 åtta dagar å rad predikar han mot svärmeandarna, förmanar dem 
till kärlek, hvarförutan tron vore af intet värde. Han varnar för allt blindt stormande 
väsen, uppmuntrar till förtröstan på ordets magt, som verkar inifrån utåt, påminner derom, 
att Guds rike ej består i yttre ting, såsom i bilder m. m., utan i tro och kraft. Han häf- 
dar dock den kyrkliga konstens betydelse. ”Skola vi väl kasta ned stjernorna från himme
len, emedan det finnes så många menniskor, som tillbedja dem?” Dessa predikningars 
verkan var mägtig på de arma, förförda själarna och stäfjar, för en tid åtminstone, den 
separatistiska rörelsen i Wittenberg och dess omnejd.

Nu blott ett par tailor till, mine unge vänner, nämligen 'Luther i sitt hem. och Lmthers 
död, innan vi sluta vårt högtidstal i dag med några tillämpande ord rörande den store 
reformatorns betydelse.

Alltsedan Wormserriksdagen står iMther nämligen ej mer ensam på stridsplatsen. 
Eörblef han än under tiden själen i det hela, så trädde han dock för sin egen person 
allt mera i bakgrunden. Reformationens stora sak var nu vorden folkets sak; och furstar 
och lärare och menige man fortsatte verket. Det var i slutet af 1524, som Luther 
formligen utträdde ur augustinerorden, sedan han i sexton år tillhört densamma. Aret 
derpå trädde han i äktenskap, till stor öfverraskning för både vänner och fiender. Der
med lade han, i helsosam protest mot katolicismens onaturliga och mot Guds ord stri
dande coelibats-tvång, den fasta grunden till det evangeliska presthemmet. ”Hans maka 
Katarina von Horet', säger en minnestecknare, ”hade sjelf för några år sedan lemnat ett 
kloster, dit hon blifvit insatt af sina föräldrar. Det var måhända en niera manligt kraf
tig, än qvinligt vek natur; och hon saknade ej sitt mått af egenvillighet. Men det var 
på samma gång en enkel, from och försakande qvinna, som i rikt mått förtjenade och 
vann Luthers kärlek och förtroende. Och nu öppnade sig en ny verid för honom, som 
förut blott sysslat med sina böcker och sitt embetes värf. Hur älsklig och ljus fann han 
ej denna hemmets stilla verld, huru gerna flydde han ej till dess lugna ro under de al- 
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drig upphörande stridernas oro! Huru mången ren fröjd beredde honom ej de enkla syss
lorna, de glada samqvämen derinne.”

Låtom oss för några ögonblick följa honom dit, låtom oss, vägledde af samme min
nestecknare, blicka in i detta hem! Så se vi då d:r Luther sitta der i den gamla klo- 
sterbygnaden i Wittenberg, som än i dag finnes qvar, i det stora rummet, som ännu fö
revisas såsom .Luthers rum och dit kärlekens pietetfulla omtanka samlat och infört flera 
af de möbler och det bohag, som tillhört honom. Der på dubbclstolen vid fönstret sitter 
han sjelf midt emot sin kära- maka, som håller i knäet den lilla ettåriga Magdalena, hans 
enda barn ännu; flere blefvo honom sedan gifna. Bredvid sitta några qvinliga anförvand- 
ter som ständigt vistades i huset. Småningom samlas flere; der komma några ynglingar, 
som hos Luther hade kostdagar; der komma tjenarne, som enligt tidens sed stå. i den 
närmaste förbindelse med familjen; der komma kanske några vänner: målarne Lukas Kra- 
nach och Albrekt Dürer, kapellmästaren Walter, pastorn, magister Jonas eller biktfadern 
Bugenhagen, eller den vännen, som af alla stod Luther närmast och var hans mest tro
faste medarbetare i reformationsverket, den lärde professorn i grekiska vid Wittenbergs 
universitet d:r Filip Melanchton. Alla vilja de helsa Luther välkommen; ty han har just 
varit borta på en resa. De dystra tankarne ha försvunnit; glädjen lyser ur Luthers öga; 
det muntra skämtet framkallar klingande skratt. Hur hans mun flödar af eldig humor, 
af underhållande berättelser, men ock af djupa lärdomar, af träffande anmärkningar, af 
skarpa omdömen, och detta på hvilket område än det lifliga samtalet må röra sig, vare 
sig statens eller kyrkans, naturens eller historiens, filosofiens eller teologiens. Sedan den 
enkla måltiden är slutad — den förhöjdes dock af en bägare vin, högtiden till ära — 
går man kanske ut i trädgården, der träden stå tyngda af frukter. Huru fröjdas icke 
Luther att återse dessa träd, dessa blomstersängar, åt hvilka han egnat så trogen vård. 
”Hvad det är godt att åter vara hemma; o hur stor är Guds godhet i allt; kom med 
min luta, så vilja vi sjunga!” Och så sjunger han och se, hur den sången vederqvicker, 
lifvar, stärker; det är liksom göte den nya krafter och nytt mod i hans själ. Och så 
går tiden fort under samtal och musik. Snart är bönestunden inne. Då samlas de 
alla åter kring det stora bordet derinne; och åter ljuder sången, denna gång en flerstäm- 
mig choral, och bibeln slås upp, och Luther läser ett kapitel derur, anknytande dervid 
några enkla utläggningar och bär så fram sitt hjertas bön och tacksägelse till Herren Gud 
för hem och församling, för egen och allmän välfärd och frid.

Till sina barn stod Luther i det innerligaste förhållande. O hur han älskade dem! 
Hans sätt att uppfostra dem var allvarligt; mildhet parad med stränghet. Hans grund
sats vid all barnauppfostran var att ”äpplet skulle ligga bredvid riset”. Hans lille Hans 
eller Johannes, som han sedermera kallade honom, till hvilken han en gång under en resa 
skref ett bref, fullt af heligt barnajoller — ett vittnesbörd om hur barnsligt den lärde 
d:r Luther kunde tala till barn — tycktes till och med ha gjort fadern mycken sorg. 
En gång lät han honom derföre på tre dagar ej komma inför sin ögon. När modren 
och vännerna ändtligen bådo honom att åter upptaga den felande, som nu ångrat sig, 
sade han: ”jag vill heldre ha en död, än en vanartig son".
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Luther hade tre söner och lika många döttrar; två döttrar dogo före honom; den 
ena af dem, lilla Lena, var då på sitt fjortonde år, en liten stilla och from själ. Hur 
nära sitt hjerta hade han icke burit det barnet! Och nu skulle han mista det, enär hon 
svårt insjuknat. Då hon låg på sitt yttersta, sade han: ”jag håller så hjertligt af henne; 
men då det är din vilja, käre Gud, att taga bort barnet, vill jag också gerna veta henne 
hos dig. Magdalena, mitt barn, du stannar ju gerna hos din fader här, men du går ju 
ock gerna till din fader deruppe?" ”Ja, hjertans käre far, som Gud vill!” Under den 
lilla flickans dödskamp, som var svår och smärtsam, låg Luther på sina knän vid bädden 
och gret bitterligen och ropade till Gud om hennes snara förlossning. I detsamma kom 
en af bröderna, som varit borta i skolan. Efter honom hade lilla Lena mycket längtat, 
så att de måst skicka efter honom. Då hon fick se den älskade brodern, afsomnade hon 
stilla i faderns armar. — Modern var ock i samma rum, men längre från bädden för 
sorgs och bedröfvelses skull. Då sade Lather: ”kära hustru, besinna dock, hvart barnet 
går; för flickan är det godt; jag hade gerna behållit henne; — dock ske Guds vilje!” 
Då barnet var svept och nedlagt i kistan, såg han på det och sade: ”du kära, lilla Lena, 
hur väl har det ej gått dig; du skall åter uppstå och lysa som en stjerna, ja som solen”.

Fråga vi, hur Luther såg ut, så svaras det, att han var af medelstorlek och af satt 
kroppsbyggnad; i ungdomen mager, sedan mera korpulent. Hans ansigte var öppet, såsom 
Lukas Kranach målat det för oss, fullt af lif; dragen djerfva och något grofva, ögonen 
strålande, rösten klar, utan att vara så stark. Hans väsen var enkelt och folkeligt. Han 
var en kämpenatur, som ej skydde någon fiende, något offer, till och med af det dyrbaraste: 
"låt gå i Jesu namn!” Derför var han dock icke någon man af jern och stål, nej långt 
derifrån; stålsatte honom icke tron, så kunde han visa sig svag. Häftig var han till sin
nes, ytterst häftig, brusade lätt upp och nyttjade då de skarpaste ord. Sjelf visste han 
det väl: ”mina skrifter susa och brusa som ett störtregn. Jag önskade väl att regna så 
tint och sakta som Melanchton, men af svärd kan man icke göra dun, ej heller fred af 
krig”. Han var mycket gifmild; penningar gaf han, när han hade några, eljest silfversaker 
och andra värdefulla ting. ”Gud är rik; han kan gifva oss annat i stället”. Egennytta 
kände han icke till; tillbakavisade mången gåfva, ja till och med det man bjöd honom för 
hans många skrifter. Alla Luthers dygder blefvo under Andens tukt luttrade af den barns
liga tro, som gjorde honom till kyrkans stridsman, af det stilla umgänget med Gud i 
bönen, som han kallade ”en kristens rätta handtverk”. Genom ett sådant lif i tro och 
bön vardt han denna sannfärdiga, naturliga, själsfriska menniska, som i trots af en viss 
grofkornighet och kantighet i tal och väsen, dock alltigenom bar vittnesbörd om en natur, 
som ej upphå/ts, utan helgats genom nåden. Frisk till kroppen hade han just aldrig varit; 
tvärtom hade han i den många och stora plågor. Han kunde ändock arbeta som få, så 
stor var hans energi i anden, så stark dess magt öfver kroppen. I sina psalmer och 
sånger, dem den evangeliska kyrkan älskar att sjunga och vi, mine bröder, med den, har 
han gifvit ett vittnesbörd derom, att en kristen är alltid väl till mods, fast han vågar 
gods och ära och allt; ty blott det sker, som Gud befallt, Guds rike han behåller.
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Ja! Guds rike behöll äfven Luther sjelf till sist, när efter ett lif af strider och oro, 
befrielsen kom, och den trogne krigaren aflöstes från sin post. Han skulle dock ej dö i 
Wittenberg, der han haft sitt hem, der han haft sjelfva härden för sin verldshistoriska kamp. 
Ett vigtigt ärende — det var för att förlika grefvarna af Mansfeld i en arfstvist — för
anledde honom att i slutet af Januari 1546 resa till Eisleben, den stad, der han i dag 
för 400 år sedan föddes till verlden. Färden dit var svår på grund af Saaleflodens öf- 
versvämning, så att Luther ådrog sig en förkylning, som dock ej syntes vara af farlig be
skaffenhet. Han deltog snart med sin vanliga kraft i de förhandlingar, som kallat honom 
dit, skref derunder flitigt till sin maka och sina vänner, skref gladt, ja skämtsamt, predi
kade derjemte flera gånger ända till den 14 —15 Februari. Men efter den sista predikan 
om "Kristus, som sof i skeppet, men hasteligen skulle vakna", öfverfölls han af en svaghet, 
som tilltog så, att han började ana döden. Han är dock mestadels uppe ännu den 17 
Februari. Efter aftonmåltiden blir det dock sämre med honom. Han går in i sitt rum, 
beder som vanligt, men öfverfalles af en våldsam beklämning öfver bröstet. Den aftar 
något och han faller i en timmes sömn, men vaknar åter vid 1 O-tiden och klagar öfver 
svåra smärtor. Flere af hans vänner samlas. Två af sönerna äro äfven der. 0, det är 
en stund af gripande allvar, när den store reformatorn då öppnar sin mun och högt tackar 
och prisar Gud, sin himmelske Fader, som för honom uppenbarat sin son Jesus Kristus,
på hvilken han trott och hvilken han predikat och bekant inför all verlden, och beder,
att Herren ville taga hans själ i sina händer. "Fader", sä slutar han sin bön, "i dina
händer befaller jag min ande; du hafver mig förlöst, du trofaste Gud". Derefter blir han 
alldeles tyst och tillsluter ögonen. Man hör tydligen dödsengelns vingar susa. Då ropar 
en af de kringstående till honom: "ärevördige fader; viljen I stadeligen dö på Kristum 
och den lära, 1 förkunnatT Då förnams ett för alla fullt tydligt och hörbart: Ja! — 
Ett djupt andetag ännu, och blott den jordiska stofthyddan af Martin Luther var qvar; 
anden var åter hos Gud.

Tidens anlete liar skiftat färg mer än en gång sedan Luthers dagar. Hvilken färg 
den nu bär, torde ej vara så lätt för oss att säga, då dragen i det anletet äro så många, 
och ingen lefvande är klarsynt nog att i ett öfverskåda hela sin samtid. Ett är dock visst. 
Motsatserna, som nu bryta sig mot hvarandra, äro icke desamma som på Luthers tid, 
nämligen mellan olika former af tro, en renad och en grumlig form af tro; utan de 
motsatser, som nu stå inristade som de djupa, mot hvarandra snörrätt stridande grund
dragen i tidens tvehöfdade Janusanlete, äro tro och otro. Den senares målsmän, som för 
längesedan lemnat kristendomens fasta mark och utan fotfäste på egna vingar fritt sväfva 
omkring i rymderna, räkna äfven Luther såsom sin och finna det i högsta grad tillständigt 
att i de öfversvinneligaste ord prisa denne den humana tanke- och handlingsfrihetens för
kämpe, denne representant och grundläggare för tidens älsklingsidéer, frihet, jemnlikhet och 
brödraskap, denne tappre stridsman mot allt kyrkligt-hierarkiskt förtryck. Det nekas 
icke, att han är allt detta. Men han är äfven något annat och mera. Kunna väl då 
de sägas ha förstått Luther, som endast se honom ur denna synpunkt? Kan Luther öfver 
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hufvud förstås, utan att nian ser honom ur trons synpunkt, fram för allt och helst med 
trons öga? Vi förneka det på det bestämdaste. Ty Luthers lifskraft i kampen allt in
till döden är en oförklarlig gåta, om man förbiser den gudomliga faktorn, som här varit 
verksam. En den blotta humanitetens målsman åstadkommer icke ett verk af så utom
ordentligt genomgripande betydelse för själslifvet, som Luthers verk faktiskt nu i nära fyra 
hundra år visat sig vara. Hvarom vittnar ock hans lif, sådant det nu åter i sina väsent
ligaste drag målats för våra ögon? — Minnesfesten i dag ställer då öfver allt, der Luthers 
namn med kärlek och vördnad nämnes, heliga uppfordringar till alla och en hvar, som 
ännu älska den bibliska tron, och särskildt till vårt svenska folk, som ännu eger den oskatt
bara förmånen af att hafva qvar den lutherska bekännelsen i hennes ursprungliga renhet, 
att få i sina kyrkor lira den lutherska, sköna Herrens gudstjenst och både der och i hem
men och kapellen sjunga de friska lutherska choralerna med deras djupa kristligt högstämda 
ord och härliga melodier, att få genom dopet lemna sina barn åt den lutherska kyrkans 
moderliga omvårdnad. Bedraga vi oss väl, om vi lyssna till dessa uppfordringar och söka 
följa dera hvar i sin stad, både föräldrar och barn, både lärare och lärjungar, både hus
bönder och tjenare, både öfverhet och undersåter, både prester och lekmän? Visserligen 
icke. Ty de säga oss just detta: behållen, hvad 1 hafven och sen till att I icke forloren 
det genom eder egen försumlighet eller tiendernes list och våld! Förkofren edert art! 
Gån och återgån till den lutherska bekännelsen och dess urkälla, som är skriften! Firen 
med helig andakt och innerlig hjertans fröjd den lutherska gudstjensten! Sjungen med lif 
dess psalmer! Skåden i tider af religionsförakt och praktisk otro och teoretisk villfarelse 
och lögn tillbaka på Luthers troskraftiga, sant menskliga, ädla gestalt; läsen åter och åter 
hans katekeser, predikningar och öfriga skrifter, der den korsfäste Kristus och den fria, 
oförskylda nåden så enkelt och klart målas för edra ögon och hjertan! Följen med ett 
ord den fasta vägledning i lära och lif, som genom Martin Luther åt vårt folk gifvits! 
Göra vi detta under bön om Guds Andes ledning, då skole vi såsom våra fäder bevaras 
från att åter komma under Roms tyranniska ok, eller sönderslitas genom villfarande läror 
eller förderfvas genom gudsförnekelsens iskalla otro. Men fram för allt låtom oss besinna 
detta, att det skönaste hos Luther var hans personliga frigörelse! Hvem af oss skulle då 
ej ha skäl att önska sig med en Paulus, en Augustinus, en .Luther komma dertill att 
på fullaste allvar instämma i dessa psalmsångarens ord: jag tackar dig, Herre Gud, af 
allt mitt hjerta och ärar ditt namn evinnerligen; ty din godhet är stor öfver mig; utur 
afgrundens djup hafver du frälsat min själ (Ps. 86, V. 12, 13)?
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ag- O li s d a g. betydelse:

A’Hg 8 Hg R R T Hg T Hg M Hg K Engelska,

M A A7 A K Hg K Hg AT A S A 8 A F Franska,

K L K L L Et A' Hrn 8 Hm K L T Hm T Hm Fi Filosofi,

N Lr M Lr M Lr T Lr T Lr R 8 Lr S Lr Fk Fgsik,

T Sp T Sp M Sp 8 Sp 8 Sp M Sp M Sp Hi Sp G Grekiska,

T T T T K L M Vr 31 Vr T T T T 8 T H Hebreiska,

E Hy E Uy E Hy E Hy Hi Ld R R Hi Historia och

Hi Ld Hi Ld X Et N Et T S K L K L Geografi,

8 S S S T S T S M Vr N Et A Et K Kristendom,

R R 31 I S I 8 J T Hy E Hy Ke Kemi,

M Vr M Vr Hi Ld S J L Hd Hi Ld Hi Ld L Latin,

M G M G Hi A d 8 Ad Fk I Ke Ad Ke Ad M Matematik,

F VI K II L Hd L Hd T Et E W E W N Naturkunskap,

T El K H F V F V G B L Ly L Ly R Ritning,

Fk 1 Fk I E W E W 8 A M G M G 8 Svenska,

F Vd F Vd 8 Bl 8 Bl A- Ad L Hd L Hd T Tyska,

R R K H M G M G F V F V lz Välskrifning.

