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Anmärkta tryckfel.
Sid. 7 i undervisningsplanen står:

för Franska under O. I .... 4; skall vara 2.
„ „i noten 2, raden 1 står: 3 klasser; „ „ G klasser..



Till Kongl. Ecklesiastik-Departementet.

kJedan Kongl. Maj:t funnit godt att under den 7:de december 1883 i nåder till
dela mig ett reseunderstöd af allm. medel för att under nio veckor af år 1884 i 
Tyskland och Österrike taga kännedom om dels de vid högre läroanstalter i dessa 
länder brukliga metoder vid undervisningen i franska och engelska språken, dels 
lärarnes i dessa ämnen praktiska utbildning för sitt kall, och jag i enlighet härmed 
under nu förlidne sommar sökt efter bästa förmåga begagna det erbjudna tillfället 
att utvidga min pedagogiska erfarenhet och att samla material, som möjligen kunde 
lemna bidrag till belysande af den vid en blifvande ny läroverksorganisation kanske 
allra vigtigaste frågan, får jag härmed min pligt likmätigt afgifva följande skrift
liga berättelse om sjelfva resan och de derunder gjorda iakttagelserna.

I.Resplanens realiserande.
Omedelbart efter arbetets afslutande vid härv. allm. läroverk afreste jag den 

5:te juni öfver Malmö och Stralsund samt ankom den 6:te på aftonen till Berlin. 
Följande morgon infann jag mig i vår legation, i hopp att begärd anhållan om re
kommendation genom kongl. utrikesdepartementet i och för tillträde till skolorna 
redan dit anländt och blifvit till det preussiska ministeriet expedierad. Då detta 
befans ännu icke vara förhållandet, erhöll jag i stället af baron v. Bildi enskild in
troduktion hos undervisningsministern, excellensen v. Gossier, af hvilken jag blef emot- 
tagen på det mest förekommande sätt. På herr ministerns föranstaltande erhöll jag 
dels af chefen för ministerialafdelningen för de h. allm. läroverken, Geheimer Ober- 
Pegierungsrath Dr. Bonitz, alla nödiga förberedande upplysningar, dels en så ly
dande introduktionsskrifvelse:

“Der Oberlehrer am königlichen Gymnasium zu Örebro in Schweden Herr D:r 
Alex. E. Widhohn wünscht hiesige höhere Unterrichtsanstalten aus unmittelbarer 
Anschauung kennen zu lernen. Ich veranlasse die Herren Direktoren der Anstalten, 
bei welchen g. Widhohn zu hospitiren wünscht, demselben die Anwesenheit in den
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Lehrstunden, insoweit es ohne Störung des Unterrichts geschehen kann, zu verstat- 
ten und die für seine Zwecke dienliche Auskunft zu geben.

Berlin, den 10n Juni 1884.
(Sigill)

Der Minister der geistlichen, Unterrichts
und Medizinal-Angelegenheiten.

Im Auftrage 
Greiff.

Redan innan denna skrifvelse kom mig tillhanda, hade jag dock dels genast 
börjat auskultera vid ett par läroverk, dels satt mig i förbindelse med ledarne för 
den pedagogiska utbildningskursen för lärare i främmande lefvande språk. Jag kan 
icke neka, att just lärarebildningen i högsta grad intresserade mig, och att det var 
detta intresse, som i första hand lockat mig till Berlin. Bland de såsom förbere
delse för kommande iakttagelser genomgångna arbetena befann sig nämligen ock 
en reseberättelse från år 1875 af d. v. lektorn i Kalmar D:r B. Darin, hvarest i 
korthet omnämnas två bildningsanstalter i Berlin för lärare i lefvande språk, dels 
die Akademie für moderne Philologie med talrika (35) föreläsningskurser jämte af ve
tenskapligt bildade utländingar ledda praktiska öfningar samt undervisningsöfningar, 
dels das Seminar für Lehrer der neueren Sprachen, hvilken anstalt uppgifves vara för
bunden med Friedrichs-Realschule och stå under ledning af den vid detta läroverk 
anstälde professor L. Herrig. Naturligt var, att jag skulle i första rummet vända 
min uppmärksamhet åt dessa anstalter för att om möjligt rörande de samma lemna 
en'mera detaljerad redogörelse. Men ingen af dem stod att finna! Die Akademie 
hade blifvit lika kortlifvad som den var storslagen i anseende till planen.. Anord
nade af ett enskildt samfund af språklärde, voro dessa föreläsningskurser afsedda 
att ersätta den fullkomliga bristen på särskilda lärostolar i främmande lefvande 
språk vid Berlins universitet, och de upphörde derför af sig sjelfva, när dylika 
lärostolar vid universitetet snart upprättades. Måhända voro de ock afsedda att 
vara ett verksamt agitationsmedel för detta måls uppnående. Några praktiska un
dervisningsöfningar hunno väl icke heller att i verkligheten komma till stånd vid denna 
anstalt. Das Seminar åter, som väl, äfven det, funnit sin verksamhet kringskuren 
och delvis öfverflödig, sedan filologiska seminarier vid universitetet uppstått för 
hvart och ett af de lefvande hufvudspråken, hade dock icke dött ut. Beröfvadt 
den egentligen vetenskapliga delen af sin funktion, egnade det sig åt den mera 
praktiskt-pedagogiska sidan af franska och engelska språkens studium. Det var ej 
heller längre förenadt med Friedrichs-Realschule J) utan med det s. k. Französisches 
Gymnasium och leddes, hvad franskan vidkommer, af detta läroverks rektor, professor2) 
Schnatter, under det de engelska öfningarne leddes af lektorn i engelska vid Falk- 

') Nu “Friedrichs-Realgymnasium“.
2) Professorstiteln gifves i Preussen åt lärare som utmärkt sig på det pedagogiska området eller inom 

sin vetenskap äro framstående.
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Realgymnasium, professor Scholle. Efter att hafva gjort mig underrättad om semi
nariets inrättning och. verksamhet följde jag öfningarna både i franska och engelska. 
För att iakttaga anordningen af och metoderna för undervisningen, hufvudsakligen 
i franska språket vid de.allm. läroverken, auskulterade jag så långt tiden räckte 
vid det helklassiska Köllnisches Gymnasium, hvars rektor, professor Kern, var ledare 
för den motsvarande klassiska afdelningen af det pedagogiska seminaret, ’) Falk- 
Realgymnasium, rektor D:r Th. Bach, samt Friedrichs-Werdersche-Oherrealschule, den 
sist nämnda en helreal anstalt ('utan latin), stående under ledning af rektorn D:r 
Gallenkamp. Jag hade här goda typer för de olika slagen af preussiska högre läro
verk. Rätt mycket auskulterade jag också vid det alldeles ensamstående Franzö
sisches Gymnasium, der undervisningen utom, i de två lägsta klasserna i alla ämnen 
meddelas på franska språket, ehuru af tyska lärare, ett i sanning egendomligt och 
ganska intressant experiment. Det vänliga tillmötesgående, som kom mig till del 
icke blott från de nämnda herrarnes sida, utan ock från samtliga de lärares, med 
hvilka jag kom i beröring, gjorde det möjligt för mig att med flere bland dem pläga 
ett särdeles angenämt och lärorikt umgänge. Ett särskildt behag fick min vistelse 
i den tyska hufvudstaden helt visst också genom den angenäma bostad, som bered
des mig vid sjelfva Unter den Linden hos herr Fiévet, lärare i franska och förut 
handledare i detta språk för flere yngre medlemmar af det kejserliga huset. Då 
tiden så tillät, besöktes Deutsches Teater, äfvensom jag dessutom på det sätt stude
rade tyska uttalet, att jag till tyska lärares bepröfvande framlade de mest karakte- 
riska paragraferna-och reglerna- ur en hos oss nyligen utkommen tysk uttalslära2). 
Min vistelse i Berlin varade jmgefär tre veckor, och afreste jag derifrån öfver Dres
den ^(der ett två dagars uppehåll gjordes) och Prag till Wien, dit jag ankom den 
28 juni. De yttre förhållandena voro mig icke fullt så gyhsamma i den österri
kiska hufvudstaden som i. Berlin. Till att börja med åtgick ett par dagar, innan 
jag lyckades finna rätt på svenska legationen, som på senare tiden lefvat på myc
ket rörlig fot, så att det var tämligen svårt att uppleta det ställe, der den för 
ögonblicket residerade. Sedan jag slutligen lyckats häri och erhållit rekommenda- 
tionsskrifvelse derifrån, var det mycket lätt att erhålla undervisningsministern frih. 
v. Eybesfeld's tillstånd att besöka skolorna.; liksom ministerialrath E. Krischek med 
största tillmötesgående gaf alla de orienterande upplysningar, som kunde vara af 
nöden för en främling, samt öfverlemnade en del departementstryck, berörande un
dervisningen vid de skolor, som motsvara våra högre allm. läroverk. 3) Bland dessa 
äro die Gymnasien så uteslutande klassiska skolor, att engelska der alls icke läres 
________ r

3) Äfven efter min hemkost har jag rönt prof på ministerialrådet Krischeks välvilliga intresse.

>) Den klass, afdelningen af pedagog, seminaret tycktes hafva "bibehållit mera af sin ursprungliga 
karakter, såtillvida som der hvarje medlem har att årligen aflemna en fackvetenskaplig och en pedagogisk 
afhandling samt dessutom har att meddela 6 undervisningstimmar i veckan vid ett gymnasium under upp- 
sigt af seminariets föreståndare.

2) L. Berger: Det nyhögtyska uttalet. Stockholm 1883. I allmänhet framställer denna uttalslära på 
ett fullt tillfredsställande sätt det nyhögtyska uttalet, sådant det i Berlin erkännes, om än här och der, så
som t. ex. i fråga om sammans, ords betoning, åtskilliga öfverdrifter förekomma. Att å andra sidan i det 
öfriga Tyskland äfven det mest bildade uttal betydligt afviker, derom är icke svårt att öfvertyga sig. 
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och franska förekommer blott såsom valfritt ämne två eftermiddagar i veckan. Olyc
kan ville dertill, att vid de två anstalter af denna art, som jag besökte (Leopold- 
städter Ober-Gymnasium vid Kleine Sperlgasse och k. k. Akademisches Ober-Gymna- 
sium, Christinengasse), den muntliga maturitetspröfningep. just som bäst försiggick, 
hvarvid dock ingen pröfning i franska förekommer. Jag var derför hänvisad till 
realskolorna, der franskan naturligtvis intager en mycket mer betydande plats, och 
der man tycktes arbeta särdeles redbart i detta ämne. De realskolor jag i Wien 
besökte voro k. k. Staats-Oberrealschule, Radetzkystrasse 2, k. k. Oberrealschule, Ver
einsgasse 21, samt Comm.-Oberrealschule, Schottenbasteigasse 7. Vid den andra i ordnin
gen af dessa tjenstgjorde såsom hufvudlärare i franska en preussare, professor2) 
A. Bechtel, förf, till en i Wien tämligen mycket använd fransk grammatik jämte 
öfningsböcker; vid det sist nämnda var hufvudläraren i franska infödd fransman 3). 
Vid ett af mina flere besök vid Wiens universitet bereddes mig dessutom genom 
särskild välvilja af kejserl. examenskommissionens president ett lika oväntadt som 
kärkommet tillfälle att få öfvervara den just pågående Lehramtsprüfung uti franska 
och engelska, dervid såsom examinatorer fungerade hofrådet professor Mussafia samt 
professor Schipper. Om det vid universitetet befintliga Seminar für französische und 
englische Sprache äfvensom om det vid samma universitet sedan 1877 bestående Pä
dagogisches Seminar kunde jag endast samtalsvis och af erhållna statuter göra mig 
underrättad, enär dessa anstalter redan afslutat sina öfningar.

’) Läroverken i Wien hafva vanligen inga särskilda namn utan särskiljas mest på sina adresser.
’) Hvarje vid h. allm. läroverk anstäld ordinarie lärare har titel af professor och tillhör IX rang

klassen; rektorerna tillhöra VII rangklassen.
3) Förr "bestreds undervisningen i fr. språket oftast af infödda språkmästare; då denna metod kom i 

misskredit, aflägsnades de flesta af dessa, och endast de mest framstående bibehöllos.
4) Vid de bayerska läroverken studeras främmande lefvande språk till ganska ringa omfång, hvarföre 

jag ansåg mig icke böra besöka de samma.
•) Titeln “Oberstudienrath“ förlänas äfven åt de mest meriterade bland rektorerna, dock väl endast i 

hufvudstaden.

Från Wien stäldes kosan öfver München 4) och Ulm till Stuttgart, dit jag med
förde en utmärkt introduktion från D:r Bonitz i Berlin. Med ett tillmötesgå,ende, 
som fordrar tacksammaste erkännande, bereddes mig ,af h. presidenten Silcher, som 
pro tempore förestod undervisningsdepartementet, tillstånd att besöka läroverken 
jämte nödiga förberedande upplysningar, äfvensom jag af Oberstudienrath D:r Henz
ler erhöll särskild rekommendation till olika typiska läroverk i den württembergska 
hufvudstaden. De anstalter jag besökte voro Karls-Gymnasiet, hvars rektor Ober
studienrath 5) D:r Planck emottog mig icke blott vänligt utan äfven gästfritt, Eber- 
hard-Ludwigs-Gymnasiet, der dock endast några få men utmärkta lektioner åhör
des, Königl. Realgymnasium, hvars rektor Oberstudienrath E. Dillmann författat ett 
arbete “das Realgymnasium“ till försvar för detta slags läroverk, samt slutligen 
die Realanstalt, hvars rektor Oelschläger, sjelf bildad i de lefvande språken, ådaga- 
lade ett lifligt intresse för dessa ämnen, ehuru hans egentliga undervisningsämne 
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tycktes vara matematik. Hufvudläraren i franska vid Realgymnasiet professor *) 
Wiedmayer hade författat en åtminstone vid detta läroverk använd fransk Syntax 

m. m. En af lärarne vid realanstalten, professor Bertrand, var infödd fransman D. 
Under dels dennes dels den tjenstledige prof. Grosmanns ledning stod en praktiskt- 
pedagogisk lärarebildningskurs i franska språket, under det en liknande engelsk kurs 
förestods af en ung lärare vid Polytechnicum, hvilken praktiskt studerat språket i 
England. Äfven denna inrättnings olika öfningar besökte jag och tog så nära kän
nedom derom, som var mig möjligt under den tid af något mer än tvänne veckor 
jag i Stuttgart vistades. Den rådande starka hettan som ofta gjorde, att eftermid
dagslåsningen måste inställas, gjorde de trägna besöken i skolorna högst ansträn
gande. Medtagen, som jag var, ansåg jag det derför icke rådligt att fortsätta mina 
skolbesök i Rhenpreussen, dit jag efter en några dagars uppfriskande fottur i 
Schwarzwald begaf mig, ehuru skolorna der visserligen fortsättas ända till omkr. 
d. 15:de augusti, utan begaf mig efter ett kortare uppehåll derstädes öfver Hamburg 
och Köpenhamn hem till Sverige, dit jag anlände den 19 augusti efter en särdeles 
angenäm och lärorik resa.

II.Allmänna iakttagelser om läroverken i Preussen, Österrike och Württenberg.
a) Preussen.

Enligt senaste stadga (1882) utgöras de högre allm. läroverken af: 1) Gymnasier, 
med studierna koncentrerade på latin och grekiska, 2) Realgymnasier (förr “Realschulen 
Ir Ordnung“), utan grekiska men med latin och vidsträcktare kurser i realämnen, samt 3) 
Högre Realskolor. (Oberrealschulen; förr “Realschulen llf Ordnung“), der klassiska språk 
icke studeras.2) Ämnesfördelningen ses af följande undervisningsplaner.

1) Gymnasier.

VI V IV Ü Illjo III U II 0 II

Religionslära. 3 2 2 2 2 2 2
Tyska .......... 3 2 2 2 2 2 2
Latin........... 9 9 9 9 9 8 8
Grekiska . . . — — — 7 7 7 7
Franska. . . — 4 5 2 2 2 2
Hist. o. Geog-r. 3 3 4 3 3 3 3
Matematik . . 4 4 4 3 3 4 4
Naturhist. . . __2 ‘1 2 2 2 — —
Fysik........... — — — — — •2 2
Välskrifning . 2 2 — — — —
Teckning . . . 2 2 ii — — —

Ü I 0 I Summa Skriftliga, matur, prof: 
1 tysk och 1 latinsk kria 
1 öfversättning till latin 
och l från grekiska samtnu förr.

2 19 20 4 matem, problem. Märk:3
8

3
8 1

21
77

20
86 intet val mel. flere uppgif

ter.
Muntlig matur, examen 

i alla ämnen utom moders
mål och naturvetenskap.

I franska sål. endast 
muntlig examen. Se ock

6
2
3
4

0 1 
CO

 Oi 40
21
28
34
10 
8

42
17
25
32
ß

— 4
6

6
6

anm. efter planerna.

') Ordinarie öfverlärare kallas professorer i Württemberg'. Främling som söker läraretjenst måste först 
underkasta sig württembergsk lärareexamen.

2) Dessa hafva alla liksom våra h. läroverk 9-årig kurs, men blott 3 klasser, benämnda nedifrån uppåt 
VI, V, IV, Unter III, Ober III, Unter II, Ober II, Unter' I och Ober I. Vid de 7-åriga Progymnasien och 
Realschulen, (båda med 5 klasser), samt de 6-åriga högre Borgarskolorna. (6 klasser) gjorde jag inga besök.
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2) Realgymnasier.

VI V IV ÜIII O III U II O 11 U I O I Summa
Skriftliga matur, prof: 

1 tysk och 1 fransk kria, 1 
öfversättning till franska,Religionslära .

Tyska. .
3
3
8

2
3
7

2
3

o
3

2
3

2
3

2
3
5
4
3
3
5

3

2 
3
5
4
3 
b

3 2

2
3
0
4
3
3
5

3
9

nu
19
27
54
34
20
30
44
12
12
6

förr.
20
29

Latin........... 7 6 6 5 44
34
20
30
47 

^34

1 till engelska, 1 från la-
Franska . . . 
Engelska . . 
Hist. o. Geogr. 
Matematik . . 
Naturhist. . . 
Fysik...........

3
5
2

5
3
4
2

4
5
2

4
4
4
5
2

4
4
4
5
2

4
3
3
5
2
3

tin, 4 matem, och 2 fys. 
problem.

Muntlig matur, examen 
i alla ämnen utom moders
mål och naturhistoria.

Kemi .... 2
Välskrifning . 
Teckning . . .

2
2

2
2 2 2 2 2 2 2 2

4
18

7
20

3) Högre Realskolor.

VI V IV UIII O III Ull 0 II U I O I Summa Skriftliga matur, prof 
lika som vid realgymnasier, 
i st. för öfvers. från latin 
träder en kemisk uppgift. 
Muntliga examen äfvenle- 
des lika.

De som varit “Gewerbe- 
schulen“ hafva mera mate
matik och naturvenskap.

Främmande språken äro 
förstärkta enl. denna plan.

Religionslära.
Tyska............
Franska . .
Engelska . .
Hist. o. Geogr. 
Matematik . . 
Naturhist. . . 
Fysik........... 
Kemi...........

1 
11

C
O x 

1 Ä lO 
1 

1 
S

2
4
8

3
6
2

2
2

killig
skurs

2
4
8

4
6
2 

—
7
2

i helk
i frai

2
3
6
5
4
6
2

2

1. <rvn
iska

2
3
6
5
4
6
2

o

masiei
2 t:r)

2
3
5
4
3
5
3
4

t. ex 
samt

2
3
5
4
3

4
3

3

Köll 
dessut

2
3
5
4
3

3 
a

*
5
4
3 
5

3 
n

19
30
56
26
30
49
13
14
0

Välskrifning .
Teckning . . .

Anm. V 
n. m. O. I friv.

- i - i 6
4 1 4 24

lisches Gymnasium meddelas dessutom fr. O. III t* 
7m friv. kurs i engelska (2 t:r).

R ealbildniiigen I'd eri inbegr. realgymnasierna och borgarskolorna) är ännu icke på 
långt när lika allmän i Preussen som den helklassiska gymnasialbildningen. Sålunda komma 
i medeltal på 10,000 invånare:

Gymnasister. Realister. Tillväxt.

1859—60 i 1881—82 1859—60 1881—82 gymn. j real.
24 33 12 21 38 proc. 75 proc.

Men som man ser är ökningen proportionsvis mycket större för realisterna än för 
klassisterna. Undantagas prov. Preussen (g. 60 proc., r. 0 proc.), Brandenburg (g. 55 proc., 
r. 33 proc.) och Posen (g. 68 proc., r. — 12 proc.), så är äfven i de ensk. provinserna rea
listernas tillväxt raskare. Särskildt utmärka sig i detta hänseende Schleswig-Holstein (g. 
37 proc., r. 375 proc.) och det industriidkande Westfalen (g. 8 proc., r. 240 proc.).

De olika anstalternas tillväxt i antal (ber. i proc.), dels i de gamla provinserna 
1859—82, dels i de gamla och i de nyförvärfvade provinserna 1867—82 utvisar följande 
lilla tabell:
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1867
-------- —

: Tillväxten af I de gamla provins. —82
1859—82 I da gamla I de nya

1 Gymnasier.................. 52,5 9 20,4 8 66,6 7
■ Progymnasier............ 37,5 0 37,5 o O,oo
I Realgymnasier............ 17O,oo 32,7 9 566,6 7

Uberr. o. Realschulen —35O,oo —16,6 7 85,7 1
Högre Borgarskolor. . 463,6 4 82,3 5 29,o 3

Under det således gymnasierna förete en ganska måttlig och lugn tillväxt i antal, ha 
realgynmasierna gått framåt med stormsteg i synnerhet i de nya provinserna, samtidigt 
med att den rena realskolan åtminstone i de gamla provinserna förlorat ganska betydligt 
i terräng ') och fått vika för den högre borgarskolan. I stort sedt, har de helklassiska 
läroverkens antal under i fråga varande tid ökats med 50 proc., de mer eller mindre reala 
anstalternas deremot med 119 proc.

Dessa för realbildningen gynsamt vitnande siffror blifva så mycket mera vältaliga, då 
man betänker, att staten bidrager i ganska olika proportion till de klassiska och till de reala 
anstalternas underhåll. Af staten för 1883—84 för de h. läroverken, som uppgick till 
4,352,936 mark, kommo på gymnasiernas lott 3,853,538 mark, men på realanstalternas 
deremot endast 499,398 mark, ehuru de senare på grund af sitt lärjungeantal hade kun
nat göra anspråk på T% af hela summan, d. v. s. på fyra gånger så mycket som de nu 
faktiskt erhöllo. En ännu större betydelse erhålla de stat, uppgifterna om realanstalternas 
raska tillväxt, då man tager i betraktande, hvilka helt olika berättiganden afgångsexamen 
vid gymnasierna och vid de reala skolorna medför. En realgymnasist är utestängd från 
teologiska, medicinska och juridiska fakulteterna vid universitetet, och inom den filosofiska 
kan han aflägga lärareexamen endast i matematik, naturvetenskap och moderna språk. 
Dessutom har han tillträde till de högre tekniska specialakademierna, apoteksväsendet och 
postverket (såsom elev). En helrealist har tillträde endast till de polytekniska anstalterna, 
landtmäteriet och telegrafen. Visserligen har redan länge en förbittrad kamp förts, sär- 
skildt i syfte att skaffa realgymnasisterna tillträde till medicinska och juridiska fakulte
terna, men denna strid har ännu icke ledt till något resultat 2).

Med det sist sagda för ögonen kan man icke heller mycket undra på, att de högre 
klasserna vid realanstalterna äro i jämförelse med de lägre märkvärdigt fåtaligt besökta, 
ett förhållande som eljest i början förvånar hvarje främling. Detta faktum, som för öfrigt, 
om ock i mindre grad, eger rum äfven vid gymnasierna, står ock i ej ringa mån i sam
band dermed, att en stor del af den preussiska ungdomen besöker skolorna icke så mycket 
för att genomgå en afslutad studiekurs, som fastmera för att vinna vissa lägre berättigan
den (särskildt det vigtiga berättigandet till ^Z/-årig militärtjenst, hvilket i allmänhet vinnes 
på betyg från Unter-Secunda (vår 6: i).

Följande statistiska uppgift visar, huru många lärjungar af 100 som öfver hufvud fort
satte i de fyra högsta årsafdelningarna:

') I Berlin finnas t. ex. 14 gymnasier, 8 realgymnasier, men endast 2 högre realskolor. Från tillför
litligt håll erfor jag, att dessa sistnämnda laborera med det klenast begåfvade lärjnngematerialet, och att i 
allmänhet föräldrar bestämma sig för dessa skolor, då det icke går vid de öfriga.

a) Redogörelsen för denna strid förbigås här alldeles, då jag i detta som i fiere fall redan förekom- 
mits af Läroverkskomitén; se dess Betänkande I. s. 82.
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På Gymnasier På Realgymnaiser
i I (2-årig) i II (2-årig) i I (2-årig) i II (2-årig)

1859—60 11,4 15,9 4,8 13,5
1867—68 10,s 15,8 3,4 13,9
1875—76 10,! 16,8 5,4 14,8
1878—79 10,4 17,0 6,6 16,0
1880—81 10,7 17,6 6,9 15,9
1881—82 10,9 17,5 6,8 15,7

Det är sålunda blott en ringa bråkdel af skolans lärjungar som framtränger ända till I 
(g. 11 proc., r. 7 proc.), om än realgymnasierna förete en något bestämdare tendens till höj
ning. Men är primanernas antal ringa, så är antalet af dem som taga maturitetsexamen ännu 
mindre; och är äfven detta ett drag som bestämdt skiljer de preussiska läroverkens all
männa fysionomi från t. ex. våra läroverks. Följande siffror angifva huru många procent 
af (medel)lärjungeantalet i (den 2-åriga) “Prima“, som blifvit:

Maturitetsaspiranter och Naturi
på gymnas. på realgymnas. på gymnas. på realgymnas.

1869 47,6 32,9 40,i 28,5
1876 46,7 35,4 38,i 30,3
1879 44,2 43,8 36,o 34,7
1881 45,4 *) 43,o 39,o 37,i

*) Relativt till lärjungeantalet i I således en sänkning; — absolut har äfven på gymnasierna antalet 
under 1869—81 ökats, aspiranternas fr. 2,784 till 3,805, maturi’s fr. 2,337 till 3,273.

Dessa statistiska uppgifter, hemtade från ett intressant föredrag i Berlins Realschnl- 
männer Verein, hafva synts mig så karakteristiska för vissa allmänna förhållanden inom 
det allm. läroverket i Preussen, att jag icke velat underlåta att här inledningsvis anföra 
de samma.

Bland de anordningar af mera allmän natur, som på senare åren vunnit insteg åt
minstone vid läroverken i Berlin, men antagligen äfven vid andra större läroverk i Preussen, 
förtjenar särskildt en att med några ord beröras, enär den synes mig särdeles praktisk. Jag 
af ser anordningen uti “■Parallelclassen mit Wechselcceten“. Liksom fallet är vid våra mera 
besökta läroverk, har man äfven vid läroverken i Berlin måst fördela de till samma års- 
afdelning hörande lärjungarne uti parallelafdelningar (A och B). Dessa börja och sluta dock 
icke sina kurser samtidigt, såsom fallet är hos oss, utan A’s kurser genomgås från påsk 
till påsk och B’s genomgås från michaeli till michaeli, något som, tillämpadt på vår ter- 
minsindelning, vore det samma som om afd. A genomgick sina kurser från september till 
juni, under det B deremot genomginge sina från nyår till jul. Härigenom vinnes den för 
lärjungar och målsmän säkerligen högst betydande förmånen, att en lärjunge i A, som vid 
kursens slut der visar sig underhaltig, kan öfverflyttas och i Berlin verkligen öfverflyttas 
till afd. B, der han har tillfälle reparera sin underhaltighet, för att efter sex månader 
kunna uppflyttas i den näst högre klass, till hvilken han i afd. A vardt underkänd. Men 
om sålunda en lärjunge icke behöfver vara qvarsittare ett helt utan endast ett halft år, så 
behöfver å andra sidan läraren icke under dylika förhållanden hysa de annars så vanliga 
men i längden förderfbringande konsiderationerna för att låta en mer eller mindre under
haltig lärjunge blifva qvar i klassen. Fördelen är derför dubbel. Men naturligtvis kan 
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denna anordning endast vid sådana läroverk tillämpas, der alla eller åtminstone en konse
kutiv följd af klasser ständigt äro så starkt besökta att en delning i parallelafdelningar i 
alla händelser befinnes nödvändig. Vid Französisches Gymnasium voro sålunda klasserna 
nedifrån VI. (lägst) till och med Unter II (vår 6: i) på detta sätt delade i parallelklasser 
med vexelkurser. Likaså vid Köllnisches Gymnasium.

Rörande maturitetsexamen') vill jag blott påpeka, att man såsom en utmärkelse be
friar från muntlig examen lärjungar, som hafva fullgiltiga betyg i alla ämnen i Unter och 
Ober 1 och med heder bestått det skriftliga profvet. Hvad det skall tjena till att, såsom 
hos oss sker, muntligen pröfva äfven de bästa lärjungarne, om hvilka man med visshet kan 
antaga, att de skola bestå profvet, har man något svårt att inse; så vida ej skälet är, att 
lärarekraft står så lågt i kurs hos oss, att man anser sig icke böra spara på den samma. 
Någon ting motsvararande vår föråldrade “års-examen“ vid slutet af läsåret, sedan betygen 
redan blifvit definitivt satta, qvarlefver visserligen ännu i Tyskland (men ej i Österrike); 
den är likväl der inskränkt till offentligt förhör i ett ämne i hvar klass på olika tider och 
är dessutom ofta begränsad till nederskolan.

b) Österrike.

Enligt nu gällande stadga äro de österrikiska füllst, h. allm. läroverken af två slag: 
1) Ober-Gymnasien med 8 årsklasser (benämnda nedifrån uppåt I—-VIII), med studierna 
koncentrerade på latin och grekiska och med franska såsom fullt valfritt ämne2), samt 
2) Ober-Realschulen (7 årsklasser, ben. I—VII) utan latin. Studiernas allmänna anordning 
ses af följande undervisningsplaner:

1) Nederösterr. Ober-Gymnasium. 3)

I II III IV V VI VII VIII Summa Valfria ämnen:
Franska: i 2 kurser (2

Religionslära . .
Latin...............

2
8

2
8

2
6

2
6

2
6

2
6

2
5

2(3) 
5

16
50

t:r.)
Frihandsteckning: (2 å 

3 t-rd
Grekiska .... — — 5 4 5 5 4 5 28 Sång, Stenografi och
Tyska............... 4 4 3 3 3 3 3 3 26 Gymnastik (2 t:r hvarje.)
Geogr. o. Hist. 3 4 3 4 3 4 3 3 27 Skriftlig matur, examen 

tysk kria, en öfvers. frånMatematik . . . 3 3 3 3 4 3 3 2 24
Naturhistoria. . 2 2 l o — 2 2 — — 9 latin, en till latin och en
Fysik............... — — 1 2 3 — — 3 3 10 från grekiska, samt ma-
Fil. Propäd. . . — — — — — — 2 2 4 tern, problem.
(Skönskrifning). (1) (1) — — — — — — (2)

*) Hänvisande i öfn gt till Läroverkskomiténs betänkande II, sid. 96.
2) Då Läroverkskomiténs Betänkande II, 10G i noten säger: “obs. intet främmande modernt språk“, bör 

detta som synes något modifieras.
3) Denna plan, som skiljer sig' fr. Komitébetänkandet II, 10G, är uppgjord enl. forordn, af 26 maj 1884 

och innehåller således de sista förändringarna.
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2) Nederösterr. Ober-IieaUclmle.

I II III IV V VI VII Summa

Religionslära .... 2 2 2 2 — _ . — 8
Tyska..................... 4 3 4 3 3 3 3 23
Franska.................. 5 4 4 3 3 3 3 25
Engelska............... — —■ — — 3 3 3 9
Geografi ............... 3 2 2 2 — — — 9
Historia.................. — 2 2 2 3 3 3 15
Matematik............ 3 3 3 4 5 5 5 28
Naturhistoria. . . . 3 3 — — 3 2 3 14
Fysik..................... — — 4 2 — 4 4 14
Kemi..................... — — — 3 3 3 — 9
Geom. teckning . . — 3 3 3 3 3 3 18
Frihandsteckning . 6 4 4 4 4 2 4 28
(Skönskrifning) . . (1) (1) — — — —• — (2)
Gymnastik............ 2 2 2 2 2 2 2 14

Valfria ämnen:
Stenografi i 2 kurser (2 t:r).
Kem. laborationer (3 t:r).
Sång (2 t:ij; stundom mo
dellering.!

Skriftlig matur, examen2): 
tysk kria, en öfvers. från 
franska, en till franska, en 
från engelska; matem, pro
blem, samt ett arbete i fram
ställande geometri (konstr. 
ritning).

2) Komitébetänkandet meddelar icke dessa täml. intressanta bestämmelser.
3) Den skriftliga flyttningsexamen försiggår i slutet af juni.
’) Den muntliga flyttningsexamen försiggår i början af juli.

De fyra lägre klasserna kallas Unter-Gymnasium (el. U.-Realschule). Dessutom finnas 
fristående Unter-Gymnasien (ocli U-Realschulen). Vid åtskilliga Ober-Gymnasien försök
tes en tid att inrätta de fyra nedre klasserna så, att lärjungar som så önskade kunde få 
utbyta grekiska (i 111 och. IV) mot franska (el. engelska) jämte oblig, frihandsteckning och 
något ökad undervisning i naturkunskap, på det de sedan skulle med latinsk underbygnad 
kunna öfvergå till realskolornas V klass. Ett så inrättadt gymnasium med två linier i 
nederskolan kallades “'Real- und Ober-Gymnasium“. Försöket misslyckades dock och måste 
uppgifvas. Statens två anstalter i Wien af detta slag äro sedan 1877 ändrade till rena 
O.-Gymnasien, och endast några få af kommunerna underhållna qvarstå (i Wien t. ex. det 
i Leopoldstadt och det i Mariahilf).

Bland särskilda anordningar inom de österriska läroverken vill jag först med några 
ord beröra den s. k. Versetzungs-Prüfung eller flyttningsexamen från klass till klass. 
Denna pröfning är dels skriftlig 3) i språk, historia och matematik med klassens alla lär
jungar, dels muntlig4) i alla ämnen under närvaro af rektor och ämneslärarne i näst- 
högre klass, men endast med de lärjungar, om hvilka de undervisande lärarne äro tvek
samma. 1 franska examineras sålunda endast de muntligen, rörande hvilkas godkännande 
den undervisande läraren i franska har sina betänkligheter. Likaså i hvart och ett an
nat ämne, nr o den emottagande och den aflemnande ämnesläraren af olika mening, afgör 
rektor; likaså då undervisningen i de båda klasserna bestrides af samma lärare. En dylik 
pröfning har naturligtvis stor betydelse företrädesvis på det högre stadiet och tvingar äf- 
ven till nödig samverkan mellan lärarne. I synnerhet tyckte jag mig märka, att man lade 
stor vigt derpå vid flyttningen till högsta klassen. Jag bevistade en sådan muntlig flytt-

’) Gäller för Neder-Österrike fr. o. m. läsåret 1880—81. Skönskrifning är obligat, blott för vissa lär
jungar.
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ningspröfning i franska från VI till VII (= högsta) klassen vid k. k. Staats-O.-Realschule, 
Radetzkystrasse 2. Endast två lärjungar (af 12) framkallades för att förhöras; men det 
egendomliga inträffade, att en tredje lärjunge, hvars scripta varit slarfviga och underhal
tiga, insisterade att få undergå muntlig examen, hvarvid han redde sig icke så illa. Så
som bevis på, att man icke går släpphändt till väga, kan nämnas, att de i franska under
kändes antal i denna klass närmade sig 50 proc. Den som underkännes i något ämne, blir 
qvar i klassen. 1 hänsynsvärda fall kan dock lärarekollegiet medgifva en s. k. Wiederholungs
prüfung vid nästa läsårs början, men sådan får som sagdt beviljas endast i hänsynsvärda 
fall, och skarpa erinringar lära tid efter annan hafva aflåtits mot dess allt för stora ut
sträckning ')

Ett annat egendomligt drag inom det österrikiska allm. läroverkets organisation bilda 
de s. k. Privatisten. Dessa betala inträdes- och terminsafgift samt examineras klass för 
klass af skolans lärare, men följa icke undervisningen vid läroverket, utan studera i hem
met. 2) För hvarje klasspröfning erlägga de dessutom 12 floriner till examinatorerna. Vid 
anmälan till maturitetspröfningen betalar en sådan privatist tredubbel afgift (18 fl.), men 
anses för öfrigt som skolans egen lärjunge.;!) Afven flickor kunna tillhöra ett läroverk 
såsom “Privatistinnen*. Af tillgängliga uppgifter visar sig, att antalet inskrifna privati
ster vid olika läroverk vexlar mellan 1 och 16. Vid k. k. Akademisches Gymnasium i 
Wien var under vårterminen 1883 antalet af “Privatisten und Privatistinnen“ 24. Ända
målet med denna egendomliga, men ganska praktiska anordning är tydligtvis att gifva så
dana föräldrar, som af vissa skäl föredraga att låta undervisa sina barn i hemmet, ett till
fälle att öfver barnens framsteg och allm. ståndpunkt i studierna erhålla tillförlitliga intyg. 
Jag föreställer mig, att särskildt för flickor en dylik anordning vid våra läroverk skulle 
vara särdeles välkommen. Den kunde ock utan särdeles besvär åstadkommas.

') Redan har nämnts, att något motsvarande våra års-“examina“, sedan betyg redan blifvit definitivt 
satta, icke förekommer i Österrike. Allmänheten visar i stället och lämpligare sitt intresse vid afslutnings
akten, hvilken hålles vida högtidligare än hos oss.

2) Något helt annat är Privatschiiler, hvarmed menas lärjunge vid en privatskola.
3) Afven en Privatschiiler kan anmäla sig till undergående af maturitetsexamen, liksom våra „privatister“.
4) Detta ämne borde ock med det snaraste aflägsnas från vår maturitetsexamen; det studeras icke alls 

vid de preuss. läroverken. I vår muntliga afgångsexamen måste alla lärjungar förhöras och alla ämnen 
släpas med afven enligt Läroverkskomiténs nya förslag, och detta trots de anförda talande exemplen från 
utlandet.

Rörande den allm. anordningen af den muntliga maturitetsexamen har jag redan blif- 
vit förekommen af Läroverkskomitén, till hvars Bet. II, s. 108 o. 109 jag ber att få hän
visa. Dock kan jag icke underlåta att påpeka de många lättnader, som i den muntliga 
examen beredas lärjungarne i anseende till examensämnenas qvantitet, dels derigenom att 
klassist (utom det att han icke alls examineras i fr. lefvande språk) är befriad från förhör 
i religion, naturalhistoria och filos, propädevtik4) och realist från förhör i religion samt 
afven naturalhistoria och kemi, i fall han i dessa ämnen ingen termin haft underhaltigt 
vitsord, dels ock derigenom att abiturient kan göra anspråk på befrielse från förhör i 
historia och fysik, om han i dessa ämnen de fyra sista terminerna haft minst “lobenswerth“ 
(med ber. godkänd) i betyg.
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Pensionering af lärare kan ske redan efter tio års tjenstgøring, ehuru i så fall blott 
med en tredjedel af då uppnådda löneförmåner (allt inbegripet). Efter uppnådda trettio 
tjenstår är lärare berättigad till pension med hela den löneinkomst, som då uppbäres.

Af intresse torde ock vara följande disciplinära föreskrifter, afseende särskildt k. k. 
Ober-Realschule i Leopoldstadt: Om föräldrar eller förmyndare äro boende å annan ort än 
den, der läroverket är förlagdt, skola de personligen eller skriftligen för rektor uppgifva 
den person i läroverksstaden, åt hvilken de anförtro målsmanskapet öfver lärjungen; de 
hafva sedan att anse skolans meddelande till denne såsom gifna åt dem sjelfva. Kollegiet 
kan fordra ändring i valet af målsman och eger, i fall sådan ändring ej sker, hos provins
skolrådet fordra lärjungens skiljande från läroverket. — Laga förfall för uteblifvande skall 
inom 24 timmar på tillförlitlig väg anmälas för klassföreståndaren. Vid sin återkomst skall 
lärjungen dessutom medföra trovärdigt skriftligt intyg om orsaken till och tiden för sin 
frånvaro. Uteblifver lärjungen från undervisningen åtta dagar i rad utan anmälan, varder 
han ur läroverkets matrikel utstruken; endast provinsskolrådet kan i dylikt fall bevilja 
honom återinträde. — Det är lärjungarne förbjudet att bilda föreningar sins emellan. ')

c) Württemberg.

De h. allm. läroverken i Württemberg äro: 1) Gymnasien; 2) Realgymnasien:, hvaraf 
dock finnas endast två, det i Stuttgart och det i Ulm; 3) Realanstalten.2) Skilnaden är i 
allmänhet den samma som i Preussen, men de först nämnda äro ännu mer utpregladt klas
siska och de sist nämnda ännu mer utpregladt reala. Dessutom hafva de alla tio årsklas
ser, benämnda nedifrån uppåt I—X. Inträde beviljas dock redan vid fylda 8 år. Studier
nas anordning ses af följande planer:

2) Högre füllst, realläroverk kallas i Württemberg '‘■Realanstalt“. Under namnet Realschule förstås 
ett lägre läroverk.

1) Gymnasier i Stuttgart (fr. höstt. 1883.)

I II III IV V VI VII VIII IX X Summa
Valfria ämnen: en- 
gelska fr. VII (2 t:r), 
italienska fr. VIII (2

Religionslära. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 t:r), hebräiska fr. VII 
(3 t:r).

Skriftliga matur- 
prof: 1 tysk kria, 1 
öfvers. till o. 1 från 
latin, 1 till grekiska, 
1 till franska; 4 elem. 
matem, problem; skr. 
svar på 2 hist, frågor.

Muntlig matur, exa
men i latin, grekiska, 
(hebreiska); (se s. 16).

Tyska...........  
Latin...........  
Grekiska . . . 
Franska. . . 
Hist. o. Geogr. 
Matematik . . 
Naturlära. . . 
Fysik..........  
Fil. Propäd. . 
Välskrifning .

5 
12

4
1

2

4
12

1
4
1

2

3
12

3
4

1

2
11
6

3
3

1

11
6
3
3
3

1

2 
12
6
3
3
3

2
8
6
3
3

*4

2
8
6
3
4
4

2
8 
g
2
4
4
24
1

2
8
6
2 o
3
24
12

26 
102
42
16
26
36 4
7
2
2
7

’) Det vore tvifvelsutan af gagn, om en dylik föreskrift funnes äfven i vår skollag. De nu vid åt
skilliga läroverk existerande (ofta tre å fyra) särskilda fackföreningarna kan jag icke anse som annat än ett 
kringgående af skollagen, så att nian för vissa ämnen orättmätigt tager i anspråk en stor del af den tid, 
som lärjungen rättvisligen bort egna åt andra ämnen. Det anses måhända som godt, att en yngling upp
träder med storståtliga föredrag i en botanisk eller literär förening, men skall detta goda köpas med under
betyg t. ex. i latin och franska, såsom i flere af mig bevitnade fall egt rum, då är fördelen sannerligen dyrt 
köpt och bestämdt emot skollagens anda.
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2) Realgymnasiet i Stuttgart (fr. höstt. 1883).

I II III IV V VI VII VIII IX x 1 Summa Realgymnasiet i Uim

Religionslära. 3 2 2 o 2 1 1 1 1 1 16 sentligen härmed.
Tyska........... 4 4 3 1 1 1 2 2 Q 2 22 Skriftliga matur.
Latin........... 12 12 12 11 10 10 7 7 5 91 prof: 1 tysk kria, 1
Franska. . . 6 5 4 4 3 3 3 i 28 öfvers. till franska,
Engelska . . — — — 3 3 3 2 11 1 till engelska, 1
Hist. o. Geogr. — 1 3 3 3 5 1 2 2 4 14 25 från latin; skr. svar
Fil. Propäd. . 1 1 på 2 hist, frågor, 4 ma-
Matematik . . 3 4 4 4 4 5 8 8 12 4 94 62 tom. arbeten (lägre ana-
Fysik o Kemi — — — __ 2 3 3| 8 4 lys, högre analys, anal.
Naturhist. . . 2 2 1 1 2 Q _ _ _ 2| 12 4 geometri, beskr. geo-
Teckning . . . — — — 3 3 4 4 5 2 4 2 23 4 metri), 1 fysiskt o. 1
Välskrifning . 2 2 2 1 1 1 — — 9 kemiskt arbete.

3) Realanstalter i Württemberg (fr. 1884) \).

I II III IV V VI VII VIII IX X Summa Skriftliga matur.prof:

Religionslära. 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 22 till franska, 1 från
Tyska........... 6 5 4 4 3 3 2 2 2 0 33 franska. 1 till engel-
Franska. . . 8 8 9 7 (i (i 5 5 4 4 62 ska, skriftl. svar på
Engelska . . _ _ 3 3 3 3 3 15 hist, frågor. 5 matem.
Fil. Propäd. . 1 1 arbeten (trigonometri,
Hist. o. Geogr. _ 2 4 4 3 3 34 3 2 2 264 1. analys, h. analys,
Matematik . . 6 6 6 5 10 10 9 12 13 11 88 anal, geometri, beskr.
Fysik o Kemi _ _ — _ _ 24 2 3 3 104 geometri), 1 fysiskt, 1
Naturhist. . . _ _ _ 2 2 2 _ 2 2 10 kemiskt, 1 mineral.
Lin. teckning — — — _ _ _ 2 — _ 24 arbete, samt 1 linear-
Frih. teckning — — — 4 3 3 4 4 4 24 244 0. 1 frih. teckning.
Välskrifning“ . 3 3 2 1 1 1 — — — 11

Alli». Historia o. geografi hafva i dessa planer för utrymmes skull sammanslagit» till ett, likaså de 
olika matematiska disciplinerna. Då ett ämne läses ena terminen t. ex. 2 t:r, andra terminen 3, har medelta
let 2 4 angifvits.

De Wiirttembergska läroverken åtnjuta såväl i Tyskland som i utlandet ett stort och 
välförtjent anseende och intaga säkerligen ett bland de främsta rummen i Europa. Vid en 
blick på de bredvid nndervisningsplanerna angifna fordringarna i den skriftliga maturitets- 
examen, torde man också finna, att här icke är fråga om småsaker. Man rent af häpnar 
öfver realgymnasiernas elfva och realanstalternas femton skriftliga arbeten. Visserligen 
behöfver abiturienten icke vara godkänd i mer än flertalet af dessa prof för att kunna 
admitteras till muntlig examen, men det återstående är sannerligen i alla fall afskräckande 
respektabelt.

De berättiganden, som medfölja genomgåendet af ena el. andra slaget af dessa läro
verk eller vissa deras klasser, äro ungefär de samma som i Preussen. Så t. ex. medför 
betyg till VIII (Ober-Il) rättighet till ^Z-årig militärtjenst; betyg till IX vid realgymnasier 
(el. med komplettering i latin till lika mått) rättighet till afläggande af porte-épée-fänriks- 
examen, o. s. v. Detta sista berättigande tillkommer dock bland realanstalterna endast de 
i Stuttgart, Reutlingen och Ulm belägna.

') Denna undervisningsplan är i enlighet med det under d. 27 sept. 1883 utfärdade ändringscirkuläret 
för kl. VII—X (erhållet i öfvertryck å k. Kult-ministeriet). Såväl franska som engelska äro enl. detta cirku
lär något förstärkta. Ändringen är icke beaktad i Cr. Uhlig's: “die Stundenpläne... in den bedeutendsten 
Staaten Deutschlands“. 2te Aull. Heidelberg 1884.
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Flere bland de i hufvudstaden befintliga läroverken äro oinåttligt starkt besökta, .så 
t. ex. realgymnasiet med 719 oclr realanstalten med ända till 1,093 lärjungar (på 35 af- 
delningar). Närmast i storlek kommande realanstalt, den i Heilbronn, räknar endast 335.

Üppflyttningen från lägre klass till högre sker vid läsårets början (omkr. 15 okt.) 
på grund af en skriftlig flyttningsexamen liksom i Österrike. Uppgifterna gifvas antingen 
af rektor eller lärarne i den klass, dit flyttning sökes, och skrifningama öfvervakas af de sist 
nämnde. De lärjungar, rörande hvilka efter denna skriftliga examen rektor, den emotta- 
gande läraren och den förut varande läraren icke äro säkra eller icke äro eniga, under
kastas också en muntlig profiling, och afgör derefter rektor på grund af pröfningens total
resultat. Särdeles vigt lades på denna examen vid flyttningen till öfverskolan el. kl. VII.

Med anledning af den på senare tiden allt mer och mer högljudd vordna klagan öf- 
ver lärjungarnes öfveransträngning i skolorna, hölls på föranstaltande af undervisnings
ministeriet en rektorskonferens i Stuttgart d. 26:te och 27:de februari 1883. Denna kon
ferens dryftade frågan om hemarbetet och om de möjliga lättnader, som skulle kunna be
redas lärjungarne, dels vid maturitetsexamen, dels vid uppflyttningspröfningen till öfversko
lan (kl. VII). I öfverensstämmelse med de fattade besluten afläts d. 26:te april s. å. ett 
k. cirkulär med hufvudsakligen följande bestämmelser:

A) Beträffande hemarbetet:
1) för lärjungar mellan 8 och 10 år får hemarbetet på fullt upptagna skoldagar icke 
upptaga mer än 1 timme och på dagar med fri eftermiddag icke mer än 1 4-timme; 
för lärjungar mellan 11 och 14 år bör det icke på vanliga dagar upptaga mer än 
Ij—2 timmar och på fria eftermiddagar icke mer än 2 4—3 timmar; för lärjun
garne i öfverskolan, med dess redan förut stora antal skoltimmar, bör hemarbetet 
icke fordra mer än 2 timmar (resp. 2—4 timmar);
2) allt hopande af hemarbete på lördagseftermiddagen bör undvikas och särskildt de 
skriftliga arbetena icke så förläggas, att äfven en normalt utrustad lärjunge för de
ras förfärdigande behöfver taga söndagen i anspråk;
3) under ferierna ’) skola lärjungarne vara befriade från hemarbete.

B) Beträffande maturitetsexamen:
1) tysk literaturhistoria och filos, propädevtik uteslutas från den muntliga afgångs- 
examen; sista terminens betyg i dessa ämnen blifva afgångsbetyg;
2) historiskt scriptum bibehålies, men mindre vigt bör läggas på rena minnesdata 
än på ådagaläggandet af riktig historisk uppfattning för öfrigt.

C) Beträffande flyttningsexamen till kl. VII:
historia och geografi samt religion uteslutas från pröfningen.

Att det dock måste tillhöra de fromma önskningarna att kunna i praktiken afpassa 
hemarbetet i noga öfverensstämmelse med en faststäld timschablon, torde vara sj elf klart 
för hvarje praktiserande lärare. Vid realgymnasiet tyckes man till att börja med hafva 
försökt ordna saken så, att man i några lägre klasser förläde alla skriftliga arbeten till 
lärorummet, så att endast utanlexorna behöfde läras hemma. Men erfarenheten visade, att 
dessa sålunda omhuldade lärjungar icke kunde sina lexor bättre för den skull, snarare sämre; 
ja, man tyckte sig märka, att de rent af började förlora hågen för grundligt arbete hemma 
och i stället flygtigt genomögnade lexan kort före lektionens början. Mer ändamålsen
ligt hade det visat sig att på det högsta stadiet förlägga de språkliga och matematiska 
scripta till lärorummet i anslutning till skoltimmarne. 2) Vederbörande lärare fingo visser
ligen uppoffra en del af sin fritid, men scripta blefvo både bättre och mera tillförlitliga.

') Ferierna äro i Württemberg: 24 dec.—2 jan., skärtorsdag—söndag efter påsk, 15 juli—15 augusti, 
28 sept.—13 oktober.

3) Man har eftermiddagsläsning i Württemberg.
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III.De främmande moderna språkens ställning vid läroverken i de besökta länderna.
Ett skolämnes mer eller mindre fördelaktiga ställning inom undervisningsplanen be

stämmes af åtskilliga faktorer. Den först i ögonen fallande ocli tyvärr ofta den enda be
aktade är tydligen det antal år, som åt ämnets studium egnas, och det antal veckotimmar, 
som inom de olika årsafdelningarna är åt detsamma anslaget. Detta moment kunna vi 
helt enkelt kalla timantalet. Ett ämne, som inträder tidigare och fortsattes längre samt 
har flere veckotimmar än ett annat, är naturligtvis under för öfrigt lika omständigheter 
lyckligare lottadt och bättre tillgodosedt än detta andra.

Att detta moment dock icke kan vara det enda bestämmande, att åtskilliga andra 
faktorer måste tagas med i räkningen, torde dock vid närmare betraktande vara alldeles 
tydligt, men torde å andra sidan icke vara alldeles öfverflödigt att påpeka. Då nämligen 
skolans olika ämnen obestridligen äro af den olika natur, att några taga i anspråk före
trädesvis vissa af lärjungens själsförmögenheter, under det andra ämnen mera taga i an
språk andra förmögenheter, och då man vidare betänker, att lärjungen, subjektet som skall 
undervisas, är en ännu i utveckling stadd menniskosjäl, hos hvilken vissa förmögenheter, 
såsom minne, fantasi, härmningsbegär, visa sig först, under det att det reflekterande, slut
satser dragande förståndet uppträder först mycket sent och mot skolstadiets slut, så måste 
det till att böria med vara klart, att vissa läroämnen måste lämpa sig företrädesvis för ett 
stadium af skolan, andra åter för ett annat. Denna faktor, som jag skulle vilja kalla den 
psykologiskt riktiga anordningen, måste noga beaktas vid skolplanens uppgörande. Bry
ter man mot denna princip, förlägger man till det tidigare skolstadiet ämnen, som fordra 
abstrakt tänkande och slntledningskonst, eller, hvad som blir ännu värre, uppskjuter man 
å andra sidan sådana ämnen, som i sin helhet eller till någon hufvudsaklig del taga min
net öch sinnet för den konkreta formen i anspråk, till det senare undervisningsstadiet, då 
ynglingen redan börjat i egentligare mening tänka och draga slutsatser, men just af denna 
orsak, genom det beslag denna nya verksamhet lägger på hela hans själ, förlorar en god 
del af sin minnesreceptivitet, så icke blott bryter man mot den af naturen anvisade ord
ningen, utan omöjliggör eller åtminstone försvårar på förhand de resultat, som man ju dock 
mecl undervisningen ville vinna. Nu torde emellertid icke behöfva särskildt bevisas, att ett 
främmande språk hör till de studieämnen som, i synnerhet då det gäller inlärandet af for
merna och tillegnandet af det oundgängliga ordförrådet, företrädesvis taga lärjungens 
minne i anspråk. Det första barnet lär sig, sedan det kommit till verlden, är ju språket, 
modersmålet, och detta tyder väl alldeles bestämdt på, att de förmögenheter, som dervid 
tagas i anspråk, minnet, härmningsbegäret och hvad de nu heta — vi vilja här med ett 
ord kalla dem språksinnet —■ just under de tidigare åren äro i särdeles liflig verksamhet. 
Att detta språksinne å andra sidan också med åren aftager, betygas' af erfarenheten. Ett 
barn, som förflyttas till ett främmande land, lär sig det der talade språket både fort och 
väl och nästan af sig sjelf, för den fullvuxne åter går det både långsamt och kostar ofant
ligt mera möda, ja, stimdom lyckas han aldrig blifva fullt herre öfver det språk, som han 
kanske hela sitt lif hör talas omkring sig. Det vore nu egendomligt, om icke samma för
hållande, som eger rum i yttre verlden, skulle ega sin motsvarighet äfven inom den trängre 
kretsen, skolan. Visserligen är tillvägagångssättet vid ett språks lärande i lifvet ett mera 
omedvetet och mindre metodiskt än i skolan, men vi kunna icke annat föreställa oss, än 
att den psykologiska tillegnelseprocessen i ena och andra fallet måste vara väsentligen lika 
och den samma. Lyckligtvis bekräftas också denna vår förmodan af den vid skolorna 
vunna erfarenheten, livar och en lärare i främmande språk vet, huru svårt för att icke 
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säga omöjligt det är för en lärjunge, som på det tidigare stadiet icke säkert inlärt språ
kets former, att sedermera i en högre klass godtgöra denna brist. Han må repetitionsvis 
genomgå formläran gång på gång; efter en kortare tids förlopp träder ånyo osäkerheten 
i dagen, och han är i stånd att ogeneradt begå de mest löjliga och för läraren tålamods- 
pröfvande fel. Denna sida af hans studieförmåga är tydligtvis slappad och icke längre 
fullt vaken; han begär nu något annat än torra minnessaker och ordformer, för hvilka 
han till och med känner en viss leda. Den lärjunge åter, som på det tidigare stadiet rik
tigt säkert lärt och inöfvat språkformerna, glömmer dem aldrig och kan från denna säkra 
grund — men också endast från den — med hopp om god framgång gå vidare. Jag 
skulle från min egen praktik kunna anföra de mest slående exempel — men sådant är helt 
visst för hvar och en sakkunnig öfverflödigt.

Jag tror derför — och torde icke taga mycket fel i den tron — att det är ett brott 
mot den psykologiskt riktiga anordningen, om man, såsom hos oss på senare tider skett, 
söker undantränga språkstudiet och enkannerligen studiet af de lefvande, för praktiskt bruk 
bestämda språken till skolans högre stadium. Det är lika afvita, som om man bestämde 
ett barn för att studera musik, men beslöt att uppskjuta undervisningen deri till det fem
tonde eller sextonde lefnadsåret. Af den lärjungen blir nog i vanliga fall ingen betydande 
musiker.

En tredje faktor, som skulle kunna kallas den pedagogiskt riktiga anordningen, 
består deri, att ämnena i anseende till sitt inträde i skolplanen ordnas så, att det ämne, 
som genom hela sin natur i ett eller annat afseende är förberedande för ett annat ämne, 
inträder tidigare och icke först samtidigt eller till och med senare än det ämne, som det 
skulle förbereda. Taga vi de oss närmast till hands liggande exemplen, torde det vara 
tämligen obestridligt, att t. ex. studiet af latin *) är den yppersta och mest naturliga för
beredelse för studiet af det franska språket, enär franskan just utvecklats ur latinet, lik
som det torde vara tydligt, att franskan och tyskan bilda den bästa grundläggning för 
studiet af engelskan, enär detta senare språk just uppstått ur dels franskan dels en ger- 
manisk munart, anglosachsiskan, och derför har sina ordstammar dels ur franska, dels ur 
germaniska rötter. Ville man nu införa engelskan före franskan — en anordning som vi 
för närvarande faktiskt hafva — eller ville man införa latinet mot skolstadiets slut, efter 
både tyska och franska — såsom t. ex. läroverkskomitén föreslagit för sin nya projek
terade reallinie —, så må sådant kanske kunna försvaras ur det praktiska behofvets syn
punkt men också ur ingen annan, ty en sådan anordning är totalt stridande mot en af 
pedagogikens allra första grundregler och måste hos hvarje samvetsgrann och tänkande 
lärare uppväcka de allvarligaste bekymmer, enär en sådan onaturlig anordning försvårar 
hans arbete och omöjliggör de resultat, till hvilka han eljest med lätthet kunde hafva 
kommit.

En ytterligare och fjerde faktor, den pedagogiska utbildning, som kommit lärarne 
i ämnet till del, och den större eller mindre fullkomlighet, hvartill de för skolan afsedda 
läro- och läseböckerna hunnit, kommer jag först framdeles att beröra.

Gå vi nu att med stöd af de tre ofvan anförda synpunkterna betrakta de främmande 
moderna språkens ställning vid skolorna i de besökta länderna i jämförelse med samma 
ämnens ställning vid våra allmänna läroverk, så erhålla vi följande resultat med afseende 
på franska språket:

Vid de preussiska gymnasierna har franskan visserligen icke officielt Here veckotim
mar än på vår A.-afdelning (17); men vid de förra inträder dock detta språk redan i 2:dra 
årsklassen och har under de två första vigtigaste åren 4 och 5 timmar; hos oss inträder 
det först i klassen V och har under de två första blott 3 och 4 timmar. Redan detta gif-

Vi mena dock icke latinstudiet, sådant det för närvarande vid läroverken bedrifves; ännu 1885 
drifves nämligen latinet så, som vore det ett språk, af hvilket man vore nödsakad i skrift betjena sig. 
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ver åt den preussiska anordningen ett visst företräde framför den hos oss vidtagna, ett 
företräde, som ännu mer förhöjes genom den valfria tilläggskursen i de högre klasserna 
vid de flesta preussiska gymnasierna och hvarom sid. 8 formales. Tager man dertill i be
traktande, att latinet studeras till ett helt annat omfång än hos oss och så, att man deraf 
verkligen kan hafva någon nytta vid studiet af franskan, och vidare att i abiturientpröf- 
ningen likväl icke fordras skriftligt utan endast muntligt prof, så måste man väl medgifva, 
att franskans ställning är gynsammare vid de preussiska gymnasierna än å vår A-linie. 
Då vid de österrikiska gymnasierna franskan endast förekommer såsom fnllt valfritt ämne 
och icke ingår i abiturientpröfningen, bortfaller här sjelfklart hvarje jämförelse. Vid de 
württembergska gymnasierna är visserligen de åt franska egnade veckotimmarnes antal. 
1 mindre än på vår A-linie (16, 17), men franskan inträder dock der i den årsklass som 
motsvarar vår IV, således 1 år tidigare än hos oss. Dessutom har detta språk der blifvit 
forberedt genom en 4-årig högst grundlig kurs i latin (12 a 11 t:r). Ihågkommas bör 
ock, att i abiturientexamen endast fordras skriftligt prof, och att dervid stilen utgifves af 
den undervisande läraren sjelf, ett ingalunda obeaktansvärdt moment. *)

*) Dessutom bör här i synnerhet tagas i betraktande, att ferierna i Württemberg liksom i Preussen 
och Österrike äro betydligt kortare än hos oss.

Vid de preussiska realgymnasierna inträder franskan i 2:dra årsklassen och har i 
allt 34 veckotimmar. Vid de württembergska realgymnasierna inträder detta språk i den 
klass som motsvarar vår tredje och har summa 28 veckotimmar samt föregås af en grund
lig 3-årig latinkurs (12 t:r i veckan). Vid vår B-linie deremot inträder franskan först i V 
klassen, börjas der med blott 3 timmar och har i allt 19 veckotimmar.

Annu mera nedslående blir resultatet af en jämförelse mellan vår reallinie å ena si
dan och de preussiska, österrikiska och württembergska realskolorna å andra. På vår 
reallinie inträder som bekant franska språket i klassen V med endast 3 timmar och har 
i allt blott 21 timmar; vid de preussiska realskolorna inträder ämnet i l:sta årsklassen 
(Vira) med 8 timmar och har i allt 56 veckotimmar; vid de österrikiska inträder det äf- 
venledes i l:sta årsklassen med 5 timmar och har i allt 25 veckotimmar, ehuru kursen är 
2 år kortare än vid våra läroverk; vid de württembergska realanstalterna inträder franskan 
redan i en klass som skulle motsvara en förberedande klass hos oss (före 1) och har sum
ma 62 veckotimmar. Abiturientfordringarna vid de österrikiska realskolorna äro ingalunda 
större än hos oss, knappt så stora, vid de preussiska och württembergska visserligen och 
med fog något större, dock alldeles icke i något som helst förhållande till det närmare 
tredubbla timantalet.

Ingen, som om dessa förhållanden tager kännedom, torde kunna undgå att finna det 
något förunderligt, att man kan tilltro våra svenska gymnasister att med mindre grundlig 
latinkunskap och med skenbart samma men egentligen mindre antal undervisningstimmar 
i franska, likväl kunna i afgångsexamen prestera mera än hvad man af en preussisk eller 
wiirttembergsk gymnasist tror sig böra fordra. Och ännu orimligare torde de fordringar 
ställa sig, hvilka man tror sig kunna i franska ställa på våra illa förberedda realister med 
deras otillräckliga antal undervisningstimmar i detta språk, då .inan ser hvilken tid man i 
utlandet anser sig böra använda för att nå resultat, hvilka icke äro så synnerligen mycket 
större. Man måste verkligen få en viss aktning för vår läroverksungdoms intelligens, då 
man ser, att det öfvervägande flertalet, trots de så ogynsamma förhållandena både i af- 
seende på psykologiskt riktig anordning och timtal, likväl förmår i det svåra franska språ
ket arbeta sig upp i nivå med fordringarna i afgångsexamen. Huruvida åter denna på så 
sätt förvärfvade språkkunskap blir af den gedigna och varaktiga art, som önskligt och, i 
betraktande af ämnets art, nödigt vore, det blir en annan fråga; men har man än trott 
sig märka, att så icke är fallet, att den förvärfvade kunskapen mera är en lättglömd känne- 
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dom om språket i stället för kunskap i det samma, så kan sådant för visso väcka endast 
ringa förundran i betraktande af de ogynnsamma förhållanden, som nu blifvit påpekade.

Spörja vi efter anledningen till den jämförelsevis sämre ställning, franskan intager 
vid våra svenska läroverk, så finna vi genast hufvndorsaken ligga i det förhållandet, att 
vi hafva ett främmande lefvande språk mer att studera än tyskarne, och att detta språk, 
tyskan, af många skäl fordrar en framstående plats vid våra läroverk. Af de tre kultur
språken, tyskan, franskan och engelskan, torde intet kunna vid de svenska allmänna läro
verken uppoffras för att bereda ökad plats åt de båda öfriga; deraf svårigheterna. Åter
står således endast att tillse, om ieke möjligen en bättre och mera ändamålsenlig anord
ning än den nuvarande skulle kunna göras.

Till att börja med torde hvarje lärare i franska hafva af erfarenhet funnit, huru nöd
vändigt det är, att detta språk nedflyttas en klass, så att det, liksom förr en gång varit 
fallet, kunde inträda i klassen IV. Genom en sådan anordning finge man 3 år till inlä
randet och befästandet af den svåra franska formläran, under det nu endast 2 år kunna 
deråt egnas, hvarför ock kunskapen just i denna vigtiga del af franska grammatiken van
ligtvis blir både ytlig och otillfredsställande. Läroverkskomitén, som särskildt och i sär
deles vältaliga ordalag fäster uppmärksamhet på “det styfmoderliga sätt“, hvarpå under
visningen i främmande lefvande språk vid våra allm. läroverk är tillgodosedd, föreslår 
också denna välbetänkta åtgärd för den nya reallinien och låter der franskan inträda i 
klassen IV med 5 timmar samt höjer veckotimmarnes summa från 21 till 26, ett förslag 
som helt visst bör helsas med allmän tillfredsställelse, icke minst af lärjungarne sjelfve; 
men för den nya klassiska linien, der engelska enligt förslaget skulle utgå och franskan 
sålunda blifva öfverskolans enda moderna språk, föreslås icke blott ingen dylik nedflytt- 
ning af franska språket till klassen IV — ehuru en dylik förstärkning af ämnet der är 
lika nödig som på reallinien, helst man icke har någon förberedande latinkurs, som duger 
att bygga på — utan det nuvarande knappa timantalet af 17 a 19 veckotimmar sänkes 
tvärt om ned till 15. Att denna förlust icke täckes af den föreslagna förlängningen af 
vårterminen, torde särskildt för B-linien vara lätt att uträkna. Men har det nu varit svårt 
att medhinna den långt ifrån grundliga kursen i franska språket med 17 a 19 veckotim
mar, så torde det ännu mycket mindre låta sig göra med 15. Ty har det befunnits hardt 
när omöjligt att med 4 timmar i veckan uti klassen VI, i kunna hos lärjungarne inprenta 
de “icke hastigt inlärda“ franska oregelbundna verbformerna m. m., hur skall det då kunna 
lyckas med 3 timmar? Och har det hittills varit med yttersta svårighet förenadt att med 
-1 timmar i veckan gifva lärjungarne i klassen VI, 2 en icke allt för otillräcklig öfversigt 
af franska syntaxens allra vigtigaste lagar jämte ett något så när hjelpligt ordförråd — 
beggedera nödvändiga förutsättningar för att sammanhängande stilskrifning skall kunna 
med någon utsigt till framgång företagas i klassen VII — hur kan man då begära, att 
sådant skall kunna bättre gå för sig med 3 timmar i veckan? Här ligger enligt mitt 
förmenande en af de svaga punkterna i komiténs förslag, ty man torde icke hjelpa upp 
ett “styfmoderligt“ behandladt ämne — och detta ett ämne, som i vår tid tränger sig på 
det allmänna läroverket med “ett djupt kändt kulturbehofs tvingande kraf“ — genom att 
kringskära det förut låga timantalet ännu ytterligare. 1 full enlighet med den föreslagna 
försvagningen af franska språkets ställning hade det då helt visst varit, om komitén tillika 
hade föreslagit, att det franska skrifprofvet i afgångsexamen på klassiska linien måtte, 
liksom skett vid preussiska gymnasierna, bortfalla eller ock ersättas af en öfversättning 
från franskan. Detta har dock komitén underlåtit, ehuru det icke torde vara svårt att inse, 
att ett dylikt steg förr eller senare torde blifva den nödvändiga konseqvensen af komiténs 
förslag, i synnerhet af den bestämmelsen deri, att klassist ogeneradt kan vara underkänd 
i samma franska skrifning. Att likväl den allmänna meningen i landet icke torde vara 
för en sådan kringskärning af studiet i franska på den klassiska linien, det framgår allra 



‘21

mest oförtydburt af det yttrande, som på grund af läroverkskomiténs forslag afgifvits så
som svar af ena sektionen af filosofiska fakulteten vid ett af våra universitet och hvilket 
lär gå ut derpå, att i stället för skriftligt öfversättningsprof till latin i afgångsexamen på 
B-linien, måtte fordras en öfversättning till franska, ett forslag helt visst bättre och sun
dare än de flesta, som på senare tider sett dagen, enär det å ena sidan inskränker latinet 
inom de rimliga gränserna för ett dödt språk och, utan att förringa dess värde som skol
ämne, likväl ställer afgångsexamensfordringarna i rimligare samband med den knappa kur
sen samt enär det å andra sidan åt det franska språket antagligen komme att förskaffa 
den ställning, som väl med rätta bör tillkomma detta vigtiga kulturspråk äfven på klas
siska linien.2) Må vi derför hoppas, att detta sista förslag vinner gehör, men att, om 
komiténs förslag segrar, den föreslagna klassiska liniens då enda moderna språk i öfver- 
skolan, franskan, icke måtte till undervisningstimmarnes antal ännu mer inskränkas utan, 
om det än icke kan vinna samma förstärkta ställning som på reallinien, åtminstone i alla 
händelser få behålla sitt hittills varande timantal per vecka oförminskadt.

’) Det torde kunna sättas i fråga, om man icke öfver hufvud numera för hela klassiska linien kunde 
nöja sig med en öfversättning från latin uti afgångsexamen.

2) Främlingar som komma i beröring med våra embets- och tjenstemän uttrycka rätt ofta sin oförstälda 
förundran öfver att äfven högt stående sådana sällan kunna uttrycka sig någorlunda hjelpligt på franska 
och knappast på något af de båda andra kulturspråken.

Beträffande enuelskans nuvarande ställning å reala linien vid våra läroverk, der detta 
ämne inträder i IV klassen med icke mindre än 7 veckotimmar i denna och lika många 
i nästa klass samt med i allt 26 timmar, således icke blott tidigare än franskan utan äf
ven med i allt 5 veckotimmar mer än franskan, kan man icke nog undra öfver, livad för 
pedagogiska principer som här varit de bestämmande. Jag har redan ofvan påpekat, att 
en pedagogiskt riktig anordning bjuder, att engelskan inträder senare än franskan. En 
dylik anordning har jag ock funnit iakttagen vid alla de tyska och österrikiska läroverk 
jag känner till. Så t. ex. inträder engelskan vid realskolorna i Preussen hela 3 år senare 
än franskan, vid de österrikiska realläroverken t. o. m. 4 år senare, vid realskolorna i 
Bayern likaledes 4 år samt vid de wiirttembergska realanstalterna ända till 5 år senare.

Och lyckligtvis lägger det engelska språkets natur inga synnerliga hinder i vägen för 
ett dylikt senare införande. Ty af de tre förnämsta moderna kulturspråken är det just 
engelskan, som har den knapphändigaste och enklaste formläran. Ja, denna är så enkel, 
att den utan svårighet kan nöjaktigt inläras på en termin och detta äfven med ett mycket 
begränsadt antal undervisningstimmar och äfven på det högre stadiet. Deremot är engel
ska syntaxen icke så lätt, hufvudsakligen på grund af sin relativa obestämbarhet och 
språkets godtycklighet i många fall. Ofta torde det ock vara nödvändigt att söka för
klaringen inom franska syntaxens gebit och till den samma hänvisa. Huru man nu vidare 
kunnat åt engelskan å vår reallinie anslå 7 timmar i veckan inom de lägre klasserna IV 
och V, der man i alla händelser icke kan komma öfver formläran, förefaller också allde
les ofattligt. Lärjungarne äro der ännu allt för outvecklade för att kunna studera engelsk 
syntax med någon fördel, för att idka stilskrifning i egentlig mening och för att studera 
engelska författare, hvilket senare icke är så lätt, som man möjligen förestält sig. Oupp
hörligen hör man också lärarne i engelska i dessa klasser klaga öfver att de icke veta, 
på hvad sätt de skola använda den myckna tiden. Och onekligt är, att här förslösas en 
dyrbar tid utan motsvarande valuta. Bet enda skäl, som jag kan finna till den påpekade 
otjenliga anordningen, torde vara, att man tänkt sig de ynglingar, som från femte klassen 
utgå i handel, bäst betjente med ett möjligast stort qvantum kunskap i engelska. Men 
en sådan tanke är ganska 2iaiv. Ty å ena sidan kan deremot anmärkas af den, som något 
närmare känner det praktiska lifvet, att, om ynglingen från klassen V direkt öfvergår till 
handel eller näringar, han icke rimligtvis under åtminstone de fem första åren kan komma 
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i den ställning, att engelsk korrespondens honom anförtros; ä andra sidan skulle deremot 
med fog kunna anföras, att, om ynglingen från sagde klass öfvergår till en handelsskola, 
denna anstalt nog vore mera betjenad med en alumn, som grundligen undangjort studierna 
i fransk formlära, än med en som ödslat otillbörlig tid på engelsk formlära och derför 
känner så godt som intet af den framska.

Senast samlade läroverkskomité har ock behjertat denna vigtiga sak och föreslagit 
en anordning, som synes vida mer pedagogiskt riktig och för språkstudiernas framtid gyn- 
sammare än den nuvarande.

Att åter vilja göra engelskan å reallinien valfri för en del ynglingar, hvilka i stället 
i de högre klasserna skulle erhålla en knapphändig kunskap i latin, vore ju på sätt och 
vis att låta den utdömda B-linien uppstå igen, men i en ingalunda förklarad gestalt.

IV.Om metoderna för undervisningen i de främmande lefvande språken.
I Tyskland och Österrike liksom hos oss är frågan om de lämpligaste metoderna för 

undervisningen i främmande lefvande språk mycket diskuterad, men saken i tämligen ringa 
mån bragt på det klara. Under det de klassiska språkens metodik, stödd på en lång er
farenhets säkra basis, långsamt men säkert utvecklat sig till klart medvetande om både 
målet och lämpligaste sättet för dess uppnående, förspörjes deremot allestädes i fråga om 
den så mycket yngre disciplinen, de moderna o språken, ett visst famlande, en ganska märk
bar osäkerhet. Och detta är helt naturligt. A ena sidan ligger nämligen frestelsen nära 
till hands för skolan och dess män att på de lefvande språken lämpa samma metod, som 
med så stor fördel i långliga tider användts för de döda språken. A andra sidan åter 
kan man aldrig förneka, att ändamålet med undervisningen i de lefvande språken, just 
genom dessas karakter af att vara lefvande, måste åtminstone delvis vara ett annat än vid 
de klassiska språkens studium. Ty medgifver man än aldrig så villigt, att dessa lefvande 
språk i skolan både böra och — i betraktande af den nyare språkforkningens förvånande 
framsteg och resultat — äfven i hög grad lämpa sig för att numera vara ett mäktigt me
del till formel och högre allmän själsbildning, så kommer man dock aldrig ifrån att må
let här äfven och i eminent grad måste vara ett realt och praktiskt, att undervisningen i 
dessa språk bör afse icke blott ett vetande om språket och dess lagar utan också och i 
högre grad, än hvad fallet torde behöfva vara vid de döda språken, en verklig kunskap i 
språket och dess hela mångfald af företeelser. Af denna dubbelhet i anseende till målet 
och svårigheten att vid undervisningen låta hvartdera momentet komma till sin rätt har 
helt naturligt alstrats osäkerhet i anseende till medlen. An har man satt målet såsom allt 
för mycket realt och lämpat metoden derefter, men derigenom också ådragit sig beskyll
ningen för flackhet, själlöshet och simpel rutin — en rätt karakteristisk exponent för detta 
åskådningssätt är den beryktade Ollendorffska metoden — än och kanske oftare har man i 
skolorna uteslutande fäst sig vid det teoretiska och formela momentet och derigenom ådra
git sig rättvist klander för pedanteri, ofruktbart teoretiserande, opraktiskt regelläsande. 
Och om man än måste medgifva, att inom den nyare språkundervisningen vid läroverken 
mycket blifvit gjordt för att undvika både den ena och den andra ytterligheten genom den 
nu allmänt antagna genetiska eller teoretiskt praktiska metoden, så förspörjes dock litet 
hvarstädes ett visst missnöje icke blott bland de utom stående utan ock hos en del lärare 
öfver läroverkens sätt att behandla de lefvande språken. I Tyskland, der det pedagogiska 
intresset är så mycket lifligare än hos oss, ger sig detta missnöje luft i talrika broschyrer, 
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om hvilka man såsom ett gemensamt drag kan säga, att de äro särdeles starka i den ne
gativa delen, i att fördöma ocli bryta ned, men tämligen svaga i den positiva, då det gäller 
att bygga upp och sätta något nytt i det utdömdas ställe. En kortfattad öfversigt af livad 
som i denna väg under de nu sist förflutna åren förekommit torde icke sakna allt intresse:

Mesta uppseendet har säkert en anonym författare, som kallar sig “ Quousque tan
dem“, uppväckt med sin skrift: “-Der Sprachunterricht muss umkehren* (Heilbronn, 1882), 
detta dock mindre genom tankarnes nyhet än genom hänsynslös skärpa i omdömen och 
genom den pikanta och underhållande ton hvari han förstått hålla sina betraktelser öfver 
ett torrt och tråkigt ämne. Ehuru han är både utförligare och klarare i sin kritik af det 
bestående och sina häftiga utfall mot det samma än i sina positiva förbättringsförslag, åt 
hvilka han sid. 35 o. ff. egnar blott helt obetydligt utrymme, kunna dock hans åsigter om 
den för språkundervisningen lämpligaste metoden sammanfattas i följande hufvndpunkter. 
Först bör ljudläran och måhända några hufvndpunkter i formläran genomgås. Derpå be
gynner omedelbart läsning af sammanhängande stycken, små fabler och berättelser, och 
detta på så sätt, att läraren, under det lärjungarnes böcker ännu äro slutna, långsamt och 
tydligt föreläser och upprepade gånger omläser ett kort läsestycke, ända till dess lärjun
garne lyckats åvägabringa en första öfversättning af det samma. Då öppnas böckerna. 
Läraren läser nu än en gång före eller låter en af de bättre lärjungarne göra det, de 
öfriga läsa efter och öfversätta. Sedan läraren förvissat sig om, att lärjungarne äro på 
det klara med de enskilda orden, framställer han frågor öfver innehållet i början väl någon 
gång på modersmålet men sedermera uteslutande på det främmande språket, hvilka frågor 
af lärjungarne skola besvaras på det främmande språket och alltid under formen af hela 
satser. Sedan slutas böckerna åter, och läraren tillhåller lärjungarne — först de bättre, 
sedan de klenare — att berätta det lästa stycket på det främmande språket. Slutligen 
inöfvas det lästa stycket skriftligen och följande lektionstimme repeteras det. Preparation 
och utanläsning af vokablerna fordras icke. Inga skriftliga arbeten i hemmet förekomma. 
Ja, öfversättning till det främmande språket bör till och med förkastas såsom “en konst, 
hvilken skolan ej har att befatta sig med“. Grammatisk analys sluter sig till det lästa; 
hvad detta bjuder af grammatiskt material sammanställes då och då systematiskt. Läsnin
gens uppgift är att lära lärjungen förstå och återgifva det lästa, språkundervisningens mål 
att lära honom tänka och tala på det främmande språket.