K H L B L Ly L Ly Hi Bl GB; EVd GB;E Vd
Ke Ad Ke A d S J M P 31 P Fk I Fk 1

Fi J 8 J G B; M P GB; EVd F Vd Hi Bl Hi Bl A Ahléu,

11—12 12-1 1—2 7-8 8-9 9—10 11 —12 12—1 1—2
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Bl Belliuder,V Hg 31 Hg M Hr K IJg P T T Hg T Hg

8 A 31 A M A Hi A K Hg R R Et Elmqvist,
R T Hm T Hu Hi Hm Hi Hm N Hm M Hm M H m G Gellerstedt,

K Lr M Lr M Lr Hi Lr Hi Lr T Lr 8 Lr 8 Lr H Holmberg,
31 Sp M Sp T Sp 8 Sp 8 Sp T Sp T Sp Hi Sp Hd Hedenskog,
8 T K L K L T T J/ Vr Hi T S T 8 T Hg Högberg,

N Et N Et K L K L E Hy 8 A <S A Hm Hellbom,
8 T 8 T if Vr L S; E V L S; E V Hi Ld L S; R Hy Helleday,

Hi Ld Hi Ld L S Hi Ld L S 8 S Hi Ld T ihre,
E Hy E Hy M I 31 1 Hi Ld E Hy E Hy J Jacobsson,
3/ Vr J/ Vr L Hd K H 8 Lr L Hd L Hd L Ljungberg,
F V F V K H E W E W M G M G Ld Lund,
E W E W Hi Ld L Hd L Hd Fk 1 A Ad Lr Linder,
L Hd L Hd Hi Ld L Ly L Ly G B G B Ly Lyth,
jU G 31 G F V R R N Ad Fk I P Phragmén,
F Vd F Vd G B; M G 31 G K H G L; E W G L; E W S Sundblad,
Fk 1 Fk I Ke Ad Ke Ad Fi J F V R Sp Spangenberg,
L Ly L Ly 31 P G B; R G B; R Fi 3 8 3 T Törnstrand,

H R Fi J S J Fk I F Vd R V Vallström, A. M.,
G B; R G B; R L Ly F Vd F Vd M P 31 P Vd Vidholm,

L ö r d a g.
Vr Vikander,<1 a g.
W Wallström, S. G.
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Redogörelse
för Karolinska högre allmänna läroverkets verksamhet

under läseåret 1883 Augusti—1884- Juni.

A. Undervisningen.
1. Höstterminen 1883 började den 28 Augusti och afslutades den 19 December. Vårter

minen 1884, som börjat den 19 Januari, kommer att afslutas den 5 Juni.
2. Med undantag af första klassens lärjungar, som efter en kort andaktsstund med bibel

läsning kl. 7 omedelbart börjat arbetet, har läroverkets öfriga ungdom under öfvervakning af 
tvenne lärare samlats till gemensam bön kl. 6 t. 45 m. med sång, bibelläsning och förklaring af 
lektorn i kristendom. Psalmer och bibeltexter hafva dervid lämpats efter kyrkoårets stora högtider 
i enlighet med följande öfversigt.

Psalmer vid morgonbönerna:

Dag. Från höstterminens början Från Advents- till Under Passions- Från Påsk till vår-
till Adventstiden. Passionstiden. tiden. terminens slut.

Måndag................. 21 v. 1; 138 v. 3. 53 v. 1; 55 v. 3. 86 v. 1; 76 v. 8. 105 v. 1; 376 v. 8.

Tisdag .................. 230 v. 1; 429 v. 10. 50 v. 1; 51 v. 4. 213 v. 1; 129 v. 2. 106 v. 1; 112 v. 8.

Onsdag................. 124 v. 1; 45 v. 8. 52 v. 1; 52 v. 4. 89 v. 3; 75 v. 6. 111 v. 6; 25 v. 3.

Torsdag................. 33 v. 1; 431 v. 4. 56 v. 7; 49 v. 4. 128 v. 1-2; 128 v. 3 
(efter Stenhammars

113 v. 2; 272 v. 2.

rytmiska melodi).
Fredag ....... 394 v. 4; 426 v. 4. 63 v. 13; 69 v. 3. 92 v. 5; 387 v. 6. 104 v. 6; 440 v. 5-6.

Lördag................. 210 v. 1; 176 v. 10. 68 v. 5; 122 v. 5. 
(rytmiskt).

96 v. 1-2; 93 v. 4 119 v. 1; 102 v. 4.

Bibeltexter, som dervid förklarats:

Hvarje hvardag. 
Ullmans bönebok 

för skolor.

1 Korintierbrefvet 11—16.
Thessalonikerbrefven.

Messianska profetior. 
Salomos ordspråks 

bok i—4.
Passionshistorien. Filipperbrefvet.

Undervisningen, i hvilken ritöfningarna inordnats, har, såsom det visar sig af den här bi
fogade läseordningen, i första, andra och tredje klasserna fortgått från kl. 7 f. m. till kl. 9 och 
från kl. 11 till kl. 2 e. m., med det undantag att första klassens lärjungar slutat redan kl. 1 tis

1
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dagar, torsdagar och lördagar, samt i de öfriga klasserna från kl. 7 f. m. till kl. 10 och från kl. 
12 till kl. 2 e. m., hvartill kommer en timmes undervisning måndagar och torsdagar kl. 4 till 5 
c. m. för fjerde och femte klassernas realafdelningar samt sjette och sjunde klasserna. Sångöfnin- 
garna hnfvn varit förlagda till tisdags- och fredags-eftermiddagarne samt öfriga öfningar i musik 
hufvudsakligen till onsdags- och lördags-eftermiddagarne. Gymnastik har öfvats alla dagar kl. 9 
till 9 t. 30 m., 11 t. 30 m. till 12 och 2 till 2 t. 30 m., tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 
1 till 1 t. 30 in., måndagar kl. 4 t. 30 m.—5 t. e. m. samt onsdagar och lördagar kl. 4 till 4 
t. 30 m., fäktning måndagar, tisdagar och torsdagar 5 till 6, onsdagar kl. 4 t. 30 m. till 5 t. 
30 m. samt lördagar 4 till 6 e. m., exercis med femte klassen tisdagar kl. 4 till 5 samt salongs- 
skjutning dagligen kl. 10 till 11 t. 30 m. f. m.

Gemensam gudstjenst har sön- och helgdagar under terminerna hållits i Läroverkets högtidssal 
kl. 12 t. 30 m. till 1 t. 30 m., hvarvid predikoskyldigheten uppehållits af lektor Holmberg, som 
äfven utom sin ordinarie tjenstgöringsskyldighet på rektors anmodan åtagit sig nattvardsungdomens 
särskilda undervisning.

3. Antal lärotimmar i veckan lör ämneslärare under läseåret

’) dessutom 3 timmar i latin gemensamma med 4 L,
2) dessutom 2 timmar i kristendom och 3 timmar i historia gemensamma med 6: i B,
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4. Redogöi’else för begagnade läi'oböcker och genomgångna 
lärokurser i läseämnena inom, särskilda klasser.

a) Läro- och läseböcker.
Klass. Klass.

Kristendom.
Svenska bibeln........................................ 1—7. Westling, bibelns böcker..............................4—5.
Novum Testamentum..........................   . 7: i. Ullman, religionslära, 3:e uppl.............. 6:2—7.
Svenska psalmboken.............................. 1—3. » , » , 2:a » .... 7: 2 L.
Katekesen nya, Ostrand............. 1—4. 5 R. Cornelius, kyrkohistoria...............................6—7.

» » , Ottander och Meurling 5 L. Augsburgiska bekännelsen, utgifven af
Sandberg, biblisk historia.................... 1—3. Lemke................................................... 7: 2 L.

Vid undervisningen användes derjemte:
Kartor öfver Palæstina...........................1—5. Luthardt, Apologetiska föredrag...... 6—7.
Bibelatlas af Keijser.............................. 4—5. Martensen, Ethik..................................6—7.
Hagenbach, kyrkohistoria.................... 6—7. Ullman, Kyrkohistorisk läsebok................ 6.
Hammerich, » .................... 6—7. Godét, Bibliska studier........................6—7.

Modersmålet.
Brodén, svensk språklära................. ... 1 — 5. Sundén, svenska vitterhetens historia . . 6—7.

» , rältskrifningslära.................... 2—4. Sjöberg och Klingberg, svensk stilistik . 7.
fPessmam rältskrifningslära................. 2.

Läsebok för folkskolan...........................1—4.
Topelius, läsning för barn.................... 2.
Öman, poetisk läsebok........................... 4.
Helin och Hernlund, svensk läsebok . 5.
Sidenbladh och Östergren, öfversigt af

svenska literaturen...........................6 — 7.
Tegnér, Fritiofs saga ........................... 7: 2.

Holberg, Erasmus Montanus................. 6: 1.
Oehlenschläger, Aladdin........................ 7: 1.

Tyska.
Calwagen, språklära.................... 1—6: 1 B.

» , elementarbok...........................2—3.

Runeberg, Fänrik Ståls sägner................. 3.
> > , Elgskyttarne...............................4—5.
» , Kung Fjalar............................... 5 L.
» , Julqvällen.................... 5 li.

Gunnlögs saga, öfvers................................. 5 L.
Adlersparre, Franzén, Bottiger, Claéson, 

Macaulay, lefnadsteckuingar, afhand
lingar och skizzer........................... 7: 2.

Dikter af Stagnelius, Almqvist m. fl. . . 7: 1.

Ibsen, Kongsemnerne.............................. 6: 2 R.
Björnson, Maria Stuart...............................6: 2 L.

» , Fortællinger.............................. 6:1.

Calwagen, öfversättningsöfningar..............4—5,
Hauff, Lichtenstein..................................... 6: 1.

» , Märchen............................................ 5.

Thielers, elementarbok.......................... 1—2. Schiller, Wilhelm Teil................................ 6: 1.
Wallström, läsebok....................................3—4. » , Der Neffe als Onkel................. 6: 1.
Calwagen, »   6: 2. Chamisso, Peter Schlemihl ........ 6: 2.
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Klass. Klass.
Franska.

Olde, språklära.........................................5—7. Löwenhjelm, skriföfningar 6:2 L., 7:i L. och 7:2.
Cederschiöld, skriföfningar.....................7: 1 R. Drysén, tal- och skriföfningar . . 5 L. och 6: 1 L.

Ploetz, metodisk läsebok . . 5 R. och 7: 1 L. Souvestre, Le journal d’un bomme heu- 
Hedin, läsebok........................................ 6: 1 R. reux.......................................................... 7: 1 R.
Berndtson, Variétés littéraires 6:2 L. och 7:1 L. Clarétie, Victor Hugo ... 7: 1 R. och 7: 2 L.
Fénélon, Télémaque..........................6: 2 R. Delabrousse, Jules Grévy ..................... 7: i K.
Maistre, Les prisonniers du Caucase 6: 1 L. Victor Hugo, Hemani............................. 7: 1 L.
Enblom, Recueil de lectures framjaises 7: 2 L. Voltaire, Charles XII ................................ 7: 2.

Engelska.
Hérlen, språklära..................................... 4—7.

Morén, läsebok...........................5 och 6: 1 R. Macaulay, History of England 7 R. och 7: 2 B.
Washington Irving, The Alhambra 6: 1 B., » , Frederic the Great 6 R. och 7: 1 R.

6: 2 B. Marryat, Children of the new forest 5 R. och
» » , The Sketch Book 7: 1 L. 7: 2 A.

Eliot, Silas Marner ........................... 6: 2 B. » , Valerie..................................... 7: 3 B.
Goldsmith, Vicar of Wakefield............. 7: 2 R.

Latin. 
Tömebladh-Lindroth, grammatik . . 4—6: 2. Törnebladh, extemporalier..................... 5—6: 1.
Ellendt-Seyffert, grammatik...........................7. Lyth, liviansk extemporaliebok ... 6: a och 7.

» , det republikanska Rom........................... 7.

Boethius, elementarbok ................................. 4. Virgilius, Törnebladhs ed....................... 6: 2—7: 2.
Cornelius, Törnebladhs ed...............................5. Livius, Bromans ed................................ 6: 2—7: 2.
Cæsar de bello Gallico, Hæggstroms ed. 6. 1. Horatii oder, Fahlcrantz' ed.............................. 7.
Ovidii metamorph, sei., Cavallins ed. . 6: 1.

Grekiska.
Löfstedt, grammatik......................... 6: 1—7: 2. Homerus, Odysseia och Ilias..............7: 1—7: 2.
Xenophon, Anabasis......................... 6: 1—7: 2. Save, öfningsbok.............................................. 6: 1.

Hebreiska.
Lindberg-Almqvist, grammatik........................ 7. Tullberg-Almqvist, läsebok.................................. 7.

Matematik.
Phragmén, aritmetik............................1—4. Björling, Euklides' 6:te bok..................... 6—7.
Bergius, geometrisk åskådningslära . . 2—3. Todhunter, geometriska öfniugssatser . . 6—7.
Lindman, Euklides’ 4 första böcker . 4—7. Phragmén, plan trigonometri..................... 7 R.
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Klass.
Lindman, algebra................................. 4—7.
Guldberg, stereometri........................... 7 R.
Lindelöf, analytisk geometri..............7: 2 R.
Gederblom, exempelsamling.................4—6.

Naturvetenskap.

Klass.
Lindman, samling af exempel och pro

blem ..................................................... 4—7.
Andersson, exempel- och problemsamling 6 B.
Gemerth, feinsiffriga logaritmtabeller. . . 6—7.

Sandberg, lärobok i naturkunnighet. . 1—5. 
Hartman, kort öfversigt öfver Skandina

viens vigtigaste naturliga växtfamiljer 6—7. 
Kindberg, menniskans kroppsbyggnad . 6: 2.
Waldstedt, kortfattad lärobok i zoologi 7 R. 
Christie, lärobok i fysik............. 6 L—7 L.

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

« . större » » 5—7.
Schotte, lärobok i gamla historien . . 6: 1 L. 
Pallin, lärobok i medeltidens historia 6: 2 L.

Filosofisk Propedeutik.
Sjöberg och Klingberg, antropologi .... 7.

Floderus, fysikens första grunder . 6 R.—7 R. 
Öfningsuppgifter i fysik, hufvudsakligen

efter Lindeberg..................................... 7 R.
Klint, mekanik............................................ 7: 2 R.
Blomstrand, lärob. i oorganisk kemi 6 R.—7 R.
Keyser, kurs i laborationsöfningar ... 7: 2 R.

Pallin, lärobok i nyare historien. . . 6 R.—7.
» , « i allmänna historien . . . 4—5.

Roth, geografi.....................................1—5.
Sörensson, » ..................................... 6—7.

Sjöberg och Klingberg, logik

b) Lärokurser.
Kristendom.

Första klassen (3 timmar i veckan). Biblisk historia, gamla testamentets; Katekes, l:sta hufvud- 
stycket; valda psalmer till utanläsning; bibelinnanläsning med nödig ordförklaring.

Andra klassen (3 timmar). Biblisk historia, nya testamentets; Katekes, 2:dra hufvudstycket; valda 
psalmer till utanläsning; bibelläsning i sammanhang med bibliska historien och katekesen.

Tredje klassen (3 timmar). Biblisk historia; repetition af hela; Katekes, 3:dje, 4:de och 5:te 
hufvudstyckena; valda psalmer till utanläsning; bibelläsning såsom i föregående klass.

Fjerde klassen (2 timmar). Öfversigt af bibelns böcker, läsning af valda, deremot svarande tex
ter ur bibeln; Matthei evangelium kap. 1—12; katekisation öfver l:sta och 2;dra huf- 
vudstyckena.

Femte klassen (2 timmar). Öfversigt af bibelns böcker; läsning af texter såsom i föregående klass; 
Matthei evangelium kap. 13—28; katekisation öfver de tre senare hufvudstyckena och 
repetition af de föregående; hufvuddragen af Palæstinas geografi.

Sjette nedre realklassen (2 timmar). Apostlagerningarna kap. 1 —16; öfversigt af den kristna 
kyrkans utveckling under henues äldre tid och under medeltiden.

Sjette nedre latinklassen (2 timmar). Lika med sjette nedre realklassen.
Sjette öfre realklassen (2 timmar). Apostlagerningarna kap. 18—28; öfversigt af den kristna 

kyrkans utveckling under reformationstiden och den nyare tiden.
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Sjette öfre latinklassen (2 timmar)- Apostlagerningarna kap. 17 — 28; troslärans hufvudsanningar 
(kap. 1—7, § 28).

Sjunde nedre realklassen (2 timmar). 1 Petri bref; troslärans hufvndsanningar kap. 1—7 § 34.
Sjunde nedre latinklassen (2 timmar). Johannes Lsta bref kap. 1—2 (på grekiska med de lär

jungar, som läsa detta språk); kristna kyrkans utveckling under nyare tiden; troslärans 
hufvudsanningar kap. 7, § 29—40; den kristliga sedeläran (§ 35) meddelades i form af 
fria föreläsningar.

Sjunde öfre realklassen (2 timmar). Afslutning af trosläran; jemförande och utvecklande repeti
tion af hela kyrkohistorien och religionsläran med ständig hänsyn till samtidens vigtigare 
religiösa företeelser och den evangeliskt-lutherska kyrkans och derifrån afvikande kyrkors 
och sekters bekännelser och skriftåskådning.

Sjunde öfre latinklassen (2 timmar). Lika med 7:2 Real; derjemte eu öfversigt af den Augs- 
burgiska bekännelsens hufvudpunkter.

Modersmålet.
Första klassen (5 timmar i veckan). Det allmännaste af formläran samt läran om satsen och 

dess delar. Satsanalys och satsbildningsöfningar. Uppläsning och återgifvande af valda 
stycken ur läseboken. Ofningar i rättskrifning.

Andra klassen (6 timmar). Det allmännaste af formläran. Satsanalys, förnämligast i förbindelse 
med läsning af tyska språket. Uppläsning med muntligt samt äfven skriftligt återgifvande 
på svarta taflan af valda stycken ur läseböckerna. Rättskri filings- och interpunktions- 
öfningar.

Tredje klassen (6 timmar). Form- och satslära: repetition af andra klassens kurs. Uppläsning 
och återgifvande af valda stycken ur läseböckerna. Återgifvande af sagor. Några skrift
liga uppsatser på lärorummet. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar.

Fjerde klassen (4 timmar). Sats- och interpunktionslära fullständigt genomgångna. Läsning och 
återgifvande af valda stycken ur läseböckerna samt uppläsning ur minnet af skaldestycken. 
De vanligaste enkla versslagen. Uppsatser öfver lättare ämnen efter lärarens anvisning 
och öfversättningar från tyskan under H. T. 6, V. T. 7; derjemte rättskrifningsöfningar 
på lärorummet och i sammanhang dermed satsanalys.

Femte klassen (3 timmar). Form-, ordbildnings- och satslära fullständigt genomgångna och repe
terade. Läsning och återgifvande af valda stycken ur läseböckerna. Uppläsning ur min
net af skaldestycken efter eget val. Det vigtigaste af versläran. Uppsatser efter lärarens 
anvisning och öfversättningar från tyskan under H. T. 6, V. T, 7. Ofningar i disposi
tion af lättare ämnen. Satsanalys, satsbildningsöfningar och rättskrifningsöfningar.

Sjette nedre klassen (2 timmar). Svensk literaturhistoria: från början till frihetstiden jemte läs
ning af dithörande literatur. Dansk och norsk literatur. Verslära och nödiga upplysnin
gar om diktarterna. Uppsatser och öfversättningar under H. T. 7, V. T. 7. Ofningar i 
disposition af lättare ämnen. Talöfningar (föredrag öfver sjelfvalda ämnen) hvarannan 
timme.

Sjette öfre klassen (2 timmar). Svensk literaturhistoria: från början till gustavianska tiden (latin- 
afdelningen), från början till frihetstiden (realafdelningen), jemte läsning af dithörande 
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literatur. Norsk literatur. Nödiga upplysningar om vers ocli diktarter. Uppsatser under 
H. T. 6, V. T. 7. Dispositionsöfningar. Talöfningar, om möjligt hvarannan timme.

Sjunde nedre klassen (2 timmar). Svensk literaturhistoria: tiden från 1809 till 1830, jemte lite
ratur (valda arbeten af Geijer, Stagnelius, Almqvist, Tegnér m. fl. utförligt). Särskildt 
liar i realafdelningen Fritiofs saga blifvit genomgången och utförligt förklarad. Dansk 
literatur. Verslära och diktarter. Uppsatser, i latinafdelningen under H. T. 4, V. T. 4; 
i realafdelningen under H. T. 6, V. T. 7. Dispositionslära. Talöfningar.

Sjunde öfre klassen (2 timmar). Läsning af tal, minnesteckningar och afhandlingar. Hufvud- 
epokerna af svenska språkets utveckling, i korthet framstälda af läraren. Svensk form- 
och satslära (i realafdelningen). Uppsatser, i latinafdelningen under H. T. 4, V. T. 3; 
i realafdelningen under H. T. 7, V. T. 5. Af dessa äro 5 författade under nppsigt på 
dagar för månadslof. Dispositionslära.

Tyska språket.
Första klassen (6 timmar i veckan). Det vigtigaste af läran om substantiv, adjektiv, personliga, 

possessiva, demonstrativa pronomen, hjelpverben och det aktiva svaga verbet jemte mot
svarande stycken i elementarboken; vokabelläsning.

Andra klassen (7 timmar). 1) Grammatik: repetition af l:sta klassens pensum, pronomen, 
verb, adverb, prepositioner. 2) Explikation: Thielers elementarbok (från st. 13 i afd. I 
till st. 9 i afd. II), Calwagens elementarbok (kursen I, 13 st. af kursen II samt sam
manhängande stycken).

Tredje klassen (7 timmar). 1) Grammatik: formläran utförligare genomgången och repeterad. 
2) Explikation: 13:de—40:de st. af Wallströms läsebok. 3) Komposition: skriftliga 
och muntliga öfversättningsöfningar på lärorummet och i hemmet efter Calwagens elemen
tarbok.

Fjerde klassen (4 timmar). 1) Grammatik: formläran repeterad, det vigtigaste af syntaxen.
2) Explikation: valda stycken ur Wallströms läsebok (50 sidor). 3) Komposition: 
skriftliga och muntliga öfningar på lärorummet ur Calwagens skriföfningar; 1 hemteina 
hvarannan vecka.

Femte klassen (3 timmar). 1) Grammatik: formläran delvis repeterad, syntaxen utförligare ge
nomgången. 2) Explikation: Hauffs Märchen (c:a 100 sidor). 3) Komposition: 
muntliga (realisterna äfven skriftliga) öfningar på lärorummet ur Calwagens skriföfningar, 
1 hemteina hvarannan vecka.

Sjette nedre realklassen (2 timmar). 1) Grammatik: repetition. 2) Explikation: Wilhelm 
Tell, 4:de och 5:te akterna, Schillers Der Neffe als Onkel, Hauffs Lichtenstein (50 sidor), 
delvis extempore. 3) Komposition: 1 hemtema hvarannan vecka.

Sjette nedre latinklassen (1 timme). 1) Explikation: Wilhelm Tell, 4:de och 5:te akterna, 
Schillers Der Neffe als Onkel, Hauffs Lichtenstein (45 sidor). 2) Komposition: prof- 
skrifningar.

Sjette öfre realklassen (2 timmar). 1) Explikation: Chamissos Peter Schlemihl, Calwagens 
läsebok (90 sidor). 2) Komposition: 1 hemtema hvarannan vecka.
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Sjette öfre latinklassen (1 timme). 1) Explikation: Chamissos Peter Schlemihl, Calwagens 
läsebok (64 sidor). 2) Komposition: profskrifningar.

Franska språket.
Femte klassen (3 timmar i veckan). Klassisterna: stycken 1—16 i Dryséns tal- och skriföfningar 

med motsvarande grammatik. Realisterna: det vigtigaste af formläran till oregelbundna 
verben, jemte de flesta franska och några af de svenska styckena til! sid. 62 i Ploetz 
Metodiska läsebok.

Sjette nedre realklassen (4 timmar). 1) Grammatik: oregelbundna verben jemte repetition af 
den öfriga formläran. 2) Explikation: stycken 24—39 af Hedins läsebok. 3) Kom
position: skriföfningar på lärorummet.

Sjette nedre latinklassen (4 timmar). 1) Grammatik: l:sta och delvis 2:dra kursen af form
läran. 2) Explikation: afd. A. stycken 16—44 i Dryséns tal- och skriföfningar; afd. 
B. Les prisonniers du Caucase (de Maistre), läst och repeterad, vokabelläsning. 3) Kom
position: skriftliga öfningar på lärorummet i Dryséns skriföfningar.

Sjette öfre realklassen (4 timmar). 1) Grammatik: syntaxen till och med infinitiven; repetition 
af formläran. 2) Explikation: Télémaque (Fénélon), stycken 13—49 (ed. Bergman).
3) Komposition: skriföfningar på lärorummet.

Sjette öfre latinklassen (4 timmar). 1) Grammatik: syntaxen till infinitiven läst och repeterad; 
repetition af verbens och pronomens formlära. 2) Explikation: valda stycken ur 
Berndtsons Variétés littéraires. 3) Komposition: stilöfningar på lärorummet hvarje 
vecka efter Löwenhielm.

Sjunde nedre realklassen (5 timmar). 1) Grammatik: syntaxen afslutad, repetition af hela 
grammatiken. 2) Explikation: 20 sidor af Le journal d'un homme heurenx (Souvestre), 
Victor Hugo (Claretie), Jules Grévy (Delabrousse). 3) Komposition: 1 hemtema hvar- 
annan vecka.

Sjunde nedre latinklassen (A. 3 timmar, B. 4). 1) Grammatik: syntaxen afslutad, vissa delar
utförligare behandlade. 2) Explikation: valda stycken ur Variétés littéraires, Hernani 
(V. Hugo), afd. B. dessutom utanläsning af fraser och lättare småstycken ur afd. I och 
II af Ploetz Metodiska läsebok. 3) Komposition: 1 hemtema hvarannan vecka; dess
utom muntlig öfversättning ur Löwenhielms öfningar (1 timme hvarje vecka).

Sjunde öfre realklassen (5 timmar). 1) Grammatik: syntaxen utförligt repeterad. 2) Expli
kation: Charles XII (Voltaire), böckerna I, II, III och IV. 3) Komposition: 1 hem
tema hvarannan vecka; dessutom muntlig öfversättning ur Löwenhielms öfningar (1 timme 
hvarje vecka).

Sjunde öfre latinklassen (A. 3 timmar, B. 4). 1) Grammatik: syntaxen utförligt repeterad,
2) Explikation: Charles XII (Voltaire), böckerna I och II; afd. B. dessutom Enbloms 
Recneil samt Victor Hugo (Claretie). 3) Komposition: 1 hemtema hvarannan vecka; 
dessutom muntlig öfversättning ur Löwenhielms öfningar (1 timme hvarje vecka).

Engelska språket.
Fjerde realklassen (7 timmar i veckan). 1) Grammatik: uttalet och formläran. 2) Explika

tion och Komposition: Mathesii elementarbok fullständigt genomgången.
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Femte realklassen (7 timmar). 1) Grammatik: det vigtigaste af syntaxen, formläran delvis re
peterad. 2) Explikation: 40 sidor ur Moréns läsebok samt 47 sidor af Marryats the 
Children of the New Forest (ex tempore). 3) Komposition: skriftliga och muntliga 
öfningar på lärorummet.

Sjette nedre realklassen (3 timmar) 1) Grammatik: det vigtigaste af syntaxen till 116; repe
tition af delar af formläran. 2) Explikation: Macaulay, Frederic the Great 30 sidor; 
extemporalier i Moréns läsebok. 3) Komposition: enligt lag.

Sjette nedre latinklassen, afd. B. (4 timmar). 1) Grammatik: formläran delvis repeterad. 2) 
Explikation: stycken i Herléns elementarbok, The Alhambra 29 sidor, hälften repeterad; 
glosläsning. 3) Komposition: skriföfningar på lärorummet.

Sjette öfre realklassen (3 timmar). Grammatik: syntaxen fullständigt. 2) Explikation: Ma
caulay, Frederic the Great, 36 sidor; extemporalier. 3) Komposition: enligt lag.

Sjette öfre latinklassen, afd. B. (4 timmar) 1) Grammatik: formläran repeterad; syntaxen 
till § 106. 2) Explikation: The Alhambra, 35 sidor; Eliot, Silas Marner, 50 sidor; 
extemporalier. 3) Komposition: skriföfningar på lärorummet.

Sjunde nedre realklassen (3 timmar). 1) Grammatik: repetition. 2) Explikation: Macaulay, 
History of England, 45 sidor; extemporalier i Frederic the Great, 36 sidor. 3) Kom
position: öfversättning från svenska till engelska 1 timme hvarje vecka; en hemskrif- 
ning hvarje månad.

Sjunde nedre latinklassen, afd. B. (2 timmar). 1) Grammatik: syntaxen repeterad till adverbet. 
2) Explikation: valda berättelser ur Washington Irving’s Sketch-Book: vokabelöfningar.

Sjunde nedre latinklassen, afd. A. (1 timme). 1) Grammatik: verbets, artikelns, substantivets 
och adjektivets formlära. 2) Explikation: läsestyckena i Herléns grammatik, the Wife 
(W. Irving).

Sjunde öfre realklassen (4 timmar). 1) Grammatik: repetition. 2) Explikation: Macaulay, 
History of England, 50 sidor, några kapitel af Vicar of Wakefield; extemporalier. 3) Kom
position: muntlig öfversättning till engelska 1 timme hvarje vecka; ett tema i månaden.

Sjunde öfre latinklassen, afd. B. (2 timmar). 1 Grammatik: repetition af vigtigare delar af 
formlära och syntax. 2) Explikation: Macaulay, History of England, 28 sidor, Mar
ryat, Valerie, 30 sidor.

Sjunde öfre latinklassen, afd. A. (1 timme; läste endast höstterminen). 1) Grammatik: form
läran afslutad. 2) Explikation: kursorisk läsning ur the Children of the New Forest 
(Macaulay).

Latinska spraket.
Fjerde latinklassen (8 timmar i veckan). Boéthii elementarbok: styckena 1--37, så väl de la

tinska som de svenska, jeinte motsvarande språklära.
Fjerde latin- och realklassen. Lika med fjerde latinklassen.
Femte klassen (8 timmar). 1) Grammatik: formläran mera fullständigt genomgången och repe

terad; af syntaxen kasusläran. 2) Explikation: Cornelius Nepos: Miltiades, Aristides, 
Cimon, Pausanias, Conon och Dion. 3) Komposition: extemporalier en timme hvarje 
vecka; profskrifningar två gånger i terminen.

2
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Sjette nedre klassen (8 timmar). 1) Grammatik: syntax, kasusläran repeterad och fullständigare 
genomgången; det allmännaste af läran om infinitiven, finala och konsekutiva bisatser 
samt oratio obliqua. 2) Explikation: Cæsar de bello gallico, l:sta boken; Ovidii meta
morfoser: quattuor ætates, Lycaon, Pyramus och Thisbe, Dædalus och Icarus samt Phile
mon och Baucis. 3) Komposition: extemporerade öfningar en timme i veckan; temata 
under II. T. 12, under V. T. 14, deraf ett proftema hvardera terminen.

Sjette ofre klassen (8 timmar). 1) Grammatik: syntax, läran om modi, §S 256—325. 2) Ex
plikation: Livius, l:sta boken, kapp. 1—41; Virgilii Aeneid, l:sta boken, vv. 1—756.
3) Komposition: extemporerade öfningar en timme i veckan; temata under H. T. 12 
och under V. T. 14, deraf 3 proftemata under läsåret.

Sjunde nedre klassen (8 timmar). 1) Grammatik: syntax, läran om tempora och modi, 
236—’282. 2) Explikation: Livius, l:sta boken kap. 17—2:dra boken kap. 8; Virgilii 
Aeneid l:sta boken vv. 657—756 samt repetition af hela l:sta boken; Horatii oder 1 :sta 
boken 1 —18. 3) Komposition: extemporerade öfningar en timme i veckan; temata 
under H. T. 12, under V. T. 14, deraf 3 proftemata under läsåret. 4) A n t i q v ite t e r: 
om embetsmannen och folkförsamlingarna.

Sjunde öfre klassen (8 timmar). 1) Grammatik: syntax, läran om tempora och modi samt 
en kortare repetition af hela syntaxen. 2) Explikation: Livius, l:sta boken kap. 
49—60 samt hela 2:dra boken med repetition; Virgilii Aeneid, 2:dra boken vv. 533—804 
samt repetition af l:sta och 2:dra boken; Horatii oder l:sta boken 13—38 samt repeti
tion af hela l:sta boken. 3) Komposition: extemporerade öfningar en timme i veckan; 
temata under H. T. 12, under V. T. 14, deraf tre proftemata under läsåret. 4) Anti- 
qviteter: om embetsmannen, folkförsamlingarna och senaten.

Grekiska språket.
Sjette nedre klassen (7 timmar i veckan). 1) Explikation: 12 öfningsstycken i läseboken samt 

Xenophons Anabasis, bok I, kap. 1 och 18 §§ af kap. 2. 2) Grammatik: deklina- 
nations- och konjugationsformer.

Sjette öfre klassen (J timmar). 1) Explikation: Xenophons Anabasis, bok I, kap. 2—9 samt 
bok II, kap. 1—4. 2) Grammatik: formläran någorlunda fullständigt och af syntaxen 
till g 73.

Sjunde nedre klassen (6 timmar). 1) Explikation: Xenophons Anabasis, bok 1, kap. 9—10, 
bok II och HI; Homeros' Odysseia, rhapsodier I, II. 2) Gram tn a ti k: det vigtigaste 
af syntaxen från § 73 till slut.

Sjunde öfre klassen (6 timmar). 1) Explikation: Xenophons Anabasis, böckerna III—IV samt 
kursiv repetition af böckerna 1—IV; Homeros’ Odysseia, rhapsodierua 1—3. 2) Gram
matik i förening med läsning af författarne.

Hebreiska språket.
Sjunde nedre klassen (1 timme i veckan; 3 lärjungar). 1) Grammatik: det vigtigaste af form

läran till verba tertice gutturalis. 2) Explikation: läsestycken och Genesis kap. 37.
Sjunde öfre klassen (1 timme i veckan; 2 lärjungar). 1) Grammatik: utvidgning och repeti
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tion af förra årets kurs. 2) Explikation: Genesis kap. 39—41; Dav. ps. 3, 8, 19, 
84, 103, 114; Jesaia 11.

Matematik.
Första klassen (4 timmar i veckan). De fyra räknesätten med hela tal och decimalbråk med t.ill- 

lämpning på nya sorter. Hufvudräkning.
Andra klassen (5 timmar). Repetition af decimalbråk och nya sorter. De fyra räknesätten med 

bråk. Hufvudräkning. Geometrisk åskådningsiära.
Tredje klassen (5 timmar). Läran om bråk afslutad, tillämpning af de genomgångna kurserna på 

de olika slagen af regula de tri. Geometrisk åskådningsiära tillämpad på enkla plani- 
metriska och stereometriska uppgifter.

Fjerde klassen (5 timmar). AJgebra, de enkla räknesätten med hela tal, läran om bråk påbörjad. 
Repetition af aritmetik. Euklides 1 och II.

Femte klassen (5 timmar). Algebra, läran om bråk afslutad, eqvationer af första graden med en 
obekant jemte lättare problem. Kort repetition af förut genomgångna kurser i planimetri 
och stereometri. Euklides III och IV jemte repetition af II.

Sjette nedre realklassen (7 timmar). Algebra, läran om negativa qvantiteter, digniteter, propor- 
tionslära, qvadratrötter, imaginära och komplexa qvantiteter, eqvationer af första graden 
med en obekant jemte de flesta af problemen 1—109 ur andra upplagan af Lindmans 
problemsamling, början af eqvationer af andra graden med en obekant jemte problem. 
Geometri, repetition af Euklides Ill och IV jemte lättare öfningssatser ur Todhunter. 
Skriftliga öfniugar en gång i månaden, 7 i hemmen och 1 vid läroverket.

Sjette nedre latinklassen (3 timmar och afd. B. dessutom 1 timme). Algebra, läran om negativa 
qvantiteter, digniteter, proportionslära, eqvationer af första graden med en obekant jemte 
problem. Geometri, repetition af Euklides III och IV jemte lättare öfningssatser. Af- 
delningen B har dessutom genomgått 70 problem ur Cederbloms och 40 ur Anderssons 
problemsamlingar.

Sjette öfre realklassen (7 timmar). Algebra, läran om kubikrötter och högre rötter, potenser, 
logaritmer, afslutande af eqvationer af andra graden med en obekant jemte problem, eqva- 
tionssystem af första och högre grad jemte problem, expouentialeqvationer, aritmetiska och 
geometriska progressioner jemte problem. Geometri, Euklides VI jemte repetition af pro- 
portionsläran. Skriftliga öftiingar en gång i månaden, 7 i hemmen och 1 vid läroverket.

Sjette öfre latinklassen (3 timmar och afd. B dessutom 1 timme). Algebra, läran om qvadrat
rötter, imaginära och komplexa qvantiteter, eqvationer af första graden med en obekant 
jemte de flesta af problemen 47—109 ur andra upplagan af Lindmans problemsamliug. 
Geometri, Euklides VI: 1—20 jemte repetition af proportionsläran. Afdeluingen B har 
dessutom ur Anderssons problemsamling genomgått problemen 40—71, som leda till 
eqvationer af första graden, samt löst eqvationssystem med flera obekanta af första graden 
jemte problem.

Sjunde nedre realklassen (7 timmar). Algebra, kort repetition af sjette öfre realklassens kurs, 
fullständigare kurs i läran om progressioner och tillämpningar deraf. Trigonometri, förra 
kursen af plana trigonometrien. Stereometri, satserna 1—85. Geometri, repetition af 
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Euklides I—IV metl dertill hörande vigtigare öfningssatser ur Todhunter. Skriftliga öf- 
ningar 2 gånger i månaden, 13 i hemmen och 3 vid läroverket.

Sjunde nedre latinklassen (3 timmar och afd. B dessutom 1 timme). Algebra, eqvationer af an
dra graden med en obekant jemte diskussion och tillämpning på eqvationer, i hvilka den 
obekanta förekommer under qvadratrotmärken, samt motsvarande delar ur exempelsamlin
gen. Geometri, Euklides VI samt repetition af I med öfningssatser. Afd. B har dess
utom genomgått läran om potenser och logaritmer.

Sjunde öfre realklassen (7 timmar). Senare kursen i plana trigonometrien. Plan analytisk geo
metri, de 7 första kapitlen. Repetition, hufvudsakligen medelst problem, af hela kursen. 
Skriftliga uppsatser, under höstterminen hvarje, under vårterminen hvarannan vecka, 15 i 
hemmen och 7 vid läroverket.