Som man ser, har man här att göra med en anhängare af den ensidigt praktiska 
riktningen, en efterföljare af Ratich, Jacotot, Ruthardt och delvis äfven af Hamilton, ehuru 
han står tämligen ensam genom brist på pedagogisk sans och genom öfverdrifterna i sin 
långt ifrån praktiskt uttänkta metod, på hvars tillämpning vid den offentliga undervisningen 
icke ett ögonblick kan tänkas. Den, som förkastar all vokabelläsning, all öfversättning till 
det främmande språket, all systematisk undervisning i grammatik, bevisar dermed blott, 
att han antingen alldeles lemnar ur sigte eller alls icke känner de af den faktiska verklig
heten oss pålagda förhållandena. Förkastar man all öfversättning från modersmålet till det 
främmande språket, beröfvar man ju lärjungen en oumbärlig öming och läraren det till
förlitligaste medlet att kontrollera hans kunskaper och om dessa vinna ett fullt objektivt 
omdöme. Utesluter man dertill all systematisk grammatikläsning i hopp att ur den lästa 
texten kunna hemta tillräckligt grammatiskt vetande, prisgifver man tydligtvis denna vig
tiga kunskap åt slumpen, hvilket är det samma som att alldeles afstå från den samma. Och 
den, som tror sig böra afråda från all vokabelläsning, känner förvisso icke, huru flygtiga 
de intryck oftast äro, som lärjungen för med sig från skolan till hemmet, och huru dessa 
intryck genom undervisningsämnenas mångfald korsa och ömsesidigt förvirra hvarandra.

En annan språkundervisningsreformator, Karl Kühn, behandlar visserligen i sin skrift 
“■Zur Methodik des französischen Unterrichts“ (Wiesbaden 1883) grammatiken med mindre 
ringaktning, men vill i betydlig grad förenkla den samma och i allmänhet ersätta de många 
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reglerna med ett fåtal principer. Med Plötz’ grammatik i sin hand, visar han, hur inne
hållet skulle kunna göras kortare och reglerna begripligare. För öfrigt fordrar äfven han 
en systematisk inö thing af ljudläran före språkundervisningens början, och vidare att det 
första införandet i språket skall ske genom sammanhängande läsestycken icke genom ele
mentarbok, samt att läsningen (“die Lektüre“) skall allt framgent utgöra medelpunkten af 
hela språkstudiet. Ingen af de befintliga läseböckerna anser K. vara fullt motsvarande den 
nya metodens fordringar, enär de sakna fonetisk beteckning af uttalet. Så länge en sådan 
läsebok saknas, får ett blandadt system följas, hvarvid bredvid elementarboken såsom fullt 
lika vigtig införes någon af flere namngifna läseböcker, som innehålla små fabler och be
rättelser. Ofversättningsöfningar till de främmande språket anser K. icke vara förkastliga.

Som man ser, är Kühn mindre radikal och våldsam än den förut omförmälde anonyme 
författaren, i det han låter grammatiken, ja t. o. m. de skriftliga arbetena bestå. Hans 
försök att vilja förenkla grammatiken är visserligen aktningsvärd!, men någon praktisk 
nytta för skolan torde svårligen deraf kunna hemtas. Från pedagogisk ståndpunkt torde 
t. o. m. mycket kunna vara att anmärka mot det sätt, på hvilket K. anser denna förenk
ling böra verkställas. Ty att vilja reducera den besvärliga mängden af regler till ett be- 
qvämare fåtal allmängiltiga principer, leder blott till oklarhet, till allmänna talesätt, som 
för lärjungen sakna betydelse, och alstrar, trots skenet af grundlighet, den allra största 
ytlighet ')■

L. Graf v. Pfeil kämpar sedan ett tiotal år för livad han j motsats mot den “gram- 
matiska“ kallar en “naturlig“ metod vid språkundervisningen. .Äfven han lägger hufvud- 
saklig vigt på språkets läsning (die Lektüre) redan från första början och låter gramma
tiken följa först sedermera mot kursens slut, då lärjungen redan till en viss grad beher
skar sjelfva språket, en metod som, enligt hvad han försäkrar, vid den enskilda undervis
ningen gifvit förträffliga resultat och derför bör öfverföras äfven till skolan. I sin sista 
skrift “ Wie lernt man eine Sprache am leichtesten und besten?“- (Breslau, 1883, 2:a uppl. 
1884) beskrifver han sid. 21 denna metod med följande ord: “Jag föreläste några rader. 
Tre gånger å rad läste lärjungen dem efter (vid fortsatt läsning blott två gånger och slut
ligen blott en gång.) Derpå öfversatte jag det lästa, med fullkomligt försummande af den 
tyska satsbildningen, och lät sedan lärjungen öfversätta det efter mig två gånger. Härvid 
tillät jag icke uttryckens och vändningarnas germanisering. Härpå uppläste lärjungen tex
ten en fjerde gång, nu med fullt begripande af innehållet, och sedermera vid lektionstim
mens slut allt det genomgångna för femte gången, vid följande lektions början för sjette 
gången och hvarje måndag den föregående veckans hela material för sjunde gången. På 
sid. 15 heter det: “Ofversättningar från modersmålet till det främmande språket anser jag 
förkastliga, och detta på hvilket undervisningsstadiuni som helst.“ På sid. 14 kallas de 
“eine durchaus verfehlte Hebung“. Så bedömer han ock all särskild vokabelläsning. Vo- 
kabler läras varaktigt endast genom läsning af författare. Af alla de ur öfningsböcker 
mödosamt inlärda vokablerna bibehålla sig blott de, hvilka genom sin förekomst hos den 
läste författaren inprägla sig i minnet. Blott ett språk i sänder bör studeras, aldrig två 
på en gång (s. 6). Under det Hamilton ansåg målet för undervisningen vara att kunna 
'öfversätta från det främmande språket, förklarar Gr. v. Pfeil målet vara att genom upp
repad läsning af en begripen författare uppväcka förmågan att tänka pä det främmande 
språket.

Hvad denna heuristiska metod beträffar, kan man väl medgifva, att den vid enskild 
undervisning möjligen kan i en intelligent lärares hand hafva visat goda resultat hvad be-

’) Blott en svensk lärare liar jag påträffat, som på allvar urgerade reglernas ersättande medelst prin
ciper. Att han drifvit denna förenkling af grammatiken ganska långt, visas bäst deraf, att han i st. f. de 
många och svåra reglerna om den franska konjunktiven hade han blott en princip; den lät så: “konjunkti
ven uttrycker det tänkta.“ 



25

träffar förmågan att läsa och — väl mest gissningsvis — uppfatta betydelsen af det lästa. 
Säkert är emellertid, att vid klassundervisning i en skola den icke skulle på långt när 
frambringa liknande resultat. Beqväm vore onekligen en sådan metod både för lärare och 
lärjungar; men blott föreläsande och eftersägande, äfven om de utsträckas till tiofaldig 
upprepning, lemna ingen garanti för att lärjungen verkligen upptager det lästa — orden 
och satserna — i sitt medvetande, för att nu icke tala om, hvilket farligt spelrum en dy
lik andefattig och mekanisk metod lemnar för den drömmande slapphet, som blott med 
yttre miner och åthäfvor följer med undervisningen. Och visserligen ligger mycket sant i 
förf.’s dom öfver ett lösryckt oorganiskt vokabelläsande, men å andra sidan kan också an
märkas att genom blott läsning, utan dermed förbundet vokabelarbete, läras och uppfat
tas icke heller de enskilda orden och vändningarna så som sig bör. O o

En tämligen kuriös ställning intager Felix Francke, som i sin broschyr “ Die prak
tische Spracherlernung auf Grund der Psychologie und der Physiologie der Sprache“ 
(Heilbronn, 1884) utgår derifrån, att språket icke är ett konkret ting, icke heller ett lef- 
vande väsen, utan en psykologisk process, som hos h varje individ antager en egendomlig 
gestalt, så att hvad vi i dagligt tal kalla ett språk eller hvad han kallar “eine Gesammt- 
sprache“ icke är annat än genomsnittet af en mängd individspråk. All språkverksamhet 
sker emellertid fullkomligen omedvetet. Att lära sig ett främmande språk vill derför säga 
att låta hos sig sjelf uppstå alla de psykologiska processer, genom hvilka ett främmande 
folk gifver ord åt sina föreställningar, att i sin själ konstruera en omedvetet verkande ny 
språkmekanism till vehikel för sitt tänkande och sin tankenieddelelse. För att uppnå detta 
mål med största möjliga besparing af tid och möda, måste man så mycket som möjligt 
närma sig det naturliga förlopp, som det lilla barnet genomgår vid lärandet af ett språk. 
För detta ändamål måste man börja med fonetiskt skrifna texter, innehållande samtal och 
små berättelser, hållna i en icke allt för idiomatisk stil samt utan individuelt manér, till 
hvilka den vanliga ortografien blifvit bifogad. Dessa texter öfversättas och förklaras till 
att börja med ord för ord, inöfvas sedan i sin yttre (d. ä. ljud-) form och läras till sist 
ordagrant utantill. Snart nog införes bredvid detta arbete mera kursiv läsning af dylika 
texter (barnböcker). Ofversättningar från modersmålet äro ännu fullkomligt uteslutna. I 
deras ställe träda fria arbeten — mest bref — samt talöfningar knutna vid den inöfvade 
texten. Då det omedvetna inlärandet af grammatiken skulle fordra för mycket material, 
måste den läras systematiskt; den måste dock hålla sig endast till det talade språket och 
undvika alla sällsyntheter och kuriositeter. Derjämte anbefaller F. till inhemtandet af nö
digt ordförråd en vokalbelbok, i hvilken orden äro ordnade i anseende till betydelse och 
formförvandtskap. På det nu emellertid begreppet må förmäla sig med det främmande 
ordet omedelbart och ej göra omvägen öfver det tyska ordet, skall begreppet i konkreta 
fall icke återgifvas med detta, utan, så vida sådant är möjligt, genom en bild. Bredvid 
denna bild sättes det främmande namnet på föremålet, och derunder ordnas de afiedda och 
formbeslägtade orden. Denna ordförteckning upptager vokabelbokens venstra sida; högra 
sidan erbjuder exempel och nödiga anmärkningar öfver uttal, synonymik och fraseologi. 
Först då lärjungen till en viss grad beherskar talspråket, skrides till det literära skrift
språket, till läsning af mönstergilla författare och öfversättning till det främmande språket.

Då förf, deducerar denna metod ur språkets sjelfva begrepp och väsen, får man väl 
antaga, att han anser den såsom den enda användbara äfven för skolan. På uppvisandet 
af dess olämplighet å detta område torde emellertid icke många ord behöfva spillas. Uti 
den vidunderliga bildervokabularen finner man till ej ringa förvåning en gengångare af 
Comenii bekanta “Orbis pictus“. Tror förf., att han medelst bilderna kunde hindra lärjun
gen att först tänka på det tyska ordet, så bedrager han sig mycket, och å andra sidan 
äro väl nu de flesta lärare ense om, att hvarje vokabelbok, som icke af lärjungen sjelf 
upprättas i anslutning till den lästa texten, är att förkasta. Fonetiskt skrifna texter äro 
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ock för längesedan allmänt utdömda såsom skadliga och blifva ju alldeles öfverflödiga, om 
lärjungen från början får in ordet äfven genom örat och öfvar det tills han kan riktigt 
uttala det samma. Med alla sina lärda förutsättningar har förf, icke kommit till andra 
förslag än sådana, som dels icke äro nya, dels redan länge sedan af erfarenheten stämplats 
såsom olämpliga.

Med upptagande af det, som hos de förut nämnde kan vara af värde och kan låta 
sig med den nu befintliga allmänna undervisningsanordningen förena, har rektorn vid real- 
gymnasiet i Barmen Mündt i detalj utarbetat en ny och mera tilltalande metod, hvilken 
han framlagt uti en tämligen märklig broschyr “Zur Forderung des französischen Un
terrichts auf Realgymnasien“, ett arbete rikt på metodiska vinkar och öfverallt förrå
dande både rik erfarenhet och stor kärlek för undervisningens svåra konst. Då utrymmet 
icke tillåter att här ur den värderika broschyren meddela ens allt väsentligt, måste vi nöja 
oss med följande allmänna antydningar. Ett förberedande år') egnas åt talorganernas sko
lande och utbildning, dock icke så, att ljudläran från början förvirras och grumlas af lä
ran om ortografien, utan så att den korrekta ljudträffningen här med oeftergiflig stränghet 
öfvas och framtvingas. Såsom underlag för denna öfning, skall dock icke användas, sön- 
dersplittradt och själlöst material, utan organiskt sammanhängande, värdefullt och tilldra
gande. Lärjungens hela språkkunskap under första årskursen skall derför liksom växa 
fram nr läsboken, hvilken för detta ändamål bör börja med små, för detta stadium läm
pade berättelser. Det muntliga elementet skall på detta stadium vara det förherskande 
vid undervisningen, och redan här måste man eftersträfva uppfattning och begripande af 
det talade ordet. Framför allt gäller det här att uppväcka lif och lust till ämnet; hvad 
det grammatiska beträffar skall derför här blott verbets konjugation drifvas systematiskt, 
det öfriga åter, femininbildning, komparation, deklination o. d. framställas medelst åskåd
ningsexempel. — Sammanhängande grammatisk undervisning börjar först i nästa klass 
(Quarta) och genomgås dervid på 3 år (lV:a till Ober-111) formläran och syntaxens grund
regler. De skriftliga öfningarna erhålla här naturligtvis något utrymme, dock förblifver 
läsningen (die Lektüre) hufvudsak hela skolan igenom. Klassen Unter-ll:a afses för repe
tition och förfullständigande af den dittills genomgångna grammatiska kursen. — På det 
3-åriga högsta stadiet (Ober-Il samt begge l:a) skall såsom enda mål för undervisningen 
sättas hvarken bibringandet af största möjliga färdighet i språket, ej heller förberedandet 
för vetenskapliga universitetsstudier, utan lärjungens allmänna själsodling bör liksom vid 
andra ämnen så också här vid de främmande språken utgöra den norm, efter hvilken un
dervisningen bör inrättas. Ät de olika öfningar, i hvilka språkundervisningen sönderfaller, 
uttalet, läsningen, öfversättningen, skrifvandet och talandet har förf, egnat särskilda kapi
tel, rika på sunda och praktiska didaktiska vinkar.

Som man ser är här icke fråga om någon omstörtning af de bestående förhållandena, 
endast om en delvis ny anordning, hvarigenom elementar b oken och vokabulären undan
trängas af läsboken. Ätt egna ett förberedande år hufvudsakligen åt språkorganernas 
skolande, således åt praktiska uttalsöfningar, torde förefalla något egendomligt för de sven
ska lärare, som icke genom besök i preussiska skolor erfarit, hvilka ofantliga svårigheter i 
synnerhet nordtysken har att öfvervinna, innan han lär sig uttala franska väl.

1 närmaste anslutning till Münch’s förslag och med fasthållande af det moment, som 
hos alla de föregående utgör ett gemensamt drag, fordrar öfverläraren vid Friedrichs-Re- 
algymnasiet i Berlin D:r O. Ulbrich i sin programafhandling “ Über die französische Lek
türe an Realgymnasien“ (Berlin, 1884), att “läsningen (die Lektüre) för framtiden skall 
utgöra medelpunkten för hela språkundervisningen“. Ur det lästa skall lärjungens hela 
språkkunskap under första året framväxa, och äfven på ett senare stadium skall åtminstone 
den väsentliga delen deraf så göra. Förf, finner icke den för närvarande vid preussiska

') Förf, menar här de preussiska realgymnasiernas 2:dra klass, Quinta, der franskan börjar. 
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skolor använda metodens resultat tillfredsställande. “Det är, säger han, dock ett eländigt 
resultat af ett sexårigt grammatiserande, om primanernas skriftliga arbeten vimla af grofva 
fel, om det icke gifves någon paragraf i grammatiken, som de icke försynda sig emot, om 
de hvarken kunna korrekt och flytande tala fem sammanhängande ord, ej heller utan att 
stapla kunna med äkta franskt uttal läsa en enda rad.“ Dörf. tillåter sig här i sin egen
skap af lärare öfverdrifter i omdömen, som han säkerligen icke gerna skulle höra i någon 
utom stående kritikers mun, och som verkligen icke heller motsvaras af det faktiska för
hållandet vid läroverken i Berlin, så vidt jag kunde finna. Men i åtskilligt har han nog 
rätt, särskildt i fråga om franska uttalet och förmågan att kunna på språket uttrycka sig. 
Felet, menar förf., ligge)' deri, att skolan allt jämt fäster för mycken vigt vid det formela 
och teoretiska momentet af språkundervisningen, för liten vigt deremot vid det reala, hvaraf 
dock måste blifva en nödvändig följd, att äfven det förra endast i ofullkomlig grad kan 
förverkligas. Det blir derför nödigt att sluta en kompromiss mellan dessa två mål, det 
ideala och det praktiska, samt egna första hälften af studietiden åt det senares förverk
ligande, andra hälften åt det förras, i enlighet hvarmed han anser, att lielt olika metoder 
böra användas i underskolan och i öfverskolan. Nederskolans uppgift skulle då blifva att 
sätta lärjungen i stånd att så vidt sig göra låter praktiskt beherska språket. Första vil- 
koret härför, menar Ulbrich, är att elementarboken (“das grammatische Übungsbuch“) 
med dess exempelsatser, “af hvilka ännu ingen menniska lärt sig franska“, er sättes -med 
en läsebok, som blott innehåller sammanhängande stycken. Dessa läsestycken behandlas 
nu ungefär på det sätt, som “Quousque tandem“ angifvit, d. v. s. läraren föresäger, under 
det lärjungarnes böcker ännu äro slutna, några ord, förklarar deras betydelse och låter 
lärjungarne så länge säga dem efter, till dess alla kunna korrekt återgifva dem, fortsätter 
sammalunda med nästa ordgrupp och så vidare ända till satsens slut, sammanfattar så hela 
satsen och låter den upprepas så länge, tills alla kunna framsäga den .utantill utan att 
stappla. På det viset fortfar läraren med korta ordgrupper, tills det lilla pensum blifvit 
uppnådt, som han för lektionen föresatt sig. Derpå lösas de enskilda orden ur sitt sam
manhang och inöfvas såsom sjelfständiga vokabler, så att med hvarje ljudkomplex också 
förbinder sig ett begrepp. Sedan sammansättas de sins emellan i andra förbindelser. Böc
kerna öppnas derpå, det behandlade lilla stycket föreläses åter, och ortografien betraktas, 
hvarefter, sedan böckerna åter slutits, stycket skriftligen inöfvas på skiffertaflorna och 
svarta taflan. Förf, påpekar härvid, hvilket lif och omvexling denna metod medför. Hem
arbetet inskränker sig till repetition af de redan lärda vokablerna samt på sin höjd en 
väl utförd afskrift af de lästa raderna. Följande timme repeteras och befästas det lästa. 
Läraren skall med denna metod snart finna, huru lärjungarne trots det lästas ringa qvan- 
tum dock kunna säga ganska mycket, och det blir honom snart möjligt att ställa frågor 
på franska öfver innehållet, hvilka frågor naturligtvis böra besvaras på samma språk. På 
så vis kommer lärjungen att så småningom och omärkligt lefva sig in det franska språket 
och kunna uttrycka mycket på det samma utan att först tänka på den tyska frasen. Minst 
en gång i veckan ordnas de inlärda orden systematiskt och förhöras efter ordslag, sub
stantiv, verb, pronomen, o. s. v. Ett dylikt tabellariskt ordminde af orden är icke utan 
ett visst behag för lärjungen och äfven af utomordentlig nytta. Det grammatiska pen
sum på detta lägsta stadium bör inskränka sig till den regelbundna böjningen af nomen 
och verb, och bör denna meddelas efter en systematisk lärobok; men innan detta sker, 
böra dock lärjungarna vara bekanta med ett tillräckligt antal böjningsformer från läsningen.

Förf, anser det lämpligt att låta eftersøgningen ske i korus och framhåller, att alla 
teoretiska betänkligheter, som på senare tider- uttalats mot ett dylikt tillvägagångssätt, 
måste vika inför den praktiska nödvändigheten, som icke kan umbära det samma. Det

• 4
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blir lärarens sak att inskränka olägenheterna så mycket som möjligt och att liksom en or
kesterdirigent skärpa sitt öra, så att han hör äfven obetydligare afvikelser. ')

1 klasserna IV:a och Unter-Hl blir läsningen visserligen något inskränkt genom 
grammatiken. På det hela taget förblir dock äfven i dessa klasser metod och syftemål 
oförändrade: inöfvandet af den franska texten är hufvudsak, öfversättningen eller rättare 
öfversättningen till idiomatisk tyska ännu en bisak. Det är nog med att förstå innehållet 
och hvarje särskildt ord fullkomligt.

På det högre stadiet, från Ober-111, hvarest läsningen skall tjena högre syftemål, 
bör naturligtvis en annan måttstock läggas på den tyska öfversättningens idiomatiska och 
stilistiska form. Ehuru läsning af författare redan inträdt, bör läseboken dock följa lärjun
gen hela skolan igenom och användas till repetition, till underlag för muntlig och skriftlig 
öfning i att berätta, hvilka öfningar så småningom växa ut till kortare föredrag och sma 
uppsatser. Härigenom vinnes en nu felande förberedelse till den fria uppsatsen på det 
främmande språket, hvilken uppsats liksom nu bör hafva sin tyngdpunkt förlagd till Ober-Il. 
1 stället för de så omtyckta men ofta för läsningen störande hänvisningarna till gramma
tiken, bör läraren derför påkalla lärjungarnes uppmärksamhet för stilistiska förhållan
den, på det sätt att i Ober-IIl och Dnter-ll isynnerhet den fraseologiska sidan beaktas och 
i Ober-ll särdeles satsbygnaden och de i franskan ofta egendomliga tankeformerna påpekas.

Förf, har egnat icke mindre än 13 oktavsidor åt besvarandet af frågan: hvad för 
författare böra läsas i franska på skolans högre stadium (från Unter-II), och huru böra 
läsböckerna vara beskaffade? Han sluter sig dervid i det närmaste till de vigtiga reform- 
sträfvanden på detta område, som utgått från den 3:e hannoveranska rektorskonferensen 
1882, och till hvilka vi strax nedan återkomma, samt begagnar tillfället att anställa en 
högst pikant kritik öfver en del i Tyskland utgifna editioner af franska författare med 
“ förklarande “ anmärkningar.

Beträffande den nyss nämnda vigtiga frågan om hvad som i franska bör läsas på 
skolans högre stadium, äro sedan några år reformsträf vanden a i Tyskland i full gång, ef
ter det Kasten uti “Centralorgan für Realschulwesen, bandet IX, s. 430 o. ff. genom ett 
statistiskt referat öfver de vid högre läroverk begagnade auktorerna visat hvilken stor 
planlöshet och förvirring, som i detta afseende herskade2). Man erkände snart allmänt 
behofvet af fasta principer för valet af de franska skriftställare, som skulle sättas i lär
jungens händer till bildande af hans förstånd och känsla, så att man alldeles icke kunde 
påstå, att det var likgiltigt hvad som valdes, blott det valda arbetet hade korrekt språk, 
var intressant samt i sedligt hänseende oklanderligt. Denna vigtiga fråga upptogs af d. 
3:e hannoveranska rektorskonferensen 1882 och gjordes till föremål for grundliga öfver- 
läggningar. Resultatet föreligger i en af referenten rektor Hemme utarbetad serie teser, 
femton till antalet, åtföljda af en i öfverensstämmelse dermed uppstäld kanon öfver för
fattare, lämpade för läroverkets högre klasser. Första och andra tesens innehåll är, att 

endast sådant är dugligt till läsning i skolan, som är egnadt att på ett fram
stående sätt bidraga till en fri, human bildning af själ och hjerta, och som på

>) Jag liar sjelf användt denna metod och kan efter flerårig erfarenhet intyga, att olägenheterna vid 
dylik korusläsning minskas med hvarje lektion och mer än tillfyllest uppvägas af de öfverraskande goda 
resultaten i anseende till både godt uttal, hardiesse vid läsningen och idiomatisk nyansering, hvilka senare 
två moment väl endast på denna, väg stå att vinna. Må en eller några endast ofullkomligt härma efter, 
sådant gör ingenting, det kontrolleras genast vid förhörandet, och de ouppmärksamme tillhållas att gifva 
bättre akt; snart drager det riktiga uttalet alla med sig och en eller annan felaktig afvikelse förmärkes 
såsom en skärande dissonans.

2) Ett dylikt schema öfver de författare, som vid våra högre läroverk användas, torde visa att på detla 
område planlösheten och förvirringen hos oss äro minst lika stora om icke större än de någonsin varit i Tysk
land, beroende af den fullkomliga bristen på sakkunnig inspektion och bristande saintlterkan mellan lärarne 
i franska vid olika läroverk.
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samma gång är egnadt att gifva lärjungen en säker kännedom om det moderna 
skriftspråket. • •

Om denna princip för urvalet ur franska (resp, engelska) literaturen i ocli för under
visningen vid de allm. läroverken — en princip, som för öfrigt redan blifvit antydd af rektor 
W. Münch uti Zeitschrift für neufranz. Sprache und Literatur, III. s. 100 under namn af 
den pedagogiska — tyckas också alla hafva enat sig. Att allt trivialt och roligt, allt 
som afser att blott vara underhållande och icke på samma gång själsodlande, måste ute
slutas, medgifves derfor allmänt. Med full konseqvens utesluter också rektor Hemme alla 
romaner, noveller, resebeskrifningar, lustiga berättelser, fackvetenskapliga af handlingar 
och bref ur skollektyren. Att härvidlag, då det gäller att närmare specificera tesen och 
bestämma hvad som bör uteslutas, meningarna divergera och måste vara olika, är sjelf- 
klart; den ene håller före, att den eller den värdefulla romanen icke bör ovilkorligen för
kastas, en annan menar, att Madame de Sévigné’s bref väl förtjena en plats, en tredje på
pekar, att historiska, literära, och estetiska fackafhandlingar ännu icke blifvit vid skolorna 
försökta, en fjerde torde kanske hysa den åsigten, att en resebeskrifning som t. ex. Jules 
Verne’s “Autour de la terre en quatre-vingts jours“ icke vore att förakta i synnerhet på 
reallinien, enär den innehåller uttryck och termer från många olika lifsområden och dock 
är hållen i allmän och icke genom detaljer tröttande ton. Men alla stämma öfverens i 
den högeligen berättigade fordran, att den pedagogiska principen och icke den literära 
synpunkten bör tagas till norm och måttstock vid bestämmandet och urvalet af fransk 
lektyr, liksom alla tyckas medgifva, att lärjungarne i skolans högsta klasser böra syssel
sättas med gedignare lektyr.

Men vi gå vidare i vårt referat af de hannoveranske rektorernas teser och anföra från 
10:de och ll:te tesen:

vid läsningen bör prosan hafva företrädet framför poesien; och inom prosalekty
ren bör läsningen af historiska verk hafva öfvervigten; börande dervid i syn
nerhet sådana arbeten väljas, som behandla skeden i Frankrikes och Englands 

Jiistoria. t
Afven denna grundsats måste man gilla. Det har upprepade gånger blifvit påpekadt, 

hurusom den franska historieskrifningen utmärker sig genom klarhet och enkelhet i stilen, 
liflighet och åskådlighet i framställningen, samt korta och formfulländade, men dock djup
sinniga reflexioner; denna del af franska literaturen synes derfor i synnerligt hög grad egnad 
att vänja lärjungens tanke vid följdriktigt tänkande och tillika just meddela den allmänna 
kännedom i språket, som man med undervisningen vid det allmänna läroverket väl i första 
hand bör afse.

Sedan jag nu sökt i korthet redogöra för det hufvudsakligaste af hvad som rör sig 
så att säga utanför de pedagogiska råmärken, hvilka genom läroverksstadgar och förord
ningar eller genom vana och tradition blifvit uppdragna för de lefvande språkens studium 
vid de allmänna läroverken, går jag till att närmare redogöra för dessa studier, sådana de 
vid läroverken faktiskt bedrifvas. Jag måste dervid naturligtvis inskränka mig till de be
sökta skolorna, under anmärkning likväl, att dessa äro typiska, så att förhållandena vid 
öfriga läroanstalter af samma slag torde vara i det närmaste enahanda. Jag börjar då 
med de besökta löroverken i den preussiska hufvudstaden:

I) Köllnisches Gymnasium.
a) Franska.

Quinta (2:dre): 4 timmar.. Lektionerna 1—72 samt regelbundna konjugationen, 
allt efter Plötz’ elementargrammatik.
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Quarta (3:dje): 5 timmar. Grammatik: Lektionerna 73—112 i Plötz’ elementar- 
grammatik samt lektionerna 1—23 i Plötz’ skolgrammatik. Composition: 1 tema hvar- 
annan vecka.

Unter-Tertia (l:de): 2 timmar. Grammatik: lektionerna 24—38 i Plötz’skolgram
matik. Explikation: Michaud, Histoire de la premiere croisade. Composition: 1 tema 
hvar annan vecka.

Ober-Tertia (5:te): 2 timmar. Grammatik: lektionerna 29—55 i Plötz’ skolgram
matik. Explikation: ur Voltaire’s Charles XII. Compsition: 1 tema hvar tredje vecka.

Unter-Secunda (6: i): 2 timmar. Grammatik: lektionerna 46—57 samt 76—79 i 
Plötz’ skolgrammatik. Explikation: Goebels Bibliothek. Composition: 1 tema hvar 
tredje vecka.

Ober-Secunda (6: 2): 2 timmar. Grammatik: lektionerna 58—75 i Plötz’ skolgram
matik. Explikation: Ségur, Histoire de Napoleon. Några dikter af Béranger. Com
position: exercitier och extemporalier livar annan vecka.

Unter-Prima (7: 1): 2 timmar. Grammatik: repetition. Explikation: Scribe, La 
camaraderie. Moliere, Le Misanthrope. Goebels Bibliothek. Composition: exercitier och 
extemporalier hvar annan vecka.

Ober-Prima (7: 2): 2 timmar. Grammatik: repetition. Explikation: Corneille, Le 
Cid. Racine, Britanniens. Michaud, Histoire de la premiere croisade. Composition: 
exercitier och extemporalier hvarannan vecka.

Härtill kommer genom fakultativ tillägskurs:
Ober-Tertia—Unter-Secunda: 2 timmar. Explikation: Erckmann-Chatrian, Cam

pagne de Mayence. Lafontaine, Fables. Composition: extemporalier och ortografiska 
öfningar.

Ober-Secunda—Ober-Prima: 2 timmar. Explikation: Moliére, Les précsieues ridi
cules. Sandeau, Mille de la Seigliere. Voltaire, Mérope. Moliere, Les femmes savantes.

b) Engelska (fakultativ).
(Ober-Tertia—Ober-Prima).

Grammatik: efter Bandow. Explikation: läsestycken i Bandow samt Goldsmith, 
The Vicar of Wakefield. Macaulay, History of England. Shakespeare, Othello.

Beträffande franskan är sålunda den metodiska delen af Plötz’ skolgrammatik med 
dess rika förråd af öfningssatser normerande, och genomgås derfor vid gymnasierna enligt 
den i denna bok med stor metodisk blick valda ordningen en visserligen icke så utförlig 
men genom ständig öfning befästad grammatisk kurs i böjningen af regel- och oregel
bundna verb, slutande med öfningar öfver hjelpverbens användning, derpå i substantivets, 
adjektivets, adverbets, räkneordets och prepositionens formlära, vidare i satsdelarnes ord
ställning, samt i bruket af verbets tempus, modus och nominalformer, hvartill sluter sig 
läran om verbets konkordans, slutligen i Ober-II artikelläran, adjektivets och adverbets 
syntax,' samt till sist pronominas syntax. Uti prima repeteras efter den systematiska delen 
af samma skolgrammatik. På läsning af författare lägges mycken vigt och medhinnes 
ett ganska aktningsvärd! pensum. De gifna lexorna i explikation äro vida större än hos 
oss. Liknande är förhållandet vid

2) Falk-Realgyiiiiiasium.
a) Franska.

Quinta (2:dre): 5 timmar. Grammmatik: lektionerna 1—60 i Plötz’ elementargram- 
matik: uttalet; avoir 0. étre; första reg. konjugationen; poss. pronomen, räkneorden. Com
position: ett extemporale el. exercitium hvarje vecka.
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Quarta (3:dje): 5 timmar. Grammatik: lektionerna 86—112 af Plötz’ elenientar- 
grammatik: regelb. konjugationerna; pronoms conjoint«; partitivartikeln, adverben, kom
paration; räkneord, reflexiva verb, participe passé samt oregelb. verb. Explikation: 
smärre läsestycken; utanläsning af små poem. Composition; ett extemporale el. exerci- 
tium i veckan.

Unter-Tertia (4:de): 4 timmar. Grammmatik: lektionerna 1—28 i Plötz’skolgram- 
inatik: oregelb, verben. Explikation: Rollin, Hommes illustres de l’antiquité; utanläs
ning af poem. Composition: ett extemporale el. exercitium i veckan.

Ober-Tertia (5:te): 4 timmar. Grammatik: lektionerna 24—49 i Plötz’ skolgram- 
matik: hjelpverben, reflexiva och opersonliga verben, substantivets, adjektivets, adverbets, 
räkneordets och præpositionens formlära; ordställningen, indikativens tempus. Explikation: 
Souvestre, Au coin du feu. Composition: ett exercitium el. extemporale i veckan.

Unter-Secunda (6: i): 4 timmar. Grammatik: lektionerna 50—69 i Plötz’ skol- 
grammatik: konjunktiven, participet; artikelns, adjektivets och adverbets syntax. Expli
kation: Voltaire, Charles XII. Mélesville el. Deveyrier, Michel Perrin. Composition: 
ett exercitium el. extemporale i veckan.

Ober-Secunda (6: 2): 4 timmar. Grammatik: lektionerna 70—79 i Plötz’ skolgram- 
matik: pronominas syntax, verbets accord; verbets rektion; infinitiven, konjunktionerna. 
Explikation: Sandeau, M:lle de la Seigliére. Thiers, Bonaparte en Egypte. Composi
tion: ett exercitium el. extemporale i veckan.

Prima (7:de): 4 timmar. Grammatik: repetition af Plötz’ grammatik med tillägg. 
Explikation: Moliére, Les précieuses ridicules och Les femmes savantes. Corneille, Le 
Cid. Lanfrey, Histoire de Napoléon I. Composition: ett extemporale el. exercitium i 
veckan; föredrag på franska språket; hvar femte vecka en uppsats.

b) Engelska.
(LT nter-Tertia— Prima).

Förutom grammatik och stilöfningar förekom i explikation på lägsta stadiet utanläs
ning af smärre läsestycken, samt på det högre: W. Scott, Tales afa Grandfather, Washing
ton Irving, Chr. Columbus. Macaulay, Duke of Monmouth. Byron, Prisoner of Chillon. 
Irving, Sketch-book. Scott, Lady of the Lake. Shakespeare, Merchant of Venice.

3) Friedrichs-Werdersche Ober-Realschule.
a) Franska.

Sexta (l:a): 8 timmar. Grammatik: lektionerna 1—50 af Plötz’ elementarbok, fjerde 
konjugationen; — den enkla satsen, satsdelarne; — vokabelläsning ur Plötz’ Petit Voca
bulaire. Composition: exercitier och extemporalier.

Quinta (2:a): 8 timmar. Grammatik: Plötz’ elementarbok afslutad; adjektivens 
femininbildning, och räkneorden; — den enkla satsen; attributiva och adverbiala bestäm
ningar; de enklaste formerna af den sammansatta satsen; — vokabelläsning efter Plötz’ 
Petit Vocabulaire. Composition: exercitier o. extemporalier.

Quarta (3:dje): 8 timmar. Grammatik: oregelbundna verben; —den sammansatta 
satsen. Explikation: Duruy, Petite histoire grecque (4 timmar); — vokabelläsning efter 
Plötz’ Petit Vocabulaire. Composition: exercitier o. extemporalier.

Unter-Tertia (4:de): 6 timmar. Grammatik: hjelpverben, opersonliga och reflexiva 
verb; sudstantivets. adjektivets och adverbens formlära; — repetition af de lägre klasser
nas grammatiska pensum jämte tillägg. Explikation: Duruy, Petite histoire romaine; — 
vokabelläsning efter Petit Vocabulaire. Composition: exercitier o. extemporalier.
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Ober-Tertia (5:te): 6 timmar. Grammatik: tempusläran; ordställningen; preposi- 
tionerna; räkneorden. Explikation: ur Herrig’s Premieres lectures francaises; — voka- 
belläsning efter Petit Voca*bulaire. Composition: exercitier (efter Gerth) och extemporalier,

Unter-Secunda (6: i): 5 timmar. Grammatik: modusläran, participia, artikelns syn
tax; komparationsgraderna. Explikation (Cætus A) Thiers, Expédition en Egypte. Vol
taire, Charles XII. (Cætus B) Michaud, Histoire de la premiere croisade. Thiers, Marengo. 
Composition: exercitier (efter Gerth) och extemporalier.

Ober-Secunda (6: 2): 5 timmar. Grammatik: adjektivets accord och plats; adver- 
hens, pronominas och infinitivens syntax. Explikation: Delavigne, Louis XL Toepffer, 
Nouvelles genevoises. Valda stycken ur Herrig, La France littéraire; — utanläsning af 
valda dikter. Composition: extemporalier och exercitier; muntlig öfversättning ur Gerth; 
talöfningar.

Unter-Prima (7: 1): 5 timmar. Grammatik: repetition och utförligare utläggning 
af grammatikens svårare kapitel. Explikation: Guizot, Washington. Barrau, Histoire 
de la revolution francaise; valda stycken ur Herrig, La France littéraire; — utanläsning 
af dikter. Composition: exercitier och extemporalier; uppsatser; muntlig öfversättning 
ur Gerth; talöfningar; fria föredrag.

Ober-Prima (7: 2): 5 timmar. Grammatik: repetition och utförligare utläggning af 
svårare kapitel. Explikation: Voltaire, Zaire. Moliere, L’Avare; valda stycken ur Her
rig, La France littéraire; — utanläsning af dikter; ■— öfversigt af franska literaturen. 
Composition: uppsatser och extemporalier; muntlig öfversättning ur tyska verk; — tal
öfningar; fria föredrag.

b) Engelska.
(Unter-Tertia—Prima).