Sjunde öfre latinklassen (3 timmar och afd. B dessutom 1 timme).» Algebra, problem till eqvatio
ner af andra graden med en obekant, uppgifter rörande största och minsta värden samt 
läran om eqvationssystem med ett mindre antal problem. Geometri, repetition af Eukli
des Il—VI med öluingssatser. Afd. B har dessutom genomgått en kort kurs i logarit
mer, serier och trigonometri.

Naturlära.
Första klassen (2 timmar i veckan). Det allmännaste af lärobokens första afdelniug samt det 

vigtigaste af inledningen till 3:dje afdeluingen.
Andra klassen (2 timmar). Det vigtigaste af ryggradsdjuren. Växtundersökning.
Tredje klassen (2 timmar). Det vigtigaste af växtläran från enhjertbladiga växter till växtorga- 

nens inre byggnad. Examineri.ng och insamling af växter. Af djurläran det allmännaste 
till ryggradslösa djur.

Fjerde klassen (2 timmar). Växtläran delvis repeterad. Växtexaminering och insamling. De 
ryggradslösa djuren. Det vigtigaste af lärobokens öde afdelning.

Femte klassen (2 timmar). Växt- och djurläran repeterad. Växtexaminering och insamling. Det 
vigligastc af lärobokens tide och 7;de afdelniugar.

Botanik.
Sjette nedre realklassen (1 timme i veckan). De vigtigaste familjerna bland dikotyledonerna med 

undersökning af lefvaudc växter eller herbariiexemplar. Växtinsamling.
Sjette nedre latinklassen (1 timme). Såsom realklassen.
Sjette öfre realklassen (tillhopa med Zoologien 1 timme). Repetition af föregående klassens kurs 

jemte de vigtigaste familjerna bland monokotyledonerna med växtundersökuing. Växt
insamling.

Sjette öfre latinklassen (tillhopa med Zoologien 1 timme). Såsom realklassen.
Sjunde nedre realklassen (1 timme). Repetition af de vigtigaste naturliga familjerna. Det vigti

gaste af fanerogamernas yttre och inre byggnad med undersökning af lefvande växter och 
förevisning af mikroskopiska preparat. Växtinsamling.

Sjunde öfre realklassen (tillhopa med Zoologien 1 timme). Repetition af växtrikets vigtigaste 
familjer.
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Zoologi-
Sjette öfre realklassen (tillhopa med Botaniken 1 timme i veckan). Menniskokroppeus byggnad 

och dess organs förrättningar.
Sjette öfre latinklassen. Såsom realklassen.
Sjunde nedre realklassen (1 timme). Ryggradsdjuren.
Sjunde öfre realklassen (tillhopa med Botaniken 1 timme). Repetition af menniskokroppen och 

dess organs förrättningar.

Fysik.
Sjette nedre realklassen (3 timmar i veckan). Inledning, statik, värmelära och akustik.
Sjette nedre latinklassen (1 timme). Inledning och vätskors egenskaper jemte en del af gasfor

miga kroppars egenskaper till Mariotteska lagen.
Sjette öfre realklassen (3 timmar). Optik samt läran om magnetism och elektricitet.
Sjette öfre latinklassen (1 timme). Gasformiga kroppars egenskaper och akustik.
Sjunde nedre realklassen (2 timmar). Omläsning med problemlösningar af fysikens alla delar med 

undantag af värmeläran.
Sjunde nedre latinklassen (2 timmar). Optik och elektricitetsläran.
Sjunde öfre realklassen (3 timmar). Mekanik och repetition af kursen i fysik med problemlös

ningar.
Sjunde öfre latinklassen (2 timmar). Värmeläran samt repetition af hela kursen.

Kemi.
Sjette nedre realklassen (2 timmar i veckan). Ett antal experiment såsom inledning. Metalloi

derne till svaflet med tillhörande experiment.
Sjette öfre realklassen (2 timmar) De återstående metalloiderne samt de lätta metallerna med 

tillhörande experiment.
Sjunde nedre realklassen (2 timmar). De tunga metallerna med experiment.
Sjunde öfre realklassen (2 timmar). Repetition af metalloiderne och de tunga metallerna. La- 

borationer under höstterminen.

Historia och Geografi.
Första klassen (4 timmar i veckan). Sveriges historia (2 timmar) till Gustaf I. Geografi (2 tim

mar): globlära samt Sverige, Norge, Danmark, Finland, Ryssland och Tyskland.
Andra klassen (5 timmar). Sveriges historia (3 timmar) från början af nyare historien till och 

med Karl XII. Geografi (2 timmar): Europa.
Tredje klassen (5 timmar). Sveriges historia (3 timmar) från Karl XTI:s död till lärobokens slut 

jemte repetition af Gustaf I. Geografi (2 timmar): de främmande verldsdelarne jemte 
repetition af Europa.

Fjerde klassen (5 timmar). Historia (3 timmar): från början af allmänna historien till och med 
medeltiden. Geografi (2 timmar): Europa.

Femte klassen (4 timmar). Historia (3 timmar): i allmänna historien nyare tiden; i Sveriges hi
storia medeltiden. Geografi (1 timme): de främmande verldsdelarne.
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Sjette nedre realklassen (3 timmar)- Historia (2 timmar): i allmänna historien nyare tiden till 
spanska tronföljdskriget; i Sveriges historia från och med Gustaf I till Kristina. Geografi 
(1 timme): Asien och Afrika.

Sjette nedre latitiklassen (3 timmar). Historia: i allmänna historien gamla tiden; i Sveriges hi
storia från början af nyare tiden till Kristina. Geografi: grunddragen af gamla tidens 
geografi.

Sjette öfre realklassen (3 timmar). Historia (2 timmar): i allmänna historien nyare tiden från 
och med spanska t ron följdskriget till den första franska republiken; i Sveriges historia 
från början af Kristinas regering till Adolf Fredriks. Geografi (1 timme): utförligare 
beskrifning af Nordvest-Europa, Ost-Europa samt Central-Europa.

Sjette öfre latinklassen (3 timmar). Historia: i allmänna historien medeltiden; i Sveriges historia 
från början af Kristinas regering till Adolf Fredriks. Geografi: repetition af den skan
dinaviska Norden.

Sjunde nedre realklassen (3 timmar). Historia (2 timmar): i allmänna historien från början af 
franska revolutionen till närvarande tid; i Sveriges historia från och med Adolf Fredriks 
regering till närvarande tid. Geografi (1 timme): utförligare beskrifning af Syd-Europa 
samt vissa delar af de främmande verldsdelarne.

Sjunde nedre latinklassen (3 timmar). Historia: i allmänna historien nyare tiden; i Sveriges hi
storia från och med Adolf Fredriks regering till närvarande tid. Geografi: repetition af 
Frankrike och England.

Sjunde öfre realklassen (3 timmar). Historia: i allmänna historien repetition af nyare tiden; i 
Sveriges historia repetition af medeltiden och nyare tiden. Geografi : repetition af Europa 
och vissa delar af de främmande verldsdelarne.

Sjunde öfre latinklassen (3 timmar). Historia: i allmänna historien repetition af gamla tiden och 
nyare tiden; i Sveriges historia repetition af medeltiden och nyare tiden. Geografi: repe
tition af vissa delar af Europa.

Filosofisk Propedeutik.
Sjunde nedre klassen: Logik, Sjöberg-Klingbergs lärobok.
Sjunde öfre klassen: Antropologi och Logik, Sjöberg-Klingbergs läroböcker.

5. Under läseåret hafva följande nya böeker antagits:
Boiithius, latinsk elementarbok, i fjerde latinklassen;
Mathesius, engelsk elementarbok, i fjerde realklassen;
Ploiitz, fransk elementarbok, bearbetad af Lindfors, i femte realklassen.

6. I välskrifning har undervisning meddelats 1 timme i veckan inom första och andra 
klasserna.

7. Teckniny.
I teckning följes den Stuhlmanska metoden, som tillämpats sålunda, att under läseåret 

öfvats i:
Lsta klassen: af räta och böjda linier sammansatta räckor och ytmönster på punkteradt 

papper.
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2:dra klassen: af böjda linier sammansatta räckor ocli ytmönster på punkteradt papper, samt 
Stuhlmanska väggtaHorna på fritt papper.

3:dje klassen: Sjöströms väggtaflor och Stuhlmans konturgipser samt öfningar för stereometri.
4:de klassen: Sjöströms väggtaflor och Stuhlmans konturgipser samt klotsar i front.
5:te klassen: Stuhlmans konturgipser, klotsar med och utan rotationsytor samt de enklaste 

«dresdencrgipserna».
6:te och 7:de klasserna: ansigten och hela menniskofigurer efter plansch (Juliens och Grobons 

afbildningar efter antiken), större gipsornament och delar af menniskokroppen efter gips; fornsaker, 
såsom rökelsekar, monstranser, vapen m. m.; herbarieväxter samt uppstoppade foglar och djur. 
Dessa senare hafva dels utförts med stompf och två kritor på färgadt papper, dels ritats i blyerts 
och laverats i lokaltoner med vattenfärg eller ock målats fullständigt som aqvareller.

Alla realklasserna hafva dessutom ritat konstruktionsril ning från de enklaste rätliniga kon
struktioner i ett plan till skuggkonstruktioner på rotationsytor och i tre plan.

8. Sång och Musik
För sangundervisningen hafva lärjungarna varit fördelade på 5 afdelningar.
Första sångklassen har genomgått de första grunderna af musiken, såsom notläsning, ton

arter, tonträffning, takt och förteckningar, timme hvarje tisdag och fredag kl. 3 t. 15 m. till 
4 t. e. m.

Andra sångklassen har öfvats i tonträffning samt koralsång 3/ timme tisdagar och fredagar 
kl. 4 t. till 4 t. 45 m. e. m.

Tredje sångklassen har öfvats i tonträffning, tvåstämmiga sånger samt koralsång tisdagar och 
fredagar kl. 4 t. 45 m. till 5 t. 30 m. e. m.

Fjerde sångklassen har öfvats i blandad körsång tisdagar och fredagar kl. 5 t. 30 m. till G 
t. 15 m. e. m., hvarefter blandad körsång samt körer för mansröster öfvats till kl. 7 t. 15 m. e. m.

Undervisning i instrumentalmusik har meddelats åt 25 lärjungar och upptagit 7 timmar i 
veckan.

I orgelspelning hafva 8 lärjungar undervisats 4 timmar i veckan.

9. Redogörelse
a) för undervisningen i gymnastik och vapenöfning år Jddd.

Lokal och materiel. I gymnastiksalen har vid östra långväggen en ny ribbstol med 19 rum 
blifvit uppförd i stället för en gammal med 10 rum.

Ofningarna hafva under vårterminen till 1 Mars varit ledda af ordinarie läraren kapten 
Falkman med biträde af dertill förordnade läraren löjtnant Eroding och från 1 Mars, då ordinarie 
läraren på begäran erhöll afsked, af t. f. gymnastikläraren Eroding. Under höstterminen har ordi
narie läraren löjtnant C. L. Eroding ledt undervisningen.

Under vårterminen voro 494 lärjungar närvarande, af hvilka 197 voro under 15 år oeh 297 
15 år eller derutöfver.

Höstterminen var antalet 481, af hvilka 25G voro under 15 år och 225 15 år eller derut
öfver. Vid läkarebesigtningen befriades under vårterminen 83 och under höstterminen 67. Af- 
gångsafdelningens ej befriade lärjungar voro vårterminen 36 och höstterminen 24.
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l:sta gymnastikafdelningen, klasserna 6 och 7: i, bestod vårterminen af 102 och hösttermi
nen af 114 med daglig gymnastik från 2 t.—2 t. 30 m. e. m.

2:dra afdelningen, klasserna 4 och 5, bestod vårterminen af 108 och höstterminen af 120 
med daglig gymnastik från 11 t. 30 m. f. m—12 midd.

3:dje afdelningen, klasserna 2 och 3, bestod vårterminen af 129 och höstterminen af 106 
med daglig gymnastik från 9 t.—9 t. 30 m. f. m.

4:de afdelningen, klass 1, bestod vårterminen af 36 och höstterminen af 61 med gymnastik 
på tisdagar, torsdagar och lördagar från 1 t.—1 t. 30 m. e. m., på måndagar från 4 t. 30 m.— 
5 t. e. m. samt på onsdagar och fredagar från 4 t.—4 t. 30 m. e. m.

l:sta, 2:dra och 3:dje afdelningarna hafva hvardera varit delade i 6 troppar och 4:de i 2. 
Såsom grund för schemat har legat flottans reglemente och det s. k. »Tillägget» till Lingska ta
bellerna. Rörelsehvarfvens antal har i l.-sta afdelningen varit 17—20 och i de andra afdelnin- 
garne något mindre. Gymnastiska lekar hafva öfvats af 4:de, 3:dje och 2:dra afdelningen.

Vid vapenföringen har ungdomen varit indelad i 4 afdelningar.
l:sta afdelningen, klass 7: 2 och de skickligaste lärjungarne i 7: 1, har fäktat på florett och 

sabel måndagar och torsdagar från 5 t.—6 t. e. m.
2:dra afdelningen, de öfriga lärjungarne i 7: 1 och en del af 6: 2, har fäktat på florett och 

bajonett tisdagar och lördagar från 5 t.—6 t. e. m.
3:dje afdelningen, de öfriga lärjungarne i 6: 2 och hela 6: 1, har fäktat på florett och bajo

nett onsdagar från 4 t. 30 m.—5 t. 30 m. e. m. och lördagar från 4 t.—5 t. e. m.
4:de afdelningen, klass 5, har haft gevärsexercis tisdagar från 4 t—5 t. e. m.

b) Redogörelse för militär öfning arna 1883.

Vårterminen. Ofningarna började den 25 April och fortgingo till den 4 Juni, upptagande 
en tid af 6 veckor. Ofningarna leddes af t. f. gymnastikläraren löjtnant C. L. Eroding.

I och för ofningarna hafva lärjungarne varit delade i 2 afdelningar, hvilka öfvats den högre 
afdelningen 6 och den lägre (rekrytafdelningen) 3 timmar i veckan uti exercis och manöver.

I kompaniets (den högre afdelningens öfningar) hafva deltagit:

summa 121.

af 7:de nedre latinklassen 16,
» real » 6,

6: te öfre latin » 18,
» M » real » 12,
» nedre latin 1) 29,
» » » real » 13,

5:te latin 15,
» real » 12,

Rekrytafdelningen har utgjorts af 7 lärjungar ur 5:te latin- och 8 ur 5:te realklassen.

Höstterminen. Ofningarna började den 6 September och fortgingo till den 17 Oktober, 
upptagande en tid af 6 veckor, samt leddes af ordinarie gymnastikläraren löjtnant C. L. Eroding. 
Lärjungarne voro såsom under vårterminen indelade i 2 afdelningar.
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1 kompaniet voro:
af 7:de nedre latin klassen 20,

» real » 11,
») 6:te öfre latin » 28,
)) real 11,
n )) nedre latin 27.
» » real 13,
» 5: te latin » 2,
» » real y 4,

summa 116.
1 rekrytafdelningeii hafva deltagit ur 5:te latinklassen 26 och ur 5.te realklassen 12. Kom

paniet har öfvats 6 och rekrytafdelningeii 3 timmar i veckan.
Under båda terminerna har kompaniet genomgått l:sta och 2:dra delarne af exercisreglemen

tet jemte smärre stridsöfningar. Utmarscher hafva företagits på våren 2 mindre och 1 längre och 
på hösten 4, hvaraf en längre till sammans med härvarande tekniska skolas lärjungar.

Målskjutning med salongsgevär har verkstälts ined 50 skott i terminen för de i utsträckta 
militäröfningarna deltagande af klasserna 7: i och 6. Afgångsafdelniugen har under höstterminen 
skjutit 50 skarpa skott mot skoltafia inom 220 meter.

Intresset för såväl gymnastik- som militäröfningar har i allmänhet varit ganska stort. Mili- 
täröfningarna inspekterades den 10 Oktober af öfverstelöjtnanten i arméen R. S. O. m. m. grefve 
G. Adlersparre.

Gymnastiklärarens 
exercis med

nndervisningsskyldighet under tiden för de utsträckta militäröfningarna 
i veckan,kompaniet........................................................6 timmar

» » rekrytafdelningen............................................3 »

målskjutning ............................................................................. 6 » » ,
gymnastik m ed de lägre klasserna................................. 9 » » ,

summa 24 timmar,

samt under gymnastiktiden :
gymnastik med 4 afdelningar....................................... 12 timmar i veckan, .
fäktning «3 » ....................................... 6 » » ,
exercis med 5:te klassen.................................................. 1 » » ,

summa 19 timmar.
Häraf synes, att gymnastiklärarens nndervisningsskyldighet under tiden för de utsträckta 

militäröfningarna ökas med 5 timmar.
Beklagligt är, att gymnastiksalen är så smal och i öfrigt otillräcklig för ett så stort antal 

lärjungar, som Karolinska läroverket har, hvadan en ny och tidsenligt inredd gymnastiksal fram
ställas såsom ett önskningsmål.

3



18 Örebro läroverk.

Tabellarisk uppgift ä antalet lärjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit
i gymnastiköfningarna vid, Örebro högi ’e allmänna läroverk
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Under 15 ar.................. — 1
15 år eller derutöfver : — ; —

1
11

5 1 -
9 li-

_ i 3
G

1
3

4
6

11
__ i

3 i
14

20
50

— i 20
— 1 50

196
276

Summa — 1 12 14 2 - 9 4 10 1 1 17 70 — i 70 472

B. Lärarne.
10. Tjenstgöringskyldighet och undervisningsämnen hafva under höstterminen varit på föl

jande sätt fördelade:
Rektor R. N. O. d:r L. J. PHRAGMEN har undervisat i matematik inom 7: i L. 4, inom 7: 2 

R. 7 och inom 7: 2 L. 4, till samman 15 t:r, samt rättat de matematiska arbetena inom 
7: 2 R.

Lektor R. N. O. d:r K. HARTMAN, tjenstledig. Tjenstförrättande, d:r E. ADLERZ har under
visat i kemi och mineralogi inom 6: 1 R. 2, inom 6: 2 R. 2, inom 7: 1 R. 2 och inom 
7: 2 R. 2, i naturalhistoria inom 6: 1 B. 1, inom G: 1 A 1, inom 6: 2 R. 1, inom G: 2 L. 1, 
inom 7: i R. 2 och inom 7: 2 R. 1, i historia och geografi inom 6: 1 R. 3, i historia inom 
3: a 3 samt i modersmålet inom 6: 1 R. 1, till samman 22 t:r, rättat uppsatserna på mo
dersmålet inom 6: 1 R, granskat ungdomens herbarier inom 6 och 7, vårdat läroverkets 
fysikaliska kabinett och museets botaniska, mineralogiska och pnleontologiska samlingar 
samt varit föreståndare för 6: 1 R.

Lektor R. N. O. d:r A. G. BOGREN har undervisat i grekiska språket, inom 6: 1 7, inom G: 2 3, 
inom 7: 1 4 och inom 7: 2 6 samt i latinska språket inom 7: 1 1, till samman 21 t:r, och 
rättat de latinska skriföfningarua inom 7: 1.

Lektor, utnämd kyrkoherde i Nyköpings östra pastorat, d:r K. F. KARLSON, tjenstledig. Tjenst
förrättande, utnämde lektorn vid läroverket d:r P. G. LYTH har undervisat i latinska språ- 

r. ket inom G: 1 A 5, inom 7: 1 7 och inom 7: 2 8 samt i modersmålet inom 7: 1 R. 2, 
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till samman 22 t:r, rättat de latinska skriföfningarna inom 6: i A och 7: 2 och uppsat
serna på modersmålet inom 7: 1 11. samt varit föreståndare för 6: 1 A.

Lektor d:r A. BELLINDER har undervisat i historia och geografi inom 6: 2 R. 3, inom 6: 2 L. 3, 
inom 7: 1 R 3, inom 7: 1 L. 3, inom 7: 2 R. 3 och inom 7: 2 L. 3 samt i modersmålet 
inom 6: 2 L. 2, till samman 20 t:r, rättat uppsatserna på modersmålet inom 6: 2 L. samt 
varit föreståndare för 7: 2 L.

Lektor teol. kand., utnämd kyrkoherde i Tierps pastorat. d:r E. J. HOLMBERG har undervisat 
i kristendom inom 5 L. 2, inom 6: 1 R. 2, inom 6. 1 A och B 2, inom 6: 2 R. 2, inom
6: 2 L. 2, inom 7: 1 R. 2, inom 7: 1 L. 2, inom 7: 2 R. 2 och inom 7: 2 L. 2 samt i 
hebreiska språket inom 7: 1 1 och inom 7: 2 1, till samman 20 t.r, förrättat morgonbö
nerna och predikat vid de gemensamma gudstjensterna samt varit föreståndare för 7: 1 L. 

Lektor d:r K. H. JACOBSSON har undervisat i modersmålet inom 5 R. 2, inom 5 L. 2, inom
6: 1 R. 1, inom 6: 1 B 1, inom 6: 1 A 1, inom 6: 2 R. 1, inom 7: 1 L. 2, inom 7: 2 
R. 2 och inom 7: 2 L. 2, i filosofi inom 7: 1 R. 1, inom 7: 1 L. 1, inom 7: 2 R. 1 
och inom 7: 2 L. 1 samt i grekiska språket inom 7: 1 2, till samman 20 t.r, rättat upp
satserna på modersmålet inom 7: 1 L. och 7; 2 samt varit föreståndare för 7: 2 R.

Lektor d:r A. E. WIDHOLM har undervisat i franska språket inom 6: 2 L. 4, inom 7: 1 L. 4, 
inom 7: 2 R. 5 och inom 7: 2 L. 4 samt i engelska språket inom 7: 1 L. 3 och inom
7: 1 A 1, till samman 21 t:r, samt rättat de franska skriföfningarna inom 7: 1 L. och 7: 2.

Adjunkt d.-r P. A. W1KANDEB har undervisat i matematik inom 3: b 5, inom 4 R. 5, inom 4 R.
och L. 5, inom 4 L. 5 och inom 5 L. 5, till samman 25 Lr, rättat de tyska skriföfnin
garna inom 4 R. och L. samt varit föreståndare för 4 R. och L.

Adjunkt d:r P. J. HELLBOM, klasslärare i 2: a, har der undervisat i historia och geografi. 5, i 
matematik 5, i naturlära 2, i modersmålet 6 och i tyska språket 7, till samman 25 t:r, 
rättat uppsatserna på modersmålet inom 4 L. samt varit föreståndare för 2: a.

Adjunkt d:r K. J. H. LUND har undervisat i historia och geografi inom 4 R. 5, inom 4 R. och 
L. 5, inom 4 L. 5, inom 5 R. 4, inom 5 L. 4, inom 6: 1 B och A 3 samt i modersmålet 
inom 6: 1 A 1, till samman 27 t:r, rättat uppsatserna på modersmålet inom 6: 1 A samt 
varit föreståndare för 4 R.

Adjunkt d:r K. F. A. LJUNGBERG har undervisat i kristendom, inom 2: a 3, inom 2: b 3, inom
3: a 3, inom 3: b 3, inom 4 R. 2, inom 4 R. och L. 2, iuoin 4 L. 2 och inom 5 R, 2, 
i modersmålet inom 6: 1 B 1 samt i grekiska språket inom 6: 2 4, till samman 25 t: r, 
och rättat uppsatserna på modersmålet inom 6: 1 B.

Adjunkt d:r N. K. W. GELLERSTEDT har undervisat i matematik inom 6: 1 R. 7, inom 6: 2 
R. 7, inom 6: 2 L. 4 och inom 7: 1 R. 7, till samman 25 t:r, rättat de matematiska ar
betena inom 6 R. och 7: 1 R. samt varit föreståndare för 7: 1 R.

Adjunkt d:r F. HÖGBERG, klasslärare i 1: a, har der undervisat i kristendom 3, historia och 
geografi. 4, matematik 4, naturlära 2, modersmålet 5 och tyska språket 6 samt i kristen
dom inom 1: b 3, till samman 27 t:r, rättat uppsatserna på modersmålet inom 4 R. samt 
varit föreståndare för 1: a.

Adjunkt d:r 0. A. IHRE har undervisat i matematik inom 5 R. 5, inom 6: 1 A 3 och inom
6: 1 B 4, i fysik inom 6: 1 R. 3, inom 6: 1 B 1, inom 6: 1 A 1, inom 6: 2 R. 3, inom
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7: i R. 2 och inom 7: 2 R. 3 samt i modersmålet inom 5 R 1, till samman 26 t:r, rät
tat uppsatserna på modersmålet inom 5 R., vårdat läroverkets bibliotek samt varit före
ståndare för 6: 1 B.

Adjunkt A. SANDAHL, tjenstledig. Tjenstförrättande, d:r K. E. TÖRNSTRAND, klasslärare i
3: b, har der undervisat i historia och geografi 5, naturlära 2, modersmålet 6, tyska språ
ket 7, i modersmålet inom 4 R och L. 4 och i välskrifning inom 1: b 1 och 1: a 1, 
till samman 26 t:r, rättat uppsatserna på modersmålet inom 4 R. och L. samt varit före
ståndare för 3: b.

Adjunkt d:r K. F. ELMQVIST har undeivisat i tyska språket inom 5 L. 3, inom 6: 1 R. 2, inom
6: i B 1, inom 6: 1 A 1, inom 6: 2 R. 2 och inom 6: 2 L. 1, i naturlära inom 3: a 2, 
inom 4 R. 2, inom 4 R. och L. 2, inom 4 L. 2, inom 5 R. 2, inom 5 L. 2 och inom
6: 1 R. 1 samt i välskrifning inom 2: b 1 och 2: a 1, till samman 25 t:r, rättat de tyska 
skriföfningarna inom 6: 1 R. och inom 6: 2 R., granskat ungdomens herbarier inom 3, 4 
och 5 samt varit föreståndare för 5 L.

Adjunkt d:r B. G. F. HELLEDAY har undervisat i tyska språket inom 4 R. 4 och inom 5 R. 3, 
i engelska språket inom 4 R. 7 och inom 5 R. 7, i franska språket inom 5 R. 3, till sam
man 24 t:r, rättat de tyska skriföfningarna i 5 R. och 4 R. samt varit föreståndare för 5 R. 

Adjunkt fil. kand. G. A. SUNDBLAD har undervisat i modersmålet inom 4 L. 4, i tyska språket 
inom 4 R. och L. 4 och inom 4 L. 4 samt i latinska språket inom 4 R. och L. 5, inom 
4 L. 8 och inom 6: 1 B 1, till samman 26 t:r, rätlat de latinska skriföfningarna inom
6: 1 B samt varit föreståndare för 4 L.

Adjunkt d:r K. A. 1IEDENSKOG har undervisat i latinska språket inom 5 L. 8. inom 6: 1 B 7, 
inom 6: 1 A 3 och inom 6: 2 8, till samman 26 t.-r, rättat de latinska skriföfningarna 
inom 6: 2 samt varit föreståndare för 6: 2 L.

Adjunkt fil. kand. J. G. SPANGENBERG, klasslärare i 3: a, har der undervisat i geografi 2, 
modersmålet 6, tyska språket " och matematik 5 samt i fysik inom 6: 2 L. 1, inom
7: 1 L. 2 och inom 7: 2 L. 2, till samman 25 t:r, rättat de tyska skriföfningarna inom 
4 L. och varit föreståndare för 3: a.

Adjunkt S. G. WALLSTRÖM har undervisat i engelska språket inom 6: 1 R. 3, inom 6: 1 B 4, 
inom 6: 2 R. 3, inom 6: 2 B 4, inom 7: 1 R. 3, inom 7: 2 R. 3 och inom 7: 2 B 2 
samt i franska inom 6: 1 B 4, till samman 26 t:r, rättat alla engelska skriföfningar i 6 
och 7 samt tillsammans med adj. A. M. Vallström de tyska skriföfningarna i 5 L.

Adjunkt d:r A. M. VALLSTRÖM har undervisat i franska språket inom 5 L. 3, inom 6: 1 R. 4, 
inom 6: 1 A 4, inom 6: 2 R. 4 och inom 7: 1 R. 5 samt i engelska språket i 4 R. och 
L. 7, till samman 27 t:r, rättat de franska skriföfningarna i 7: 1 R. och gemensamt med
adj. S. G. Wallström de tyska i 5 L. samt varit föreståndare för 6: 2 R.

Adjunkt d:r HJ. F. LINDER, klasslärare i 2 b, har der undervisat i historia och geografi 5, ma
tematik 5, naturlära 2, modersmålet 6 och tyska språket 7 samt i modersmålet inom
5 L. 1, till samman 26 t:r, rättat uppsatserna på modersmålet i 5 L. samt varit före
ståndare för 2: b.

Adjunkt d:r K. AHLEN, klasslärare i 1: b, har der undervisat i historia och geografi 4, moders
målet 5, tyska språket 6, matematik 4 och naturlära 2 samt i svenska inom 4 R. 4 och 
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inom 6: 2 R. 1, till samman 26 t:r, rättat uppsatserna på modersmålet i 6: 3 R. samt 
varit föreståndare för 1: b.

Ofningslärare.
1 musik, direktör K. J. LEWERTH tjenstledig. Tjenstförrättande, fanjunkaren vid Kong]. West- 

göta regementes musikkår A. W. JOHANSSON bar undervisat 15 t:r.
I gymnastik, löjtnanten vid Kongl. Nerikes regemente C. L. ERODING har undervisat 19—24 t:r. 
1 teckning, K. O. LINDBLOM har undervisat 28 t:r.

Under vårterminen hafva samma lärare tjenstgjort med oförändrad tjänstgöringsskyldighet. 
Dock må här nämnas, att lektor P. G. Lyth den 1 Maj inträdt såsom ordinarie lärare, samt att 
kyrkoherden E. J. Holmberg från den 1 Maj och d:r E. Adlerz efter lektor Hartmans död den 
19 April vikarierat för lediga lektorsbefattningar.

11. På grund af sjukdom hafva lektor K. Hartman ända till sin död samt adjunkt A. 
Sandahl och musikdirektör K. J. Lewerth under hela läseåret åtnjutit tjenstledighet. Dessutom 
har utnämde kyrkoherden lektor K. F. Karlson för sjuklighet haft tjenstledighet under hela höst
terminen och under vårterminen till den 1 Maj, då han tillträdde sin kyrkoherdebefattning.

12. Såsom vikarier hafva under läseåret tjenstgjort
a) under höstterminen 1883:

D:r E. Adlerz för lektor Hartman med 326 kronor 23 öre i bidrag af statsmedel;
Utnämde lektor P. G. Lyth för lektor Karlson med 365 kronor 38 öre i bidrag af stats

medel;
D:r K. E. Törnstrand för adjunkt Sandahl med 521 kronor 98 öre i bidrag af statsmedel;
Fanjunkaren A. W. Johansson för direktör Lewerth med 241 kronor 43 öre i bidrag af 

statsmedel;
hvarjemte ritläraren i teckning K. A. Lindblom i extra arfvode för höstterminen af stats

medel uppburit 441 kronor 7 öre.
b) under vårterminen 1884:

D.r E. Adlerz för lektor Hartman och efter dennes död för ledig lektorsbefattning med 192 
kronor 58 öre i arfvodesbidrag af statsmedel;

Utnämde lektor P. G. Lyth för lektor Karlson till den 1 Maj utan bidrag af statsmedel;
Kyrkoherden E. J. Holmberg för ledig lektorsbefattning från den 1 Maj med 138 kronor 

89 öre i arfvodesbidrag af statsmedel;
D:r K. E. Törnstrand för adjunkt Sandahl med 358 kronor 6 öre i arfvodesbidrag af stats

medel ;
Fanjunkaren A. W. Johansson för direktör Lewerth med 285 kronor 14 öre i arfvodesbi

drag af statsmedel.
Tillägg till förra årets redogörelse.
I extra arfvode för vårterminen 1883 har läraren i teckning K. A. Lindblom af statsmedel 

uppburit 575 kronor,
13. I föregående redogörelse omnämdes lektor d:r K. F. Karlsons utnämning till kyrko

herde i Nyköpings östra m. fl. församlingar. Då han nu efter att hafva för skötande af sin helsa 
åtnjutit tjenstledighet under hela detta läseår den 1 Maj tillträder sitt pastorat, tillåter jag mig 
uttala mitt hopp, att de skyldigheter, hans befattning ålägger honom, måtte medgifva honom att 



22 Örebro läroverk.

afsluta och ordna de mångåriga förarbeten, han nedlagt på fortsättandet af sina »Blad ur Örebro 
skolas historia», och sålunda ytterligare öka den tacksamhet, som alla läroverkets vänner hysa för 
det, som han hittills hunnit offentliggöra.

Den 6 September 1883 utnämdes lektor d:r E. J. Holmberg till kyrkoherde i Tierps pa
storat, som af honom tillträdts den 1 Maj innevarande år, ehuru kyrkoherden Holmberg efter hos 
Upsala domkapitel sökt och beviljad tjenstledighet åtagit sig att till terminens slut såsom vikarie 
uppehålla den sålunda lediga lektorsbefattningen. De 6 år, under hvilka kyrkoherden Holmberg 
tjenstgjort vid läroverket, skola både hos lärare och lärjungar förvaras i tacksam erinran.

Men ej blott till följd af vunnen befordran har lärarekretsen glesnat. Under tårar hafva lärare 
och lärjungar för några dagar sedan stått samlade kring en graf, som inneslöt stoftet af den i 
vetenskapligt hänseende kanske mest framstående bland alla, som tillhört detta läroverks lärarekår. 
Lektor Karl Hartman var den förste lektorn i naturalhistoria, fysik och kemi vid Örebro läroverk, 
och hans namn hade snart i 25 år varit förenadt med läroverkets. En skildring af hans betydelse 
såsom lärare och vetenskapsman torde väl med visshet kunna motses från någon af de många, 
som delat hans mödor. Här må endast tilläggas, att lektor Hartman på grund af sjukdom haft 
tjenstledighet under nära tre terminer, då han den 19 April 1884 afled.

Deremot hafva de båda lärarebefattningar, som i föregående redogörelse uppgåfvos vara lediga 
den 1 Maj 1883 sedan dess blifvit tillsatta. Den 29 Maj 1883 utnämdes till lektor i latin och 
grekiska d:r Per Gustaf Lyth och den 27 Juni till gymnastiklärare löjtnanten vid Kongl. Nerikes 
regemente Karl Lennart Eroding. De utnämde hafva på begäran om sig meddelat följande 
biografiska notiser.

Pehr Gustaf Lyth, född i Visby den 6 Mars 1848. Föräldrarne voro konrektor J. E. Lyth 
och Anna Gahne. Genomgick Upsala katedralskola, der afgångsexamen aflades 1867, och promo
verades till fil. doktor 1875; har tjenstgjort såsom vik. adjunkt vid Upsala högre allmänna läro
verk v. t. 1872 och läsåret 1873—74; vid Upsala privata elementarläroverk såsom hufvudlärare 
i latin v. t. 1875—h. t. 1877 och samtidigt vid Fjellstedtska skolan i Upsala såsom hufvudlärare 
i latin och grekiska; såsom hufvudlärare i latin vid Stockholms Ateneum h. t. 1877—v. t. 1881; 
såsom extra lärare vid Stockholms högre realläroverk läsåret 1881 — 82 och vid Visby högre all
männa läroverk såsom vikarierande adjunkt läsåret 1882—83; utnämd till lektor i latin och 
grekiska vid karolinska läroverket i Örebro den 29 Maj 1883 och har såsom vik. lektor tjenst
gjort derstädes från detta läsårs början till 1 Maj innevarande år. Från trycket utgifna skrifter: 
Gaius Valerius Catullus. Ett literaturhistoriskt utkast. Upsala 1875. Imperium och potestas en
ligt Lange och Mommsen. Upsala 1876. Lärobok i romerska antiqviteter. Upsala 1877. Latin
ska språkets tempus- och moduslära. Stockholm 1878. Liviansk extemporaliebok. Stockholm 1880. 
Processen om Verginia, i Pedagogisk tidskrift 1881. Det Homeriska Grekland. En handbok vid 
läsningen af Homeros. Stockholm 1881. Dc usu præpositionis per apud Livium libri quattuor. 
Libri secundi prior pars. Stockholm 1882. Geijer som fosterländsk skald. Visby 1883. Det 
republikanska Rom. Handbok i romersk fornkunskap. Visby 1883. De usu præpositionis per 
apud Livium ejusque aliquot synonymarum subjunetis thesibus de Homero, Tegnér, Runeberg. 
Visby 1883. De latinska verbens att-konstruktioner. Stockholm 1884. Ar sedan den 1 Decem
ber 1883 redaktör af Örebro Tidning och sedan Januari innevarande år redaktör och ansvarig ut- 
gifvare af Minerva, tidning för Sveriges ungdom.
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Carl Lennart Fröding, född den 20 Juni 1853 i Elfsbacka församling- af Vermlands län, 
fadern kontraktsprost; blef kadett vid Kungl. krigsskolan å Carlberg den 7 Juni 1870, aflade 
derstädes officersexamen den 30 September 1873, utnämdes i nåder till underlöjtnant vid Kungl. 
Elfsborgs regemente den 10 Oktober 1873, transporterades till underlöjtnant vid Kungl. Nerikes 
regemente den 13 Mars 1874, genomgick 1874—76 Kungl. gymnastiska centralinstitutet och aflade 
examen, blef vårterminen 1876 biträdande gymnastiklärare vid nya elementarskolan i Stockholm, 
genomgick och aflade examen vid skjutskolan å Rosersberg 1876, har från den 27 September 
1876 till och med vårterminen 1883 af domkapitlet i Strengnäs förordnats dels till biträdande, 
dels till tillförordnad gymnastiklärare vid högre allmänna läroverket i Örebro, sedan höstterminen 
1876 gymnastiklärare vid tekniska elementarskolan i Örebro, utnämdes i nåder till löjtnant vid 
Kungl. Nerikes regemente den 2 Juli 1880 och utnämdes den 27 Juni 1883 till gymnastiklärare 
vid högre allmänna läroverket i Örebro.