Utom grammatik på samma sätt som i franskan, explicerades Herrig’s First Beading 
Book (IILa); Dickens, History of England (Ü.-II); Herrig, The British Classical Authors 
(II o. 1); Washington Irving, Sketch Book; Macaulay, Lord Clive (O.-H); Macaulay, Bio
graphical Essays; Burke, Speech on American Taxation; ett tal af d. ä. och ett af d. y. 
Pitt (U.-I); Shakespeare, Richard II, Julius Cæsar. Utom vanliga öfversättningsöfningar 
till engelska förekommo i II:a och La muntliga sådana ur Jaep, England.

Några allmänna drag af de intryck jag erhöll vid de preussiska läroverken skulle 
jag härtill vilja foga. Uttalet i franskan var ofta hårdt och otympligt, ehuru naturligtvis 
vid Fransözisches Gymnasium och äfven i enskilda klasser vid andra läroverk uttalet var 
ganska godt. Det engelska uttalet tycktes bjuda mindre svårigheter. Vid beredandet af 
lexan på det lägre stadiet, föreläste läraren hvarje fras och lät den flere gånger af olika 
lärjungar upprepas; läsning i korus i och för uttalets inöfvande förekom under en lektion 
i engelska vid Falk-Realgymnasium. Grammatikstudiet är genom det allmänna använ
dandet af Plötz’ elementar- och skolgrammatik på förhand regleradt genom dessa böckers 
metodiska uppställning och som bekant förbundet med omedelbart inöfvande genom en 
mängd exempelfraser. Dessa böcker äro ock uppstälda i noga öfverensstämmelse med de 
preussiska läroverkens hela inrättning,') till och med på dessas “vexelkurser“ är afseende 
fastadt. något som angifves genom signeringen A och B, då flere öfningsstycken förekomma 
på samma lektion. I allmänhet taladt har nog den Plötzska metoden stora förtjenster, 
men å andra sidan verkar den aldrig slutande massan af exempelfraser säkerligen i läng
den tröttande. Det är för öfrigt just mot dessa exempelfraser, som de förut nämnde ny- 
ifrarne uppträda. För våra läroverk, der franskan inträder så sent och har ett så litet 
timantal, äro de Plötzska böckerna på grund af sina vidlyftiga, för helt andra förhållanden

') Plötz vai- på sin tid lärare vid Französisches Gymnasium i Berlin.
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beräknade öfningar icke så särdeles lämpliga. Och en ansenligare förkortning af dem lö
per fara att tillika blifva en försämring.

Förfarandet vid läsningen af författare skilde sig så till vida från den hos oss van
ligen brukade metoden, att vid hvarje explikationstimines början lärjungen fick frågor på 
franska öfver det han läst föregående lektion, en och annan gång förekom återgifvande 
med egna ord på franska af föregående lektionens textinnehåll. Att man dessutom vid 
valet af författare gick till väga med mera omsorg än hos oss, och att i allmänhet de 
principer dervid följdes, för hvilka förut redogjorts, torde böra tilläggas.

De skriftliga öfningarna till franska erbjödo åtskilliga intressanta moment. Stor, ja 
hufvudsaklig vigt lades på de s. k. extemporalia. De tillgingo på det viset, att läraren 
dikterade några punkter eller mera sällan ett litet sammanhängande stycke, hvarvid lär
jungarne omedelbart nedskrefvo öfversättnijigen till franska punkt för punkt, i mån som 
tyskan dikterades, och detta utan hjelp af vare sig ordbok eller grammatik. En sådan 
öfning har den dubbla fördelen att kräfva föga tid och att vara utomordentligt nyttig. 
Såsom exempel meddelar jag en dylik öfning i Unter-Tertia vid Französisches Gymnasium:

1. Ich zweifle nicht, dass Ihr euch viel Mühe gegeben habet um das Ziel zu erreichen; 
vielleicht wäre es euch gelungen das Examen zu machen, wenn Ihr eher zu arbeiten ange
fangen hättet; aber jetzt fürchte ich, dass Ihr nicht im Stande seiet, den Stunden in der 
folgenden Klasse mit Erfolg zu folgen.

2. Das französische Heer, welches im Begriff war nach Aegypten abzureisen, war 
reich und mit Ruhm bedeckt. Datier hatte es auch weit weniger Eifer den Krieg zu füh
ren, und Bonaparte hatte viel Mühe um es zu diesem Zuge zu ermuthigen.

3. Wenn Ihr nicht den Urheber dieses Verbrechens nennen wolltet (“gewollt hättet“), 
so hättet Ihr wenigstens mich nicht täuschen sollen und mir einen falschen Namen sagen.

4. Zu Cannæ haben die Römer die grösste Niederlage erlitten, welche wir in der 
Geschichte dieses Volkes kennen.

5. Gebet die Bücher meinem Vater wieder, welche er euch vor acht Tagen geliehen hat. 
Sie war weggegangen. — Wir werden schicken. — Ich diene. — Dass er hinausgehe. 
Wir pflücken. — Sie eroberten (pass. déf.). — Ich habe angeboten. — Sie lernen.
Rörande svårare ord fingo lärjungarne fråga läraren, men då de frågade efter lättare 

hänvisades de till egen eftertanke. Få minuter efter dikterandet af sista punkten voro 
scripta färdiga och det muntliga genomgåendet kunde börja, hvarvid lärjungarne sjelfve 
korrigerade i sina skrifböcker. Omedelbart derefter uttog jag ur högen ett af dessa scripta, 
skrifvet af en 13-åring (Rich. Lincke) och återgifver här hans ursprungliga öfversättning:

1. Je ne doute pas que vous ne vous ayez donné beaucoup de peine pour atteindre le 
but, peut-étre aviez-vous réussi a faire 1’examen, si vous aviez plutöt commence a travail- 
ler; mais maintenant je crains que vous ne soyez pas å meine de suivre avec succés les 
lejons dans la classe suivante.

2. L’armée fran^aise qui allait partir en Egypte, était riche et couverte de gloire, 
aussi avait-elle beaucoup moins de zéle de faire la guerre, et Bonaparte avait beaucoup 
de peine pour l’encourager a cette expédition.

3. Si vous n’auriez pas voulu nominer l’auteur de ce crime, du moins n’auriez-vous 
pas du me tromper et moi dire un nom fans.

4. C’est å Cannes que les Romains ont essuyé la plus grande détaite cpie nous con- 
naissons dans 1’histoire de ce peuple.

5. Rendez a mon frére les livres qu’il vous a prétez il y a huit jours.
Dylika extemporalier förekomma oupphörligen (se kursuppgifternä); ibland signerar 

läraren felen hemma, och får lärjungen då i hemmet utföra korrigeringen. Vid Falk-Real- 
gynmasiet fästes vid dessa öfningar så mycken vigt, att platserna i klassen under de franska 
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lektionerna vecka för vecka bestämdes efter dessa extemporaliers halt. Likaså var för
hållandet annorstädes. Dylika öfningar äro också i Tyskland och Österrike alldeles nödvän
diga, enär vid öfversättningsprofvet till franska eller engelska i afgångsexamen kvarken 
lexikon eller grammatik får medhafvas. Detta förhållande förtjenar nog att beaktas, 
enär det, såsom jag tror, är ett åtgörande i den rätta riktningen. Hos oss får vid afgångs- 
skrifningen icke blott lexikon till och trån språket utan äfven grammatik medhafvas. Dessa 
hjelpredor få ock begagnas vid alla skrifningar på lärorummet hela skolan igenom. Så
dant kan dock blott bero på en pedagogisk förvillelse af ganska betänklig art, enär den 
beröfvar lärjungen all tillit till sig sjelf och sitt eget vetande. Och om sådan tillit vid 
något ämne är i synnerlig grad af nöden, måtte det väl vara vid de främmande lefvande 
språken. Hvad är väl en kunskap i språk värd, som oupphörligen skall sökas reda på i 
lexikonet och grammatiken? Är det väl ett sådant vetande, som med undervisningen i 
dessa ämnen vid våra läroverk bör afses? Mer än kanske något annat har denna tillåtelse 
bragt ned språkundervisningens allmänna nivå vid våra skolor. Förlitande sig på hoppet 
att uti en examensskrifning Väl alltid kunna lyckas att i boken uppleta det grammatiska 
vetande han behöfver, försummar lärjungen mestadels att tillräckligt lefvande sätta sig in 
i språkets former och lagar. Sak samma gäller om ordförrådet. För min del måste jag 
bekänna, att mitt sinne alltid fylles med sorg, då jag inträder i klassrummet, der en skrif- 
ning under uppsigt förehafves, och ser, såsom alltid är fallet, lärjungarne hvar på sitt håll 
oafbrutet inbegripna i detta tröstlösa och aldrig slutande bläddrande i lexikon och gram
matik, som, äfven om icke scripta buro vitne derom, redan i och för sig angifver, att 
deras språkkunskaper ligga icke inom utan utom dem, så att hela deras laborerande be
står i ett mer eller mindre otympligt' hopställande af material, som de icke beherska, en
ligt regler, hvilka de icke heller gjort till sin egendom. Den ringaste eftertanke borde 
dock lära, att en sådan humbugsmessig anordning af öfversättningsöfningarna till ett främ
mande lefvande språk är just motsatsen af den riktiga. Lexikon och grammatik motsvara 
dock väl icke alldeles logaritm-tabellen; och vid de flesta tillfällen, då det kan komma i 
fråga att begagna sig af det främmande språket, blir det nog något svårt att liafva till 
hands ordbok och grammatik. Då har man tvärt om nytta af just nätt och jämt så myc
ket, som man lyckats göra till sitt eget, deremot icke alls af hvad man liar hemma i sin 
bokhylla. Skola emellertid lexikon och — då nu en gång så illa blifvit — äfven gramma
tik få medhafvas i sjelfva afgångsexamen, så borde väl i all rimlighets namn åtmipstone 
den senare hjelpredan vara alldeles bannlyst vid skriföfningarna på lärorummet. Åtmin
stone så mycket borde vi göra oss till godo af de lärdomar, vi kunna hemta af extem- 
poralieöfningarna vid de tyska läroverken.

1 den preussiska afgångsexamen förekommer äfven för realgymnasiernas och de 
högre realskolornas lärjungar en fri uppsats på franska utan annat hjelpmedel vid för
fattandet än lexikon från det främmande språket. Franska uppsatser ingå derför ock, 
som vi sett, bland de skriftliga öfningarne uti dessa läroverks högre klasser. Att ens tänka 
på något dylikt vid våra läroverk vore orimligt. Ofver hufvud taget kan man väl ock 
sätta i fråga, huruvida dylika uppsatser äro riktigt på sin plats ens vid de preussiska läro
verken med de der för närvarande herskande metoderna. Att uppsatsskrifning på ett 
främmande språk måste vara en mäktig häfstång till förkofran i det samma, kan väl in
gen förneka; men då måste, synes det mig, denna öfning framgå såsom den naturliga 
frukten af en allt ifrån första början på språkets talande anlagd metod. Att detta måste 
vara så, framgår dessutom indirekt deraf, att de förut omnämnde nyifrarne, som just kämpa 
för en dylik metod, alla också gilla och anbefalla uppsatsskrifningen. Visserligen förefal
ler vid ett sådant läroverk som t. ex. det säregna Französisches Gymnasium, der under
visningen i alla ämnen från ett ganska tidigt stadium bedrifves på franska, den franska 
uppsatsen hemmahörande och naturlig. Men vid de vanliga preussiska skolorna förefaller 
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mig dess tillvaro litet omotiverad, hufvudsakligen pä den grund, att den icke passar i 
stycke med undervisningsmetoden för öfrigt. Jag insamlade under mina skolbesök en del 
dylika uppsatser, ocli skulle gerna vilja meddela en från Französisches Gymnasium, så vida 
jag icke hyste vissa betänkligheter, att den måhända icke skulle gifva en nog trogen bild 
af ståndpunkten vid de preussiska läroverken i allmänhet. Jag meddelar derföre i stället 
följande från Friedrichs-Werdersche Oberrealschule:

Sur les Causes et les Évlnements principaux de la deuxieme Guerre puniqzie.
Les malheurs que les Carthaginois avaient éprouvés dans leur premier combat avec 

les Romains, bien loin d’abattre les éléments guerriers, ne firent que pousser les patriotes 
ä chercher des moyens, propres å soutenir le combat contre leurs enneniis avec plus de 
succes, quand la guerre recommencerait. Aussi, les Romains étant engages å soumettre la 
Sardaigne, la Corse, I’lllyrie et la Gaule cisalpine, Amilcar Barcas et, aprés sa mort, Asdru- 
bal s’emparérent-ils des territoires de 1’Espagne jusqu’å 1’Ebre, territoirent (sic!) qui, par 
la richesse du sol donnaient aux Carthaginois 1’argent pour faire la guerre, et dans ses 
habitants belliqueux les forces nécessaires. Asdrubal fut, il est vrai, assassiné, mais le fils 
d’Amilcar, Annibal, nommé général par les officiers, alla réaliser les projets de ses prédé- 
cesseurs.

Sagonte, ville que, d’aprés les ordres des Romains, il fallait ménager, fut assiégée et 
prise, action qui causa la déclaration de guerre du cöté de Rome. Annibal dirigea ses 
troupes par la voie de terre å la Gaule cisalpine, ou en arrivait, a l’été de 218, settlement 
la moitié des troupes, qu’il avait commandées an commencement de la marche; les autres 
étaient péries (sic!) dans les dangers du passage sur les Alpes et dans les combats avec de 
différents (sic!) tribus. Néanmoins la puissance d’Annibal était plus considérable qu’il ne 
semblait; car les Gaulois, ne (sic!) sounds qu’avant quelques années, virent en lui leur 
libérateur. A peine le général carthaginois eut-il vaincu auprés des rivieres de Ticine et 
de Trébie. que tons les habitants de la partie septentrionale du pays abandonnérent les 
Romains et allérent augmenter les forces de ses (sie!) adversaires. Les effets de cette 
alliance se montraient dans l’année suivante. Annibal, aprés avois passé l’Arne, perdit nne 
troiséme armée des Romains, commandée par Gaius Flaminius, de sorte qu’å Rome, craig- 
nant que les Carthaginois ne prirent la route de cette ville, on rompit les ponts de Tibre 
et nomma Qu. Fabius Maxime dictateur, qui, en évitant toute bataille, réussit å garantir 
les Romains de pertes et en méme temps harceler Annibal, qui était entré en Ombrie et 
Picenum. Mais bientöt, les consuls L. Aemilius Paulius et C. Terentius Varron furent faits 
générals (sic!) de l’armée et, le dernier attaquant Annibal auprés de Cannes, en 216, pen
dants qu’ils occupaient une position défavorable, furent battus complétement. Profitant de 
cette situation des affaires préque toute l’ltalie se souleva contre les Romains, qui malgré 
tons ces revers ne perdirent pas courage, mais armérent tons qui (sie!) pouvaient, moins 
ou plus, servir la patrie. qui, en outre, finissaient les querelles politiques entre eux, recon
ciliation qui se montrait surtout lorsque le sénat remercia le plébéien Varron, qui s’était 
réfugié, qu’il n’avait pas désespéré du salut de la patrie.

Tandis qu’ainsi, d’une part, l’enthousiasme qui agitait tout le peuple, faisait vraisem- 
blable, que eet état malheureux aurait changé tot ou tard, d’autre part l’expectation du 
contraire était justiliée, presque tous les soldats éprouvés étant tombés dans les batailles, 
et, comme Carthage ne secondait pas son grand général, celui-ci étant obligé de combattre 
avec les troupes des alliés, qui s’efféminaient de plus en plus dans les quartiers d’hiver 
auprés de la riche ville de Capon. Le premier effet s’en fit voir dans la victoire de M. 
Claude Marcel aupés de Nqle, en 215, victoire qui, combinée avec les autres circonstances 
déjå mentionnées, for^a le général carthaginois de se tenir sur la défensive dans la partie 
méridionale de l’ltalie, et qui rendit capable le vainqueur d’assiéger la ville de Syracuse, 
qui, nonobstant les efforts d’Archiméde, fut prise aprés un siége de trois ans, en 212. 
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Philippe de Macedoine, dont Annibai expectait le débarquement en Italie, fut tenu en 
échec par nne ligne des états de la Gréce, causée par les Romains, tandis qu’en Espagne, 
dans le méme temps, la fortune des Carthaginois était ä son hauteur, les deux Scipions 
qui la (sic!) commendaient les troupes romains (sie!), ayant été vaineus et tues. Mais 
quelque temps aprés, P. Cornelius Scipion rétablit l’honneur perdu, conquérit (sic!) tonte 
la péninsule, le (sic!) faisait province romaine et n’échoua que dans les elforts d’empécher 
la retraite d’Asdrubal qui marcha aux secours de son frére Annibal.

Mais avant d’avoir joint le dernier, il tomba dans une escarmouche auprés de la 
riviére de Métaurus, en 207. Sa téte sanglante, lancée dans le camp d’Annibal, fit savoir 
celui-ci (sic!), que tout espoir était perdu. En vain il avait marché, en 211, jusqu’ aux 
ports de Rome pour détourner ses adversaires du siege de Capon, en vain il avait demandé 
secours ä Carthage, en vain avait été l’espoir que le frére lui aménerait les forces néces- 
saires; néanmoins il tenait sa position en Italie encore quatre ans, au bout desquels il fut 
rappelé en Afrique, oü P. Cornelius Scipion avait débarqné et combattait maintenant avec 
bonheur. Annibal répondit au désir de ses concitoyens, mais, n’ayant pas les guerriers 
capables de résister aux Romains, fut vaincu dans la bataille de Zame, en 202, et tit alors 
la paix ä Tadversaire, plus heureux que lui.

En vertu de cette paix toutes les dominations, situées au dehors de l’Afrique, 
furent cédées, les vaisseaux de guerre, au nombre de 500, furent délivrés, et brrdés pal
les Romains. Pendant cinquante années, les Carthaginois devaient payer un tribut annuel 
de 200 talents, et, en outre, ils s’engagérent de ne commencer point de guerre ou dans 
les pays de l’Europe et de l’Asie, ou sur la mer, et de ne la faire en Afrique qu’avec le 
consentement des Romains, condition qui montre évidemment le calcul prudent des vain- 
queurs, qui savaient bien qu’une telle demande devait étre violée et qu’alors ils pourraient 
écraser entiérement l’adversaire dangereux, dont l’existense rendait impossible un sur dévelop- 
pement de leur pouvoir. F. Peters.

De förra läsåret vid läroverket gifna ämnena för franska uppsatser voro i Unter-1: 
1—4. Paraphrases des fables de Lafontaine: 1. Le Savetier et le Financier. 2. Les 
Animaux malades de la peste. 3 och 4. Le Chéne et le Roseau. 5. Reproduction en prose 
du poéme de Shiller: Les Grues d'Ibycus. Narrations: 6. Le Diner dans la Cour. —7. 
Le Roi et le Charbonnier. — Uti Ober-1 hade gifvits: 1. Quels étaient les efforts de Fré- 
déric-Guillaume pour la grandeur de la Prusse, qui lui ont valu le surnom de Grand? 
2. La guerre du Nord. 3. Analyse de Zaire par Voltaire. 4. Commencement et développe- 
ment de la reforme religieuse jusqu’å la diéte de Worms. 5. Les précurseurs de la guerre 
de liberation de 1813. 6. Quelle part les Suédois ont-ils prise a la guerre de trente ans?

Jag öfvergår nu till beskrifning af kurserna vid läroverken i den wiirttenibergska 
hufvudstaden.

1) Karls-Gymnasium.
Klasse V (4:de): 3 timmar. Beneckes frauska skolgrammatik mindre upplagan (B) 

l:a delen §§ 1—89.
Klasse VI (5:te) 3 timmar. Grammatik: afslutning af Beneckes nyss nämnda bok. 

Explikation: Gruners franska Chrestomathie 1, 1—20; poetiska stycken 1, 1—4 och 11, 
i—12.

Klasse VII (6: i): 3 timmar. Grammatik: Borels grammatik, kursen 1 med munt
lig öfversättning af öfningarne. Explikation: valda stycken ur Höhlers Literatur (Vol
taire, Bossuet, Béranger, Salvandy). Composition: diktat.

Klasse VIII (6: 2): 3 timmar. Grammatik: kursen 11 af Borels grammatik med 
muntlig öfversättning af öfningama. Explikation: valda stycken ur Holder (Béranger, 
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Ségur, A. Chénier). Thiers, Expédition en Égypte. Composition: exerciser och extem
poralier.

Klasse IX (7: i): 2 timmar. Explikation: valda stycken ur Hölder. Ampere, 
Voyages et Littérature. Moliére, Les femmes savantes. Composition: muntlig öfver
sättning ur Noiré; hemscripta (“Hebdomadarien“) hvarannan vecka.

Klasse X (7: 2): 2 timmar. Explikation: Lamartine, Bonaparte. Cherbuliez, Un 
cheval de Phidias. Racine, Britanniens. Composition: muntlig öfversättning ur Noiré; 
hemscripta hvar annan vecka.

2) Ebcrhard-Ludvigs-ttyninasium.
Kurserna här voro i det närmaste öfverensstämmande med dem vid det nyss nämda 

gymnasiet. I de två öfversta klasserna lästes Mignet, Histoire de la Révolution fran9ai.se. 
Scribe, Avant, Pendant et Apres. Montesquieu, Considerations. Ponsard, L’Honneur et 
L’Argent. Stycken ur Hölder lästes utantill. Dessutom förelästes af läraren scener ur 
Moliéres Précieuses ridicules, Bourgeois gentilhomme och Malade imaginaire samt ur San- 
deau, M:lle de la Seigliére. Muntligen öfversattes till franska valda afdelningar ur Schil
lers Geschichte des Abfalls der Niederlande samt akten 1 af Piccolomini.

3) Das Realgymnasium.
a) Franska.

Klasse IV (3:dje): 6 timmar. Grammatik: kursen I af Oesterlens grammatik. 
Composition: extemporalier och hemscripta.

Klasse V (4:de): 5 timmar. Grammatik: § 93—166 af Oesterlens grammatik IL 
Explikation: valda stycken ur Gruners Chrestomathie. Composition: extemporalier 
och hemscripta.

Klasse VI (5:te): 4 timmar. Grammatik: afslutning af Oesterlens grammatik II. 
Explikation: valda stycken ur Gruners Chrestomathie. Composition: extemporalier 
och hemscripta.

Klasse VII (6: 1): 4 timmar. Grammatik: sid. 1—100 af Wiedmayers syntax. 
Explikation: valda stycken ur Holders Literatur. Scribe, Bertrand et Raton. Composi
tion: hemscripta, extemporalier och muntlig öfversättning från tyska.

Klasse VIII (6: 2): 3 timmar. Grammatik: Wiedmayers syntax till den samman
satta satsen jämte dertill hörande öfningar. Explikation: valda stycken ur Hölders Li
teratur med biografiska notiser om författarne. Composi tion: extemporalier, hemscripta, 
fria föredrag.

Klasse IX (7 1): 3 timmar. Grammatik: Wiedmayers syntax från den samman
satta satsen. Explikation: Corneille, Le Cid. Moliére, L’Avare. Racine, Britanniens 
Boileau, Satires och Art poétique (II och HI). Composition: hemstilar samt muntlig 
öfversättning ur Wiedmayers stilöfningar.

Klasse X (7: 2): 3 timmar. Explikation: Démogeot’s Textes classiques, 2° XVHIe 
et XIXe siécles. Composition: extemporalier, muntlig öfversättning ur Noirés stilöfningar, 
fria uppsatser.

b) Engelska.
(Klasse VII-X).

Utom Wiedmayers grammatik samt muntliga och skriftliga öfversättningsöfningar, 
lästes Charles Lamb, Tales from Shakespeare (VIII). Macaulay, Lord Clive. Dickens 
Christmas Carol (IX). Macaulay, Essay on Milton. Shakespeare, Merchant of Venice, 
Macbeth. Byron, Prisoner of Chillon.

fran9ai.se
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3) Die RealaiistalL
a) Franska.

Klasse I (0): 8 timmar. Elementermi efter en en särskild af württembergska skol
man författad “Elementarbuch der französischen Sprache. 1. Theil.“

Klasse II (l:e): 8 timmar. Delen II af ofvan nämnda elementarbok saint repetition 
af delen 1.

Klasse III (2:e): 9 timmar. Delen III af ofvan nämnda elementarbok jemte repeti
tion nr delen II,

Klasse IV (3:e): 7 timmar. Delen IV af ofvan nämnda elementarbok; hvarje vecka 
ett diktat eller en stilöfning; enkla muntliga talöfningar.

Klasse V (4:de): 6 timmar. Grammatik: repetition af formläran samt instuderande 
af satsläran till satsfogningen efter Eisenmanns skolgrammatik. Explikation: Eisen
manns franska läsebok. Composition: diktat cch stilöfningar.

Klasse VI (5:te): 6 timmar. Grammatik: satsfogningen samt repetition af syn
taxen efter Eisenmanns grammatik. Explikation: Eisenmanns läsebok. Composition: 
diktat, stilar och talöfningar.

Klasse VII (6: i): 5 timmar. Grammmatik: kursen I af Borel’s Grammaire fran- 
caise. Explikation: valda stycken ur Hölders Literatur; utanläsning af Lafontaine’s fab
ler. Composition: extemp or alier, hemscripta och diktat.

Klasse VIII (6: 2): 5 timmar. Grammatik: kursen 11 af Borel’s Grammaire fran- 
i;aise. Explikation: valda stycken ur Hölders Chrestomathie samt dessutom föreläsning 
ur moderna skriftställare. Composition: extemporalier, hemstilar och diktat.

Klasse IX (7: 1): 4 timmar. Grammmatik: repetition. Explikation: mestadels ur 
Lafontaine; derjemte föreläsning ur Moliére och Daudet. Composition: extemporalier, 
hemstilar och diktat.

Klasse X (7: 2): 4 timmar. Grammatik: öfningar. Explikation: Hölders Litera
tur derjemte föreläsning ur nyare skriftställare. Composition: extemporalier, hemscripta 
och diktat.

b) Engelska.
(Klasse VI-X.)

Förutom J. Schmidts Elementarbok, Wiedmayers Grammatik, Rauchs Repetitional 
Grammar och Gurckes Grammatik, samt extemporalier och hemstilar, explicerades dels ur 
Gantter’s Chrestomathie, 1. samt samme utg. Study and Recreation, L, dels' Dickens, Sket
ches. Shakespeare, Julius Cæsar (IX). Dessutom förekom muntlig öfversättning af före
lästa anektoder el. stycken ur nyare författare.

En del af de redan förut påpekade metodiska momenten återfinna äfven vid lärover
ken i Württemberg. Så spela t. ex. extemporalierna en framstående rol der liksom i Preus
sen. Som jag redan nämnt, rättas de icke direkt af läraren, utan antingen sker rättningen 
vid det muntliga genomgåendet i klassen, hvarvid lärjungen har att passa upp och se till, 
att han verkligen får in rättelserna, eller också tager läraren törst hem skrifböckerna och 
angifver felen genom tecken i kanten, äfven i detta fall öfverlemnande åt lärjungen att 
sjelf utföra korrigerandet. Ingenstädes i Tyskland eller Österrike sker rättningen så direkt 
och utförligt som hos oss. Att den tyska korrigeringsmetoden dock har sina stora faror, 
hade jag ofta tillfälle att observera; ofta hände att lärjungarne korrigerade orätt, enär de 
icke rätt förstodo det muntliga genomgåendet, eller ock att de öfvergingo grofva fel, som 
dervid icke komma till tals. Kontrollen öfver att lärjungarne verkligen hade rättat rik
tigt tycktes icke vara så sträng. Lemnar vår korrigeringsmetod lärjungens eftertanke och 
sjelfverksamhet oberörd, så har den tyska metoden sålunda ock sina icke ringa olägenheter.
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Ett nytt metodiskt moment vid språkundervisningen i Württemberg var f öreläsandet 
af stvcken ur nyare skrifstallare i ändamål att vänja lärjungen vid att snabbt och säkert 
uppfatta det talade ordet. Naturligtvis öfversatte lärjungarne fras för fras på tyska.

Bland egendomligheter kan ock märkas, att man läser Borels på franska skrifna 
grammatik på vissa stadier. Huruvida detta är ett lyckligt moment är svårt att afgöra, 
men säkert är att ett dylikt grammatikläsande har sina ganska stora svårigheter.

Jag öfvergår slutligen till en kortfattad redogörelse för kurserna i lefvande språk vid 
läroverken i den österrikiska hufvudstaden, men måste af förut nämnda skäl inskränka 
mig till de enda läroverk, der dessa ämnen till någon vidare utsträckning studeras.

Die k. k. Ober-Kealschulen.
(Landstrasse, Radetzkystrasse 2; Leopoldstadt, Vereinsgasse 21; Innere Stadt, Schottenbasteigasse 7.)

a) Franska.

I. Klasse: 5 timmar. Ljudlära. Formlära: substantivet, adjektivet, pronomina pos
sessiva och demonstrativa; af verbet l:a regelb. konjugationen, bildningen af de samman
satta tempora, frågande och nekande form; elementerna af Orthografien; den enkla satsens 
konstruktion. Muntliga och skriftliga öfversättningar af små satser från och till franska; 
inlärandet af ett motsvarande vokabelf orråd; preparerade diktat. Små stilöfningar i hem
met efter behof, hvar annan vecka en skriföfning på lärorummet.

II. Klasse: 4 timmar. Fortsättning af formläran: räkneorden, komparationen, pro
nomina; de 3 regelb. konjugationerna, partitiva artikeln, prepositionerna; det förenade pron. 
personale’s syntax; de vanligaste oregelbundna verb, som hafva stamförändring genom kon
sonantens bortfallande. ') Muntliga och skriftliga ofversättningsöfningar från och till fran
skan. Vokabelläsning. Preparerade diktat. Läsning af lättare berrättelser. Små skrift
liga hemarbeten efter behof en skriföfning på lärorummet hvar annan vecka.

III. Klasse: 4 timmar. Repetition och förfullständigande af formläran: systematisk 
behandling af de oregelbundna (starka) verben på grundlag af ljudlagarne'), defektiva och 
opersonliga verben; konjunktionerna; den sammansatta satsen; artikelns syntax; bruket af 
hjelp verben; muntliga och skriftliga öfningar från och till franska. Läsning af lättare 
prosaiska eller poetiska stycken i en läsbok. Försök till muntligt återgifvande af lästa 
stycken jämte utanläsning af smärre dylika. Vokabel- och frasläsning. Preparerade diktat. 
Skriftliga hemarbeten som i II; hvarje månad en öfning på lärorummet.

IV. Klasse: 3 timmar. Sammansatta ords formlära. Elementerna af ordbildnings- 
läran. Syntax, i synnerhet rektions-, modus- och tempusläran. Muntlig och skriftlig öf- 
versättning från och till franska. Läsning af prosaiska och poetiska stycken ur läsboken. 
Muntligt återgifvande som i III. Utanläsning af kortare stycken. Vokabelläsning. Dik
tat. Hvarannan vecka ett längre skriftligt hemarbete, hvar månad ett skriftligt arbete på 
lärorummet.

V. Klasse: 3 timmar. Repetition och förfullständigande af syntaxen; systematisk 
behandling af adverbialsatserna. Interpunktionslära. Muntliga och skriftliga öfningar. 
Läsning af helst i sig afslutade mönsterstycken af franska literaturen, helst på prosa, 
hvilken läsning forbindes med meddelandet af korta biografiska notiser öfver de förekom
mande författarne. Utanläsning af små stycken. Vokabelläsning. Diktat. Små talöfningar 
i anslutning till det lästa. Hvar annan vecka ett omfångsrikare skriftligt hemarbete; hvar 
månad ett skriftligt arbete på lärorummet.

') Jämför undertecknads franska språklära.
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VI. Klasse (6: i): 3 timmar. Afslutande af den grammatiska undervisningen; par- 
ticipialkonstruktionerna; uttömmande framställning af reglerna om participen; perioden; 
elliptiska satser. Stilöfningar. Läsning af större fragmenter af descriptiv och didaktisk 
prosa, samt prof på episk, lyrisk och didaktisk poesi, förenad med korta biografiska no
tiser om författarne. Talöfningar i anslutning till det lästa. Hemscripta och öfningar på 
rummet som i V. Undervisningen sker försöksvis på franska.

VII Klasse (6: 2): 3 timmar. Kursorisk repetition af det vigtigaste ur grammati
ken. Läsning af längre mönsterstycken af retorisk eller filosofiskt-historisk prosa, delar 
af eller ett helt klassiskt drama, allt i forening med notiser öfver författarne. Lättare 
franska uppsatser i anslutning till det lästa. Talöfningar. Undervisningen sker då och 
då på franska. Skriftliga arbeten liksom i V.

b) Engelska.
(Klasse V—VII.)

Undervisningen i detta språk är ordnad på alldeles samma sätt som den i franska, 
och behöfves derför ingen särskild redogörelse.

Undervisningen vid realskolorna normeras af ett officielt utgifvet arbete “ Instruk
tionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich im Anschlusse an einem 
Normallehrplan“', 3:dje uppl. Wien 1883. Här gifvas detaljerade råd och fingervisningar 
för behandlingen af de olika realämnena. De som röra undervisningen i franska och en
gelska upptaga 38 stora oktavsidor.

Då utrymmet icke medgifver att meddela ens det väsentliga af dessa metodiska vinkar, 
måste jag nöja mig med en eller annan punkt, som slagit särskildt an på mig: Skrifböc- 
kema, hvari öfversättningen till franska af elementarbokens fraser inskrifvits, affordras 
lärjungarne vid läsårets slut, på det icke dylika böcker må ärfvas af de efterkommande i 
klassen (s. 51). Vid den grammatiska undervisningen anbefalles den latinska terminologien 
(s. 54). Begagnandet af benämningen partitiv artikel synes ändamålsenlig (s. 55). På så 
sätt gifvas anvisningar och råd öfver alla de delar, som undervisningen i det lefvande språ
ket omfattar: 1) Grammatischer Unterricht, 2) Einübung des grammatischen Stoffes, 3) 
Correctur der Arbeiten und deren Controle, 4) Vermehrung des Wortschatzes, 5) Lec- 
türe, 6) Memoriren und Recitieren, 7) Sprechübungen, 8) Literarische Kenntnis. Den 
som derför vill studera metoderna vid undervisningen i de österrikiska realläroverken, kan 
göra det nästan lika bra i denna instruktion som genom besök i skolorna.

*Några ord om lärarebildningen i de besökta länderna.
Hurudan metoden vid undervisningen i de lefvande språken nu än månde vara, och 

hvilka förbättringar än dervid kunna komma att göras, så är dock första och sista vilko- 
ret för att ett gynsamt resultat skall uppnås, att lärarne äro fullt vuxne sitt ämne icke 
blott i teoretiskt utan äfven i praktiskt hänseende. Ar detta icke händelsen, är läraren 
sjelf en stympare i språket, har han icke sjelf haft tillfälle att i egentlig mening tillegna 
sig det samma, torde äfven den lämpligaste metod, som upptänkas kunde, nedsjunka till 
en död rutin. Att så likväl ofta är fallet, och särskildt i vårt land i vida högre grad än 
i Tyskland, är ty värr ett beklagligt faktum. Huru många af våra lärare i främmande 
språk förmå väl uttrycka sig obehindradt på det språk, de sättas att lära det uppväxande 
slägtet, huru många hafva ens ett mönstergilt uttal? Det skulle vara ganska intressant 
att få denna fråga besvarad, men jag tror, att svaret skulle blifva högst nedslående. Att 
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vårt land bland sina lärare i lefvande språk räknar många framstående förmågor, måste 
villigt medgifvas; men dessa torde dock utgöra ett försvinnande fåtal bland den stora 
mängden af dem, som faktiskt hafva sig ålagdt att undervisa i dessa ämnen. 1 andra 
discipliner, i hvilka man dock fortare kan läsa sig upp, aktas det dock nödigt, att den 
som sättes till undervisare tämligen grundligt känner ämnet; i de lefvande språken deremot 
anses nästan hvem som helst kompetent, i synnerhet då det gäller den första undervisnin
gen. Ja, den första undervisningen! Man tror måhända, att denna undervisning i ett 
främmande språk är lika oskyldig som den första undervisningen i något annat ämne, 
historia, geografi eller räkning, något som åter sammanhänger med det faktum, att de lef- 
vande språken af läroverkens styresmän ofta ringaktas och för dem äro i dubbel mening 
främmande. Man skulle visserligen kunna tro, att unga lärare skulle draga sig för att 
åtaga sig undervisningen i ett lefvande språk, uti hvilket de antingen icke, eller åtminstone 
högst obetydligt äro hemma. Så är emellerlid långt ifrån förhållandet. Det är liksom 
drefve en ond makt en hel mängd undervisare i på just det område, för hvilket de i högsta 
grad sakna nödiga förutsättningar, och der de just derfor blifva mera till skada än till 
gagn. Det är liksom hade det blifvit en modesak att, om man nu skall egna sig åt den 
bekymmersamma lärarebanan, man då åtminstone bör välja ett “trefligt och angenämt“ 
undervisningsämne såsom t. ex. lefvande språk. Jag kan dock icke begripa, att det kan 
ligga något särdeles trefligt och angenämt uti att blifva en ganska medelmåttig undervi
sare i ett ämne, som man måhända aldrig kommer att tillräckligt beherska, under det 
man deremot med lätthet kunde hafva arbetat sig upp till framstående duglighet i andra 
undervisningsämnen. Jag har fört en särskildt liten dagbok öfver en del egendomligheter 
i denna väg och skulle kunna derur relatera rätt märkliga saker. Jag har t. ex. anteck
nat fiere fall, då lärare med eller mot sin vilja blifvit satta att underdervisa i ett lefvande 
språk i nederskolan, ehuru de icke förut gjort detta språk till föremål för sina studier; 
jag har hört dem i klassen grufligt misshandla ordens uttal och hålla tillgodo med full- 
komligt oriktig öfversättning af äfven lätta fraser ur elementarboken. Och det är genom 
dylika språklärare, som den vigtiga första grunden i de lefvande språken ofta skall läggas! 
Jag skulle från min dagbok kunna bestyrka mitt påstående genom framläggandet af sär
skilda fall; jag skulle t. ex. kunna anföra ett sådant (visserligen ett enstaka undantag) då 
till och med en hufvudlärare i franska och engelska korrigerade de engelska scripta på 
ett sådant sätt, att håren kunnat resa sig på en John Bull’s hufvud. ') Men ett dylikt 
specificerande torde här icke vara på sin plats, helst det af hvad som redan blifvit anfördt 
bör vara klart, att här är ett fält, der förvånande litet blifvit åtgjordt, och der ofantligt 
mycket derför återstår att göra. En grundlig och fullt sakkunnig inspektion då och då 
vore ett första steg. En bestämmelse, att ingen lärare finge tillförordnas eller sättas till 
att undervisa i dessa ämnen utan föregående fullt godkända undervisningsprof i de samma 
vore ett annat steg, som skolan väl till garanti för undervisningens halt borde kunna hafva 
rätt att fordra. Jag vet icke om sådana missförhållanden som de jag ofvan påpekat före
komma äfven i Tyskland; men det vet jag, att man der åtminstone gör försök att före
komma och undanrödja dem.