I sammanhang med nyss omtalade förändringar inom lärarnes krets torde här böra omnämnas 
att H. H. Eforus, sedan landshöfdingen m. m Per Aæel Bergström, som nu i 5 år haft den hög
sta tillsynen, här på platsen, öfver läroverket, på grund af ännu vigtigare uppdrag afsagt sig 
denna befattning, hehagat den 16 Februari innevarande år till läroverkets inspektor förordna kon
traktsprosten m. m. d:r E. J. Keijser. .Då allmänna uppdrag fortfarande hålla herr laudshöfding 
Bergström aflägsnad från vårt samhälle, får jag begagna detta tillfälle att till honom framföra 
lärares och lärjungars varma tacksamhet för den kärlek, han egnat läroverket, och för de många 
prof på hans personliga välvilja, som vi alla fått erfara.

14. Den 1 Maj 1884 voro två lektorsbefattningar, en i kristendom och hebreiska, en i 
naturnlhistoria och kemi, lediga vid läroverket.
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C. Lärjungarne.

Lärjungarnes antal höstterminen 1883.

Klass.

Gemensam ma 
linien Reallinien

Latinlinien Summa
Total

summa.
med 

grekiska
utan 

grekiska
rande.

tran- 
varande.närv. frånv. närv. frånv. närv. frånv.

närva

1......... 57 1 — — — — — 57 1 58
2.............. 58 2 — — — — — 58 2 60
3.............. 62 7 — — — — — 62 7 69
4............. — 42 5 — 36 3 78 8 86
5............. — 22 8 — 36 2 58 10 68
6: 1 ... . —. — 13 4 17 20 2 50 6 56
6: 2 ... . — 15 1 14 20 2 49 3 52
7: 1 ... . — — 12 2 13 15 2 40 4 44
7: 2 ... . — — 11 1 7 11 1 29 2 31

Summa 177 10 115 21 51 138 12 1 481 43 524

Af 481 närvarande lärjungar tillhörde således 177 eller 36,a procent den gemensamma, 115 
eller 23,9 procent den reala och 189 eller 39,3 procent den klassiska linien. Af de 117, som 
tillhörde latinlinien inom klasserna 6 och 7, läste 51 eller 43,6 procent grekiska.

Lärjungarnes antal vårterminen 1884.

Klass.

I Gemensamma 
linien Reallinien Latinlinien Summa

Total
summa.

med 
grekiska

närva

utan 
grekiska

rande.
från

varande.I närv. frånv. närv. frånv. närv. frånv.

1............. 57 2 — — — — 57 2 59
2............. 58 1 — — — — 58 1 59
3............. 62 6 — — — — 62 6 68
4.............. — — 40 6 — 34 4 74 10 84
5............. — — 21 5 — 37 1 58 6 64
6: 1 ... . 1 — — 13 2 15 20 2 48 4 52
6: 2 . . . . 1 — — 15 1 14 20 1 49 2 51
7: 1 ... . -- — 12 1 13 14 2 39 3 42
7: 2 ... . — — 11 1 7 9 — 27 1 28

Summa 177 9 112 16 49 134 10 472 35 507

Af 472 närvarande lärjungar tillhöra således 177 eller 37,5 procent den gemensamma, 112 
eller 23,? procent den reala och 183 eller 38,s procent den klassiska linien. Af de 112, som 
tillhöra latinlinien inom klasserna 6 och 7, läsa 49 eller 43,a procent grekiska.
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18. Under höstterminen 1883 hafva af 13 lärjungar i sjunde nedre klassen, som deltagit i 
undervisningen i grekiska språket, 3 tillika begagnat undervisningen i både hebreiska och engelska 
och de återstående 10 undervisningen i engelska, men icke i hebreiska, samt af 7 i sjunde öfre 
klassen 2 läst både hebreiska och engelska och 4 engelska, men icke hebreiska.

19. Uppgift om antalet af de lärjungar, som deltagit i nedan nämda 
öfningar höstterminen 1883.

g Lärjungar soni deltagit i

S3
Teck ning a ai

G
ym

i 
peno 
cirkl 

i 
J

; Sarsk 
i ninga 
1 laret

Klass och Linie.
O

S3« g
<t>

lasti 
foin; 
ilar« 
uni

ilda 
r en den18

es! era D -i ~ -
C* D cw

o
Oq es

B* c
och 

tr enl 
den 

:866.

© l^aq Ö

» S

1 ........................... 57 57 — 57 1 51 —

2 ........................... 58 58 — 56 2 50 —

3 ........................... 62 62 — 58 4 56 —

R. 4 ........................... 42 42 — 27 3 40 —

L. 4 ........................... 36 — 9 31 3 30 —

R. 5 ........................... 22 22 — 8 3 19 16 «

L. 5 ........................... 36 — 5 21 2 30 28
R. 6 1 ................................. 13 13 — 7 1 13 13
L. 6 1 .................................. 37 20 — 9 3 31 27
R. 6 2 .................................. 15 15 — 4 3 11 11
L. 6 2 .................................. 34 20 — 12 6 28 28
R. 7 L .................................. 12 12 — 3 1 11 11
L. 7 1 .................................. 28 15 — 9 3 20 20
R. 7 2 .................................. 11 11 — 6 — 11 —

L. 7 2 .................................. 18 11 — 6 2 13 —

■ O Gemensamma linien 177 177 — 171 7 157
eS 
s Reallinien............. 115 115 — 55 11 105 51
ssCO Latinlinien .... 189 66 14 88 19 152 103

Summa ; 481 358 14 314 37 414 154
20. Lärjungarne i första klassen hafva i allmänhet för hvarje dag haft 2 hemlexor, i andra, 

tredje och fjerde realklassen 2 ä 3 samt i de öfriga klasserna 3. Med inberäkning af den tid, de 
utöfver de i högsta klasserna föreskrifna månadslofven i hemmen egna åt sina skriftliga arbeten, 
och efter lika fördelning af veckans arbete på de 6 hvardagarna tyckas lärjungarne åt hemarbetena 
egna i första klassen 1 l/2 timme, i andra 1 ’ tredje 1 3/4, i fjerde realklassen 2 i
fjerde latinklassen 2 1/2 ä 3, i femte realklassen 3, i femte latinklassen 3, i sjette nedre realklassen
3 i sjette nedre latinklassen 3, i sjette öfre realklassen 3, i sjette öfre latinklassen 4 */2< *
sjunde nedre realklassen 3 1 2 och i sjunde nedre latinklassen 3 */2 å 4. För afgångsafdelningen
kan ingen siffra angifvas

4
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21. Rörande helsolillståndet bland ungdomen har skolans läkare, förste bataljonsläkare» 
med lic. A. P. H. Eckman afgifvit följande yttrande:

»Under vårterminen har antalet sjukdomsfall varit större än under höstterminen, beroende på 
en epidemi af påssjuka. Af öfriga sjukdomar under det gångna läseåret må nämnas: halsfluss, 
luftrors- och ögonkatarrer samt 3:ne fall af lunginflammation, af hvilka senare ett, särdeles svår- 
artadt, inträffat så nyligen, att utgången af detsamma, då denna uppgift nedskrifves, ännu är 
oviss. För öfrigt hafva sjukdomsfallen i allmänhet varit af lindrigare art.»

Skolans läkare uppbär ur materiel kassan ett årligt arfvode af 250 kronor.

Vårterminen 1883.

i i

$

Klass och Linie.

1 Lärjungar, flyttade till nedan 
i nämda klasser

Lärjungar, tillhörande 
nämda klasser den : 
bruari (så väl när

frånvarande).

nedan 
Fe-

som

Lärjungar, afgångne 
från läroverket i ne

dan nämda klasser

efter att hafva tillhört närmast 
lägre klass af samma linie 

följande antal terminer

frän andra linien.
Q

var i klassen från föregående 
term

in.

Flyttade 
till klassen 
på grund 
af beslut

Inskrifne under term
inen.

Sum
m

a.

från term
inens början till 

i och m
ed 31 Januari.

från och m
ed 

1 Februari 
till term

inens slut.
under nästföljande m

ellan- 
term

in.

J 
Sum

m
a.0. 1. 2. 3. 4. 5 

eller 
flere.

vid föregående 
term

inens slnt.
vid vårterm

inens 
början.

i 1........................... — — — — _ _— — 45 — — 2 47 — — 4 4
1 2........................... — — — — — — — 59 — — — 59 — 1 2 3

3........................... — — — — — — — 97 — — — 97 — 1 12 13
R. 4........................... — — — — — — — 34 — — — 34 —. — 7 7
L. 4........................... — — — — — — — 39 — — 1 40 — — 1 1
R 5........................... — 1 — — — — — 27 — 1 — 28 — — 8 8
L. 5........................... — — — 1 — — — 31 — 1 — 32 — — 3 3
R 6: i .................... — — — — — — — 21 — — — 21 — — 2 2
L. 6: i .................... — — — — — — — 45 — — — 45 — 1 8 9
R 6: 2 .................... — — — — — — — i 17 — — — 17 — — 2 2
L. 6: 2 .................... — — — — — — — i 31 — — — 31 — — 2 2
R 7: 1 ..................... — — — — — — — 11 — — — 11 — — 2 2
L. 7: i . . ............. — — — — — — — 1 24 — — — 24 — — 2 2
R. 7: 2 .................... — — — — — — — 18 — — — 18 — — 13 13
L. 7; 2 .................... — — — — — — — 1 30 — — — 30 — — 26 26

• O Gemensamma linien — — — — — — — I 201 — — 2 203 — 2 18 20
<8 s Reallinien............. — 1 — — — — — 128 — 1 — 129 — — 34 34

[S
un

:

Latinlinien .... — — — 1 — — — 200 — 1 1 202 — 1 42 43
Summa — 1 — 1 — — -1 529 2 3 534 — 3 94 97
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Höstterminen 1883.

Klass och Linie.

!

Lärjungar, flyttade till nedan 
nämda klasser

Lärjungar, tillhörande nedan 
nämda klasser den 15 Sep- Lärjungar, afgångne ; 

från läroverket i ne-1 
dan nämda klasser :tember (så väl 

frånvarai
när- som 

de).

efter att hafva tillhört närmast 
lägre klass af samma linfe 

följande antal terminer

från andra linien.
1_____________________________

Q
var i klassen från föregående 

term
in.

Flyttade 
till klassen 
på grund 
af beslut

Inskrifne under term
inen.

Sum
m

a.

1 
från term

inens början till 
1 

och m
ed 

14 Septem
ber.

från och m
ed 15 Septem

ber 
till term

inens slut.
I 

under nästföljande m
ellan- 

1 
term

in.

} 
Sum

m
a.

0. 1. 2. 3. 4. 5 
eller 
flere.

* 
vid föregående 

1 
term

ins slut.
vid höstterm

inens 
början.

1........................... — — — — — — — 7 — — 51 58 — — — --- !
o — 2 26 — 8 — — 14 29 7 10 60 — — 1 1 i
3........................... — — 35 — 7 — — 19 33 9 8 69 — — o 2;

R. 1........................... — — 26 — 10 — —. 10 26 10 1 47 — — 2 2 '

I- *........................... — — 27 — 2 — — 9 23 6 1 39 —— — — —
R. 5........................... — — 16 — 1 — — 12 14 3 1 30 — — 4 4
L. 5........................... — — 28 — 2 — — 5 25 5 3 38 — — — —

R. 6: i .................... — 1 6 — 1 — — 7 5 3 2 17 — — 2 2
L. 6: 1 .................... — — 23 — 1 — — 8 20 4 7 39 — 2 — 2
R. 6: 2 .................... — — 11 — 1 — — 3 8 4 1 16 — —- — —
L. 6: 2 .................... — — 23 — 5 — — 7 26 2 1 36 — 1 —

R. 7: i .................... — — 11 — 1 — — 2 10 2 — 14 — — — —
1 L. 7: ! .................... — — 22 — — — — 7 15 7 1 30 . — — — 1

— 1
R. 7: 2 .................... — — 6 — 1 — — 5 3 4 — 12 — — 1 11
L. 7: 2 .................... — — 15 — — — — 4 12 3 — 19 i — — 3 3 1

i2 Gemensamma linien — 2 61 — 15 — — 40 62 16 69 187 1 — — 3 3 i
g Reallinien............. — 1 76 — 15 — 39 66 26 5 136 — — 9 9;
B Latinlinien.............O) — — 138 — 10 — 40 121 27 13 201 ! — 3 3 6 j

Summa 1 — 3 275 — 40 — - 119 j249| 69 J 87 524 1 — 3 15 18 :

23. Af under läseåret vid läroverket inskrifne 87 lärjungar hafva 30 orut bevistat folk-
skolor, 22 annat offentligt läroverk och 3 c haft enskild undervisning.

24. Under vårterminen 1883 aflades godkänd afgångseæamen af följande lärjungar i sjunde

1) å klassiska linien: 
Erik Almstedt,
Anders Andersson, 
Erik Bergensköld, 
Arvid Bäckström,

öfre klassen:
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Erik Danielsson, 
Valfrid Gevert, 
Bengt Gyllander, 
Linus Hedborg, 
Oskar Kjellberg, 
Fredrik Klingberg, 
Karl Klingberg, 
Filip Lang, 
Alfred Lundqvist, 
Wilhelm Möller, 
Hjalmar Möllerberg, 
Otto Norberg, 
Axel Nyrén, 
Karl Nyström, 
Rikard Rydberg, 
Gustaf von Schulzeuheim, 
Per Sjöstedt, 
Viktor Spangenberg, 
Harald Söderman, 
Hjalmar Tideström, 
Gustaf Tägtström, 
Georg Öman; summa 26;

2) å reala linien: 
Wilhelm Bäckliu, 
Knut Cassel, 
Magnus Dahlander, 
Ernst Fægersten, 
Gustaf Fröman, 
Uno Grönvall, 
Wilhelm Gumælius, 
Hugo Hammarén, 
Elias Holmsten, 
Halfdan Liander, 
Karl Ringholm, 
Erik Rosenqvist, 
Olof Venström; summa 13.

Under höstterminen aflades godkänd af gångsexamen af följande lärjungar i sjunde öfre klassen: 
1) å klassiska linien: 

Ivar Fallenius, 
Oskar Larsson; summa 2;

2) å reala linien: 
Nils Djurklou; summa 1.
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25. Under vårterminen 1883 och vid dess slut liafva i öfrigt följande lärjungar lemnat 
läroverket:

i kl. 1 Karl Eriksson (till landtbruk),

» » 2

» » 3

» » 4 R.

Erik Persson (till landtbruk), 
Torsten Gumælius (till Ivk i Stockholm), 
August Karlsson (till landtbruk);
Arvid Pettersson (f den 28 Mars 1883), 
Herman Gripenberg (f den 27 Juli 1883), 
Emil Maury (till Stockholms realläroverk); 
Karl Schönaich (till yrke), 
Georg Göthlin (till landtbruk), 
Bengt Törnblom (till landtbruk), 
Axel Christiernsson (till kontor), 
Albert Norling (till folkskollärareseminarium), 
Ivar Berg (till Nora pedagogi), 
Gunnar Berg (till Nora pedagogi), 
Jon Callander (till fabrik), 
Rudolf Engvall (på bruk), 
Johan Eriksson (till landtbruk), 
Karl Hellström (till yrke), 
Tor Molinder (till Ivk i Stockholm), 
Albin Falk (till yrke);
Hjalmar Bergman (till handel),

» » 4 L.

Karl Grönvall (till handel), 
Ernst Selin (till handel), 
Helge Rydberg (till bruk), 
Albin Eriksson (till landtbruk), 
Wilhelm Danielsson (till Arboga Ivk), 
Hjalmar Hermansson (till handel); 
Gustaf Grönfeldt (till Streuguäs Ivk);

» ” 5 R. Hugo Larsson (till bergsbruk),

w » 5 L.

Erik Liander (till posten), 
Edvard Eländer (till yrke), 
Emil Thoresson (till yrke), 
Anton Halldin (till härv. tekn. Ivk), 
Per Wetterberg (till härv. tekn. Ivk), 
Hugo Evers (till Stockholms realläroverk), 
Sten Eriksson (på kontor);
Karl Gyllander (i handel),

» » 6: i R.

Gabriel Hedengren (till Stockholms norra latinläroverk), 
Edvard Cederlund (till Hernösands Ivk);
Arvid Pettersson (till handel),
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Josef Pettersson (till landtbruk);
i kl. 6: i L. Herman Möllerberg (till landtbruk), 

Klas Eriksson (till bergsbruk), 
Erik Röing (till handelsinstitut), 
Karl Andersson (till apotek), 
Johan Grönfeldt (till Strengnas Ivk), 
Edvard Sander (till apotek), 
David Thorsell (till harv. tekn. Ivk), 
Paul Tronét (till jernväg), 
Magnus Wickenberg (till bokhandel);

» 6: 2 R. Birger Rydberg (på kontor), 
Anton Norrsell (till landtbruk);

» 6: 2 L. Karl Lewerth (till enskilda studier), 
Afze Afzelius (till Ivk i Stockholm);

i) » 7: 1 R. Emil Samuelsson (vid jernväg), 
Albert Hedborg (till landtbruk);

» » 7: i L. Torsten Boman (till landtbruk), 
Josef Oberneder (till handelsinstitut).

Under höstterminen 1883 och vid dess slut hafva följande lärjungar lemnat läroverket
i kl. 2 Karl Eriksson (till praktiska skolan i Kristinehamn);
» » 3 Karl Lindeberg (till handel), 

Elis Sandberg (till handel);
>i » 4 R. Anders Vatz (till landtbruk), 

Karl Andersson (till landtbruk);
» » 3 R. David Johansson (f den 13 Maj 1884), 

Kasimir Lewenhaupt (f den 16 Februari 1884), 
Verner von Schulzenheim (till landtbruk), 
Severin Johansson (till harv. tekn. Ivk);

» » 6: 1 R. Karl Lofgren (till harv. tekn. Ivk), 
Karl Ohman (till enskild undervisning);

» » 6: i L. Siggart Lindstedt (till sjös), 
Frans Zenk (till fabrik);

» » 6: 2 L. Axel Kallstenius (f den 10 Oktober 1883);
D » 7: i L. Ralf Evers (till handelsinstitut);

» 7: 2 L. Anders Yngström (till bruk).

26. Vid afslutandet af vårterminen 1883 utdelades till lärjuugarne i stipendier 2 507 kro
nor, i bokpremier 398 kronor 45 öre samt i penningebelöningar 190 kronor 50 öre eller sam- 
manlagdt 3 095 kronor 95 öre.

27. Af 482 under höstterminen 1883 närvarande lärjungar (1 infann sig dock först efter 
den 15 September och är derför i öfrigt ej upptagen såsom närvarande) hafva
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vedkassan har båda terminerna utgjort 3 kronor.

»

»

D. Undervisningsmateriel.
28. Samlingen af fysikaliska instrument liar under läseåret förstärkts genom inköp till ett 

belopp af 513 kronor 50 öre, hvarjemte till den naturhistoriska samlingen inköpts en mindre 
samling kranier och för målskjutningsöfningarna 4 nya salongsgevär af Husqvarna modell.