Jag öfvergår alltså till en kortfattad redogörelse för de anstalter jag i de under re
san besökta länderna fann vidtagna i och för lärares i främmande lefvande språk praktiska 
utbildning för sitt kall. 1 Preussen såväl som i Württemberg och Österrike finnes först 
och främst en särskildt lärare-examen, “examen pro facilitate docendi“, “Lehramtsprüfung“

') Dock måste erkännas, att samme lärare var så skicklig’ i franska, att han från manuskript utgaf 
delar af ett märkligt arbete, skrifvet på för honom obekant språk, och öfversatte den gamla texten på fransk 
hjeltevers. Han skulle antagligen hafva erhållit något mindre pris af Franska Akademien, så vida icke, så
som det berättas, en företänksam fransman funnit öfversättningen sä god, att han i förväg anekterat den, 
och denned eröfrat samma Akademis stora belöning.
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m. ni. Man må hysa hvilka tankar som helst om saken i öfrigt, säkert är, att eh sådan 
särskild ämbetsexamen har det goda med sig att i alla fall bjuda mera garanti för kun
skaper just på det skolan närmare till hands liggande forskningsområdet än de på allmän
nare syftemål anlagda ofta åt speciella för skolan föga fruktbringande gebit egnade fakul- 
tetsstudierna. 1 allmänhet torde derföre om de tyska och österrikiska språklärarne kunna 
sägas, att de genom sjelfva sin examen tyckas vara mera praktiskt “befähigt“ för sitt kall 
än våra filosofie kandidater och licentiater, om de än i vissa fall äro mindre höglärde. 
Dessutom finnes i de tre besökta länderna liksom hos oss ett s. k. profår, samt derjämte 
i Österrike ett särskildt “Probe-Triennium“ för den .ntnämde läraren, innan han blir defi
nitivt anstäld. Ehuru detta profår i Tyskland och Österrike nog är mera effektivt än hos 
oss, särskildt hvad beträffar undervisningen i de främmande lefvande språken, tyckes det 
dock icke hafva tillfredsstält önskningarna hvarken i Preussen eller Würtemberg. Man har 
derför i dessa båda länder ansett sig böra dessutom anordna särskilda öfningskurser för 
blifvande eller redan anstälde lärare i lefvande språk. 1 Berlin har man för detta ända
mål det redan omförmälda, nu med Französisches Gymnasium förbundna Seminar für 
Lehrer der netteren Sprachen. Ehuru detta seminarium, såsom nämdt är, efter upprät
tandet af särskilda språkseminarier vid universitetet visserligen förlorat en stor del af sin 
betydelse, torde det nog ännu hafva en funktion att fylla, helst om det något mer utveck
lades i den rigtning, hvaråt det redan nu sträfvar, och hvilken sträfvan i korthet kan sägas 
bestå uti att gifva unga blifvande eller redan anstälde lärare en sådan öfning i franska 
och engelska, som omedelbart kan komma skolundervisningen till godo. Genomgåendet af 
en sådan kurs gifver emellertid icke något som helst berättigande, och intet betyg der- 
öfver utdelas på annat sätt, än att en..årlig berättelse om arbetets gång af föreståndaren 
till undervisningsministeriet afgifves. Ofningarna hållas tämligen sparsamt: en livar fjor
tonde dag i franska och en hvar fjortonde dag i engelska. Jag besökte en öfning i hvart- 
dera språket. Öfningen i franska, som leddes af rektorn professor Schnatter, och hvarvid 
franska språket uteslutande användes såsom meddelelsemedel, tillgick på följande sätt. Först 
upplästes, öfversattes och förklarades en akt ur Moliére, Le bourgeois gentilhomme, hvar
vid anmärkningar om uttal, språkbruk och synonymik af föreståndaren framstäldes och 
hvarvid medlemmarne dessutom af honom på franska begärde upplysningar öfver sådana 
ställen i texten, som dertill kunde gifva anledning. Derpå höll en af medlemmarne på 
franska ett föredrag (discours), till ämne för hvilket han valt en analys af innehållet i ett 
franskt poem. Efter föredragets slut uppmanades de öfriga medlemmarne att mot det 
samma framställa sina anmärkningar. En gjorde anmärkning mot den föredragandes uttal 
af vissa vokalljud, en annan mot riktigheten af vissa begagnade uttryck och konstruktioner, 
en tredje mot uttalet af det veka j. Och liksom fallet är inom preussiska officerskåren, 
tycktes man icke heller här draga sig för en ganska omild, men säkerligen välgörande 
ömsesidig kritik. Allt tillgick dock lugnt och gemytligt, och de framstälda kritiska an
märkningarna gillades eller ogillades af föreståndaren, hvilken dertill fogade sådana ytter
ligare anmärkningar, som kunde föranledas af hans under föredragets lopp förda anteck
ningar. Sedermera följde en föreläsning af föreståndaren öfver bruket af bestämda artikeln 
vid nomina propria, hvilken föreläsning likaledes hölls på franska språket och var ganska 
i detalj gående utan att likväl lemna det metodiska och praktiska ändamålet ur sigte. 
Föredraget, som hölls på god franska och i en lugn underhållande samtalston, var ganska 
intressant. Dervid inflickades ofta små fina notiser om det nutida språkbruket, såsom t. ex. 
att uti sådana uttryck som rue Saint-facques numera saint utskrifves och icke förkortas, 
likaledes att vid utanskrifter på bref titeln Monsieur numera fullständigt utskrifves, o. m. d. 
Under föreläsningens lopp inflickade någon medlem också då och då en fråga, som upp
togs till besvarande. Denna föreläsning åtföljdes till slut af en dikterad sammanhän
gande stilöfning, hvilken omedelbart af medlemmarna öfversattes och nedskrefs på franska.
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I denna öfversättningsöfning berördes och. tillämpades, hvad som nyss förut under före
läsningen blifvit genomgånget. Till sist genomgicks och korrigerades den gjorda öfver- 
sättningen punkt för punkt. Frågor och upplysningar om uttryck och vändningar, om 
synonymiska skiljaktigheter m. m. förekommo nu i rikt mått, och man sträfvade synbar
ligen att få en fullt idiomatisk franska.

Vid öfningen i engelska, som leddes af öfverläraren vid Falk-Realgymnasium, pro
fessor Scholle, tillgick det i det närmaste på samma sätt. Först upplästes och explicerades 
en afdelning af Macaulay’s “Lord Clive“ på sätt som nyss nämdes. Derefter hölls ett före
drag (Speech) öfver uppränningen till Goldsmith’s “She stoops to conquer“ och kritiska 
anmärkningar gjordes liksom förut. Till ämne för ett dylikt föredrag vid ett följande sam
manträde gafs åt en annan, vid läroverk redan anstäld medlem att redogöra för ett par 
nyutkomna språkarbetens värde såsom skolböcker. Till slut öfversattes muntligen från 
tyska till engelska en afdelning af Benedix’ “D:r Wespe“. Så snart hvar och en slutat sin 
anpart af detta förmodligen något förberedda öfversättningsarbete, framstälde de öfriga 
sina mer eller mindre befogade anmärkningar, hvilka af föreståndaren bekräftades eller 
ogillades..

I Österrike förefans icke någon sådan särskild praktisk öfnmgskurs för lärare i främ
mande lefvande språk. Visserligen har das französische und englische Seminar vid uni
versitetet i Wien en särskild förberedande afdelning eller Proseminar, men dettas tillvaro 
beror på det sakförhållande, att bland de lefvande språken studeras vid de österrikiska gym
nasierna endast franskan, och detta språk dertill endast såsom fullt valfritt ämne, hvadan 
dessa läroverks alumner efter sin öfvergång till universitetet nödvändigt behöfva en sär
skild förberedelse, innan de kunna följa med undervisningen vid universitetet. Visserligen 
förefinnes också vid universitetet i Wien sedan 1877 ett särskildt Pädagogisches Seminar, 
men här hållas blott föreläsningar öfver pedagogiken såsom vetenskap, hvarjemte föredrag 
och afhandlingar i samma anda af medlemmarne utarbetas. Lefvande språkundervisningen 
kommer väl derföre här aldrig särskildt till behandling, ännu mycket mindre bjuder detta 
seminarium den blifvande språkläraren någon särskild öfningskurs.

Deremot har württembergska staten i Stuttgart inrättat en praktisk öfningskurs för 
lärare i lefvande språk, dels sadana, som aflagt en lägre lärareexamen och ännu icke er
hållit anställning, dels sådana, som redan voro anstälda företrädesvis i landsorten och vid 
lägre läroverk. Dessa senare inkallades till Stuttgart för att genomgå en dylik öfnings
kurs på tre månader, de fingo derunder behålla lönen och erhöllo dessutom två mark per 
dag i dagtraktamente. Denna kurs leddes, såsom redan är nämdt, hvad franskan vid
kommer, dels af läraren vid Realanstalten prof. Bertrand, en infödd fransman från Lyon, 
som hade uttalet och öfversättningen till franska på sin lott, dels af den tjenstledige prof. 
Grosmann, som ledde grammatikstudiet och öfversättningen till tyska. Den engelska kursen, 
som var mera elementär, leddes af en lärare vid Polytechnicum. Lektionen för prof. Ber
trand gick så till, att deltagarne i kursen hade afskrifvit en af Lafontaines fabler “Le 
statuaire et la statue de Jupiter“ och med vissa tecken sökt angifva det rätta uttalet. Så 
t. ex. betecknade en punkt under j, att detta skulle uttalas lent, två punkter under 5, att det 
skulle ljuda skarpt, en ellips öfver a, att detta hade sitt öppna ljud, en båge mellan två 
ord att bindning skulle ega rum 0. s. v. Medlemmarne fingo nu i tur och ordning gå 
fram, aflemna sitt fonetiska scriptum samt derefter söka recitera fabeln, under det läraren 
upphjelpte och korrigerade uttalet. Derpå följde ett franskt diktat, som nedskrefs och 
sedan öfversattes punkt för punkt. Vid ett följande besök förehades samma fabel af Lafon
taine, hvarefter ledaren dels höll ett föredrag på franska rörande åtskilliga punkter af 
uttalsläran, dels uppläste en fransk text för att se, om deltagarna förmådde omedelbart 
uppfatta det talade ordet. På förfrågan, livarför nian just höll sig till Lafontaine såsom 
underlag för uttalsöfningarna, anfördes, att hans fabler både genom innehållet och den 
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poetiska formen voro särdeles lämpliga till utanläsning under det å andra sidan denne för
fattares poetiska diktion mindre än någon annan fransk skalds skilde sig från vanlig prosa
stil. Föredraget rörande åtskilliga punkter af uttalet var tämligen diffust, så att det var 
ganska svårt att förstå, livad föreläsaren dermed egentligen ville hafva sagt, men den för
delen kan icke frånkännas det samma, att det i och för sig sjelf erbjöd ett exempel på 
genuint franskt uttal liksom hela lektionen i öfrigt. Grammatikstudiet för prof. Grosmann 
skedde genom fria uppsatser på franska öfver grammatiska ämnen. Dessa uppsatser utar
betades hufvudsakligen med ledning af Hölders stora, på satsförhållandet grundade franska 
grammatik, men borde naturligtvis i alla fall rödja en viss sjelfständighet. Jag såg dylika 
uppsatser öfver följande ämnen: 1. La phrase adjective enployée substantivement; 2. La 
place de la phrase adjective; 3. La phrase adverbiale de comparaison. Då det kanske 
icke saknar allt intresse att se, hur en dylik uppsats i verkligheten såg ut, meddelas här
en sådan öfver det förstnämda ämnet under bemärkande af, att lärarens förbättrande an
märkningar i marginalen icke vid detta aftryck kunnat finna någon plats.

1. La phrase adjective employe substantivement,
L’adjectif change quelquefois de nature et passe å l’état du substantif. Dans ce cas 

il est précédé de l’article défini ou indéfini, et designe des personnes ou des choses, surtout 
des choses abstraites. Citons seulement quelques exemples: les bons, les ignorants, un 
miserable, 1’obscur, 1’insaisissable. De meme que l’adjectif pent étre employe comme sub
stantif, de méme la phrase adjective s’emploie substantivement. L’antécédant de la phrase 
adjective est omis, et eile ne forme plus 1’attribut d'un substantif ou d’un pronom mais 
représente par elle-méme 1’objet qui pent designer une personne ou une chose.

I a. La phrase adjective s’emploie par rapport å des personnes qui font des classes 
entiéres et qui ne sont pas des individus. Pour introduire la subordonnée on se sert des 
pronoms quiconque et qui, et eile remplace le sujet de la proposition principale, par ex- 
emple: Quiconque aura contrefait au alteré les monnaies... sera puni de mort. jücrive 
qui voudra.

Quand les pronoms quiconque et qui se rapportent décidément å des personnes fémi- 
nines, on met au feminin l’adjectif qui le qualifie. Quiconque de vous, mesdames, est 
arsez hardi^ pour médire de moi, je 1’en ferai repentir.

b. La subordonnée pent remplacer non-seulement le sujet, mais encore le régime 
direct ou indirect de la principale. Citons seulement deux exemples: Il est assez ordinaire 
de mépriser qui vous méprise. Dien ne fait jamais grace a qui ne 1’aime point.

c. En troisiéme lieu la phrase adjective pent étre le prédicat de la principale. Ce
n’est que dans les locutions propres å la langue francaise: dest a qui, détait a qui, dont 
la premiere est suivie du futur et la seconde du conditionnel. La signification de ces
deux locutions est la méme cpie celle de la phrase abrégée: a qui mieux mieux, phrase
qui ne s’emploie guére que dans les discours familiers. C’était å qui m’offrirait ses services. 
C’est å qui l’anra,

2. Par rapport å des choses la phrase adjective ne pent remplacer que le prédicat, 
aussi est-elle d’usage aprés les pronoms démonstratifs voici et voila et aprés quelques 
autres locutions propres å la langue francaise: qui plus est, qui pis est, pui mieux est, 
que je crois, que je pense, que je sache: Ah! voila qui me plait de parler de la sorte; 
0, so gefällt es mir zu sprechen.

II. Dans tous les cas cites ci-dessous la phrase adjective se rapporte toujours au 
pronom démonstratif ce.

1. La subordonnée rempla^ant le sujet designe une chose. Le démonstratif ce se répéte 
ou non dans la principale. Il est de rigueur de le répéter quand il est suivi d’un sub- 
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stantif au pluriel ou d’un pronom personnel, tandis qu’on ne le répéte jamais quand il est 
suivi d’un adjectif ou d’un participe passé. Ce qu’on sonffre avec le moins de patience, 
ce sont les trahisons de ceux qui s’appelaient nos amis. Ce que je désire, c’est de vons voir 
réussir. Ce qui est utile n’est pas toujours juste.

2. La plirase adjective désignant une personne, soit sujet soit régime, doit se rap
porter å celui, quand on vent designer une personne déterminée, et å ceux^ quand on vent 
désigner plusieurs personnes. Celui de qui la tete au ciel était voisine. Ceux qui font des 
heureux sont les vrais conquérants.

4. Quand la subordonnée est le prédieat par rapport ä des personnes ou ä des cho
ses, elle est précédée du démonstratif. Ce n’est que quoi avec une preposition qui fasse 
une exception ä cette regle. La nature est ce qu’il y a de plus nécessaire pour arriver 
au grand. C’est en quoi vons vous trompez.

5. Quand la phrase adjective est l’attribut d’une phrase entiere, celle-ci est résu- 
mée avant qui, que et dont par le démonstratif, mais on supprime le démonstratif, quand 
la subordonnée est précédée de quoi ou de quelques autres locutions propres a la langue 
fran^aise. Mes affaires n’avancent point ce qui me désespére. Elles restérent ainsi pen
dant quelques mintues. Apres quoi la princesse . . . lui paria ainsi. Nous ignorons, que 
je crois, la demeure de la postérité. — Lä chacun parlait de ses affaires, ou, qui mieux 
est, des affaires de son voisin.

Förutom sådana uppsatser gafs svårare öfversättningsöfningar från tyska till franska. 
En deltagare hade i två af mig besigtigade skrifböcker tillsammans fjorton temata och 
den breda marginalen fullskrifven med anmärkningar, synbarligen af skribentens egen hand 
ditskrifna från det muntliga genomgåendet. Afven] edes förekom öfversättning från franska 
och skedde dervid stundom, såsom jag utaf en af deltagarne erfor, att till uppgift för denna 
öfnirig gafs en metrisk öfversättning till tyska utaf någon af Lafontaines fabler. Efter 
kursens slut afgafs af föreståndarne till Kult-ministeriet vederbörlig berättelse om arbetets 
gång och öfriga dermed förknippade omständigheter.

Jag har nu sökt så objektivt som möjligt, ehuru i korta ordalag, redogöra för de 
åtgärder, som blifvit i de besökta länderna vidtagna för i synnerhet yngre lärares i lef- 
vande språk praktiska utbildning i sitt kall. Jag har också sökt att i korthet beskrifva 
den yttre och inre anordningen af dessa öfningskurser. Jag har gjort detta icke blott af 
intresse för saken i och för sig utan äfven i förhoppning, att vi i vårt land kunde hafva 
något deraf att hemta, och att vederbörande möjligen derigenom kunde påverkas till nå
got praktiskt åtgörande i samma vigtiga syfte. Hos oss har, som bekant, sedan flere år 
tillbaka förekommit en metodisk utbildningskurs för lärare i teckning vid de allmänna 
läroverken. Denna kurs har hållits i hufvudstaden, teckningslärarne hafva tillhållits att 
bevista den samma och hafva dervid erhållit mindre understöd af statsmedel i och för be
stridandet af lefnadskostnaderna i hufvudstaden. Skulle icke nu, frågas, dylika öfnings
kurser vara ännu mer behöfliga och ännu mycket mera vigtiga för en stor del lärare i 
främmande lefvande språk. De kunde ock med ganska stor lätthet åstadkommas. De 
kunde t. ex. anordnas i hufvudstaden hvart annat år under sommarferierna under fullt 
kompetente och framstående skolmans (icke universitetslärares) ledning; och medel dertill 
kunde då lätt beredas på så sätt, att de af riksdagen beviljade 6,000 kronor, som nu år
ligen utdelas till resestipendier åt lärare i främmande språk och i många fall lemna ganska 
tvifvelaktiga resultat, i stället endast hvart annat år så användes, under det hvart annat 
år begagnades till bestridande af kostnaderne för anordnandet af en dylik praktisk och 
metodisk utbildningskurs. Jag tror icke heller, a*tt en dylik omvexling i användandet af 
nämnda anslagssumma står i ringaste strid med det ändamål, som ursprungligen föranledde 
dess beviljande; och jag är lifligt öfvertygad, att dessa medel, så använda, skulle inbringa 
mycket mera verkligt gagn för undervisningen i de främmande språken, enär en hel kate- 
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gori af lärare i dessa ämnen, hvilka ytterligt väl behöfva öfning och utbildning, men hvilka 
a andra sidan icke gerna kunna lyckas att komma i åtnjutande af detta anslag under form 
af resestipendier, dock genom en dylik anordning skulle kunna draga en icke ringa och 
kanske mycket mera varaktig fördel af det samma. Skulle något afseende komma att 
fästas vid detta förslag, och dessa mina anspråklösa rader i någon mån bidraga till för
verkligande af en för språkundervisningen vid de allmänna läroverken så betydande fördel, 
skulle jag icke anse denna min resa och de trägna besöken vid de utländska läroverken 
hafva varit förgäfves och utan all nytta för undervisningen i allmänhet.

Örebro i januari 1885.

Alex. E. Widholm.



Läsordning vid Karolinska högre allmänna läroverks
Måndag.

30. 1 a. Hi Hg Hi Hg 8 Hg 8 Hg M Hg K Hg V
21. b. Hi T Hi T N T R R T T K Hg

1. 2 a. Hi H m Hi Hm 8 Hm 8 Hm T Hm N Hm .8 Hm
8. b. K 1, K L Hi A 8 A 8 A T A T A
0. 3 a. M Sp K Ln K Ln Hi Ad Hi Ad TSp T Sp
5. b. T Lr T Lr 8 Lr 31 Vr M Vr Hi Lr Hi Lr
2. R. a. M Vr E Hy E Hy 8 T S T R T Hy 31 Vr 31
3. 4 - R. b Hi Ld Hi Ld E V R R M Vr Hl Ld 8 I 8
4. L. 8 S M Vr M Vr T S T S L S L S 8

12. 5 R. 8 A M I M I T Hy T Hy E Hy R A El K
1. L. T V L S L S Hi Lr S Lr 31 Vr K L N

18.
6: 1 R. Fk I R F Hd T Et T Et M G 8 J 31 G M

16. L. L Hd L Hd S L Hi Ld Hi Ld L Ly F V F V Hi
15. 6: 2 R. R M G 9/ G 8 J 8 J Hi Bl T Et Ke Ad Ke
10. L. M G 8 Bl 8 Bl GL; £W G L; E NV L Hd G L; M G L Hd L
28.

7: 1
R. E W R R F V F V K Ln N Ad Hi Bl kh

11. L. K Lu G J; R (t J; Ii L Ly L Ly CA) E W Hi Bl 31 P M
29. R. 8 J E W E W Hi Bl Hi Bl Fk I K Ln F Vd F

9. 7: 2
L. M P M P K Ln Fk Sp Fk Sp 31 P L Ly L

N:r. Klass. 7—8 8—S) 9—10 11 — 12 12—1 1 — 2 4—5 7—8 8-9 9-

30. 1 a. Hi Hg Hi Hg 8 Hg 31 Hg K Hg K Hg
21. b. Hi T Hi T N T M T T T T T

1. M H m M Hm T Hm 8 Hm S Hm Hi Hm Hi Hm
8. b. Hi A Hi A T A M A M A T A T A
6. 3 »• T Sp T Sp V Hi Ad Hi Ad T Sp T Sp
5. b. Hi Lr Hi Lr M Vr 8 Lr T Lr K L K L
2. R. a. T Hy E Hy E Hy Hi Ld S T S T Hi Ld Hi Ld E
3. 4 • R. b. M Vr M Vr E V E V E V R E N 31 Vr M
4. L. L S L S Af Vr M Nt M Vr N Et T S T

12. 5 R. Hi Ld M I 31 I F Hy T Hy Hi Ld E Hy E Hy 8
1. L. T V T V Hi Lr L S L S M Vr F Hd F

18.
16. 6: 1

R. N Et Hi Ld Hi Ld R R 8 Ad F Hd 31 G M
L. G B; 31 1 Fk Et K Lu G B; R G B; R 8 J N Ad T Et G B;

15. ß. 9 R. M G K Ln T Et, E W E W F V Fk I Hi Bl Hi
10. L. K Ln Hi Bl Hi Bl L Hd L Hd Fk Et G B; R G B; R T
28. R. R J7 G M G Fi J 8 J Hi Bl 31 G Fk I Fl
11. 7: 1

L. M P GJ; ÆVd F Vd Fk Sp Fk Sp CA) HLb K Ln F Vd F
29.

7: 2
R. Hi Bl 31 p M P F Vd F Vd M P 31 P M P N

9. L. 8 .T G B: E W G B; E W L Ly L Ly Hi Bl L Ly L

T o r s d a g.



t i Örebro under läsåret 1884—1885. Beteckningarnas 
betydelse:

‘ i s d a g. Onsdag. E Engelska,
F Franska,

T Hg T Hg R R T Hg T Hg M Hg
Fi Filosofi,

M T S T
T Hm

K Hg K Hg F T T S T
Fk Fysik,

M H m T Hm Hi Hm S Hm K L V T Hm G Grekiska,
S A S A K T A T A .V Hm A' Hm V H Hebreiska,
S Sp R K Ln S Sp S Sp M Sp M Sp T Sp Hi Historia ock

V T Lr T Lr
Hi Ld

T Lr T Lr Hi Lr S Lr S Lr Geografi,
Vr Hi Ld M Vr Af Vr T Hy N Et K L K Kristendom,
I T Sp T Sp E V E V Hi Ld K L A Et Ke Kemi,
S K L K L L S L S ä s Hi Ld Hi Ld L Latin,
L E Hy E Hy N Et K L S A E Hy E Hy M Matematik,
Et M Vr M Vr

Fk 1
K L N Et F Hd L S

Ke Ad
L S N Naturkunskap,

G Fk 1 E W E W K Ln Ke Ad R Ritning,
l.d L Hd L Hd M 1 K Ln GB; E W L Hd L Hd S Svenska,
Ad M G M G N Ad Fk I Fk 1 F V F V T Tyska,

Hd F Vd F Vd L Hd L Hd Hi Bl M G M G V Välskrifning.
Bl F V F V M G M G F V E W E W
P L Ly L Ly Hi Bl Hi Bl S J GB; SVd GB;SVd

Vd Ke Ad Ke Ad K Ln M P M P Fk I Fk I A Åhlén,
Ly Fi J S J GB; AfP G B; F Vd F Vd Hi Bl Hi Bl Ad Adlerz,

-10 11—1? 12-1 1—2 7—8 8—9 9-10 11—12 12—1 1—2
B Bogren, 
Bl Bellindtr, 
Et Elmqvisl,N Hg S Hg M Hg T Hg T Hg A' Hg S Hg

M T S T S T T T T T M T S T G Gellerstedt,
N Hm M Hm M Hm T Hm T Hm R K L K L Hd Hedenskog,

K L M A M A S A S A M R Hi A Hi A Hg Högberg,
S Sp M Sp M Sp S Sp S Sp Hi Ad A' Et A Et Hm Hellbom,

R M Vr M Vr N Et N Et K L S Lr S Lr Hy Helledny,
Hy N Et K L R R T Hy E Hy E Hy I Ihre,
Vr K L N Et T Hd T Hd Hi Ld S I S I J Jacobsson,
S L S L S S S Hi Ld N Et Hi Ld Hi Ld L Ljungberg,
A Hi Ld Hi Ld F Hy F Hy M I R R Ld Lund,

Hd S Lr S Lr M Vr Hi Lr Hi Lr L S L S Ln Lövgren,
G E VV K Ln Hi Ld M G M G F Hd F Hd Lr Linder.
E W F V F V M I M I L Ly GB; E W GB; ÆW Ly Lyth,
Bl K Ln E 'N R R F V M G M G P Phragrnén,
Et F Vd F Vd GH-,E^ G B; L Hd N Ad K Ln S Sundblad,

I M G M G Ke Ad Ke Ad S J K Ln A Ad Sp Spangenberg,
Vd L Ly L Ly L Ly L Ly G B; M P Fi J S J T Törnstrand,
Ad R R Fi J S J E W F Vd R V Vallström, A. M.
Ly G B; R G B; R K Ln F Vd F Vd L Ly L Ly Vd Vidholm,

Vr Vikander,fredag. Lördag.
W Wallström, S. G
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Redogörelse
för 

Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro 
läseåret 1884—1885.

A. Undervisningen.

1. Höstterminen började den 29 Augusti och afslöts med offentlig examen för de 5 lägre 
klasserna den 19 December. Sedan de första dagarna användts för pröfningar, egde allmänt upp
rop rum den 1 September, hvareftcr undervisningen vidtog den 2 September och fortgick till den 
17 December kl. 9 f. m. Under terminen gåfvos 2 fridagar, 1 den 9 September vid marknaden 
och 1 den 27 Oktober i midten af terminen. — Vårterminen började den 17 Januari och kommei 
att afslutas den 3 och 4 Juni med uppvisningar och offentlig examen för samtliga klasserna. Un
dervisningen vidtog omedelbart den 19 Januari och kommer att fortgå till den 1 Juni kl. 9 f. m. 
Under terminen hafva 2 fridagar gifvits vid marknadstillfällen, 1 den 23 Januari och 1 den 24 
April, hvartill komma de i skolstadgan bestämda påsk- och pingstlofven.

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 och under ledning af lektorn i kristendom samlats till gemensam bön kl. C t. 45 m. 
med sång, bön, som i tur förrättats af lärjungarne i öfversta klassen med begagnande af Ullmans 
bönbok för skolor, bibelläsning, hvarvid genomgåtts de 21 första kapitlen af Lukas evangelium, 
och kort förklaring öfver det lästa.

fieraensam gudstjenst har sön- och helgdagar hållits i läroverkets högtidssal kl. 1—2 e. m., 
hvarvid predikoskyldigheten uppehållits af lektor Lövgren, som dessutom öfver sin ordinarie tjänst
göringsskyldighet på rektors anmodan åtagit sig nattvardsungdomens särskilda undervisning. Unge
fär hvar fjerde söndag har dock på förslag af läroverkets inspektor gudstjensten å läroverket varit 
instäld för att bereda ungdomen tillfälle att emellanåt öfvervara den allmänna gudstjensten i kyrkan.

Undervisningen i läroämnena har, såsom det visar sig af den här bifogade läseordningen, 
.i de tre lägsta klasserna fortgått från kl. 7—9 f. m. och från kl. 11 f. m.—2 e. m. med det 
undantag, att första klassens lärjungar slutat redan kl. 1 e. m. tisdagar, torsdagar och lördagar, 
samt i de öfriga klasserna från kl. 7—10 f. m. och från kl. 12—2 e. m., hvartill kommer en 
timmes undervisning kl. 4—5 e. m. måndagar och torsdagar för fjerde och femte klassernas real- 
afdelningar samt sjette och sjunde klasserna med undantag af sjunde öfre latin.

1



2 Örebro läroverk.

Teekningsundervisningen har varit förlagd till samma tider, som undervisningen i läroämnena.
Sång- och musiköfningarna hafva varit förlagda till eftermiddagarna.
Gymnastiköfningarna hafva för klassen 1 varit förlagda dels till för- oeh dels till eftermid

dagarna, för klasserna 2—5 till förmiddagarna samt för klasserna 6—7 till kl. 2 e. m. efter lek
tionernas slul, exercis- och fäktöfningama till eftermiddagarna.

3. Antalet lärotimmar i veckan, under hvilka enligt den faststälda läseordningen undervis
ning af särskilda lärare meddelats i läseämnena, synes af följande tabell:

Anm. I L. 7:i A inräknas bland de 8 skilda timmarne 1 timmes frivillig undervisning i hebreiska och 1 
i engelska.

1 2 3 4 5 6 7

C SJ T i m mar
s»

Gemensamma förAfdelningar 5" DO: ._ . ._ .
och r*- ™ B ® © äs CO A n m ä r k n i n g a r.Q >— 5T B a-*-• — c yr «''s' i

linier. rjungai
■m

inen.

ngar fr 
Iningar 
m

a lini

ngar fr 
Iningar 
a liniei

B

!•
1 a. 19 24 — — 24
1 b. 19 24 — — 24
2 a. 28 28 — — 28
2 b. 28 28 — — 28
3 a. 31 28 — — 28
3 b. 30 28 — — 28

R. 4 a. 18 29 — — 29
» » b. 19 29 — — 29

L. ». 25 30 — — 30
R. 5. 23 29 — — 29
L. ». 33 30 — — 30
R. 6: 1. 11 29 __ — 29
L. » B. 19 5 25 — 30
» » A. 11 7 (25)a) __ 7 a) A och B hafva undervisats gemen-

samt i kristendom 2, i modersmålet 2, iIt. 6: 2. 12 29 — — 29 latin 8, i tyska 1, i franska 4, i mate-
L. » B. 15 5 25 __ 30 niatik 3, i naturkunskap 2 och i historia

» « A. 14 7 (25)a) — 7 och geografi 3 t:r.

R. 7: i. 10 29 — — 29
L. » B. 16 4 24 — 28
» » A. 7 8 (24) b) _ 8 b) A och B hafva undervisats gemen-

samt i kristendom 2, i modersmålet 2, iR. 7: 2. 7 29 — — 29 latin 8, i franska 3, i matematik 3, i
L. » B. 12 4 24 __ 28 fysik 2, i historia och geografi 3 och i

» » A. 13 6 (24) b) — 6
filosofi 1 t:e. *

Summa 420 469 98 — 567
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4. Redogörelse för begagnade . läroböcker ocli genomgångna 
lärokurser i läseämnena inom särskilda klasser.

a) Läro- och läseböcker.
Kristendom:

Klasser. Klasser.
Svenska bibeln............................................1—7. Sandberg, Biblisk historia........................ 1—3.
Novum testamentum.................................. 7: i. Westling, Bibelns böcker...........................4—5.
Svenska psalmboken.................................. 1-—3. Ullman, Religionslära, 3:e uppl. ... 6: 2—7.
Katekesen nya............................................ 1—5. Cornelius, Kyrkohistoria............................ 6—7.

Vid undervisningen hafva derjemte användts:
Kartor öfver Palæstina.............................. 1—5. Luthardt, Apologetiska föredrag............... 6—7-
Bibelatlas af Keijser..................................4—5. Martensen, Ethik......................................... 6—7-
IJagenbach, Kyrkohistoria........................6—7. Ullman, Kyrkohistorisk läsebok...............  6-
Hammerich, » ........ 6—7.

Modersmålet samt Norska och Danska:
Sundén, Svensk språklära i sammandrag 1. Brodén, Rättskrifningslära........................ 4.
Brodén, » 2—5. Sundén, Svenska vitterhetens historia . . 6—7.
Wessman, Rättskrifningslära.................... 2—3. Sjöberg och Klingberg, Svensk stilistik . 7.

Läsebok för folkskolan..............................1—4. Sidenbladh och Östergren, Öfversigl af
Topelius, Läsning för barn....................... 2. svenska literaturen.............................. 6—7.
Runeberg, Fänrik Ståls sägner .... 3 och 5. Adlersparre, Franzén, Bottiger, lefnads-

» , Elgskyttarne.............................. 4. teckningar och afhandlingar..............7: 2.
Tegnér, Fritiofs saga.................................. 5. Dikter af Atterbom, Geijer, Tegnér, Stag-
Melin och Hernlund, Svensk läsebok . . 5—7. nelius, m. fl.........................................  . 7: 1.

Holberg, Erasmus Montanus............. L. 6: 1. Björnson, Fortællinger.............................. 6: 1.
» , Jeppe paa Bjerget.............. R. 6; 1. » , Maria Stuart...........................L. 6: 2.

Oehlenschläger, Aladdin ........................... 7: 1. Ibsen, Kongsemnerne...............................R. 6: 2.

Latin:
Törnebladh-Lindroth, Grammatik . . . 4—7: 1. Lyth, Liviansk extemporaliebok . . 6: 2 och 7.
Ellendt-Segffert, » .... 7: 2. » , Det republikanska Rom................. 7: 2.
Törnebladh, Extemporalier........................ 5.

Boéthius, Elementarbok..............................4—5. Virgilius, Töruebladbs ed..................... 6: 2—7: 2.
Cornelius, Törnebladhs ed........................... 5. Livius, » ............. 6: 2—7: 2.
Cæsar de bello Gallico, Hæggstroms ed. 6: 1. Horatii oder, Fahlcrantz ed....................... 7: 2.
Ovidii metamorph., Cavallitis ed............... 6: 1.
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Grekiska:
Klasser. Klasser.

Petersson, Formlära..................................... 6: i. Löf stedt, Grammatik....................... 6: 2—7: 2.

Säve, Öfningsbok........................................ 6: 1. Homerus Odysseia............................7: 1—7: 2.
Xenophons Anabasis........................6: 1—7: 2.

Hebreiska:
Lindberg-Almqvist, Grammatik................. 7. Tullberg-Almqvist, Läsebok........................ 7.

Tyska:
Calwagen, Språklära........................1—11. 6: 1. Cahoagen, Öfversättningsöfningar .... 4—5,

Thielers, Elementarbok.............................. 1. Hauff, Märchen............................................ 5.
Calwagen, » .............................. 2—3. « , Lichtenstein.........................6: 1 och 6. 2.
Morén, Läsebok................................ 3. Schiller, Der Neffe als Onkel................. 6: 1.
Wallström, » .................................. 4. Lessing, Minna von Barnhelm................. 6: 2.

Franska:
Olde, Språklära.......................................... 5—7. Löwenhjelm, Skriföfningar L. 6: 2, L. 7: 1 och 7: 2.
Drysén, Tal och skriföfningar............ L. 6. 1.

Ploetz, Metodisk läsebok 5, R. 6: 1 och L. 7: 1. Clarétie, Emile Augier...............................R. 7: 1.
Hedin, Läsebok................... L. 6: 1 och R. 6: 2. Delabrousse, Jules Grévy........................R. 7: 1.
Drysén, » ..................................... R. 6: 2. Victor Hugo, Hemani...............................L. 7: r.
Berndtson, Variétés littéraires L. 6: 2 och L. 7: 1. Voltaire, Charles XII.................................. 7: 2.
Edmond, Louis Blanc..............................R. 7: t.

Engelska:
Herlén, Språklära........................................ 4—-7.

Mathesius, Elementarbok............................ 4. Macaulay, Frederic the Great.............. R. 6: 2.
Morén, Läsebok............................................ 5. » , History of England............. R. 7: 2.
Washington Irving, The Alhambra R. 6: 1 och Walter Scott, Ivanhoe...............................R. 7: 1.

L. 6: 1 B. Bulwer, Lady of Lyons........................... R. 7: 2.
Dickens, A Christmas Carol L. 7: 1 B. och 7: 2 B.

Matematik:
Phragmén, Aritmetik..........................1—4. Bjorling, Euklides’ 6:te bok..................... 6—7.
Bergius, Geometrisk åskådningslära . . . 2—3. Todhunter, Geometriska öfningssatser . . 6—7.
Lindman, Euklides’ 4 första böcker . . . 4—7. Lindman, Algebra......................................4—7.
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Klasser.
Lindman, Samling af exempel ocb problem 4—7.
Haglund, Samling af exempel och pro

blem ............................................L. 6: 1 B.
Andersson, Samling af exempel och pro

blem ............................................L. 6: 2 B.

Klasser.
Phragmén, Plan trigonometri....................R. 7.

Guldberg, Stereometri..................................R. 7.
Lindelöf, Analytisk geometri................... R. 7: 2.
Gernerth, Femsiffriga logarithmer .... 6—-7.

Naturvetenskap:
Sandberg, Lärobok i naturkunnighet. . . 1—5. Christie, Lärobok i fysik................. L. 6—L. 7.
Hartman, Öfversigt af Skandinaviens vig- Floderus, Fysikens första grunder . R. 6—R. 7.

tigaste naturliga familjer.................... 6—-7. Lindeberg, Öfuingsuppgifter i fysik ... R. 7.
» , Nerikcs flora...............................3—7. Klint, Mekanik............................................ R. 7: 2.

Almqvist, Lärobok i botanik h. 2 och 3 R. 7: 1. Blomstrand, Lärob. i oorganisk kemi R. 6—R. 7.
Kindberg, Menniskans kroppsbyggnad 6—R. 7: 2. Keyser, Kurs i laborationsöfningar. . . R. 7: 2.
Wahlstedt, Kortfattad lärobok i zoologi R. 7.

Historia och Geografi:
Odhner, Mindre lärobok i Sveriges hist. 1—3 Pallin, Lärobok i allmänna historien . . 4—5.

och L. 5. » , » i medeltidens » . L. 6: 2.
» , Större » » R. 5, 6 och 7. » , » i nyare » R. 6—7.

Roth, Geografi............................. 1—6: 1. Schotte, » i gamla » . L. 6: 1.
Sörensson, » .............................. 6: 2—7.

Filosofisk Propedeutik:
Sjöberg och Klingberg, Logik........................7. Sjöberg och Klingberg, Antropologi................ 7.

b) Lärokurser.
Klassen 1 a. (Klassföreståndare: Adjunkten Högberg).

Kristendom, 3 t.: Katekes: l:sta hufvudstycket. Biblisk historia: gamla testamentet. 
Bibelinuanläsning och valda psalmer. Adj. Högberg.

Modersmålet, 5 t.: Det allmännaste af formläran samt läran om satsen och dess delar. 
Satsaualys och satsbildningsöfningar. Uppläsning och återgifvande af valda stycken ur läseboken. 
Öfningar i rättskrifning. Adj. Högberg.

Tyska, 6 t.: Det vigtigaste af läran om substantiv, adjektiv, personliga, possessiva och 
demonstrativa pronomina, hjelpverben och det aktiva svaga verbet jemte motsvarande öfuingsstycken 
i elementarboken. Vokabelläsning. Adj. Högberg.

Matematik, 4 t.: De fyra räknesätten med hela tal och decimalbråk med tillämpning på 
nya sorter. Hufvudräkning. Adj. Högberg.

Naturlära, 2 t.: Det allmännaste af lärobokens l:sta afdelning samt det vigtigaste af in
ledningen till 3:dje afdelningen. Adj. Högberg.

Historia och Geografi, 4 t.: Sveriges historia, 2 t.: till Gustaf I. Geografi, 2 t.: det allmän
naste om verldsdelarne samt Sverige, Norge, Danmark, Finland, Ryssland oeh Tyskland. Adj. Högberg.
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Klassen 1 b. (Klassföreståndare: v. Adjunkten Törnstrand).
Kristendom, 3 t.: Lika med 1 a 
Modersmålet, 5 t.: Lika med 1 
Tyska, 6 t.: Lika med 1 a. v. 
Matematik, 4 t.: Lika med 1 a. 
Naturlära, 2 t.: Lika med la.
Historia och Geografi, 4 t.; Lil

Adj. Högberg.
a. v. Adj. Törnstrand.
Adj. Törnstrand.

v. Adj. Törnstrand.
v. Adj. Törnstrand.

:a med 1 a. v. Adj. Törnstrand.

Klassen 2 a. (Klassföreståndare: Adjunkten Hellbom).

Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: nya testamentet. Katekes: 2:dra hufvudstycket. Valda 
psalmer till utanläsning. Bibelläsning i sammanhang med bibliska historien och katekesen. Adj. 
Ljungberg.

Modersmålet, 6 t.: Det allmännaste af formläran. Satslösnings- och satsbildningsöfningar. 
Läsning af valda stycken i Läsebok för folkskolan med redogörelse för det lästa; muntligt åter- 
gifvande af smärre berättelser. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar. Adj. Hellbom.

Tyska, li.: 1) Grammatik: repetition af första klassens kurs, pronomen, verb, adverb 
och prepositioner. 2) Explikation: Calwagens elementarbok: l:sta och 2:dra kursen samt st. 
1—17 af 3:dje kursen. Adj. Hellbom.

Matematik, 5 t.: Repetition af decimalbråk och nya sorter. De fyra räknesätten med bråk. 
Hufvudräkning. Geometrisk åskådningslära. Adj. Hellbom.

Naturlära, 2 t.: Det vigtigaste af ryggrads-djuren. Växtundersökning. Adj. Hellbom.
Historia och Geografi, 5 t.: Sveriges historia, 3 t.: från början af nyare tiden till och 

med Karl XII. Geografi, 2 t.: Europa. Adj. Hellbom.

Klassen 2 b. (Klassföreståndare: Adjunkten Aldén).
Kristendom, 3 t.: Lika med 2 a. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 6 t.: Lika med 2 a. Adj. Ahlen.
Tyska, 1 t.: Lika med 2 a. Adj. Ahlén.
Matematik, 5 t.: Lika med 2 a. Adj. Ahlén.
Naturlära, 2 t.: Lika med 2 a. Adj. Hellbom.
Historia och Geografi, 5 t.: Lika med 2 a. Adj Ahlén.

Klassen 3 a. i Klassföreståndare: Adjunkten Spangenberg).

Kristendom, 3 t.: Biblisk historia repeterad; bibelläsning i sammanhang med bibliska hi
storien och katekesen. Katekes: 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena. Lekt. Lövgren.

Modersmålet, 6 t.: Repetition af formläran, det vigtigastc af satsläran med öfningar i sats
analys ur läseboken. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar. Muntliga och skriftliga referat 
af valda stycken ur läseboken under lärarens handledning. Några öfversättningar från tyskan och 
referat på egen hand på lärorummet. Läsning af Fänrik Ståls sägner. Adj. Spangenberg.

Tyska, 7 t.: 1) Grammatik: formläran utförligare genomgången och repeterad. 2) Ex
plikation: 1—19 stycken (sid. 1—26 i Moréns läsebok). 3) Komposition: skriftliga och 
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muntliga öfningar på lärorummet ur andra kursen och extemporalier i Cahvagens elementarbok. 
Adj. Spangenberg.

Matematik, 5 t.: Läran om bråk afslutad, tillämpning af de genomgångna kurserna på de 
olika slagen af regula de tri. Geometrisk åskådningslära tillämpad på enkla planimetriska och 
stereometriska uppgifter. Adj. Spangenberg.

Naturlära, 2 t..: Undersökning af 30 lefvande och pressade växter i och för terminologiens 
inlärande och växternas bestämning. Djurläran delvis repeterad. Exkursioner. Adj. Elmqvist.

Historia och Geografi, 5 t.: Sveriges historia, 3 t.: från Karl XILs död till lärobokens 
slut jemte repetition af nyare tiden från Gustaf I. Geografi, 2 t.: de främmande verldsdelarne 
jemtc repetition af Europa. Lekt. Adlerz.

Klassen 3 b. (Klassföreståndare: Adjunkten Linder).

Kristendom, 3 t.: Lika med 3a. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, G t.: Lika med 3 a. Adj. Linder.
Tyska, 7 t.: Lika med 3 a. Adj. Linder.
Matematik, 5 t.: Lika med 3 a. Adj. Wikander.
Naturlära, 2 t.: Lika med 3a. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi,, 5 t.:, Lika med 3 a. Adj. Linder.

Realklassen 4 a. (Klassföreståndare: Adjunkten Wikander).

Kristendom, 2 t.: Öfversigt af en del af bibelns böcker, läsning af valda, deremot svarande 
texter ur bibeln. Mathei evangelium kap. 1—12. Katekisatiou öfver Lsta och 2:dra hufvud- 
stycket. Adj. Ljungberg.

Modersmålet, 4 t.: Sats- och interpunktionslära fullständigt genomgångna. Läsning af 
Elgskyttarne och valda stycken ur Läsebok för folkskolan med öfning att muntligt återgifva det 
lästa. De vanligaste enkla versslagen. Rättskrifningsöfningar på lärorummet i förening med sats
analys. Skriftliga uppsatser öfver lättare ämnen eller öfversättningar från tyska språket hvarannan 
vecka. Adj. Törnstrand.

Tyska, 4 t.: 1) Grammatik: formläran repeterad samt det vigtigaste af syntaxen. 2) Ex
plikation: styckena 41—63 med undantag af det 61;sta. 3) Komposition: skriftliga och 
muntliga öfningar på lärorummet ur Calwagens öfversättningsöfningar; temata under b. t. 6, under 
v. t. 7. Adj. Helleday.

Engelska, 7 t.: Mathesii elementarbok och motsvarande delar af grammatiken. Adj. Helleday.
Matematik, 5 t : Geometri: Euklides L 1—6, 8—48; II: 1—7, 9—14 med lämpliga pro

blem. Repetition af aritmetik. Algebra: de enkla räknesätten med hela tal samt läran om bråk 
påbörjad. Adj. Wikander.

Naturlära, 2 t.: Det vigtigaste af lärobokens 5:te och 6:te afdelningar. Undersökning 
och bestämning af 30 lefvande och pressade växter. De ryggradslösa djuren. Exkursioner. Adj. 
Elmqvist.

Historia och Geografi, 5 t.: Historia 3 t.: från början af allmänna historien till och med 
medeltiden. Geografi, 2 t.: Europa utom Sverige och Norge. Adj. Lund.
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Realklassen 4 b. (Klassföreståndare: Adjunkten Lund).

Kristendom, 2 t.: Lika med R. 4a. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 4 t.: Lika med R. 4a. Adj. Ihre.
Tyska, 4 t.: 1) Grammatik: formläran repeterad samt det vigtigaste af syntaxen. 2) Ex

plikation: 25 sidor ur läseboken. 3) Komposition: extemporalier ur Calwagens öfversätt
ningsöfningar; temata under h. t. 6, under v. t. 7. Adj. IIedenskog och Spangenberg.

Engelska, 7 t.: Lika med R. 4a. Adj. Vallström.
Matematik, 5 t.: Lika med R. 4 a. Adj. Wikander.
Naturlära, 2 t.: Lika med R. 4 a. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi., 5 t.: Lika med R. 4a. Adj. Lund.

Latinklassen 4. (Klassföreståndare: Adjunkten Sundblad').

Kristendom, 2 t.: Lika med R. 4 a. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 4 t.: Lika med R. 4 a. Adj. Sundblad.
Latin, 8 t.: Boethii elementarbok styckena 1—37, så väl de latinska som de svenska, med 

motsvarande delar af formläran. Behöfliga delar af syntaxen muntligt meddelade. Adj. Sundblad.
Tyska, 4 t.: 1) Grammatik: formläran repeterad samt det vigtigaste af syntaxen. 3) Ex

plikation: styckena 41—59 ur läseboken med vokabelläsning. 3) Komposition: extemporalier 
ur Calwagens öfversättningsöfningar; temata under h. t. 6, under v. t. 7. Adj. Sundblad.

Matematik, 5 t.: Lika med R. 4 a. Adj. Wikander.
Naturlära, 2 t.: Lika med R. 4 a. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi, 5 t.: Lika med R. 4a. Adj. Lund.

Realklassen 5. (Klassföreståndare: Adjunkten Ilelleday).

Kristendom, 2 t.: Öfversigt af bibelns böcker, läsning af texter såsom i 4:de klassen. 
Matliei evangelium kap. 13—28. Katekisation öfver de trenne senare hufvudstyckena och repe
tition af de föregående. Adj. Ljungberg.

Modersmålet, 3 t.: Repetition af grammatiken och i sammanhang dermed satslösnings-och 
satsbilduingsöfningar. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar. Läsning af Fritiofs saga och 
Fänrik Ståls sägner med redogörelse för innehållet af lämpliga sånger samt en kort öfversigt af 
versläran. Uppläsning ur minnet af valda skaldestycken. Öfning i disposition af lättare ämnen. 
Uppsatser efter lärarens anvisning (hufvudsakligen återgifvande af en på lärorummet framstäld be
rättelse) och öfversättningar från tyskan h. t. C, v. t. 7. Adj. Åhlén.

Tyska, 3 t.: 1) Grammatik: formläran delvis repeterad, syntaxen utförligare genomgången. 
2) Explikation: Hauffs Märchen, ungefär 120 sidor. 3) Komposition: skriftliga och munt
liga öfningar på lärorummet ur Calwagens öfversättningsöfningar; temata under h. t. G, under 
v. t. 7. Adj. Ilelleday.

Franska, 3 t.: 1) Grammatik: det vigtigaste af formläran till oregelbundna verben. 2) 
Explikation och Komposition: valda stycken ur Ploetz' metodiska läsebok till sid. G2. 
Adj. Ilelleday.
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Engelska, 7 t.: 1) Grammatik: det vigtigaste af syntaxen, formläran repeterad. 2) Ex
plikation: Moréns läsebok till sid. 65 med undantag af st. 8, 9, 12, 13 och 14. 3) Kompo
sition: skriftliga och muntliga öfningar på lärornmmet. Adj. Helleday.

Matematik, 5 t.: 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. Euklide«: III och IV jemte repetition af II. Adj. Ihre.

Naturlära, 2 t.: Läran om jorden och de öfriga himlakropparne. 40 växter, dels lefvande, 
dels pressade, undersökta. Djurläran delvis repeterad. Exkursioner. Adj. Elmqvist.

Historia och Geografi, 4 t.: Historia, 3 t. : i allmänna historien nyare tiden; i Sveriges 
historia medeltiden. Geografi, 1 t.-, de främmande verldsdelarne. Adj. Lund.

Latinklassen 5. (Klassföreståndare: Adjunkten Elmqvist).

Kristendom, 2 t.: Lika med R. 5. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 3 t.: Repetition af form- och satsläran; interpunktions- och verslära efter 

skriftliga anteckningar. Satsanalys och rättskrifningsöfningar. Läsning af Fritiofs saga, Fänrik 
Ståls sägner och valda stycken ur läseboken jemte sammandrag af isländska sagor, som legat till 
grund för hemskripta. Öfversättniugar från tyskan, referat af isländska sagor samt några sjclf- 
ständiga uppsatser under h. t. 6, under v. t. 7. Adj. Linder.

Latin, 8 t.: Formläran utom § 101 —117 fullständigt genomgången och repeterad; kasus- 
läran i syntaxen. Boethii elementarbok, styckena 38—55; Cornelius Nepos: Miltiades, Themi- 
stocles, Aristides, Pausanias, Cimon och Conon. Extemporerade öfversättniugar efter Boethius och 
Törnebladh samt profskrifningar på lärorummet, 3 under hvardera terminen. Adj. Sundblad.

Tyska, 3 t.: Syntaxen fortsatt och repeterad. Extemporalier efter Calwagen. Hauffs 
Märchen, 121 sidor, hvaraf 30 extempore. Ett hemtema hvarannan vecka. Adj. Vallström.

Franska, 3 t.: 1) Grammatik: formläran, det vigtigaste till pronomen indef.; avoir och 
étre samt de regelbundna verben. 2) Explikation: urval ur de franska och svenska styckena 
till sid. 62 i Ploetz' Metodiska läsebok. Adj. Hedenskog.

Matematik, 5 t.: Algebra: läran om bråk afslutad, eqvationer af lörsta graden med en 
obekant jemte lättare problem. Repetition af förut genomgångna kurser i planimetri och stereo
metri. Geometri: Euklides III och IV jemte repetition af II; lämpliga problem. Adj. Wikander.

Naturlära, 2 t.: Lika med R. 5. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi, 4 t.: Allmän historia, 2 t.: nyare tiden. Svensk historia, 1 t.: 

forn- och medeltiden samt nyare tiden från 1800 till närvarande tid. Geografi, 1 t.: repetition 
af alla verldsdelarne. Adj. Linder.

Realklassen 6: 1. (Klassföreståndare: Lektor Lövgren).

Kristendom, 2 t.? Gamla och medeltidens kyrkohistoria. Apostlagärningarna, kap, 1—15. 
Lekt. Lövgren.

Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: från början till frihetstiden jemte dithöraude 
literatur. Dansk literatur: Holbergs Jeppe paa Bjerget. Verslära och nödiga upplysningar om 
diktarterna. Lekt. Jacobsson. Öfningar i disposition af lättare ämnen. Talöfningar (föredrag 
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öfver sjelfvalda ämnen) en timme hvarannan vecka. Uppsatser och öfversättningar b. t. 6, v. t. 7. 
Lekt. Adlerz.

7'yska, 2 t.: Formläran och syntaxen repeterade. Öfversättning, delvis ex tempore, af 
Schillers Der Neffe als Onkel samt Hauffs Lichtenstein, 100 sidor. Ett hemtema hvarannan 
vecka. Adj. Elmqvist.

Engelska, 3 t.: 1) Grammatik: syntaxen utförligare genomgången. 2) Explikation: 
Washington Irving, The Alhambra, 35 sidor; externporalier. 3) K o nup os i t i o n : skriföfningar på 
lärorummet; ett hemtema hvarje månad. H. t. Adj. Wallström och v. Adj. Morén, v. t. v. Adj. 
Perman.

Franska, 4 t.: 1) Grammatik: oregelbundna verben jemte repetition af den öfriga form
läran. 2) Explikation: valda stycken i Ploetz' Metodiska läsebok, 20 sidor. 3) Komposi
tion: skriföfningar på lärorummet. Adj. Hedenskog,

Matematik, 7 t.: Algebra: läran om negativa qvantiteter, digniteter, proportionslära, qva- 
dratrötter, imaginära och komplexa qvantiteter, eqvationer af första graden med en obekant jemte 
de flesta af problemen 1—109 ur tredje upplagan af Lindmans problemsamling, början af eqvatio
ner af andra graden med en obekant jemte problem. Geometri: repetition af Euklides III och 
IV jemte lättare öfningssatser ur Todhunter. Skriftliga öfningar en gång i månaden, 7 i hemmen 
och 1 vid läroverket. Adj. Gellerstedt.

Naturalhistoria, It.: De vigtigaste familjerna bland dikotyledonerna med undersökning af 
lefvandc växter eller herbariiexemplar. Växtinsamling. Adj. Elmqvist.

Fysik, 3 t.: Inledning, statik, värmelära och akustik. Adj. Ihre.
Kemi, 2 t.: Ett antal experiment till belysning och inlärande af de allmänna kemiska be

greppen. Metalloiderna till haloiderna med tillhörande experiment. Lekt. Adlerz.
Historia och Geografi, 3 t.: Historia, 2 t.: i allmänna historien nyare tiden till spanska

tron följdskriget; i Sveriges historia från och med Gustaf I till Kristina. Geografi, 1 t.: Asien,
Afrika, Australien och N. Amerika. Adj. Lund.

Latinklasseu 6: 1. (Klassföreståndare: Adjunkten Hedenskog').

Kristendom, 2 t.: Lika med IL 6: i. Lekt. Lövgren.
Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: från början till frihetstiden jemte dithörande 

literatur. Dansk literatur: Holbergs Erasmus Montanus. Verslära och nödiga upplysningar om 
diktarterna. Lekt. Jacobsson. Öfningar i disposition af lättare ämnen. Talöfningar (föredrag 
öfver sjelfvalda ämnen) en timme hvarannan vecka. Uppsatser och öfversättningar h. t. 7, v. t. 7. 
Adj. Ljungberg.

Latin, 8 t.: 1) Grammatik: Syntax § 265—270, 283—289, 332—336 samt repetition 
af kasusläran. 2) Explikation: Cæsar de bello gallico, l:sta boken samt 7 kap. af den 2d:ra. 
Ovidii Metamorfoser: Phaethon (200 v.), Pyramus och Thisbe, Dædalus och Icarus, Philemon och 
Baucis. 3) Komposition: Ett tema hvarje vecka. Adj. Hedenskog och Lekt. Lyth (2 t.).

Grekiska, 7 t.: 1) Explikation: 12 öfningsstycken i läseboken samt Xenophons Anaba
sis, bok. I, kap. 1 och 18 §§ af kap. 2. 2) Grammatik: deklinations- och konjugationsformer. 
Lekt. Bogren.
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Tyska, 1 t.: 1) Explikation: Extemporerad öfversättning af Schillers Der Neffe als Onkel 
samt Hauffs Lichtenstein, 76 sidor. 2) Komposition: profskrifningar. Adj. Elmqvist.

Franska, 4 t.: Hedins läsebok, styckena 16—38. Formläran. Muntlig och skriftlig öfver
sättning ur Dryséns tal- och skriföfningar. Adj. Vallström.

Engelska (linien .B), 4 t.: 1) Grammatik: Uttal och lormlära. 2) Explikation: Läse
styckena i Herléns grammatik. The Alhambra by W. Irving, 21 sidor. 3) Komposition: 
Muntliga och skriftliga öfningar pä lärorummet. H t. Adj. Wallström och v. Adj. Morén, v. t. 
v. Adj Perman.

Matematik, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: Algebra: läran om negativa qvantiteter, dig
niteter, proportionsläran, eqvationer af första graden jemte 50 problem. Geometri: repetition af 
Euklides III och IV jemte några lättare öfningssatser. Linien B dessutom 60 problem ur Ceder- 
bloms och 60 ur Haglunds problemsamlingar. Adj. Ihre.

Natural-historic/, 1 t; Botanik: De vigtigaste familjerna bland dikotyledonerna med under
sökning af lefvande växter eller herbariiexemplar. Växtinsamling. Lekt. Adlerz.

Fysik, 1 t.: Inledning och vätskors egenskaper jemte en del af gasformiga kroppars egen
skaper till Mariotteska lagen. Adj. Elmqvist,

Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien gamla tiden; i Sveriges historia 
från början af nyare tiden till Kristina. Geografi: grunddragen af gamla tidens geografi. Adj. Lund.

Realklassen fi: 2. (Klassföreståndare: Lektor Adlerz).

Kristendom, 2 t.: Nyare tidens kyrkohistoria Apostlagerningarua kap. 17—28. Lekt. 
Lövgren.

Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: frihetstiden och gustavianska tiden jemte läs
ning af dithörande literatur. Norsk literatur: Ibsens Kongsemuerne. Nödiga upplysningar om vers 
och diktarter. Uppsatser och öfversättningar under h. t. 7, v. t. 8. Dispositionsöfningar. Några 
få talöfningar. Lekt. Jacobsson.

Tyska, 2 t.: Lessings Minna von Barnhelm samt Hauffs Lichtenstein, 100 sidor, delvis ex
tempore. Ett hemtema hvarannan vecka. Adj. Elmqvist.

Franska, 4 t.: Dryséns läsebok sid. 54—67. Hedins läsebok sid. 25—60. Syntax efter 
Olde till och med infinitiven. Formläran repeterad. Skriföfningar på lärorummet. Adj. Vallström.

Engelska, 3 t.: 1) Grammatik: formläran fullständigt, syntaxen delvis repeterad. 2)
Explikation: Macaulay, Frederic the Great 32 sidor; externporalier. 3j Komposition: skrif
öfningar på lärorummet efter Herlén; ett hemtema hvarje månad. H. t. Adj. Wallström och v. 
Adj. Morén, v. t. v. Adj. Perman.

Matematik, 7 t.: Algebra: läran om kubikrötter och högre rötter, potenser, logaritmer, afslu- 
tande af eqvationer af andra graden med en obekant jemte problem, eqvationssystem af första och 
högre grad jemte problem, exponentialeqvatiouer, aritmetiska och geometriska progressioner. Geo
metri: Euklides VI jemte repetition af proportionsläran. Skriftliga öfningar en gång i månaden, 
7 i hemmen och 1 vid läroverket. Adj. Gellerstedt.

Natur alhistoria, 1 t.: Botanik: repetition af föregående klassens kurs jemte de vigtigaste 
familjerna bland monokotyledonerna med växtundersökning. Växtinsamling. Zoologi: mennisko- 
kroppens byggnad och dess organs förrättningar. Lekt. Adlerz.
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Fysik, 3 t.: Läran om ljuset, magnetismen och elektriciteten. Adj. Ihre.
Kemi, 2 t.: De återstående metalloiderna samt de lätta metallerna med tillhörande expe

riment. Lekt. Adlerz.
Historia och. Geografi, 3 t.: Historia, 2 t.: i allmänna historien nyare tiden från och med 

spanska tronföljdskrigct till den första franska republiken; i Sveriges historia från början af Kri
stinas regering till Adolf Fredriks. Geografi, 1 t. : Amerika och Australien samt utförligare be- 
skrifning af den skandinaviska Norden. Lekt. Bellinder.

Latinklassen fi: 2. (Klassföreståndare: Lektor Bellinderfi

Kristendom, 2 t.: Dogmatik: § 1—29; Apostlagerningarna kap. 17 — 28. Lekt. Lovgren.
Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: tiden från 1718 till 1809 jemte läsning af en 

del dithörande literatur; norsk literatur; dispositionsöfningar och talöfningar. Skriftliga uppsatser 
h. t. 6, v. t. 7. Lekt. Bellinder.

Latin, 8 t.: 1) Grammatik: syntax, i det närmaste hela läran om verbet. 2) Explika
tion: Livius, Lsta boken, kap. 1—-40; Virgilii Aeneid, l:sta boken, v. 1—610. 3) Kompo
sition: extemporerade öfniugar en timme i veckan; tema h. t. 12, v. t. 14, deraf 3 proftema 
under läseåret. Adj. Hedenskog.

Grekiska, 7 t.: 1) Explikation: Xenophons Anabasis, bok 1, kap. 2—9 samt bok II, 
kap. 1—5. 2) Grammatik: formläran någorlunda fullständigt; syntaxen till g 73. Lekt. Bogren 
och Adj. Ljungberg.

Tyska, 1 t.: 1) Explikation: extemporerad öfversättning af Lessings Minna von Barn-
helm samt Hauffs Lichtenstein, 77 sidor. 2) Komposition: profskrifningar. Adj. Elmqvist.

Franska, 4 t.: 1) Grammatik: formläran repeterad; syntaxen till imperativen. 2) Expli
kation: Berndtsons Variétés littéraires, valda stycken. 3) Komposition: stilöfningar på läro- 
rummet hvarje vecka, senare terminen efter Löwenhjelm. Lekt. Widholm.

Engelska (linien B), 4 t.: 1) Grammatik: syntaxen genomgången och delvis repeterad.
2) Explikation: The Alhambra, 54 sidor. 3) Komposition: muntliga och skriftliga öfningar 
på lärorummet. H. t. Adj. Wallström och v. Adj. Morén, v. t. v. Adj. Perman.

Matematik, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: Algebra: läran om qvadratrötter, imaginära 
och komplexa qvantiteter, eqvatiouer af första graden med en obekant jemte de flesta problemen 
70—109 ur tredje upplagan af Lindmans problemsamling. Geometri: Euklides VI: 1—20 jemte 
repetition af proportionsläran. Linien B har dessutom ur Anderssons problemsamling genomgått 
problemen 40—71, som leda till eqvatiouer af första graden, samt löst eqvationssystem med flera 
obekanta af första graden jemte problem. Adj. Gellerstedt.

Naturalhistoria, 1 t.: Botanik: repetition af föregående klassens kurs jemte de vigtigaste 
familjerna bland monokotyledonerna med växtundersökning; växtinsamljng. Zoologi: mennisko- 
kroppens byggnad och dess organs förrättningar. Lekt. Adlerz.

Fysik, 1 t.: Gasformiga kroppars egensKaper och akustik. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien medeltiden; i Sveriges historia 

från början af Kristinas regering till Adolf Fredriks. Geografi: repetition af den skandinaviska 
Norden. Lekt. Bellinder.
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Realklassen 7: l. (Klassföreståndare: Adjunkten
Kristendom, 2 t.: Dogmatik § 1—29. Galaterbrefvet. Lekt. Lövgren.
Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria,: frihetstiden, gustavianska perioden samt de ro

mantiska och götiska skolorna jemte dithörande literatur. Dansk literatur: delar af Oehlenschlägers 
Aladdin. Läsning af afhandlingar och tal. Dispositionslära. Nödiga delar af versläran och läran 
om diktarterna. Uppsatser under h. t. 7, v. t. 8. Lekt. Jacobsson.

Franska, 5 t.: Célébrités contemporaines: Louis Blanc par Edmond, Emile Augier par 
Clarétie och (extempore) Jules Grévy par Delabrousse. Oldes lärobok afslutad och repeterad. 
Extemporalier ur Paulis skriföfningar. Ett hemtema hvarannan vecka. Adj. Vallström.

Engelska, 3 t.: 1) Grammatik: repetition af syntaxen. 2) Explikation: W. Scott, 
Ivanhoe, 39 sidor; extemporalier. 3) Komposition: skriftlig och muntlig öfversättniug ur Herléns 
öfningar. Ett hemtema i månaden. H. t. Adj. Wallström och v. Adj. Morén, v. t. v. Adj. Perman.

Matematik, 7 t.: Fullständigare kurs i läran om progressioner och tillämpningar deraf. 
Förra kursen af plana trigonometrien. Satserna 1—85 af stereometrien. Repetition af Euklides 
I—IV med dertill hörande vigtigare öfningssalser ur Todbunter. Skriftliga öfningar två gånger i 
månaden, 14 i hemmen och 2 vid läroverket. Adj. Gellerstedt.

Naturalhistoria, 2 t.: Det allmännaste af växtens yttre och inre byggnad och dess organs 
förrättningar samt de kryptogama växternas system efter Almqvists lärobok med undersökning af 
frukter och andra växtdelar jemte förevisning af mikroskopiska preparat. Växtinsamling. Rygg
radsdjuren. Lekt. Adlerz.

Fysik, 2 t.: Repetition med problemlösningar af fysikens alla delar utom värmeläran. 
Adj. Ihre.

Kemi, 2. t.: De tunga metallerna med experiment. Någon öfning i användning af blås- 
röret. Lekt. Adlerz.

Historia och Geografi, 3 t.: Historia, 2 t.: i allmänna historien från början af franska 
revolutionen till närvarande tid; i Sveriges historia från och med Adolf Fredriks regering till när
varande tid. Geografi, 1 t.: utförligare beskrifning af Syd-Europa samt vissa delar af de främ
mande verldsdelarnc. Lekt. Bellinder.

Filosofisk propedeutik 1 t.: Logik. Lekt. Jacobsson.

Latinklassen 7: 1. (Klassföreståndare: Lektor LytlC).

Kristendom, 2 t.: Nyare tidens kyrkohistoria. Dogmatik: läran om helgelsen. Galater
brefvet. Lekt. Lövgren.

Modersmålet, 2 t.: Svens^literaturhistoria: de romantiska och götiska skolorna samt Stag- 
nelius jemte läsning af valda arbeten af Geijer, Tegnér, Stagnelius, m. fl., utförligt. Repetition af 
gustavianska perioden. Dansk literatur: delar af Oehlenschlägers Aladdin. Läsning af afhand
lingar och tal. Dispositionslära. Nödiga delar af versläran och läran om diktarterna. Uppsatser 
h. t. 4, v. t. 4. Lekt. Jacobsson.

Latin, 8 t.: 1) Explikation: Livius, Lsta boken kap. 42—2:dra boken kap. 22 samt 
repetition af förra hälften af l:sta boken. Virgilius, 4:de boken. Kursiv läsning af Curtius. 
Delar af Livii 3:dje bok genomgångna på svenska enligt Kolmodins öfversättning. 2) Gram- 
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mati k: syntax. Läran om modi i bisatser afslutad, tempusföljden, oratio obliqua, frågesatser 
samt tillägg till kasuslärau, § 311—337, 212—220. Extemporerad öfversältning från svenska 
till latin en timme i veckan. 3) Komposition: 12 tema under h. t., 14 under v. t. Lekt. Lyth.

Grekiska, 6 t.: 1) Explikation: Xenophon, l:sta boken kap. 10 samt 2:dra boken 
kap. 3—-3:dje boken kap. 4. Homeros Odysseia, rapsodierna 1 och 2. 2) Grammatik: från ad
jektivens syntax till modi i bisatser. Lekt. Bogren och lekt. Jacobsson.

Hebreiska, valfritt, It.: 1) Explikation: Genesis, det 37:de kapitlet och 20 verser af 
det 39:de. 2) Grammatik: det vigtigaste af § 1—8 samt de regelbundna verbens och substan
tivens paradigm. Lekt. Lövgren.

Franska, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: 1) Explikation: Berndtsons Varietés litteraires, 
I afslutad; lista och 2:dra akterna af V. Hugo's Hernani. Linien B särskildt derjemte memorcrad 
läsning af första och andra afdelningeu af Ploetz’ Metodiska läsebok. 2) Grammatik: syntaxen 
från infinitiven till och med ordföljden. Ett hemtema hvar fjortonde dag. Extemporerad öfver- 
sättniug af omkring 20 stycken ur Löwenhjelm. Lekt. Widholm.

Engelska, (linien B) 2 t.; 1) Explikation: Dickens A Christmas Carol, ungefär hälften. 
2) Grammatik: verbets formlära; syntaxen till verbet. Lekt. Widholm.

Linien A, valfritt, 1 t.: 1) Explikation: läsestyckena i Herlcns grammatik samt sex styc
ken i Moréns läsebok. 2) Grammatik: uttalet och formläran. 11. t. Adj. Wallström och v. 
Adj. Morén, v. t. v. Adj. Perman.

Matematik, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: Algebra: eqvationer af andra graden med en 
obekant jemte diskussion och tillämpning af eqvationer, i hvilka den obekante förekommer under 
qvadratrotmärken, samt motsvarande delar ur exempelsamlingen. Geometri: Euklides VI samt 
repetition af I med öfningssatser. Linien B har dessutom genomgått läran om potenser och loga
ritmer. Rektor PJiragmén.

Fysik, 2 t.: Optiken och elektricitetsläran. Adj. Spangenberg.
Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien nyare tiden; i Sveriges historia 

från och med Adolf Fredriks regering till närvarande tid. Geografi: repetition af Tyskland och 
Frankrike. Lekt. Bellinder.

Filosofisk propedeutik, 1 t.: Logik. Lekt. Jacobsson.

Realklassen 7: 2. (Klassföreståndare: Adjunkten Ihre).

Kristendom, 2 t.: Läran om kyrkan och de yttersta tingen. Repetition af dogmatiken och 
kyrkohistorien. Den kristliga sedeläran genomgången på lärorummet dels muntligen, dels genom 
läsning af valda stycken ur Martensens etik. Lekt. Lövgren.

Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: repetition. Läsning af kortare afhandlingar 
och tal. Dispositionslära och -öfningar. Uppsatser h. t. 7, v. t. 5, hvaraf 5 äro författade under 
uppsigt pä dagar för månadslof. Lekt. Jacobsson.

Franska, 5 t.: 1) Grammatik: formläran repeterad och utförlig repetition af syntaxen.
2) Explikation: Charles XII, böckerna II, III och IV. 3) Komposition: ett hemtema hvar- 
aunan vecka; dessutom muntlig öfversättuing af 18 stycken ur Löwenhjelms öfningar. Lekt. Widholm.

Engelska, 3 t,: 1) Grammatik: repetition af formlära och syntax. 2) Explikation: 
Macauly, History of England, 50 sidor, delvis extempore; E Bulwer, Lady of Lyons, 85 sidor.
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3) Komposition: muntlig öfversättning till engelska; ett hemtema i månaden. H. t. Adj. 
Wallström och v. Adj. Morén, v. t. v. Adj. Perman.

Matematik, 7 t.: Senare kursen i plana trigonometrien. Plan analytisk geometri, de 7 
första kapitlen. Repetition, hufvudsakligen medelst problem, af hela kursen. Skriftliga uppsatser 
hvarannan vecka, 10 i hemmen och 6 vid läroverket. Rektor Pliragmén.

Naturalhistoria, 1 t.: Repetition af växtrikets vigtigaste familjer. Menniskokroppens bygg
nad och dess organs förrättningar. Lekt. Adlers.

Fysik, 3 t.: Mekanik och repetition af kursen i fysik med problemlösningar. Adj. Ihre.
Kemi, 2 t.: Repetition af metalloiderna och de tunga metallerna. Laborationer under 

höstterminen. Lekt. Adlerz.
Historia och Geografi, 3 t.: 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 verldsdelarna. Lekt. Bellinder.

Filosofisk Propedeutik, 1 t.: Antropologien och repetition af logiken. Lekt. Jacobsson.

Latinklassen 7: 2. (Klassföreståndare: Lektor Jacobsson).

Kristendom, 2 t.: Repetition af dogmatiken och kyrkohistorien. Lekt. Lövgren.
Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: öfversigtlig repetition. Hufvudepokerna af 

svenska språkets utveckling, i korthet framstälda af läraren. Läsning af afhandlingar. Disposi- 
tionslära och -öfningar. Uppsatser under h. t. 4, v. t 3, hvaraf 5 äro författade under uppsigt 
pä dagar för månadslof. Lekt. Jacobsson.

Latin, 8 t.; 1) Grammatik: repetition af syntaxen, hufvudsakligen i sammanhang med
muntliga extemporalieöfuiugar. 2) Explikation: Livius, bok II, kap. 9—65 samt repetition af 
hela boken; Virgilii Aeneid, bok II med repetition; Horatii oder, bok I, od. 19—38 jemte repe 
tition af hela boken; extemporerad läsning i Curtius. 3) Öfversigt af de romerska antikvite 
te terna. 4) Komposition: 12 tema under h. t., 10 under v. t., deraf 4 proftema. Lekt. Lyth.

Grekiska, G t.: 1) Grammatik i förening med läsning af författarne. 2) Explikation: 
Xenophons Anabasis, böckerna III och IV samt kursiv repetition af böckerna I—IV; Homeros 
Odysseia, rapsodierna 1—3. Lekt. Bogren.

Franska, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: 1) Grammatik: syntaxen utförligt repeterad.
2) Explikation: Charles XII, böckerna I och II; af linien B dessutom valda stycken ur Ploetz’ 
Metodiska läsebok. 3) Komposition: ett hemtema hvarannan vecka; dessutom muntlig öfversätt
ning ur Löwenhielms öfningar och af studenttema. Lekt. Widholm.

Engelska (linien B), 2 t.: 1) Grammatik: repetition af vigtigare delar af formläran och
syntaxen. 2) Explikation: Dickens, A Christinas Carol, 56 sidor. H. t. Adj. Wallström och 
v. Adj. Morén, v. t. v. Adj. Perman.

Matematik, 3 t. och linien B dessutom 1 L: Algebra: problem till eqvationer af andra 
graden med en obekant, uppgifter rörande största och minsta värden samt läran om eqvations- 
system med ett mindre antal problem. Geometri: repetition af Euklides II—VI med öfningssatser. 
Linien B har dessutom genomgått en kort kurs i logaritmer, serier och trigonometri. Rektor 
Phragmén.

Fysik, 2 t.; Värmeläran samt repetition af hela kursen. Adj. Spangenberg.
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Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien repetition af gamla tiden och 
nyare tiden; i Sveriges historia repetition af medeltiden och nyare tiden. Geografi: repetition af 
vissa delar af Europa. Lekt. Bellinder.

Filosofisk Propedeutik, 1 t.: Antropologien samt repetition af logiken. Lekt. Jacobsson.

5. Under läseåret har följande ombyte af läroböcker egt rum:
Sundén, Svensk språklära i sammandrag, i klass 1 och sedan successivt i kl. 2—5 i st. f. 

Brodén, Svensk språklära.
Morén, Tysk läsebok, i klass 3 och kommande läseår äfven i klass 4 i st. f. Wallström, 

Tysk läsebok.
Ploetz, Metodisk läsebok i franska, i L. 5 och sedan successivt i L. 6 i st. f. Hedins läse

bok och Dryséns tal- och skriföfningar.
Almqvist, Lärobok i botanik, häft. 2 och 3, i R. 7: i.
Petersson, Grekisk formlära i 6: i i st. f. Löfstedt, Grekisk grammatik, som för tillfället 

utgått ur bokhandeln.

6. Undervisningen i välskrifning.
Undervisningen har ledts af ritläraren K. O. Lindblom.

a) Ofningstider :
Klass 1 a. T. 8—9. Klass 2 b. O. 1—2.

» 1 b. O. 11—12. » 3 a. Th. 11 — 12.
» 2 a. O. 12 — 1. » 3 b. T. 11 — 12.

b) Kurser:
Klass 1 har öfvat större stil, hufvudsakligast lilla alfabetet;

» 2 stor och halfstor stil samt stora alfabetet;
■ ii 3 halfstor och små stil.

Såsom undervisningsmateriel har användts Berg & Grönblads samt Påhlmans skrifkurser.

7. Undervisningen i teckning.
Undervisningen har ledts af ritläraren K. O. Lindblom.

a) Ofningstider:
För frihandsteckning:

Klass 1 a. 0. 7—9. Klass R. 6: 1 Th. 12—2.
1 b. M. 12—2. L. 6: 1 B. Th. 12—2.

» 2 a. L. 11—12. » R. 6: 2 L. 7-9.
2 b. T. 1—2. L. 6: 2 B. F. 7—9.

» 3 a. T. 12—1. » R. 7: 1 M. 8—10.
» 3 b. F. 11—12. L. 7: i B. M. 8—10.
» R. 4 a. L. 7—9. 0 R. 7: 2 F. 12—2.
» R. 4 b. M. 12—2. L. 7: 2 B. F. 12—2.
» R. 5. L. 12—2. B L. 4 och 5 (frivilliga) M. och Th. 4—5.
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För koiixtniktionsrituing:
Klass R. 4 a. M. 4—5. Klass R. 6: 2. M. 7—8.

)) R. 4 b. Th. 4—5. » R. 7: 1. Th. 7—8.
» R. 5. T. 7—8. .. R. 7: 2. L. 1—2.
» R. 6: 1. M. 8—9. » L. 4—5 (frivilliga) M. och Th. 4—5

b) Kurser.
I frihandsteckning:

KPfSs 1. Bunden teckning af såväl rät- som krokliniga räckor och ytmönster samt enkla orna
mentals figurer å rntadt och punkteradt papper.