Till samlingarna hafva under läseåret förärats följande gåfvor.

Biblioteket.
som vårdas af adjunkten Ihre och hålles öppet onsdagar kl. 11 —12, egde vid förra årets 

redogörelse 8 690 volymer och har under året tillväxt med 50 volymer dels 
genom inköp dels genom följande gåfvor.

Blomqvist, G., litteratör: Handbok för resande i Örebro.
Boström, J. C., snickarålderman: Alla Riksdagars och mötens besluth ifrån 1521, ntgifna af Stiernman, 

Stockh. 1728.
Brandt, Knut, lärjunge vid Ivkt: Den klassiska fornålderns Hjeltesagor af G. Schwab i 2 band, Stockh. 

1840. Några Minnesblad af J. M. Rosén, Stockh. 1877.
Elgérus. D. J., fabrikör: Protokoller hållna vid allmänna Reformmötet i Örebro 1849. Carl XII:s Bref- 

vexling med Ulrika Eleonora. Stockh. 1832.
Guinælius, Arv., boktryckare: Riksdagstryck för 1882, nemligen Kamrarnes protokoll jemte B.hang, utgö

rande 22 volymer.
Gumælius, L., doktorinna: Minnesteckning öfver G. W. Gumælius.
Hoffman, J. D., rådman i Nora: Förtecknmg på Örebro trivial-scholas lärjungar 1790 och 1791.
Johanson, J. J., bokhållare i Göteborg: Åtskilliga äldre böcker hufvudsakligast af medicinskt innehåll i 

omkring 20 volymer.
Lindbergsson, Sofia, fru: Den svenska Argus för 1733 och 1734.
Rosenlind, Fr., fabrikör: Tidning för spridning af Stenografi, årg. 1883.
Statsverket, Kongl. svenska: Bidrag till Sveriges officiella statistik, årsberättelser delvis 1880 —1883. Äl

dre d:o, Sverige 1571 af H. Forssell. Kjellerstedts karta öfver Vesterbotten, 2:dra delen i 4 blad. 
Allmänna kyrkomötets protokoll 1883 med Bihang. Gustaf I:s Registratur 8,a och 9,i. Svenskt 
Diplomatarium från 1401, del. 2 h. 3. Meddelande från Sv. Riksarchivet, h. 7. Fornskriftsäll- 
skapets samlingar, h. 81—82. Linnström, svenskt Boklexikon, h. 47—56. Baltzer, Hällristnin
gar från Bohuslän, h. 3 — 5. Texten till Dahlbergs Suecia antiqua, arken a—o.

Universitet, Kongl. norske: Äarsberetning for 1881 —1883. Universitets og Skole Annaler 18 og 19. Skole
væsenets tilstand 1874—79. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, bind 27 och 28, 1.2. Die 
Silurischen Etagen 2 u. 3 im Kristianiagebiet von Brogger. Silurfossiler og pressede Konglome
rater i Bergenskifrene af Reusch. Die Anærnie von Laache. Caspari, Kirchenhistorische Anecdo- 
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ten. 1. Dietrichsen, Antinoos, Eine Kunstarchæologische Untersuchung. Die Lateinische Partikel 
Ut von Dahl. Myntfundet fra Græslid i Tbydalen, beskrevet af Stenerzen. Norges officielle 
Statistik.

Vetenskapsakademien, svenska: Bihang till dess handlingar, band 7. i och 2, 8, 1. Öfversigt af dess för
handlingar, årg. 1839. Lefnadsteckningar öfver akademiens ledamöter, band 2. Meteorologiska 
iakttagelser i Sverige, band 21, 1879.

Zetterlund, C. G., direktör: Redogörelse för Örebro kemiska och frökontrollstation åren 1878—82. On 
Scandinavian Seed and Corn 1883, Om Potatisodling. Betydelsen af ett rent vatten af d:r In 
de Beton.

Samlingen, af mynt och minnespenningar m. m.
Andersson, A., stud, vid Ivkt: silfver, Karl XI:s 2 mark 1671 och 5 öre 1691.
Berger, W., stud, vid Ivkt: silfver, falsk judisk schäkäl; koppar. 6 europeiska, 1 asiatiskt, 2 amerikanska 

mynt och 1 tysk spelpenning; brons, ett mynt slaget i Alexandria under kejsar Probi 6:te rege
ringsår, ett mynt slaget i Byzans under kejsar Justiniani 12:te regeringsår och 2 asiatiska mynt; 
tenn, ett falskt mynt å 5 lire 1876 och ett falskt mynt å 2 francs 1869; pappersmynt, ett å 50 
centesimi för Italien och ett å 10 kreuzer för Österrike.

Bestyrelsen för industriutställningen i Örebro 1883: silfver, belöningsmedalj för industri och hemslöjd vid 
utställningen i Örebro 1883.

Carlstrand, P. D., landtbrukare på Kartorp i Tysslinge: 2 mindre svenska kopparmynt.
Eklöf, K., stud, vid Ivkt: silfver, 2 danska mynt; nickel, 1 nordamerikanskt mynt; koppar, 6 svenska och 

8 utländska mynt; messing, fransk spelpenning.
Elgérus, D. J„ fabrikör i Örebro: 7 franska assignationer från första republikens tid.
Gumælius, K. A., boktryckare i Örebro: silfver, Karl XIL-s 2 daler silfvermynt eller 4 karoliner 1718; brons, 

den större medaljen öfver Upsala universitets 400-åriga tillvaro 1877.
Gumælius, O., grufingeniör, Rocklunda: silfver, 1 svenskt och 1 holländskt mynt; koppar, 2 holländska mynt. 
Gyllander, H., stud, vid Ivkt: silfver, j- real 1880 från republiken Guatemala; brons, ett kinesiskt mynt. 
Holst, H., major, Örebro: silfver. litet medeltidsmynt från Visby, svenskt 5 öre 1719, 10 öre 1739, min

nespenning öfver biskop M. Lehnberg, spelpenning vid drottning Lovisa Ulrikas hof; messing, falskt 
5 öre 1707.

Jansson, L. E., hemmansegare i södra Billinge: ett danskt silfvermynt.
Johansson, M., från Örebro: silfver, Kristinas 1 öre 1635.
Karlson, K. F., kyrkoherde i Nyköping: riksgäldskontorets sedel å 12 schillingar, daterad Stockholm 17 

Nov. 1798.
Möller, W., f. d. stud, vid Ivkt: koppar, en amerikansk pollett.
Onämd, Örebro: 10 kronor att använda till inköp af mynt för samlingen. De inköpta mynten äro: Kristi

nas Riga solidus 1645, liffländsk solidus 1647, Karl X Gustafs Riga solidus 1655, liffländsk 
solidus 1657, pomersk doppelschilling 1660, Karl XI:s pomersk doppelschilling 1669, Karl XIV 
Johans 1 skilling 1825 (med små kronor).

Samuel, R., fröken, Örebro: tenn, minnespenning öfver industri- och konstutställningen i Kristiania 1883.
Svenska akademien: dess minnespenning i silfver för 1883 öfver G. C. von Döbeln.
Svenska vetenskapsakademien: dess minnespenning i silfver för 1884 öfver G. af Klint.
Södermanlands, Vestmanlands och Örebro läns hushållningssällskap: silfver, dess belöningsmedalj vid landt- 

bruksmötet i Örebro 1883.
Tibell, M., kamrer på Hellby: koppar, minnespenning öfver v. landshöfdingen i Skaraborgs län K. I. M. 

Ehrenborg; pappersmynt, 50 kopek för Finland och sedel å 2 polska gyllen eller 30 kopek, ut
färdad af välfardssällskapet i Lublin enligt beslut af 26 Okt. 1861.

Urval från Östbergska myntsamlingen i nationalmuseum: Norge, 2 silfvermynt; Danmark, 3 silfvermynt-, 
Holland, 2 kopparmynt; Belgien, 1 silfvermynt; England, 1 mynt af guld, 1 af silfver, 1 af bly; 
Frankrike, 1 mynt af guld, 6 af silfver, 5 af koppar; Schweiz, 2 mynt af silfver; Polen, 1 mynt af 
silfver; Ryssland, 2 mynt af silfver, 1 af koppar; Mexiko, 1 silfvermynt. Dessntom har riksanti- 
qvarien H. O. Hildebrand gifvit det löftet att hitskicka återstoden af den Östbergska myntsamlin
gen för att derur göra urval för läroverkets myntsamling; men detta löfte har ännu icke blifvit 
uppfyldt.
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Zetterlund, K. G., direktör, Örebro: silfver, 2 tyska 
3 tyska och 3 holländska mynt.

och 2 holländska mynt; nickel, 2 tyska mynt; koppar,

Samlingen af fornsaker.
Pahlgren, A., stationsinspektor: verktyg af sten, funnet af honom sjelf i närheten af Gusselby station och 

öfverlemnadt till läroverket genom herr A. A. Kammler.
Ölnnd, Ivar, stud, vid Ivkt: en inom glas och ram infattad mönsterduk, sydd 1726 af llegina Ulrika Split, 

då 11-årig.

E. Läroverksbyggnader och InredningsmaterieL

29. Under laseåret hafvn rummen n:ris 17 och 18 i gamla läroverkshuset (se redogörelsen 
för 1880) panelerats och oljemålats, hvarjemte n:o 18 försetts med ny inredningsmateriel.

F. Ekonomiska förhållanden.

31. Uppgift om nedan nämda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1883.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll
ning vid 

årets 
början.

Summa 
in

komster.

Skuld 
vid 

årets slut.
Summa.

Skuld 
vid 

årets 
början.

Summa 
utgifter

Behåll
ning vid 

årets slut.
Summa.

Byggnadsfonden............................... 4072,8 8 3787,9 5 558,5 5 8419,3 8 — 1782,06 6637,32 8419,3 6

Ljus- och Vedkassan..................... 3436,3 a 3296,0 0 — 6732,86 — 3184,0 4 3548,3 2 6732,5 6

Biblioteks- och Materielkassan . . — 4454,5 0 1134,8 7 5589,3 7 2046,4 7 3542,9 0 — 5589,3 7

Premie- och Fattigkassan.............. 2206,17 577,2 7 — 2783,4 4 — 593,95 2189,4 9 2783,44

Stipendiekassan ................................... 52099,4« 3274,41 84,4 2 55458,2 9 39,6 2 2857,00 52561,6 7 55458,2 9

Summa 61814,8? 15390,13 1777,84 78982,84 2086,09! 11959,9 5 64936,9 0 78982,a 4!

Från H. H. Eforus har undertecknad haft glädjen mottaga följande till H. 11. Eforus stälda 
nådiga skrifvelse.

Till Eforus i Strengnås Stift, Biskopen och Kommendören A. T. Strömberg.
Med anledning af H. K. H. Hertigens af Nerike den 2G:e Januari innevarande år med heder 

aflagda mogenhetsexamen skänker Jag till -Orebro Högre Elementarläroverk Fyratusen (4000) kronor, 
nf hvilkas årliga afkastning ett stipendium bör tilldelas en yngling, som der med matnritetsexameu 
fullbordat sina studier samt är medellös, flitig och framstående såväl genom sitt uppförande som 
kunskaper. Om de närmare bestämmelser, hvartill denna gåfva kan gifva anledning, inväntar Jag 
ett till Mitt godkännande från Eder inlämnadt förslag.

På det att redan i år detta stipendium må kunna utdelas, bör vid vårterminens slut 200 
kronor från Min Hofförvaltning reqvireras.

Stockholms slott den 26 Januari 1884.
OSCAR.

5
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De i den uddiga skrifvelsen omnämnda närmare bestämmelserna rörande donationen inne
hållas i följande

Reglemente
för H. K. Höghet Arfprinsens, Hertigens af Nerike, Eugen Napoleon NlCOldl 

stipendiefond vid Orebro högre allmänna läroverk.

S 1.
Den af Hans Majestät Konung Oscar JI till minne af H. K. H. Hertigens af Nerike den 26 

Januari 1884 aflagda mogenhetsexamen nådigst skänkta stipendiefond, utgörande ett kapital stort 
fyratusen kronor, upptages tillika med de i § 5 angifna besparingar i läroverkets räkenskaper under 
titel: Hans Kongl. Höghet Arfprinsens, Hertigens af Nerike, Eugen Napoleon Nicolai 
Stipendiefond samt förvaltas och redovisas pä samma sätt och under samma ansvar som läro
verkets öfriga stipendiemedel.

§ 2.
För att bland läroverkets lärjungar bibehålla minnet af ofvan omförmälde dag skall med ut

tryckligt tillkännagifvande af detta syfte årliga räntan å kapitalet, beräknad efter 5 för 100, till
delas en yngling, som samma år med mogenhetsexamen afslutat sina studier vid läroverket samt 
är obemedlad, flitig oeh framstående så väl i uppförande som i kunskaper.

§ 3.
Stipendiat utses af läroverkets rektor och de lärare, som deltaga i bedömandet af afgångs- 

profren, egande, i händelse rösterna falla lika för två eller fiere lärjungar, rektor utslagsrösteu. 
Stipendiet utdelas vid årsexamen, så framt mogenhetspröfuingarna vid läroverket då äro afslutade, 
men eljest omedelbart efter det den utsedde stipendiaten blifvit mogen förklarad, och bör i denna 
händelse tillkännagifvande härom med uppgift å stipendiatens namn meddelas ungdomen vid nästa 
offentliga examen.

§ 4.
Stipeudiet utdelas första gången vårterminen 1884, och har H. M. Konungen dertill särskildt 

nådigst anslagit två hundra kronor.
S 5.

De räntemedel, som å kapitalet upplöpa till den 1 Juni 1884, äfvensom framdeles den af- 
komst af kapitalet, som öfverstiger ett års ränta efter 5 för 100, skall i sparbank insättas, intill- 
dess beloppet uppgår till 1200 kronor, då 1000 kronor deraf uttagas och på bästa lagliga sätt 
förräntas. Vid hvarje sådant tillfälle må lärarekollegiet bestämma, om dessa 1000 kronor skola 
anses såsom fond för ett nytt stipendium, eller om i anseende till penningevärdets fallande de 
hellre böra användas för att upprätthålla den eller de förut inrättade stipendiefonderna vid belopp, 
som fullt motsvara den höge gifrarens afsigt. I händelse af större röstsplittring bör afgörandet 
hänskjutas till läroverkets eforus.

S 6.
liäntan efter 5 för 100 å hvar och en af de enligt § 5 bildade nya stipendiefonderna till

delas en lärjunge, tillhörande läroverkets fyra högsta årsafdelningar, som i öfrigt uppfyller bestäm
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melserna i § 2. Stipendiaterna utses af lärarekollegiet, och får sådant stipendium innehafvas al 
lärjunge, intilldess han från läroverket afgår, så franit han fortfarande gör sig deraf fortjent.

§ 7.
Skulle mot förmodan något år inträffa, att vid utseende af afgångsstipendiat ingen skulle 

anses fullt uppfylla de i § 2 bestämda vilkor, eller att den vederbörligen utsedde skulle under
kännas i den muntliga afgångsexamen, lägges stipendiebeloppet till den i § 5 omnämda tillöknings- 
fonden. Strengnäs den 12 Februari 1884. Th. Strömberg,

Eforiw.

Gillas
C) S C A R.

Denna kungliga gäfva, genom hvilken Hans Majestät velat vid läroverket hugfästa minnet af 
en för Honom och hans undersåtar glädjande tilldragelse, »är och förblifvcr för läroverket ett oför
gätligt uttryck af Hans Majestäts städse visade upplysta omvårdnad om de svenska bildningsan
stalterna och kraftiga åtgärder för deras understödjande., en kunglig nåd, för hvilken Karolinska 
läroverket ej tror sig bättre, kunna uttrycka sin tacksamhet äu genom afgifvandet af det allvarliga 
löfte att efter bästa urskilning så använda gåfvan, att den höge gifvarens ädla afsigt dermed må 
varda uppfyld. Förvisso skall ock under kommande år mången hj Ipbehöfvande yngling, som fått 
åtnjuta stipendiet, nedkalla Guds välsignelse öfver det ädla hjerta, som bjöd att hjelpa, och den 
frikostiga hand, som räckte hjelpen»*).  Måtte också de ynglingar, som deraf framgent komma i 
åtnjutande, alltid inse sin tacksamhetsskuld till konungahuset och sin forpligtelse till flit, sedlighet 
och sann fosterlandskärlek.

*) De citerade uttrycken äro hemtade ur den underdåniga tacksägelseadress, som af kollegiet till Hans Maje
stät insändts.

Enligt skrifvelse från Hans Majestät till H. II. Elbrus kommer det hittills hvarje år från 
Hans Majestät Konungens hofförvaltning erhållna kungliga afgångsstipendiet 100 kronor att äfveti 
fortfarande utgå.

Ytterligare har jag haft det nöjet att nyligen från herr kamrer L. G. Westerliny, som under 
en lång följd af år vid hvarje årsafslutning erinrat sig läroverket med en gåfva till dess premie
kassa, mottaga dels 25 kronor till utdelning vid denna årsafslutning, dels 550 kronor i enlighet 
med följande

Stipendiebref.
Till Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro öfverlemnas härmed Femhundra (500) 

kronor, som jemte uppkommande besparingar vårdas och förräntas på samma sätt och under samma 
ansvar som läroverkets öfriga stipendiefonder.

Den årliga räntan på kapitalet, dock högst efter 5 för 100, utdelas af läroverkskollegiet vid 
vårterminens slut till en flitig och sedig lärjunge, hälst från Örebro stad.

Dessutom bifogas Femtio (50) kronor till insättning i Örebro sparbank för bildande af en till- 
ökningsfond, till hvilken också ingår den afkomst af kapitalet, som möjligen erhålles öfver 5 för 100. 
Så ofta som tillökningsfonden uppgår till 200 kronor, uttagas 100 kronor och läggas till kapitalet.

Örebro den 30 April 1884. L. G. Westerling.
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Dessutom har såsom vanligt en och annan vän till läroverket ihågkommit det med gåfvor, 
dels afsedda till omedelbar utdelning vid läseårets slut, dels att först efter någon tid i form af 
stipendier komma läroverkets ungdom till godo. På sådant sätt är en liten fond till ett gymna
stikstipendium under bildning.

3’2. 
ökning af

Under sist förflutna kalenderår hafva följande belopp utgått för underhåll och till-

a) boksamlingen.............................................................
b) den öfriga undervisningsmaterialen......................
c) inreduingsmaterielei) ............................................

534 kronor 19 öre, 
1 564 » 90 » ,

166 » 98 a .

G. Examina och Terminsafslutning m. m.

33. För den muntliga afgångsexamen under vårterminen 1883 redogjordes fullständigt i 
föregående årsberättelse. Afven under höstterminen hölls afgångsexamen vid läroverket. Af 5 
läroverkets egna lärjungar, 3 tillhörande den klassiska och 2 den reala linien, godkändes efter 
aflagda skriftliga prof de 3 latinarne och den ena realisten, hvaremot den återstående realisten 
och en å den klassiska linien anmäld privatist underkändes. Vid den muntliga pröfningen den 11 
December 1883 voro såsom censorer närvarande professorerna F. 1U. Hceggström och G. Lund
qvist samt såsom examensvittnen kontraktsprostarne F Wallin och E. J. Keijser, prosten P. He
lander och stadsläkaren G. M. Fallenius. 2 latinare och realisten godkändes, hvaremot 1 latinare 
underkändes.

Under innevarande termin hafva till afgångsexamen anmält sig dels 27 lärjungar vid läro
ket, af hvilka 16 tillhöra den klassiska och 11 den reala linien, dels 13 från enskild undervis
ning, af hvilka 1 tillhör den reala linien. Af privatisterna hänvisades 5 till läroverket i Streng- 
näs och 6 till läroverket i Vesterås för afläggande af så väl de skriftliga som de muntliga prof- 
ven. Af de öfriga godkändes efter aflagda skriftliga prof 15 af läroverkets lärjungar å den klas
siska linien och 7 å den reala linien samt de två återstående privatisterna, af hvilka 1 tillhör den 
klassiska och 1 den reala linien. Den muntliga afgångsexamen är utsatt att börja den 29 Maj.

Från den 19 till den 22 Oktober inspekterades läroverket af H. H. Eforus.
Den 10 November 1883 firades å högtidssalen en enkel fest till Mårten Luthers minne. 

Det vid tillfället af lektor Holmberg hållna högtidstalet är såsom bilaga infördt i början af denna 
årsredogörelse.

34. Höstterminen afslutades den 19 December med examen i de 5 lägre klasserna.
Den oftentliga årsexamen är af II. II. Eforus utsatt till torsdagen den 5 Juni. Redan före

gående dag, onsdagen den 4 Juni, få lärjungarne gifva prof på vunnen färdighet i vid läroverket 
förekommande öfningar, hvilka prof sålunda fördelas, att uppvisning i gymnastik och fäktning bör
jar kl. 12 t. m., en slutöfning i sång och musik kl. 5 e. m. samt uppvisning i exercis om
kring kl. 6 e. m. Prof på lärjungarncs skicklighet i teckning finnas tillgängliga under tordagens 
examen, som börjar kl. 9 f. m. och fortgår till kl. 1 e. m., hvarefter flyttningar afkunnas, belö
ningar utdelas och ungdomen hemförlofvas.
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35. Då det icke är antagligt, att läroverkets eforus, stiftets biskop, K. N. O., R. C. XllLs O., 
teol. och fil. d:r A. T. Strömberg har tillfälle att i år öfvervara läroverkets afslutning, torde läro
verkets inspektor, kontraktsprosten och hofpredikanten, fil. d:r och teol. kand. E. J. Keijser komma 
att öfvertaga ledningen af årsexamen, och får jag på hans vägnar vördsamt inbjuda följande herrar 
att såsom vittnen dervid närvara: landshöfdingen, kommendören med stora korset af Kongl. Nord
stjerne- och Wasaordnarne m. m., jur. och fil. d:r Per Axel Bergström, stadsläkaren, R. N. O., 
d:r C. Af. Fallenius, stadsfullmäktiges ordförande, R. S. O, majoren P. II. IV. Reutersvärd, 
provinsialläkaren, R. N. O., d:r A. T. Schram, häradshöfdingen, R. N. O., R. W. O., C. Stenberg, 
stadsfullmäktiges v. ordförande, häradshöfdingen E. B. Tersmeden, föreståndaren för tekniska ele
mentarskolan, R. N. O., R. W. O., R. S:t O. O., d:r C. F. S. Virgin, borgmästaren, R. N. O., 
E. J. Wikander och bankdirektören, R. W. O, L. Wistelius. Jag anhåller derjemte, att den all
männa undervisningens öfriga gynnare och vänner inom staden och orten samt ungdomens för
äldrar, målsmän och anhöriga måtte med sin närvaro höja betydelsen af denna högtid.

36. Nästa termin börjar enligt H. H. Efori bestämmande fredagen den 29 Augusti kl. 10 
f. m., då likväl endast inträdessökande och de, som i ett, flere eller alla ämnen vilja undergå 
profiling för uppflyttning i högre klass, ega att inställa sig, hvaremot allmän samling sker och 
upprop aiiställes måndagen den 1 September kl. 10 f. m.

Örebro i Maj 1884.

LARS PHRAOMÉN.
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Redogörelse
fbr lägre allmänna läroverket i vXskersnnd mider 

läseäret 1883—1884.

Undervisningen.

1. Hösttennincu började den 28 Augusti och afslutadcs den 19 December. Vårterminen 
började den 19 Januari och är bestämd att afslutas den 5 Juni.

2. Den dagliga lärotiden har i likhet med föregående år varit fördelad på för- och efter- 
middagarne, så att undervisningen, efter förrättad bön med bibelläsning, som upptagit en fjerdedels 
timme, fortgått under förmiddagarne emellau kl. 7—9 och 11 — 1 samt eftermiddagarne måndagar, 
tisdagar och torsdagar från 3—5. Gymnastikundervisningen liar varit förlagd till förmiddagarne 
kl. 10 t. 30 m.—11 samt undervisningen i sång och teckning till eftermiddagarne

3. Antalet lärotimmar i veckan har under hela läseåret för lista klassen varit 24 och för 
2;dra och 3:dje 28, ocli hafva de båda senare haft gemensam undervisning i kristendom 2 timmar 
och i modersmålet 4 timmar, hvartill kommer 2 timmars undervisning i välskrifning för hvarje klass.

4. Läroböcker, som begagnats, hafva varit: i kristendom katekesen och Fischiers bibliska hi
storia; i modersmålet Brodéns språklära och den för folkskolorna antagna läseboken; i tyska språ
ket Calwagens språklära och elementarbok och derjemte för 3:dje klassen Lyths läsebok; i matematik 
Bergii geometri och linearteckning samt Zweigbergks räknebok; i naturkunskap Anderssons lärobok 
med tillhörande väggplanscher samt Berlins naturlära jemte zoologiska väggplanscher; i historia 
och geografi Odhners svenska historia och Dahms geografi; i teckning Stuhlmans och Wohliens 
väggplanscher.

Följande lärokurser hafva genomgåtts:

Första klassen.

Kristendom: Katekesen: l:sta hufvudstycket. Biblisk historia: gamla testamentet. 
Läsning af valda psalmer samt bibelläsning efter hänvisning i bibliska hi
storien ................................................................................................................ 3 timmar.

Modersmålet: Formläran till verben och det allmännaste af satsläran. Satsanalys 
samt öfningar i rättskrifning och innanläsning.......................................5 d:o.

Tyska språket: Formläran till verben samt l.-sta kursen i Calwagens elementarbok . 6 d:o.
Historia och Geografi: Medeltidens svenska historia. Verldsdelarnes fysiska samt

Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands politiska geografi ...... 4 d.o.
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Matematik: Enkla tal och sorter samt hufvudräkning........................................................4 timmar.
Naturkunskap: Afdelningarna 4—9 och II af Berlins lärobok.......................................2 d:o.

Andra klassen.

Kristendom; Katekesen: 2:dra hufvudstycket. Biblisk historia: nya testamentet. Bi
belläsning: efter hänvisning i bibliska historien. Valda psalmer .... 3 d:o.

Modersmålet: Grammatik: ljudläran och formläran. Öfningar i satslösning och reso
lution. Rättstafningsöfningar. Läsning af valda stycken ur läseboken och 
Fänrik Ståls sägner.................................................................................... 6 d:o.

Tyska språket: Grammatik: det hufvudsakligaste af formläran. Explikation: 2;dra 
kursen i Calwagens elementarbok..............................................................6 d:o.

Historia och geografi: Fäderneslandets historia från nyare tidens början till Carl XILs 
död. He europeiska ländernas fysiska och politiska geografi fortsatt och 
afslutad...........................................................................................................5 d:o.

Matematik: Geometrisk åskådningslära samt l.sta afdelniugen i 2:dra kursen af Bergii 
lärobok, om räta linier och vinklar. Aritmetik: vanliga bråk och decimalbråk 
samt deras tillämpning på sorter.............................................................. G d.-o.

Naturkunskap: Däggdjur och foglar efter Berlins lärobok samt väggplauscher. An
derssons botanik l:sta kursen genomgången........................................2 d:o.

Tredje klassen.

Kristendom: Katekes: 3:dje, 4:de och 5;te hufvudstyckena. Biblisk historia: repeti
tion af gamla och nya testamentet. Bibelläsning: lika med 2:dra klassen. 
Valda psalmer............................................................................................... 3 d:o.

Modersmålet: Satsläran och öfningar i satslösning och resolution samt repetition af 
formläran och rättstafningsläran. Läsning af valda stycken ur läseboken och 
Fänrik Ståls sägner. Rättskrifning efter diktamen, omvexlande med smärre 
uppsatser eller öfversättningsprof från tyskan........................................ 6 d:<>.

Tyska språket: Grammatik: formläran och det hufvudsakligaste af syntaxen. Expli
kation: 2:dra afdelniugen i Calwagens elementarbok samt valda stycken i 
Lyths läsebok. Skriföfningar....................................................................6 d:o.

Historia och geografi: Fäderneslandets historia afslutad och repeterad; de främmande 
verldsdelarnes geografi samt repetition af Europas............................ 5 d:o.

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 jemte repetition af bråk och sorter...... G d.o.

Naturkunskap: Öfversigt af djurriket. »Inledning till botaniken» genomgången och 
repeterad. Examinering af växter........................................................ 2 d.-o.

5. Lyths lärobok i tyska har utbytts emot Calwagens äfven i 3:dje klassen, såsom förut 
skett i l:sta och 2:dra klasserna.



40 Askersunds läroverk.

6. I välskrifning bar undervisning meddelats åt alla 3 klasserna 2 timmar i veckan för 
hvarje klass.

7. I teckning har undervisning lemnats tisdags-, onsdags- och fredagseftermiddagar med 1 V2 
timmas undervisning för hvarje klass eller sammanlagdt 4 Vä timmar. l:sta klassen har öfvats 
med rätliniga figurer och ytmönster på i rutor indeladt papper efter företeckning på svart tafla 
enligt Stuhlmans lärobok; 2:dra klassen har ritat på punkteradt papper rätliniga figurer efter 
Stuhlmans lärobok samt figurer af räta och böjda linier enligt Burmans ritkurs; 3:dje klassen har 
ritat dels på punkteradt dels på fritt papper efter Stuhlmans väggplanscher samt Burmans och 
Köhlers ritkurser.

8. I sång hafva lärjungarne varit fördelade på två afdelningar. I den lägre sångklassen, 
som undervisats en timme på måndagseftermiddagarne efter läsningens slut, hafva inöfvats tonträff- 
ning och koralsång; i den högre, som haft sin undervisningstiinme på torsdagseftermiddagarne, 
derjemte tvåstämmig sång. Fredagseftermiddagarne hafva båda afdelningarna haft gemensam un
dervisning i koralsång. I orgelspelning har lemnats en timmes undervisning i veckan åt de lär
jungar, som deraf velat begagna sig.

9. I gymnastik har undervisats kl. 10 t. 30 m.—11 formiddagarne, och hafva samtliga så 
väl under vårterminen som höstterminen 1883 närvarande lärjungar deltagit i undervisningen. 
Under båda terminerna hafva lärjungarne varit delade på tvenne afdelningar, och har undervisnin
gen fördelats lika mellan öfningarne med och utan redskap. Gymnastiska lekar hafva öfvats så 
väl inom som utom gymnastiksalen.

Lärarne.

10. De särskilda läroämnena hafva varit sålunda fördelade mellan läroverkets trenne lärare, 
af hvilka rektor undervisat 24 timmar och de båda andra lärarne 28 timmar hvardera i veckan, 
att rektor varit lärare i matematik i 2:dra och 3:dje klasserna med 4 timmars undervisning i den 
förra och 6 timmar i den senare samt i tyska språket med 6 timmars undervisning i hvardera 
klassen och derjemte i välskrifning 2 timmar i 3:djc klassen samt rättat de skriftliga uppsatserna 
på tyska språket; kollega fil. d:r K. Svartling inom samma klasser i kristendom 4 timmar, hvaraf 
2 gemensamt för begge och 1 timme särskildt med hvardera klassen, i historia och geografi 5 
timmar i hvardera klassen, i modersmålet 8 timmar, hvaraf 4 gemensamt för båda och 2 särskildt 
med hvardera, i naturkunskap 2 timmar i hvardera samt i välskrifning 2 timmar med 2:dra klas
sen och derjemte rättat de skriftliga uppsatserna på modersmålet; kollega fil. d:r L. G. Helén i 
aritmetik 2 timmar i 2:dra klassen samt ensam lärare i l:sta klassen i kristendom 3 timmar, i 
modersmålet 5 timmar, i historia och geografi 4 timmar, i matematik 4 timmar, i tyska språket 
G timmar, i naturlära 2 timmar samt i välskrifning 2 timmar. Rektor har varit klassföreståndare 
för 3:dje klassen, kollega Svartling för 2:dra och kollega Helén för Lsta klassen. Läraren i 
teckning har undervisat 4 V2 timmar, läraren i sång 4 timmar och läraren i gymnastik 3 tim
mar i veckan.

11. Ingen af lärarne har under läseåret åtnjutit tjenstledighet.
12. Under båda läsete.rminerna har bokhandlaren O. J. Stenborg på förordnande uppehållit 

den lediga lärarebefattningen i teckning och löjtnant F. O. Bergqvist den lediga gymnastiklärare
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befattningen till den 25 April, från hvilken dag rektor på förordnande uppehållit undervisningen.
Arfvode för året har utgått af statsmedel med 300 kronor för hvardera beställningen.

14. Den 1 Maj 1884 voro lärarebefattningarne i gymnastik och teckning lediga.

Lärjungarne.

15. Lärjungarnes antal under låseåret 1883—84.

Summa 30 I Summa 30

i Höstterminen 1883. Vårterminen 1884.

Klass. j Närvarande. Klass. Närvarande.

1 1 13 1 14
; 2 1 11 2 10
! 3 ! 6 3 6 !

19. Uppgift på antalet af de lärjungar, som deltagit i nedan nämda ofningar höstter
minen 1883.

Klass.

N
ärvarande 

lärjungar.

Lärjungar, som deltagit i

I 
Teckning.

Sång.

O
rgelspelning.

, 
G

ym
nastik.

1__________

1 13 13 13 3 13
2 11 11 11 1 11

i s 6 6 6 — 6
Summa 30 30 30 4 30

20. Lärjungarne i första klassen hafva i allmänhet för hvarje dag haft 2 hemlexor och i 
de båda andra klasserna 3; och bör deras öfverläsning icke hafva upptagit mer än 1 */2 timme.

21. Angående helsotillståndet bland lärjungarne har läkaren för vårterminen 1883 afgifvit 
följande redogörelse: Af 24 närvarande lärjungar, hvaraf 3 öfver 15 år, hafva 19 god, 4 medel
måttig och 1 svag kroppsbyggnad. Helsotillståndet godt. Halfva antalet lidande af bleksot och 
blodbrist, dock endast 2 i högre grad, de öfriga helt obetydligt; 1 ofta besvärad af hufvudvärk, 
3 af näsblod, 1 af hjertklappning. Ingen sängliggande sjuk under terminen. Ingen närsynt. 
Ingen befriad på grund af sjukdom från gymnastik. För höstterminen lyder samma redogörelse 
sålunda: Af 30 lärjungar, hvaraf 1 öfver 15 år, ha 25 god och 5 medelmåttig kroppsbyggnad. 
Helsotillståndet godt. 12 i mer eller mindre grad lidande af bleksot, antalet lika vid början och 
slutet af terminen; ofta besvärade af näsblod 2, af hjertklappning 1, närsynt 1. Ingen befriad 
från gymnastik.

6
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22. Uppgift öfver antalet inskrifne, inom läroverket flyttade och derifrån afgångne lärjungar.

25. Efter sistlidne vårtermin hafva afgått från läroverket i 3:dje klassen: O. W. Edqvist 
(till yrke), F. L. Appelholm (till handel), G. E. Appelholm (till yrke), C. A. Carlson (till handel). 
A. F. Anderson (till laudtbruk); i lista klassen O. R. Nygren (död), L. W. Ericson (till landt- 
bruk). Efter sistlidne hösttermin har afgått ur 2:dra klassen: E. Borelius (till laudtbruk).

26. Vid vårterminens slut utdelades till lärjungarne i stipendier 78 kronor 66 öre, i bok
premier 22 kronor och i penningbelöningar 35 kronor eller sammanlagdt 135 kronor 66 öre.

27. Under höstterminen hafva befriats 
från afgift till både materielkassan och bygguadskassan ................................................. 10;
från afgift till den förra, men ej till den senare.................................................................. 0;
från afgift till den senare, men ej till den förra.................................................................. 6;
från afgift till ljus- och vedkassan (2 kronor 50 öre)...................................................... 0.

Under vårterminen hafva befriats 
från afgift till både materielkassan och bygguadskassan ................................................ 12;
från afgift till den förra, men ej till den senare.................................................................. 0;
från afgift till den senare, men ej till den förra................................................................. 7;
från afgift till ljus- och vedkassan (2 kronor 50 öre)...................................................... 0.
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Undervisningsmateriel.

28. Boksamlingen har ökats genom inköp af pedagogisk tidskrift och en väggkarta; från 
Ecklesiastikdepartementet: Läroverksprogrammer och från Statsverket: Sveriges officiella statistik, 
årsberättelser. Bedskapen i gymnastiklokalen har tillökats med en häfplanka och en lodlina.

Ekonomiska förhållanden.

31. Uppgift om nedan nämda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1883.

1
i
1 Kassans rubrik.

1i

1i Debet.
i

Kredit.

! Behållning 
' vid årets
1 början.

Summa 
inkomster. Summa. Summa 

utgifter.

Behållning 
vid årets 

slnt.'
Summa.

Byggnadsfonden........................... ! 1965,2 4 178,oo 2143,24 89,05 2054,19 2143,24 i

: Ljus- och Vedkassan................. 59,33 194,oo 253,3 3 197,45 55,88 253,3 3

Materiel- och Bibliotekskassan . ; 859,7 4 205,0 0 1064,7 4 172,70 892,0 4 1064,14 i

Premie och Fattigkassan . . . . ' 602,9 7 88,6 4 691,61 57,0 0 634,61 691,61 i

Stipendiekassan....................... 1389,66 78,6 6 1468,32 78,6 0 1389,6 6 1468,32

32. Boksamlingen har ökats genom inköp af böcker för 12 kronor; för den öfriga under- 
visningsmaterielen har utgifvits 90 kronor och för inredningsmaberielen 70 kronor.

Examina och terminsafslutning.

33. Efter afgångspröfning, som egde rum i sammanhang med examen vid sistlidne vårter
mins slut, förklarades 3 lärjungar berättigade att afgå till 4:de klassen af ett högre läroverk.

34. Höstterminen afslutades med offentlig examen den 19 December, och är examen för 
innevarande vårtermin utsatt att hållas tisdagen den 5 Juni samt nästa läseår att börja fredagen 
den 29 Augusti kl. 10 f. m.

.Askersund i Maj 1884.

V. TH. ALMSTEDT.