» 2. Teckning å fritt papper efter Stuhlmanns och Sjöströms väggtailor.
» 3. Teckning efter Sjöströms väggtailor och Stuhlmanns konturgipser.
» 4. Klotsar, rätliniga och med rotationsytor, i front och för hörn.
» 5. Klotsar med rotationsytor, tillämpningsmodeller, dresdenergipserna serien J med och

utan skuggning samt en del af Stuhlmanns skugg-gipser.
» 6: i. Tillämpningsmodeller, dresdenergipserna serierna 1 och II samt ansigten efter plansch

(Juliens afbildningar efter antiken).
» 6: 2. Ansigten efter plausch (Juliens afbildningar efter antiken), detaljer af menniskokrop-

pen (ögon, näsa, mun, hand och fot) efter gips, hela menniskofigure.r efter planseh 
samt botaniska och zoologiska alster efter herbarieväxter och uppstoppade djur.

» 7: i. Detaljer af menniskokroppen och hela ansigten efter gips, botaniska och zoologiska
alster efter herbarieväxter och uppstoppade djur.

» 7: 2. Lika ined 7: i samt dessutom konstindustriella alster, såsom vaser, kannor, glas, m. m.
De mest försigkomne i 6:te och 7:de klasserna hafva utfört hela grupper af sammanstälda 

olika föremål.
. Från och med andra klassen har en och annan lärjunge understundom tillåtits använda färg, 

dels pastell (torra kritor) och dels aqvarell. Nästan alla grupper hafva på sådant sätt blifvit 
utförda.

Under höstterminen hafva 8 lärjungar (3 ur L. 5 och 5 ur L. 4) såsom frivilliga deltagit i 
öfningarna men under vårterminen endast 2 (1 ur L. 5 och 1 ur L. 4).

Ett par mera försigkomne hafva under vårterminens senare del såsom frivillige och endast 
efter lärarens anvisning, men i öfrigt på egen hand, tecknat ute efter naturen.

I konstruktionsritnivg:
Klass 4. Beskrifvande geometri: vinklars mått och delning, cirkeln och dess tangeringar

efter Paschs större lärobok.
» R. 5. Projektionsritning och skärningar.
» R. G: i. Projektionsritning, skärningar och skuggkonstruktioner.
» R. 7: 2. Perspektivritning efter Henriques.

3
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Undervisning i säng och instrumentalmusik.
Undervisningen bar ledts af vik. läraren, fanjunkaren A. IF. Johansson. 

a) Ofningstider.
I musikens teori och sång:

Första
Andra

sångklassen: 
sångklassen:

/ instrumentalmusik:

b) Kurser.

e. in.Första sån gklassen (ur klass 1—4) Onsd. och Lörd. kl. 3, 1 5 —4
Andra (ur » 1 — 6) » » » » 4 ---4,4 5
Tredje » (ur « 1—6) » » » » 4,4 3 ---5,3 0
Fjerde D (nr » 1—7) )) » » » 5,3 0 —7
Måndagar kl. 3-■5 e. m.
Tisdagar kl. 3--5 »
Torsdagar kl. 3—-5
Fredagar kl. 3— 4,3 0 D

I sång:
Öfningar i notläsning, tonträffning m. m. samt koralsår'g-
Skal-, tonträffnings ocb taktöfningar efter Nordbloms sånglära, koraler

samt sånger ur «Från när och fjerran« af Koselli.
Tredje sångklassen: Skal-, tonträffnings- och taktöfningar efter Nordbloms sånglära, koraler, 

en och tvåstämmig sång efter «Från när och fjerran« af Koselli samt harmonilärans första grunder.
Fjerde sångklassen: Öfning i blandad körsång, hvarvid har anväudts «Från när och fjerran« 

af Koselli. Derjemte har öfvats qvartetter för mansröster ur «Gammalt och Nytt« af C. J. Lewerth.

I musik:
Vid undervisning i instrumentalmusik hafva följande läroböcker varit begagnade:
För violin: Hennings violinskola, l:sta och 2:dra delen.

» orgel: Orgelskola, antagen vid Kuugl. Musik. Akad. Konservatorium samt koraler.
» blåsinstrument: A. Erikssons skola för messingsinstrument samt Fürstenaus flöjtskola.

Dessutom hafva inöfvats sonater för piano af Kuhlau; stycken för piano och violin; preludier 
af Handel och af Kiuk m. m. för orgel; musik för stråkorkester samt ouverturer och potpourrier 
ra. m. för åttastämmig musik, bestående af messings- och träinstrument.

9 . Redogörelse för de gymnastiska och militära öfningarna.
A) Gymnastik- och vapenöfning.

1. Lärjuwjarneg antal, och fördelning.

Läseterminer.

Antal 
lärjungar

Fördelning i gymnastik- 
afdelningar.

Fördelning 
i exercisafdel- 

ningar.
Fördelning i 

afdeluinga

' 3:dje afdeln. 
[kl. 6: 2 0. 6:1. 

~ 
i__________

Antal 
lärjungar.

15 är eller 
derutöfver.

under 15 år.
1:3

 ta afdeln. 
kl. 6 och 7: i.

2:dra afdeln. 
kl. 5 och 4.

3:dje afdeln.
i kl. 3 och 2.

4:de afdeln. 
kl. 

1. 
i__________

l:sta afdeln. 
kl. 5, 6 och 7.

2:dra afdeln. 
kl. 5 och 4.

lista afdeln. 
kl. 7:2 o. 7: i.

1

2:dra afdeln. 
kl. 7: i o. 6: 2.

V. T. 1884 . . 276 196 108 115 105 52 115 18 30 41 39 472
H. T. 1884 . . 184 236 95 103 104 34 94 42 30 43 34 420
V. T. 1885 . . 238 174 88 98 106 34 116 12 32 30 31 412
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Antal lärjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit i 
gymnastiköfningama.

3. Öfningstider m. m.

1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S j u k d 0 m a r
S' 5

K a

Terminer 
och 

Aldersgrupper.

i syn- och hörsel
organen.

1 
i nervsystem

et.

1 
i cirkulations

organen.

i andedrägts- 
organen.

' 
i m

atsm
ältnings- 

• 
organen.

i urin- och köns
organen.

i rörelseorganen.
M

issbildning.

Bråck.

1 
A

llm
än svaghet.

1 
A

ndra sjukdom
ar.

1 
Sum

m
a.

1 A
ndra orsaker.

m
a 

i Ö
fningarne icke 

Itagande lärjungar.

a antalet närvarande 
lärjungar.

Vårterminen 1884.
Under 15 år............. — 1 1 5 1 __ 3 1 4 3 20 __ 20 196
15 år eller derutöfver — ■ 11 9 1 — 6 3 6 - 14 50 — 50 276

Summa — 1 12 14 2 — 9 10 1 17 70 — 70 472
Höstterminen 1884.

Under 15 år.............. __ 1 2 6 1 — 6 1 3 __ 5 25 __ 25 236
15 år eller derutöfver — 9 8 1 — 3 3 6 — 4 34 — 34 184

Summa — 1 11 14 2 — 9 4 9 — 9 59 — 59 420
Vårterminen 1885.

Under 15 år.............. __ 2 2 2 1 4 1 3 — 4 21 — 21 174
15 år eller derutöfver — 1 9 10 — — 5 3 4 — 7 39 — 39 238

Summa - 3 11 12 2 1 9 4 7 — 11 60 .— 60 412

a) Gymnastik: 1) utan redskap, har öfvats halfva tiden, olika i olika afdelniugar och
2) med redskap fullt hafva tiden.

l:sta gymnastikafdelningen har öfvats
2:dra »
3:dje »

4: de »

dagligen...................... 2—2,so e. m.
» ...................... ll.so—12 m.
» ...................... 9—9,30 f. m.

Torsdagar och Lördagar 10,30—11 f. m.
4—4,3 0 e. m 

4,30—5 e. m.

» »
» »
(Tisdagar, 
■[Onsdagar och Fredagar .
(Måndagar......................

l:sta gymnastikafdelningen har varit indelad i 5 troppar, 2:dra och 3:dje i 6 samt 4:de i 2. 
Troppcheferna hafva i afdelningarna 1, 2 och 3 i regeln ledt häf- och språnghvarf, men öfriga 
rörelser hafva skett på lärarens omedelbara kommando. Rörelseschemat har varit grundadt på 
Kungl. Flottans Gymnastik Reglemente och Tillägget till de s. k. Lingska tabellerna. Rörelse- 
hvarfvens antal har i l.-sta afdelningen utgjort 19 och i de öfriga afdelningarna något mindre.
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b) Fria öfningar och lekar hafva öfvats af 3;dje och 4:de afdelningarna. Marschhvarfvet 
har af lista och 2:dra afdehnngarna verkstälts ute. då väderleken så tillåtit.

c) Vapenöfning:
1) Gevärsexercis och infanterimanöver: 5:te klassen Tisdagar 5,3t>— 6,30 e. rn.
2) Bajonettfäktning och florettfäktning; 2:dra fäktafdelningen Tisdagar 4,is—5,30 e. m. 

och Fredagar 0,15—6 e. m. samt 3:dje fäktafdelningen Tisdagar 4—4,30 c. m. och 
Fredagar 4,30—5,is e. m.

3) Sabdhwjgning och florettfäktning: lista fäktafdelningen Måndagar och Torsdagar 
5—6 e. m.

Gymnastik och vapenöfningarna hafva fortgått efter läkarebesigtningens verkställande hela 
terminerna med de undantag, som nedan i redogörelsen för militäröfningarna synas.

4. Gymnastiken har haft ett godt inflytande på lärjungarnes helsotillstånd och utbildning.
5. Undervisningen har handhafts af ordinarie gymnastikläraren, löjtnant Fröding med un

dantag af v. t. 1884 från den 21 April till terminens slut, då ordinarie läraren bevistade vapen- 
öfningarne vid sitt regemente och löjtnanten vid Kungl. Nerikes Regemente F. O. Bergqvist, som 
af Regementschefen var förordnad att leda de utsträckta militäröfningarna vid läroverket, äfven 
skötte gymnastikundervisningan i de lägre klasserna.

6. Då man stundom hör, att den pedagogiska gymnastikens nytta ej till fullo inses, skulle 
det helt visst lända gymnastiken till fromma, om föräldrar och målsmän emellanåt besökte gymna
stiklektionerna och derigenom sjelfva finge se den metod, som följes, och de rörelser, som utföras. 
Utan tvifvel skulle då antalet af de »delvis befriade» betydligt minskas.

B) De utsträckta militäröfningarna under kalenderåret 1884.

Ofningarna hafva omfattat exercis i sluten- och stridsordning, kompani- och bataljonsöfningar 
samt målskjutning.

a) De utsträckta militäröfningarna hafva pågått under v. t. från den 21 April till den 4 
Juni och under h. t. från den 4 September till den 16 Oktober.

b) Ofningarna hafva under v. t. ledts af löjtnanten vid Kungl. Nerikes Regemente F. O. 
Bergqvist och under h. t. af ordinarie gymnastikläraren.

c) Exercisöfuingarua hafva upptagit 6 timmar i veckan för lista afdelningen (kompaniet) 
och 3 timmar för rekrytafdelningen. Målskjutningen har i allmänhet upptagit 6 timmar i veckan.

d) lista afdelningen bestod under v. t. af 91 lärjungar ur klasserna 6 och 7i i samt af 24 
ur klass 5, under h. t. af 89 ur klasserna 6 och 7: 1 samt af 4 ur klass 5; 2:dra afdelningen 
(rekrytafdelningen) under v. t. af 18 och under h. t. af 42 ur klass 5.

e) Gymnastiklärarens tjenstgöriug har under den tid, som de utsträckta militäröfningarna ej
pågått, i hvarje vecka omfattat: 

gymnastik med 4 afdelningar........................... 13 timmar,
fäktning »3 »  5 » ,
exercis med 5;te klassen................................................................1 » ,

summa 19 timmar,
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och under tiden för de utsträckta militäröfningarna:
exercis med kompaniet.............................................................6 timmar,

» » rekrytafdelningen..................................................3 » ,
gymnastik med 3 afdelningar.................................................. !) » ,
målskjutning................................................................................... 6 » ,

summa 24 timmar;

hvaraf synes, att gymnastiklärarens tjeustgöring ökats under tiden för de utsträckta militäröf- 
ningarna med 5 timmar i veckan.

f) Öfningarna inspekterades den 13 Oktober af öfverstelöjtnanteu i arméen R. S. O. m. m. 
grefve Georg Adlersparre.

Skolan liar inköpt 4 nya inålskjutnings-salongsgevär (6 mm.) af Husqvarna fabrik. Den i 
höst använda salongsamunitionen har varit synnerligen dålig och ojemn, och önskligt vore, att 
läroverket finge hädanefter af den nyare och tidsenliga patronsorten med spetskula (sjelfrensaude), 
som dels skjuter betydligt bättre, dels ej förstör gevären så snart.

Under v. t. hafva 2 utmarscher företagits och under h. t. 3, hvaraf 1 längre.

B. Lärarne.

10. Lärarnes tjensteåligganden hafva under höstterminen varit fördelade på följande sätt: 

Rektorn, R. N. O. d:r L. J. PHRAGMÉN har undervisat i matematik: 1 t:e i L. 7: i B, 3 t:r 
i L. 7: i A och B gemensamt, 7 t:r i R. 7: 2, 1 t:e i L. 7: 2 B och 3 t:r i L. 7: 2 A och 
B gemensamt..................................................................................till samman 15 t:r
samt rättat matematiska uppsatserna i R. 7: 2.

Lektorn, R. N. O. d:r A. G. BOGREN har undervisat i grekiska: 7 t:r i L. 6: 1 A, 4 f-.r i
L. 6. 2 A, 3 t;r i L. 7: 1 A och 6 t:r i L. 7: 2 A.till samman 20 t:r
samt rättat latinska scripta i 7: 1.

Lektorn, d:r A. BELLINDER har undervisat i modersmålet: 2 t:r i L. 6: 2; i historia och geo
grafi: 3 t:r i R. 6: 2, 3 t:r i L. 6: 2, 3 t:r i R. 7: 1, 3 t:r i L. 7: 1, 3 t:r i R. 7: 2 och
3 t;r i L. 7; 2................................................................. till samman 20 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i L. 6: 3 och varit föreståndare för L. 6: 2.

Lektorn, d-.r K. H. JACOBSSON har undervisat i modersmålet: 1 t:e i R. 6: 1, 1 t:e i L. 6: 1, 
2 t:r i R. 6: 2, 2 t:r i R. 7: 1, 2 t:r i L. 7: 1, 2 t:r i R. 7: 2, 2 t:r i L. 7: 2; i gre
kiska: 3 t:r i L. 7: i A; i filosofisk propedeutik: 1 t:e i R. 7: 1, 1 t:e i L. 7: 1, 1 t:e 
i R. 7: 2 och 1 t:e i L. 7: 2..................................................... till samman 19 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i L. 7: 1 och hela 7: 2 och varit föreståndare för L. 7: 2.

Lektorn, d:r A. E. WIDHOLM har undervisat i franska: 4 t:r i L. 6: 2, 1 t:e i L. 7: 1 B, 3 t:r 
i L. 7: 1 A och B gemensamt, 5 t:r i R. 7: 2, 1 t:e i L. 7: 2 B och 3 t:r i L. 7: 2 A 
och B gemensamt; i engelska: 2 t:r i L. 7: 1 B................... till samman 19 t:r
samt rättat franska scripta i L. 7: 1 och hela 7: 2.
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Lektorn, d:r P. G. LYTJI har undervisat i latin: 2 t:r i L. 6: i, 8 t:r i L. 7: i och 8 t:r i 
L. 7: a.............................................................................................till samman 18 t:r
samt rättat latinska scripta i 6: i och 7: 2 och varit föreståndare för L. 7: 1.

Lektorn, filos, licentiaten N. LÖVGREN har undervisat i kristendom: 3 t:r i 3 a, 2 t:r i R. 6: 1, 
2 t=r i L. G: 1, 2 t:r i R. 6: 2, 2 t:r i L. 6: 2, 2 t:r i R. 7: j, 2 t:r i L. 7: 1, 2 t:r i 
R. 7: 2, 2 t:r i L. 7: 2; i hebreiska: 1 t:e i L. 7: 1........ till samman 20 t:r
samt förrättat gudstjensterna och morgonbönerna och varit föreståndare för R. 6: 1.

v. Lektorn, d:r E. ADLERZ har undervisat i modersmålet: 1 t:e i R. 6: 1; i naturalhistoria: 1 t:e
i L. 6: 1, 1 t:e i R. 6: 2, 1 t:e i L. G: 2, 2 t:r i R. 7: 1, 1 t:e i R. 7: 2; i kemi: 2
t:r i R. G: 1, 2 t-.r i R. 6: 2, 2 t-.r i R. 7: 1, 2 t:r i R. 7: 2; i historia och geografi:
5 t:r i 3 a.....................................................................................................till samman 20 t:r
samt rättat svenska uppsatser i R. 6: 1, granskat herbarierna i G och 7 och varit före
ståndare för R. 6: 2.

Adjunkten, d:r P. A. WIKANDER har undervisat i matematik: 5 t:r i 3 b, 5 t:r i R. 4 b, 5 t-.r 
i R. 4 a, 5 t:r i L. 4 och 5 t:r i L. 5.................................... till samman 25 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i L. 4 och varit föreståndare för R. 4 a.

Adjunkten, d:r P. J. HELLBOM har undervisat i modersmålet: 6 t:r i 2 a; i tyska: 7 t:r i 2 a; 
i matematik: 5 t:r i 2 a; i naturlära: 2 t:r i 2 b, 2 t:r i 2 a; i historia och geografi: 
5 t:r i 2 a.......................................................................................till samman 27 t:r
samt varit föreståndare för 2 a.

Adjunkten, d:r K. J. II. LUND har undervisat i historia och geografi: 5 t:r i R. 4 b, 5 t:r i 
R. 4 a, 5 t:r i L. 4, 4 t:r i R. 5, 3 t:r i R. 6: 1 och 3 t:r i L. 6: 1 . . till samman 25 t:r 
samt rättat svenska uppsatserna i R. 6:2 och R. 7: 1 och varit föreståndare för R. 4 b.

Adjunkten, d:r K. F. xY. LJUNGBERG har undervisat i kristendom: 3 t:r i 2 b, 3 t:r i 2 a, 3
t:r i 3 b, 2 t:r i R. 4 b, 2 t:r i R. 4 a, 2 t:r i L. 4, 2 t:r i R. 5, 2 t:r i L. 5; i mo
dersmålet: 1 t:e i L. G: 1; i grekiska: 3 t:r i L. 6: 2 A . . . . till samman 23 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i L. 6: 1.

Adjunkten, d:r N. K. W. GELLERSTEDT har undervisat i matematik: 7 t:r i R. G: 1, 7 t:r i 
R. 6: 2, 4 t:r i Jj. 6: 2 och 7 t:r i R. 7: 1.........................till samman 25 t:r
samt rättat matematiska uppsatserna i R. 6 och R. 7: 1.

Adjunkten, d:r F. HÖGBERG har undervisat i kristendom: 3 t:r i 1 b, 3 t:r ila; i moders
målet: 5 t:r i 1 a; i tyska: 6 t: r i 1 a; i matematik: 4 t:r ila; i naturlära: 2 t: r i 
1 a; i historia och geografi: 4 t:r i 1 a.................................... till samman 27 t:r
samt varit föreståndare för 1 a.

Adjunkten, d:r O. A. IHRE har undervisat i modersmålet: 4 t-.r i R. 4 b; i matematik: 5 t-.r i 
R. 5, 1 t:e i L. 6: 1 B, 3 t:r i L. 6: 1 A och B gemensamt; i fysik: 3 t:r i R. 6: 1, 
3 t:r i R. 6: 2, 2 t:r i R. 7: 1 och 3 t:r i R. 7: 2..............till samman 24 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i R. 4 b, varit föreståndare för R. 7: 2 och vårdat biblioteket.

Adjunkten, A. SANDAHL, tjenstledig. Tjenstförrättande, d:r K. E. TÖRNSTRAND har under
visat i modersmålet: 5 t:r i 1 b, 4 t:r i R. 4a; i tyska: G t:r i 1 b; i matematik: 4 t:r 
i 1 b; i naturlära: 2 t:r i 1 b; i historia och geografi: 4 t:r i 1 b . . till samman 25 t;r 
samt rättat svenska uppsatserna i R. 4 a och varit föreståndare för 1 b.
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Adjunkten, d:r K. F. ELMQVIST liar undervisat i tyska: 2 t:r i R. 6: i, 1 t:e i L. 6: i, 2 t:r 
i R. G: a, 1 t:e i L. G: 2; i naturlära: 2 t:r i 3 b, 2 t:r i 3 a, 2 t:r i R. 4 b, 2 t:r i
R. 4 a, 2 t:r i L. 4, 2 t:r i R. 5, 2 t:r i L. 5; i naturalhistoria: 1 t:e i R. G: i; i 
fysik: 1 t:e i L. 6: i och 1 t:e i L. 6: 2............................................. till samman 23 t:r
samt rättat tyska scripta i R. G: 1 och R. G: 2, granskat herbarierna i 3, 4: och 5 och 
varit föreståndare för L. 5.

Adjunkten, d:r B. G. F. HELLEDAT har undervisat i tyska: 4 t:r i R. 4 a, 3 t:r i R. 5; i 
franska: 3 t:r i R. 5; i engelska: 7 t:r i R. 4a och 7 t:r i R. 5 . till samman 24 t:r 
samt rättat tyska scripta i R. 4 a och R. 5 och varit föreståndare för R. 5.

Adjunk'ten, filos, kandid. G. A. -SUNDBLAD har undervisat i modersmålet: 4 t:r i L. 4; i latin: 
8 t:r i L. 4, 8 t:r i L. 5; i tyska: 4 t:r i L. 4 ..............till sainman 24 t:r
samt rättat tyska scripta i L. 4 och varit föreståndare för L. 4.

Adjunkten, d:r K. A. HEDENSKOG liar undervisat i latin: G t:r i L. G: 1, 8 t:r i L. G: 2; i 
tyska: 2 t:r i R. 4 b; i franska: 3 t:r i L. 5, 4 t:r i R. G: 1 . . till sainman 23 t:r 
samt rättat latinska scripta i 6: 2 och varit föreståndare för L. 6: 1.

Adjunkten, filos, kandid. J. G. SPANGENBERG har undervisat i modersmålet: G t:r i 3 a; i tyska: 
7 t:r i 3 a, 2 t;r i R. 4 b; i matematik: 5 t:r i 3 b; i fysik: 2 t:r i L. 7: 1 och 2 t:r 
i L. 7: 2................................................................................................ till samman 24 t:r
samt rättat tyska scripta i R. 4 b och varit föreståndare för 3 a.

Adjunkten, S. G. WALLSTRÖM, har undervisat i engelska: 3 f:r i R. 6: 1, 4 t:r i L. 6: 1 B, 
3 t;r i R. 6: 2, 4 t:r i L. G: 2 B, 3 t:r i R. 7: 1, 1 t:e i L. 7: 1 A, 3 t:r i R. 7 2 och
2 t:r i L. 7; 2 B.............................................................................................. till samman 23 t:r
samt rättat alla engelska scripta i G och 7.

Adjunkten, d:r A. M. VALLSTRÖM har undervisat i tyska: 3 t:r i L. 5; i franska: 4 t:r i
L. 6: 1, 4 t:r i R. 6: 2, 5 t:r i R. 7: 1; i engelska: 1 t;r i R. 4 b . till samman 23 t:r
samt rättat tyska scripta i L. 5 och franska i R. 7: 1 och varit föreståndare för R. 7: 1.

Adjunkten, ihr H, F. LINDER har undervisat i modersmålet: 6 t:r i 3 b, 3 t:r i L. 5; i tyska:
7 t:r i 3 b; i historia och geografi.: 5 t;r i 3 b och 4 t:r i L. 5 . till samman 25 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i L. 5 och varit föreståndare för 3 b.

Adjunkten, d:r K. ÅHLÉN har undervisat i modersmålet: 6 t:r i 2 b, 3 t:r i R. 5; i tyska: 7 t:r 
i 2 b; i matematik: 5 t:r i 2 b; i historia och geografi: 5 t;r i 2 b . . till samman 2G t:r
samt rättat svenska uppsatserna i R. 5 och varit föreståndare för 2 b.

Läraren i sång och musik, musikdirektör K. J. LEWERTH, tjenstledig. Tjenstförrättande, fanjun
karen A. W. JOHANSSON har undervisat i musikens teori och sång 7 I t:r samt i in
strumentalmusik 7 4 t:r..................................................................... till samman 15 t:r.

Läraren i teckning K. O. LINDBLOM har undervisat i välskrifning 6 t:r och i teckning 
25 t:r.......................................................................................................till samman 31 t:r.

Läraren i gymnastik, löjtnant K. L. ERODING har undervisat i gymnastik 13 t:r och i vapen- 
öfningar G t:r...................................................................................... till samman 19 t:r.

Under höstterminen inträffade den förändring i lärarepersonalen, att adj. »S. G. Wallström 
på egen begäran erhöll afsked från sin adjunktstjeiist den 2G November 1884, hvarvid hans tjenst- 
göring för den återstående delen af terminen öfvertogs af v. adj. K. G. Morén.
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11. Tjenstledighet har under hela läseåret på grund af sjuklighet åtnjutits af adj. A. San- 
dahl och musikdirektör K. J. Lewertli.

12. Såsom vikarier hafva under läseåret följande lärare varit anstälde:
a) under höstterminen: lektor E. Adlerz under hela terminen för ledig lektorstjenst; d:r K. E. 

Törnstrand under hela terminen för adj. A. Sandahl; v. Adj. K. G. Morén från den 26 
November till terminens slut för ledig adjunktstjenst samt fanjunkaren A. IF. Johansson 
under hela terminen för musikdirektör K. J. Lewertli.

b) under vårterminen: lektor E. Adlerz för ledig lektorstjenst från terminens början till 1 Maj, 
då han tillträdde samma tjenst såsom ordinarie lektor; d:r K. E. Törnstrand undpr hela 
terminen för adj. A. Sandahl; filos, kandid. O. A. Perman under hela terminen för ledig 
adjunktstjenst och fanjunkaren A. IF Johansson under hela terminen för musikdirektör 
Lewertli.

13. Under läseåret har adjunkt .5. G. Wallström den 26 November 1884 på egen begäran 
erhållit afsked från sin tjenst; deremot hafva de båda lektorsbefattningar, som i föregående års
berättelse uppgåfvos vara lediga den 1 Maj 1884, sedan dess blifvit tillsatta. Den 3 Juni 1884 
utnämdes filos, licentiaten iV. Lövgren till lektor i kristendom och hebreiska och den 14 November 
1884 d:r E. Adlerz till lektor i naturalhistoria och kemi. De utnämde hafva på begäran ined- 
delat följande biografiska notiser om sig.

Nils Lövgren är född den 29 Mars 1852; fadern hemmansegaren Erik Jansson. Intogs i 
Amåls lägre allmänna läroverk hösten 1868, i Karlstads högre d:o 1870 och aflade derstädes mo
genhetsexamen våren 1874. Student i Upsala hösten s. å. Aflade filosofie kandidatexamen den 13 
Dec. 1876 och licentiatexamen den 23 April 1881. Genomgick i lag föreskrifvet profår i Upsala 
läseåret 1879 —1880. Tjenstgjorde som vikarierande lärare vid Johanneslunds missionsinstitut h. t. 
1874 och v. t. 1876 samt i egenskap af timlärare vid Fjellstedtska skolan i Upsala läseåren 
1878—1880. Upprätthöll som vikarie lektorstjensten i kristendom och grekiska vid Umeå läroverk 
från h. t. 1881; ordinarie innehafvare af samma befattning den 1 Maj 1883. Ledamot af 1883 
års kyrkomöte. Utnämdes till lektor i kristendom och hebreiska vid härvarande läroverk den 3 
Juni 1884.

Har af trycket utgifvit: lljelpreda i metersystemet, Stockholm 1881; Tankesammanhauget i 
Ebreerbrefvet, Umeå läroverks program 1882; I hvad mån spåras en hednisk verldsåskådning i 
Augusti predestinationslära ? Upsala 1882; Tal vid Gustaf Adolfs festen, Umeå 1882; Utvecklingen 
inom luterska kyrkan under reformationsseklet af läran om människans vilja i förhållande till 
Guds nåd vid omvändelsen, Umeå läroverks program 1884; Evangeliiharmoui, Stockholm 1885.

Ernst Adlerz är född i Linköping den 6 Nov. 1854; fadern läroverksadjunkt. Aflade stu
dentexamen i Linköping 1874, promoverades till fil. doktor 1882; har tjenstgjort såsom vik. ad
junkt vid Linköpings högre allmänna läroverk vårterminen 1883 och såsom vik. lektor i natural
historia och kemi vid karolinska läroverket i Örebro från början af höstterminen 1883 till 1 Maj 
innevarande år; utnämdes till lektor derstädes den 14 November 1884.

Från trycket utgifna arbeten: Bidrag till knoppfjällens anatomi hos träd och buskartade 
växter (Bihang till K. V. Akad. Handl. Baud 6 N:o 15), Stockholm 1881, en uppsats i Botani
ska Notiser 1882 samt Bidrag till fruktväggens anatomi hos Kanunculaceæ, Örebro 1884.
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14. Den 1 Maj 1885 var en adjunktsbefattning- i engelska, franska och tyska ledig vid 
läroverket.

C. Lärjungarne.

15. De närvarande lärjungarnes antal höstterminen 1884.

Klasser. Gemensamma 
linien.

Reallinien.

Latinlinieu

S n m m a.utan med

grek iska.

1..................................... 38 — — — 38
2..................................... 56 — — —. 56
3..................................... Gl — — — Gl
4..................................... — 37 25 — G2
5..................................... — 23 33 — 5G
G: 1.................................. — 11 19 11 41
G: z.................................. — 12 15 14 41
7: i.................................. — 10 16 7 33
7: 2.................................. — 7 12 13 32

Summa 155 100 120 45 420

De närvarande lärjungarnes antal vårterminen 1885.

K 1 asser. Gemensam ma 
linien.

Reallinien.

Latinlinien

S n m m a.utan

grek

med

iska.

1 39 — — — 39
2 58 — — — 58
3 Gl — — — 61
4 — 35 25 — G0
5 — 21 32 —- 53
6: 1 . . . — 11 18 10 39
6: 2 . . . -— 11 15 12 38
7: 1 . . . — 9 16 8 33
7: 2 . . . ........................ — 6 13 12 31

Summa 158 93 119 42 412

4
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De närvarande lärjungarnes ålder höstterminen 1884.16.

Klasser och linier.
9 

år.
10 
år.

11
år.

12 
år.

13 
år.

14 
år.

15 
år.

16 
år.

17 
år.

18 
år.

19
år.

20 
år.

21 
år.

22 
år. S u ra ra a.

1.................................. 8 15 10 3 — 2 — — — — — — — — 38
2.................................. — 14 21 12 7 1 1 — — — — — — — 56
3.................................. — — 9 11 21 10 10 — — — — — — — 61
R. 4........................... — — — 2 9 14 8 2 1 — 1 — — — 37
L. »........................... — — 1 5 8 8 3 — — — — — — — 25
R. 5........................... — — — — 4 4 10 4 1 — — — — — 23
L. »........................... — — — 1 8 16 5 3 — — — — — — 33
R. 6: i........................ — — — — — 2 4 2 3 .— — — — — 11
L. »........................ — — — — 1 8 7 11 1 — 2 — — — 30
R. 6: 2 ........................ — — — — — — 1 4 2 4 1 — — — 12
L. »........................ — — — — — 1 4 8 8 5 3 — — — 29
R. 7: 1 ........................ — — — — — ' ■ — — 1 2 2 2 2 1 — 10
L. »........................ — — — — — — — 7 7 5 — 1 2 1 23
R. 7 2........................ — — — — — — — 1 1 2 3 — — — 7
L. »....................... — — — — — — — 1 3 8 5 4 4 — 25
Gemensamma linien . 8 29 40 26 28 13 11 — — — — — — — 155
Reallinien................. — — — 2 13 20 23 14 10 8 7 2 1 — 100
Latinlinien................. — — 1 6 17 33 19 30 19 18 10 5 6 1 165

Summa | 8 [ 29

17. Uppgift för hösttermine

41

) å

34

de i

58

ärva

66

rand

53 I 44

e lärjunt

29 

rarnc

26 17

s hemor

7

,er:

7 1 420

a) fördelade efter län;

Örebro län . .................... 322, Transport 410;
Skaraborgs » .................... 24, Linköpings län . . ........................ 3,
Vesterås » ..................... 21. Kalmar » . . . 2
Nyköpings » .................... 18, Göteborgs » . . 2
Karlstads » .................... 15, Jönköpings » . . 1
Kopparbergs » .................... 6, Stockholms » . .
Vesternorrlands » ..................... 4, Stockholms stad . . ........................ 1,

Transport 410; Summa 420.
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b) efter hemort antingen i läroverksstaden eller å annan ort;
—

Klasser och linier. Örebro. Annan ort. S u ni m a.

1.................................. 29 9 38
2.................................. 35 21 56
3.................................. 30 31 61
11. 4........................... 21 16 37
L. »........................... 8 17 25
B. 5........................... 11 12 23
L. »........................... 11 22 33
B. 6: 1 ........................ 1 10 11
L. » B................. 4 15 19
» « A................. 2 9 11
B. 6: 2 ........................ 3 9 12
L. » B................. 5 10 15
» » A................. 4 10 14
B. 7: 1............................ 4 6 10
L. » B................. 3 13 16
» » A................. 1 6 7
B. 7: 2....................... 3 4 7
L. » B................. 2 10 12
» « A................. 3 10 13

Summa 180 240 420 1

18. Uppgift för höstterminen rörande det antal lärjungar i sjunde latinklassen, som deltagit 
i undervisningen i grekiska och tillika begagnat sig af undervisningen

a) i både engelska och hebreiska 4 i 7: i, 0 i 7: 2;

b) i engelska, men icke i hebreiska 1 i 7: 1, 0 i 7: 2;

c) i hebreiska, men icke i engelska 1 i 7: 1, 0 i 7: 1.
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lärjungar höstterminen 1884.
19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militäröfningar undervisade

A f d e 1 n i n g a r 
och 

linier.

Närvarande 

lärjungar.

Teckning. Musik. Gymn.- och
mil.-öfningar.

Lärjungar, som 
deltagit

Lärjungar, som 
undervisats i

Lärjungar, som 
deltagit i

i obligatorisk 
teckning.

i frivillig 
teckning och 

derjem
te 

i 
obligatorisk.

endast i fri
villig teck

ning-

1- 
m

usikens 
jteori och säng.

instrum
ental

m
usik.

gym
n.- och 

vapenöfningar.

utsträckta 
m

il.-öfningar.

1 38 38 — — 38 — 34 —
2 56 56 — — 55 3 50 —
3 61 61 — — 57 1 54 —
R. 4 . . . . . . . . 37 37 — — 23 3 32 —
L. » .... . . . . 25 — — 5 21 1 22 —
R. 5 . . . . . . . . 23 23 — — 15 2 21 2
L. » .... 33 — — 3 17 1 28 3
R. ß. , . 11 11 — — 8 1 9 8

L. » ... ....
IB...........3°{a........ . 19

. 11
19 —

—
}w

6 24 24

R. ß. , 12 12 — — 2 1 11 10

L. » ... ....
29]

IA...........
. 15
. 14

15 — — } 11 1 24 23

R. 7. . 10 10 — — 5 — 9 9

L. » ... .... 23Jb........J3|A...........
. 16
. 7

16 — — } 12
3 18 15

R. 7. . 7 7 — — 2 1 7 7

L. » ... ....
JB...........
JÖ|A...........

. 12

. 13
12

—■ —
} 9

5 18 18

Gemensamma linien . 155 155 — — 150 4 138 —
Reallinien . .... 100 100 — — 55 8 89 36

IL. 4 0.5. . 58 — — 8
Latinlinien . .... 165 B. 60. 7. . 62 62 — — 80 17 134 83

|a. 6 0. 7 . . 45 — — —

Summa 420 317 —. 8 285 29 361 119

20. Lärjungarna i första klassen hafva i allmänhet för hvarje dag haft hemlexor i 1 ä 2 
ämnen, i andra och tredje i 2, i fjerde latinklassen i 2 ä 3, i fjerde realklassen och femte klassen 
i 3, i sjette och sjunde klasserna i 3 å 4 ämnen. Med inberäkuing af den tid, de utöfver de i 
högsta klasserna föreskrifna månadslofven i hemmen egna åt skriftliga arbeten, och efter lika för
delning af veckans arbete på de 6 hvardagarna tyckas lärjungarna åt hemarbetena egna i första 
klassen 1 timme, i andra 1 ä lj, i tredje lj, i fjerde på båda linierna 24 ä 3, i R. 5 nära 3, i 
L. 5 3, i R. 6: i 2^ å 3, i L. 6; i B och A 3, i R. 6: 2 34 ä 4, i L. 6: 2 B och A 3, i R. 7:1 3, 
i L. 7: 1 B 34 ä 4, i L. 7: 1 A 34- Bör afgångsafdelningarna kunna inga sådana siffror angifvas.
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21. Rörande helsotillståndet bland ungdomen har skolans Läkare, förste bataljonsläkaren 
med. lic. A. P. II. Eckman afgifvit följande yttrande:

«Under det gångna läseåret har helsotillståndet varit tillfredsställande. Bland sjukdomsfallen, 
som i allmänhet varit af lindrigare beskaffenhet, hafva halsfluss och luftrörskatarr varit mest före
kommande; i början af vårterminen inträffade några få fall af skarlakansfeber.»

Skolans läkare uppbär ur materialkassan ett årligt arfvode af 250 kronor.

22 a. Antal inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1884.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N
är 

tins Vårtermin n 1884. Hös t te rm i n en 1884.

A f d c 1 n i n g a r 
och 

linier.

varand 
i slut Lärjungar, som vid vårterminens 

slut flyttats till afdelningen
Lärjungar, som vid höstterminens 

början flyttats till afdelningen

e lärj:r 
i 

före flytt

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer.

1 fr. anna
1 

__
efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer.

fr. annaiH
d vår-

1 
ningen.

0. 1. 2. 3. 4.
5 

eller 
flere.

n linie. 0. 1. 2. 3. 4. eller 
Here.

i linie.

1
2

57
58

— —
34 1 2 __ __ __ — 9 __ 1

— —

3 60 — — 25 — 9 — — 2 — 11 — 2 — —
R. 4........................... 39 — 1 20 — 4 — — — — 4 1 1 — 1
L. »........................... 33 — — 12 — 4 — — — — 2 — — — —
R. 5........................... 21 — — 13 — 2 — — — 6 — 1 — —
L. n................................. 37 — — 17 — 3 — — — — 5 — 1 — —
R. 6: 1........................ 12 — — 7 — 1 — — — — 3 — — — —
L. » B................. 20 — 9 — 1 — — — — 5 — 1 — —

R.
D A ..... .

6: 2........................
10
14 — 8 — 1 — — — — 2 — 1 — —

L. » B................. 20
14
10

— — 10
11

5

— 1 — — — — 1 — 1 — 1

R.
» A.................

7.-1....................... — — 1 1 — — — — 3 — — —
L. » B.................

» A
14
13

— — 7
6

1 1 — — — — 5
3

— — — —

R.
L.
»

7: 2........................
» B.................
» A.................

11
9
7

—
— 5

6
10

— 1
1

—

— — —
1
5
1

—
— — —

Gemensamma linien . 175 — — 59 1 11 — — 2 — 20 — 3 — —
Reallinien ................. 107 — 1 58 1 9 — — — — 19 1 3 — 1
La tinlinien................. 182 — 1 95 1 12 — — — — 29 — 4 — 1

Summa 464 — 2 212 3 32 — — o — 68 i 10 — 2

Dessutom flyttades vid början af vårterminen 1 från L. 4 till R. 4 och 2 från 6: i A. till 6: i B.
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Lärjungarnes omsättning vårterminen 1884.22 b.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Närvarande lärjungar i afdelningen 
den 1 Februari.

Lärjungar afgångne från läroverket 
i afdelningen

Afdelningar 
och

Q
var i af< 
föregåe:

Flyttade till af
delningen på 

grund af beslut
Inskrifne 

under e

från tern 
till ocJa

från och m
ed 

1 
till term

inens

under 
i 

m
elk

€Z>
B

linier. o re
° EL

flQ

vid foi
J term

i:

vid vi 
nens

re"
B. ?

m 
m

linens 
h m

ed 
inuari.

lästfölj 
interm

B
B

en från 
rm

in.

•egaendel 
us slut. 

,

Irterm
i- 

början.

iverket 
aen. p 05 O:

w' B

L Febr, 
slut.

iande 
in. 63

1...................................... 56 —- — 1 57 — — 6 6
2...................................... 58 — — — 58 — — 8 8
3...................................... 61 — — 1 62 — 2 9 11
R. 4.............................. 39 — 1 — 40 — 1 12 13
L. »............................... 34 — — — 34 — 1 1 2
R. 5.............................. 21 — — — 21 — — 12 12
L. ».............................. 36 — — 1 37 — — 10 10
R. 6: 1........................... 13 — — — 13 — 1 1 2
L. » B................... 18 — 2 — 20 — — 7 7
» » A . * . . . . 14 — — 1 15 — — — —
R. 6: 2........................... 15 —■ — — 15 — 1 5 6
L. » B................... 19 — — 1 20 --- • — 2 2
» » A................... 14 — — — 14 — — 6 6
R. 7: i........................... 12 —- — — 12 — 2 3 5
L. »B................... 14 — — — 14 — — 1 1
» » A................... 13 — — — 13 ---- — 1 1
R. 7: 2........................... 10 —- — 1 11 — — 10 10
L. »B................... 9 — — — 9 — — 9 9
» » A................... 7 — — — 7 — — 6 6

Gemensamma linien . 175 —- — 2 177 — 2 23 25
Reallinien................... 110 —- 1 1 112 — 5 43 48
Latinlinien................... 178 — 2 3 183 — 1 43 44

Summa 463 - 3 6 472 — 8 109 117
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Lärjungarnes omsättning höstterminen 1884.

1 2 3 4 6 6 8 9 10
Närvarande lärjungar i afdelningen 

den 15 September.
Lärjungar afgångne från läroverket 

i afdelningen

Afdelningar 
och

Q
var 

i afa 
föregåei

Flyttade till af
delningen på 

grund af beslut

Inskrifne 
funder

(Z)
från term

inens början 
till och m

ed 14 
Septem

ber.

från oeh 
tem

ber 
t

under 
m

elL

Cß

linier.

lelningen från 
ide term

in.

vid föregående 
term

ins slut.

vid höstterm
i

nens början.

i läroverket 
term

inen.
_______

..__
i

m 
m a.

_ 
_____

1

m
ed 

15 Sep- 
;ill term

inens 
slut.

nästföljande 
interm

in.

m 
m a.

1.................................. 5 — — 33 38 — ■ — — —
2.................................. 5 34 10 7 56 — 1 1
3.................................. 6 32 15 8 61 — — 2 2
B. 4........................... 6 21 7 3 37 — — 3 3
L. »........................... 5 16 2 2 25 — — —
R. 5........................... 2 14 7 1 24 1 — 3 4
L. »........................... 4 20 6 3 33 — — 1 1
B. 6: i ........................ — 4 3 4 11 — — — —
L. »B................. 2 8 6 3 19 — — — —
» » A................. 1 8 1 1 11 — — 1 1
R. 6: 2........................ 1 8 3 .— 12 — — 1 1
Ij. » B................. 4 9 3 — 16 1 — — 1
» » A................. 1 11 2 1 15 1 1 1 3
R. 7: 1........................ 1 6 O 1 10 — — 3 3
L »B................. 1 9 5 1 16 1 — — —
» » A . ; . . . . —_ 4 3 — 7 — — — __
R. 7: 2........................ 1 5 1 — 7 — 1 — 1
L. »B................. — 7 5 — 12 — — — —
» » A................. 1 11 1 — 13 — 1 — 1
Gemensamma linien . 16 66 25 48 155 —. — 3 3
Reallinien................. 11 58 23 9 101 1 1 10 12
Latinlinien................. 19 103 34 11 167 2 2 3 7

Summa 46 227 82 68 423 3 3 16 22
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23. Af de under läseåret inskrifne hafva förut 
bevistat läroverk, nemligen senast

folkskola................................................................................... 23
allmänt läroverk........................................................................ 26
enskildt » ............. 8

endast undervisats i hemmen ..................................................17
Summa 74.

24. Förteckning öfver de lärjungar, som, efter att hafva genomgått läroverkets sjunde klass, 
aflagt godkänd mogenhetsexamen under kalenderåret 1884.

a) Under vårterminen:

*) Bland dessa iuberiikuas 9, som efter 1 eller flere terminers frånvaro återrändt till läroverket.

1) realister:
Blom, Fridolf till handelsinstitut,
Eek, Harald » tekniska högskolan
Flyckt, Hugo » statens jernvägar,
Freding, Vilhelm handelsinstitut,
Grönvall, Erik w statens jernvägar,
Sjöö, Herman » veterinärinstitut,
Wiesler, Henrik tekniska högskolan

2) icke-greker:
Brydolf, Erik till universitet,
Crafoord, Karl » militäryrket,
Edberg, Karl » universitet,
Edgren, Karl » » ,
Forsmark, Pontus » » ,
Holmberg, Herman handelsinstitut,
Larsson, Gustaf w postverket,
Phragmén, Karl )> skogsinstitut,
Tengvall, Knut )) postverket;

3) greker:
Andersson, Alfred till universitet,
Hellbom, Erland tidningsredaktion,
Hulth, Markus » universitet,
Lagerholm, Julius » w ,
Liljeblad, Adolf » » ,
Liljeqvist, Efraim » »

b) Under höstterminen:
1) realister:

Axelsson, August till handelskontor;
2) greker:

Andersson, Emanuel » statens jernvägar.
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25. Förteckning öfver de lärjungar, som i öfrigt och utan att hafva aflagt mogenhetsexa
men, sä väl under vår- som höstterminen sist förflutna kalenderår afgått från läroverkets särskilda 
klasser och afdelningar.

a) Under vårterminen och påföljande mellantermin:

5

från kl. 1 Viktor Andersson 
Per Johansson 
Knut Jureli

utan uppgift om tillämnad lefnadsbana,
till
»

Askersunds läroverk, 
handel,

från kl. 2

Ture Eriksson 
Erik Sandberg 
Anton Ljungberg 
Karl Sandberg

» 

B 
» 
»

folkskola,
Venersborgs allmänna läroverk, 
handtverksrörelse;
Venersborgs allmänna läroverk,

från kl. 3

Johan Jansson 
Herman Bry dol f 
Rikard Peterzén 
Ivar Silfverhjelm 
Artur Larsson 
Fredrik Kiblström 
Edvard Ekholm 
Fredrik Muckenhirn

D
»

»

»

»

handel,
» t

» ,
landtbruk,
hemmet, der han afled den d. 4 Nov. 1884, 
handtverksrörelse,

» ;
enskildt läroverk,

från kl. R. 4

Johan Friberg 
Karl Kronberg 
Janne Anrep 
Karl Hellström 
Herman Älander 
Hjalmar Eriksson 
Valfrid Sandell 
Olof Eriksson 
Johan Sandberg 
Anton Hörhammer 
Karl Berglund

» 
» 

)) 

» 
)) 
» 

» 

)) 

« 
D 
»

statens jernvägar, 
Sköfde allmänna läroverk, 
enskilda studier, 
handtverksrörelse, 
Falu allmänna läroverk, 
sjömansyrket, 
bruksrörelse, 
landtbruk, 
Venersborgs allmänna läroverk, 
läroverk i Åbo; 
landtbruk,

David Levin 
Arvid Jansson 
Knut Eriksson 
Elis Piltz 
Viktor Eklund 
Erik Lennström 
Emil Kling 
Axel Lundberg- 
Henrik Velin 
David Skogholm 
Hjalmar Ahlbaum 
Karl Nysell

))

B 
B 
))

)) 

» 

»

))

härvarande tekniska läroverk, 
sjömansyrket, 
härvarande tekniska läroverk, 
sjömansyrket, 
fabriksrörelse, 
urmakeriyrket, 
härvarande tekniska läroverk,

D » » ,
handel, 

» , 
allmänt läroverk i Göteborg, 
handelsinstitut;
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från kl. L. 4 Otto Andersson till bruksrörelse,
Georg Nyström för sjukdom;

från kl. R. 5 Erik Edlund till härvarande tekniska läroverk.
Gustaf Vadsten » handelskontor,
Fritiof Eländer handelsinstitut,
Karl Höglund » härvarande tekniska läroverk,
Adam Pehrson B B » ,
August Apelqvist B B B ,
Karl Vestergreii » B B B ,
Fritiof Sandberg B handel,
Karl Olsson B yrke,
Tyko Strandman B handel,
Hugo Lundahl B B ,
August Linneros » enskilda studier;

från kl. L. 5 Artur Edström B allmänt läroverk i Stockholm,
Alfred Fredén » enskildt läroverk,
Anders Larsson B Strengnäs allmänna läroverk,
Arvid Anneli » bruksrörelse,
Konrad Dahlqvist » härvarande tekniska läroverk,
Gustaf Hellberg B » » » ,
Gereon Tronét B civil tjenstemannabana,
Edvard Arfvedson B härvarande tekniska läroverk,
Knut Brydolf B handel,
Filip Reutersvärd B härvarande tekniska läroverk;

från kl. R. 6: 1 Nikolaus Almqvist B bruksrörelse,
Patrik Bock B b ;

från kl. L. 6: i B Axel Cederlöf B apotek,
Harald Elgstrand B Strengnäs allmänna läroverk,
Ludvig Granholm » allmänt läroverk i Stockholm,
Alrik Ljunggren » bruksrörelse,
Fredrik Norberg B landtbruk,
Gustaf Pettersson B handel,
Oskar Öhrn B enskilda studier,

från kl. R 6: 2 Eugén Crafoord B B B ,
Albert Larsson B bruksrörelse,
Hugo Lundberg B teknisk högskola,
Knut Sjöstedt B Skara allmänna läroverk,
Hjalmar Söderström B handelsinstitut,
Gunnar Vallberg B handel;

från kl. L. 6: 2 B Nils Bergman B landtbruk,
Karl Evers B allmänt läroverk i Stockholm;

från kl. L. 6: 2 A. Jon Bratt B enskilda studier,
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Premier.................................................................................... 546 kr. 75 öre;

från kl. L 6: 2 A Anton Dahlström till apotek,

från kl. R. 7: 1

Erik Alfred Eriksson 
Erik Persson 
Karl Pettersson 
Anders Rydén 
Axel Ahnström

D 
» 
)) 
D 
D

Nyköpings allmänna läroverk, 
Upsala allmänna läroverk, 
bruksrörelse, 
handelsinstitut; 
enskilda studier,

från kl. L. 7: 1 B

Magnus Blix 
Karl Engström 
Erland Klingberg 
Daniel Ullgren 
Gustaf Djurklou

» 
»
D

»

handel, 
enskilda studier,

» » , 
bruksrörelse; 
enskilda studier;

från kl. L. 7: 1 A Knut Englund » D )) ;
från kl. R. 7: 2 Nils Arfvedson » D » }

b) Under höstterminen

Oskar Peterzén » landtbruksskola,
Harald Öhrvall « handelsinstitut.

och påföljande mellantermin :
från kl. 2 Karl August Vesterblad för ögonsjukdom;
från kl. 3 Karl Englund till handel,

från kl. R. 4
Gustaf Hedström
Engelbrekt Lundmark

»
»

allmänt läroverk i Stockholm; 
handel,

från kl. R. 5

Gustaf Andersson 
Karl Emil Pettersson 
Sven Sjöstedt

n
D

landtbruk, 
handel;
landtbruk,

från kl. L. 5

Knut Brandt 
Henning Andersson 
Karl Vetter 
Isak Vinberg

»

))

för
till

bokhandel, 
yrke, 
ögonsjukdom;
Eskilstuna allmänna läroverk;

från kl. L. 6: 1 A Axel Jansson » Falu » » ;
från kl. R. 6 2 Pontus Burén » enskildt läroverk;
(rån kl. L. 6: 2 B Anton Rosander » apotek;
från kl. L. 6: 2 A Gustaf Carlsson landtbruk,

från kl. R. 7: >

Fredrik Andersson
Axel Vallqvist
Hardy Hollingworth

»
D

apotek, 
enskilda studier, 
handel,

26. Under sist förflutna

Ludvig Janssen 
Vilhelm Price 

kalenderår hafva till

»

lärj

enskilda studier, 
bruksrörelse.

ungarne utdelats såsom
Stipendier . .................................. . . . . 2 902 kr. — —

Understöd...............................................................................
Summa 3 448 kr. 75 öre.
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27. Uppgifter för hvardera terminen af läseåret angående antalen befriade från termins- 
afgifterna ra. in.

Höst- 
t:n.

Vår- 
t:n.

Befriade från afgift till: 
endast biblioteks- och raaterielkassan.................................................. 0 0

» byggnadsfonden............................................................................ 63 57
båda ofvannämnda kassor.............................................................................. 54 54

Ej befriade från någondera afgiften................................................................... 306 303
Summa närvarande lärjungar | 423 | 414

Afgiften till ljus- och vedkassau har båda terminerna utgjort 3 kronor samt erlades af 423 
lärjungar under höstterminen och af 414 under vårterminen.

D. Boksamlingar och Undervisningsmateriel.

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

redogörelse 8 740 volymer och har under året tillväxt dels genom inköp 
dels ock hufvudsakligen genom följande gåfvor:

Clevander, Karl, stud, vid läroverket: J. Hübners kurtze Fragen aus der neuen und alten Geografie bis 
auf das Jahr 1702. Relationes cnriosæ in 4:o, utan titelblad.

Gumælius. Arv., boktryckare: Riksdagshandlingar för 1884, nemligen Kamrarnas protokoll jemte Bihang.
Johansson, J. J., bokhållare i Göteborg: 12 akademiska Afhandlingar från Upsala, Lund och Köpenhamn.
Statsverket, Kongl. svenska: Bidrag till Sveriges officiella statistik, årsberättelser delvis 1880—1883. — 

Stephens, Old Runic monuments, T. 3. — Svenskt Diplomatarium från 1401, 1.4 och II. 4 — 
Meddelande från svenska Riksarchivet, h. 8. — Baltzer, Hällristningar från Bohuslän, h. 6 och 7. 
— Leinberg, Handlingar rörande finska skolväsendets historia under 16:de, 17:de och 18:de seklen. 
— Sjöstrand, Maria skola. — Läroverkskomiténs betänkande med bilagor.

Strengnäs Domkapitel: En samling äldre böcker och ströskrifter af hufvudsakligen religiöst innehåll från 
1700-talet, delvis ännu icke häftade.

Sundstedt, A. V„ grosshandlare: La Statue de la liberté éclairant le monde par Ch. Talansier. Paris 1883. 
Zetterlund, C. G., ingeniör: Förhandlingarna vid andra allm. nordiska Frökongressen i Sundsvall 1882.

Samlingen af mynt och. minnespenningar m. m. 
har under läseåret erhållit följande gåfvor:

Berger, W., stud, vid Ivkt: silfver, 2 svenska och 8 utländska mynt; nickel, 4 tyska mynt; brons, ett 
fornromerskt mynt från obestämd kejsare, 1 från kejsar Vespasianus, 1 från kejsar Probus och 3 
små mynt från kejsar Justinianus; koppar, 51 utländska mynt; tenn, 1 rysk minnespenning; jern, 
1 fransk minnespenning öfver freden i Tilsit 1807.

Bohlin, A., boktryckare: silfver, 2 minnespenningar och 8 mynt; koppar, 8 mynt, 1 pollett och 2 spel
penningar; tenn, 1 minnespenning.

Gnmælius, K. A., boktryckare i Örebro: brons, belöningsmedalj för industri och hemslöjd vid utställningen 
i Örebro 1883; koppar, Stockholms nya spårvägsaktiebolags pollett; tenn, enkrona med årtalet 1875, 
troligen af de stockholmska falskmyntarnes tillverkning.
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Jansson, K. E., hemmansegare i Mosås: koppar, medalj öfver Oskar I:s och Josefinas kröning 1844 och 
medalj öfver Karl XV:s och Lovisas kröning 1860.

Sundstedt, A. V., grosshandlare: koppar, fransk minnespenning öfver den kolossala staty af frihetens gu
dinna, som kommer att uppställas vid inloppet till Newyork i Amerika, samt ett stycke af den 
koppar, som användts vid arbetets utförande 1875—1883.

Svenska akademien: silfver, dess minnespenning för 1884 öfver Johan Gabriel Oxenstjerna samt den sär- 
skildt präglade minnespenningen öfver rikskanslären Axel Oxenstjerna.

Svenska vetenskapsakademien: silfver, dess minnespenning för 1885 öfver Nils Ericson.
Svensson, F., källarmästare i Örebro: messing, polletter å 100, 25 och 10 öre för Strömsholmen i Norr

köping; koppar, pollett å 5 öre för Strömsholmen.
Söderlindh, K., handlande: silfver, spanskt mynt å 5 pesetas 1877.
Urval från Östbergska myntsamlingen i nationalmuseum: silfver, 40 mindre svenska mynt; koppar, 6 sven

ska mynt.
Watz, R., stud, vid Ivkt: silfver, 6 svenska och 1 danskt mynt; koppar, 63 svenska och 18 utländska 

mynt samt 10 spelpenningar.
Zetterlund, K. G., direktör, Örebro: bly, medalj öfver kejsar Frans Josefs kröning till konung i Ungern 

8:de Juni 1867.

Den naturalMstoriska undervisningsmaterielen
har förökats dels genom inköp af några kranier, Dybdahls zoologiska planscher (64 st.), Erikssons 

botaniska planscher (4 st.), en blåsbelg jemte några biåsrör för kemiska laboratoriet;
dels ock genom följande gåfvor till museet:

en tornuggla från Ystads läroverksmuseum,
en perlhöna, skänkt af regementskommissarien Köhler,
en sparfuggla, skänkt af studeranden L. Lindberg, 
en skorpion från Brasilien, skänkt af fabrikör A. Halm.

E. Läroverksbyggnader och Inredningsmateriel.
29. I afseende på såväl Järnverksbyggnaderna som inredningsmaterielen torde förtjena nämnas, 

att under höstterminen 1884 gaslysningen förbättrats, hvarvid opalskärmar med ljus-skyddare au- 
bragts kring gaslågorna, för en kostnad af 1 148 kronor 59 öre.

F, Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgifter om nedan nämnda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1884.

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.

Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö.
Byggnadsfonden....................... 6 637 32 3 648 60 _ ___ 10 285 92 558 55 1 085 98 39 10 285 92
Ljus- och vedkassan............. 3 548 32 2 970 50 — — 6 518 82 4 949 14 1 569 68 6 518 82
Biblioteks- o. materielkassan — — 3 950 80 625 — 4 575 80 1 134 87 3 440 93 — — 4 575 80
Premie- och fattigkassan . . . 2 189 49 487 27 — — 2 676 76 — — 546 75 2 130 01 2 676 76
Stipendiekassan....................... 52 561 67 8 309 63 — — 60 871 30 84 42 2 892 — 57 894 88 60 871 30

Summa 64 936)80 19 366,80 625 - 84 928,60 1 777,84, 12 914 80, 70 235 96 84 928,60
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Afven under detta läseår har läroverket haft nöjet mottaga en ny donation till sin stipendie- 
kassa enligt följande utdrag ur aflidne förre handlanden Hans Henrik Gyllanders testamente.

12:o). Högre allmänna läroverket eller sä kallade Karolinska skolan här i Örebro bekommer 
för utlåning femtusen (5 000) kronor, deraf årliga räntan fördelas uti tre (3) lika stora årliga 
stipendier, som tilldelas deraf för kunskaper, flit och sedlighet fortjente ynglingar från och med 
femte (5:te) klassen och deröfver. Dertill hafva de i första rummet företrädet, som med mig räkna 
slägtskap, och i andra rummet de, som äro från förutnämnde Edsbergs socken, och böra såväl de 
af dem som andra härför berättigade ynglingar, hvilka, uppfyllande nämnda fordringarne rörande 
flit med mera, i ekonomiskt afseende af dessa stipendier äro mest i behof, deraf komma i åt
njutande.

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.

32. Under sist förflutna kalenderår hafva följande belopp utgått för underhåll och till
ökning af 

a) boksamlingen.............................................. 385 kr. 40 öre,
b) den öfriga undervisningsmaterielen............................ 1 236 kr. 35 öre,
c) inredningsmaterielen........................................................ 483 kr. —

G. Examina och Terminsafslutning m. m.

33. Muntlig afgångsexamen hölls vid läroverket den 29 och 30 Maj 1884 i närvaro af 
domprosten L. Collinder, professor E, Lidfors och akademiadjunkten V. von Zeipel såsom cen
sorer. Tillkallade såsom vittnen voro kontraktsprostarna E. Vallin och E. J. Keijser, kyrkoher
den P. Helander och stadsläkaren C. M. Eallenius. Samtlige de examinerade godkändes.

Under hostterminen anmälde sig till af gångsexamens undergående 2 af läroverkets egna lärjun
gar, 1 på den klassiska och 1 på den reala linien, samt 1 från enskild undervisning på den reala 
linien. Efter aflagda skriftliga prof förklarades läroverkets båda egna lärjungar berättigade till 
muntlig examen, hvaremot privatisten underkändes. För undergående af muntlig pröfning hänvisa
des de båda sålunda berättigade till Jönköpings högre allmänna läroverk, der de den 11 och 12 
December båda godkändes.

Under innevarande termin hafva till af gångsexamen anmält sig 31 af läroverkets egna lär
jungar, af hvilka 25 tillhöra den klassiska och 6 den reala linien, samt 6 från enskild undervis
ning, 2 på den klassiska och 4 på den reala linien. 3 privatister, tillhörande den reala linien, 
hänvisades till högre allmänna läroverket i Skara, hvaremot 3 andra, af hvilka 1 anmält sig vid 
högre allmänna läroverket i Vesterås och 2 vid det i Falun, hänvisades hit. Af de 6 privatister, 
som sålunda här undergingo de skriftliga profven, hade 4 anmält sig på den klassiska och 2 på 
den reala linien. Efter aflagda skriftliga prof förklarades 30 af läroverkets egna lärjungar samt 3 
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från enskild undervisning berättigade till muntlig examen. 1 af läroverkets egna och 3 privatister, 
alla 4 tillhörande den klassiska linien, underkändes. Den muntliga afgångsexamen är utsatt till 
den 27, 28 och 29 Maj.

Den 16 och 19 September inspekterades läroverket af H. H. Eforus.
Lektor Grotenfeld från Einland följde i pedagogiskt syfte undervisningen vid läroverket från 

den 28 Oktober till den 3 November.
34. Höstterminen afslutades den 19 December med examen i de fem lägre klasserna.
Den offentliga årsexamen är af II. H. Eforus utsatt till torsdagen den 4 Juni. Dagen 

förut, onsdagen den 3 Juni, få lärjungarne visa sin färdighet i vid läroverket förekommande öf- 
ningar. Dessa prof komma att sålunda fördelas. Uppvisning i gymnastik och fäktning börjar kl. 
12 t. m., en slutöfning i sång och musik kl. 4 t. 30 in. e. m. samt uppvisning i exercis om
kring kl. 6 t. e. m. Prof på lärjungarnes skicklighet i teckning finnas tillgängliga under tors
dagens examen, som börjar kl. 9 f. m. och fortgår till kl. 1 e. m., hvarefter flyttningar afkunnas, 
belöningar utdelas och ungdomen hemförlofvas.

35. Då vigtiga angelägenheter förhindra läroverkets eforus, stiftets biskop, K. N. O., K. C. 
XIILs O., teol. och fil. d:r A. T. Strömberg att i år öfvervara läroverkets afslutning, öfvertager 
läroverkets inspektor, kontraktsprosten och hofpredikanten, fil. d:r och teol. kand. E. J. Keijser 
ledningen af årsexamen, och lår jag på hans vägnar vördsamt inbjuda följande herrar att såsom 
vittnen dervid närvara: landshöfdingen, kommendören med stora korset af Kongl. Nordstjerne- och 
Wasaordnarne m. m., jur. och fil. d:r P. A. Bergström, kammarherren, R. N. O. m. m., fil. d:r 
friherre N. G. Djurklou, regementsläkaren, IL W. O., d:r A. U. Qvennerstedt, stadsfullmäktiges 
ordförande, IL S. O., majoren P. H. V. Reutersvärd, provinsialläkaren, IL N. O., d:r A. T. 
Schram, häradshöfdingen, IL N. O., li. W. O., C. Stenberg, stadsfullmäktiges v. ordförande, hä- 
radshöfdingen E. B. Tersmeden, föreståndaren för tekniska elementarskolan, IL N. O., IL W. O., 
IL S:t O. O., d:r C. F. S. Virgin, borgmästaren, R. N. O., E. J. Wikander och bankdirektören, 
IL W. O., L. Wistelius. Jag anhåller derjemte, att den allmänna undervisningens öfriga gynnare 
och vänner inom staden och orten samt ungdomens föräldrar, målsmän och anhöriga måtte med 
sin närvaro höja betydelsen af denna högtid.

36. Nästa termin börjar enligt II. H. Efori bestämmande fredagen den 28 Augusti kl. 10 
f. m., då likväl endast inträdessökande och de, som i ett, flere eller alla ämnen vilja undergå 
pröfning för uppflyttning i högre klass, ega att inställa sig, hvaremot allmän samling sker och 
upprop anställes måndagen den 31 Augusti kl. 12 m.

Örebro i Maj 1885.

' LARS PHRAGMÉN.
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Redogörelse
för

lägre allmänna läroverket i Askersund under O
läseåret 1884—1885.

Undervisningen.

1. Höstterminen började den 29 Augusti oeh afslutades den 19 December. Vårterminen 
började den 17 Januari och är bestämd att afslutas den 4 Juni. Den egentliga undervisningen 
har börjat dagen efter terminens början och afslutats två dagar före examen. En fridag bar lem- 
nats under vårterminen såsom marknadslof.

2. Den dagliga lärotiden har i likhet med föregående år varit fördelad på för- och efter
middagarna, så att undervisningen, efter förrättad bön med bibelläsning, som upptagit en fjerde
dels timme, fortgått under förmiddagarna mellan kl. 7—9 och 11—1 samt eftermiddagarna mån
dagar, tisdagar och torsdagar från 3—5. Gymnastikundervisningen har varit förlagd till törmid- 
dagarna kl. 10,30—11 samt undervisningen i sång och teckning till eftermiddagarna.

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

4. Läroböcker, som begagnats, liafva varit: i kristendom katekesen och Fischiers bibliska 
historia; i modersmålet Brodéns språklära och den för folkskolorna antagna läseboken; i tyska 
språket Calwagens språklära och elementarlärobok och derjemte för 3:dje klassen Lyths läsebok; 
i historia och geografi Odhners svenska historia oeh Dahms geografi; i matematik Bergii geo
metri och linearteckning för 2:dra och 3:dje klassen samt Zweigbergks räknebok; i naturkunskap 
Berlins naturlära samt för 2:dra och 3:dje klassen Anderssons lärobok med tillhörande väggplan
scher jemte zoologiska väggplanscher; i teckning Stuhlmanns och Wohliens väggplanscher.

Följande lärokurser hafva genomgätts:

Första klassen.
(Kollega fil. d:r L. G. Helén ensam lärare.)

Kristendom: Katekesen: l:sta hufvudstycket. Biblisk historia: gamla testamentet.
Läsning af valda psalmer samt bibelläsning efter hänvisning i bibliska hi
storien ............................................................................................................................... 3 limmar.
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Modersmålet: Formläran till verben och det allmännaste af satsläran. Satsanalys samt 
öfningar i rättskrifning och innanläsning..................................................... 5 timmar.

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

riges, Norges, Danmarks och Finlands politiska geografi........................4 d:o.
Matematik: Enkla tal och sorter samt hufvudräkning...............................................................4 d:o.
Naturkunskap: Afdelningarna 4—9 och 11 af Berlins lärobok........................................ 2 d:o.

Andra klassen.
Kristendom: Katekesen: 2:dra hufvudstycket. Biblisk historia: nya testamentet. Bibel

läsning: efter hänvisning i bibliska historien. Valda psalmer. Kollega K. 
Svartling................................................................................................................3 d:o.

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

Tyska språket: Grammatik: det hufvudsakligastc af formläran. Explikation: 2:dra 
kursen i Calwagens elementarbok. Rektor................................................G d:o.

Historia och Geografi,: Fäderneslandets historia från nyare tidens början till Carl XILs 
död. De europeiska ländernas fysiska och politiska geografi fortsatt och af- 
slutad. Kollega Svartling............................................................................ 5 d:o.

Matematik: Geometrisk åskådningslära samt l:sta afdelningen i 2:dra kursen af Bergii 
lärobok, om räta linier och vinklar. Aritmetik: vanliga bråk och decimalbråk 
samt deras tillämpning på sorter. Rektor (4 t:r) och Kollega Helén (2 t:r) 6 d:o.

Naturkunskap: Däggdjur och foglar efter Berlins lärobok samt väggplanscher. An
derssons botanik Lsta kursen genomgången. Kollega Svartling .... 2 d.-o.

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

af gamla och nya testamentet. Bibelläsning: lika med 2:dra klassen. Valda 
psalmer. Kollega Svartling............................................................................ 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 2 gånger i veckan. Kollega 
Svartling............................................................................................................... 6 d:o.

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

Historia och Geografi: Fäderneslandets historia afslutad och repeterad från nyare ti
dens början; de främmande verldsdelarnes geografi samt repetition af Eu
ropas. Kollega Svartling............................................................................ 5 d:o.

6
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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. Rektor . . G timmar.

Naturkunskap: Ofversigt af djurriket. »Inledning till botaniken» genomgången och
repeterad. Examinering af växter. Kollega Svartling................................... 2 d:o.

5. Intet ombyte af läroböcker har under läseåret egt rum.
G. I välskrifning har 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 timmes undervisning för hvarje klass eller sammanlagdt 4 ^2 timmar. Lsta klassen har
öfvats med rätliniga figurer och ytmönster på i rutor indeladt papper efter företeckning på svart 
tafia enligt Stuhlmanns lärobok; 2:dra klassen har ritat på punkteradt papper rätliniga figurer 
efter Stuhlmanns lärobok samt figurer af räta och böjda linier enligt Burmans ritknrs; 3:dje klas
sen har ritat dels på punkteradt dels på fritt papper efter Stuhlmanns väggplanscher samt Bur
mans och Kölders ritkurser.

8. I sång hafva lärjuugarne varit fördelade på två afdeluingar. I den lägre sångklassen, 
som undervisats en timme på måndagseftermiddagarna efter läsningens slut, hafva inöfvats ton- 
träffning och koralsång; i den högre, som haft sin undervisningstimme på torsdagseftermiddagarua, 
derjemte tvåstämmig sång. Ifredagseftermiddagarna 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,so—11 förmiddagarna, och hafva samtliga så väl 
under vårterminen 1884 närvarande 30 lärjungar som innevarande läseår 2G deltagit i undervis
ningen. Lärjuugarne hafva varit delade på två afdelningar med lika antal i hvardera. Fyra 3:dje 
klassens lärjungar hafva tjenstgjort såsom rotmästare och ombytts för hvarje vecka. Dessa hafva 
dock endast ledt häf- och språnghvarfven, hvaremot de öfrign rörelserna utförts på lärarens 
omedelbara kommando. Schema för öfningarne har i allmänhet ombytts hvarje vecka. Fria lekar 
hafva öfvats så väl inom som utom gymnastiksalen. Ingen af lärjungarne har af läkaren efter 
vid hvarje termins början företagen läkarebesigtning ansetts böra befrias från några särskilda slags 
rörelser.

Lärarne.

10. De särskilda läroämnena hafva varit sålunda fördelade mellan läroverkets trenne lärare, 
al hvilka rektor undervisat 24 timmar och de båda andra lärarne 28 timmar hvardera i veckan, 
att rektor varit lärare i 2:dra och 3:dje klasserna i matematik, 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 3:dje klassen i välskrifning 2 timmar 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 båla och 2 särskildt 
med hvardera, i naturkunskap 2 timmar i hvardera samt i välskrifning 2 timmar med 2:dra klas
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sen och derjemte rättat de skriftliga uppsatserna på modersmålet; kollega fil. d.r L. G. Helén i 
2:dra klassen i aritmetik 2 timmar samt ensam lärare i l:sta klassen i kristendom 3 timmar, i 
modersmålet 5 (immar, i historia och geografi 4 timmar, i matematik 4 timmar, i tyska språket 
6 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 l:sta klassen. Läraren i teck
ning, under höstterminen bokhandlaren O. J. Stenborg och under vårterminen löjtnant F. O. Berg
qvist, har undervisat 4 '/.j timmar, läraren i sång, organisten K. Malmsten, 4 limmar, läraren i 
gymnastik, löjtnant Bergqvist, 3 timmar i veckan.

11. Ingen af lärarne har under läseåret åtnjutit tjenstledighet.
12. Under höstterminen har bokhandlaren O. J. Stenborg uppehållit den lediga lärare

befattningen i teckning och löjtnant F. O. Bergqvist den lediga gymnastiklärarebefattningen. Un
der vårterminen har löjtnant Bergqvist uppehållit begge befattningarne. Arfvode för året har 
utgått af statsmedel med 300 kronor för hvardera beställningen.

14. Den 1 Maj 1885 voro lärarebefattningarne i gymnastik och teckning lediga.

Lärjungarne.

15. De närvarande lärjungarnes antal under läseåret 1884—85:

Höstterminen 1884. Vårterminen 1885.

Klass. Närvarande. Klass. Närvarande.

1 12 1 12
2 10 2 10
3 4 3 4

Summa 26 Summa 26

16. De närvarande lärjungarnes ålder höstterminen 1884.

Klass. 9 
år.

10 
år.

11
år.

12
år.

13 
år.

14 
år.

15 
år.

Summa.

1 1 4 2 2 2 1 — 12
2 — 4 3 2 1 — — 10
3 — — — — 1 2 1 4

Summa 1 8 5 4 4 3 1 26

17.

1 klassen
2 »
3 »

Uppgift för höstterminen på de närvarande lärjungarnes hemorter.
Askersund: Ä annan ort:

........................................................ 5. 1 klassen.............................................................. 7. 

........................................................ 8............... 2......».......... 2. 

........................................................ 3. 3 »  1
Summa 16. Summa 10,



44 Askersunds läroverk.

19. Uppgift på antalet lärjungar, som deltagit i nedan nämda öfningar höstterminen 1884.

Klass. N ärvarande 
lärjungar.

Lärjungar, som deltagit i

Teckning. Sång. Orgelspelning. Gymnastik och 
vapenöfningar.

1 12 12 12 2 12
2 10 10 10 2 10
3 4 4 4 — 4

Summa 26 26 26 4 26

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

21. Angående helsotillståndet bland lärjungarne har läkaren för vårterminen 1884 afgifvit 
följande redogörelse: Af 30 närvarande lärjungar, hvaraf 1 öfver 15 år, hafva 25 god och 5 me
delmåttig kroppsbyggnad. Helsotillståndet godt. 8 lidande af bleksot vid terminens början och 
7 vid dess slut. 2 besvärade af näsblod, 1 af bjertklappning. Närsynta 2. Vid terminens böl
jan afled i sitt hem på landet en lärjunge i hjernfeber, för öfrigt inga sängliggande sjuka. Ingen 
befriad på grund af sjukdom från gymnastik. För höstterminen lyder samma redogörelse sålunda: 
Af 26 lärjungar, hvaraf 1 öfver 15 år, hafva 24 god och 2 medelmåttig kroppsbyggnad. Helso- 
tillståndet godt. 6 lidande af bleksot vid terminens början och 8 vid dess slut. 1 lidande af 
hufvudvärk, 3 närsynta, 2 under terminen sjuka i skarlakansfeber. Ingen befriad från gymnastik.

22 a. Antal inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1884.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Afdelningar.

N
ärvarande lärjungar vid 

i 
vårterm

inens slut före 
1 

flyttningen.

Vårterminen 1884. Höstterminen 1884.

Lärjungar, som vid vårterminens 
slut flyttat till afdelningen

Lärjungar, som vid höstterminens 
början flyttat till afdelningen

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning följande antal 

terminer.

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning följande antal 

terminer.

0. 1. 2. 3. 4.
5 

eller 
flere.

0. 1. 2. 3. 4.
5 

eller 
flere.

1 .....................................
2.....................................
3.....................................

14
10

6
— 1

1 
co

— 2 __
—

—
2
1

—
—

Summa 30 — 1 12 - 2 — — 3 — — —



Askersünds läroverk. 45

22 b. Lärjungarnes omsättning kalenderåret 1884.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Afdelningar.

Närvarande lärjungar i afdelningen 
den 1 Februari och 15 September.

Lärjungar afgångne från läroverket 
i afdelningen

Q
var i afdelningen från 
föregående term

in.

Flyttade till af
delningen på 

grund af beslut

Inskrifne i läroverket 
under term

inen.

Sum
m

a.

från term
inens början 

till och m
ed 31 Januari 

och 14 Septem
ber.

från och m
ed 

1 Febr, 
och 15 Sept, till 

i 
term

inens slut.

under näst följande 
m

ellanterm
in.

Sum
m

a.

vid föregående 
term

ins slut.

vid term
inens 

början.

V. T. 1884.
1
2
3

13
10

6

— 1 14
10

6
—

— 1
7
5

1
7
5

Summa 29 — — 1 30 — —■ 13 13

H. T. 1884.
1
2
3

3

1
10

3

— 9 12
10
4

— —

— 1 
1 

1

Summa 4 13 9 26 — — - -

■ 23. Af de under läseåret inskrifne hafva förut
bevistat folkskola...................................................................................................................................... 5.

» allmänt läroverk..................................................................................................................... 1.
» endast undervisats i hemmen................................................................................................ 4.

Summa 10.
25. Efter sistlidna vårtermin hafva afgått från läroverket i 3:dje klassen: N. Tybäck till 

handel mrd nöjaktigt afgångsbetyg, O. E. Pettersson till landtbruk med nöjaktigt afgångsbetyg, 
E. J. Hallberg till högre allmänt läroverk med nöjaktigt afgångsbetyg, S. Ohrman till handtverk, 
E. S. Esk till trädgårdsyrke; i 2:dra klassen: C. A. K. Jansson till landtbruk, J. Th. Söderberg 
till handel, C. A. Jansson genom döden, N. F. Blomgren till enskildt läroverk, F. E, Söderblom 
till handtverk, J. E. Anderson utan anmäld afsigt, G. M. Södergren till handtverk; i l:sta klas
sen: G. E. Lang utan anmäld afsigt.

26. Under sistförflutna kalenderår hafva till lärjungarne utdelats såsom:
Stipendier........................................................................  78 kr. 66 öre.
Premier.................................  34 » 50 »
Understöd ...................................................................................................................................50 » — »

Summa 163 kr. 16 öre.
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27. Uppgifter för hvardera terminen af läseåret angående antalen befriade från termins- 
afgifterna:

Hösttermin. Vårtermin.

Befriade från afgift till:
endast biblioteks- och materialkassan .................................. 0 0

» byggnadsfonden.................................. .................................. 6 6
båda ofvannämda kassor.................................. .................................. 7 7

Ej befriade från någondera afgiften....................... .................................. 13 13

Summa närvarande lärjungar 26 26

Afgiften till ljus- och vedkassan har utgjort 2 kronor 50 öre under höstterminen och 3 
kronor under vårterminen samt erlades af 26 lärjungar under den förra terminen och af 26 under 
den senare.

Boksamlingar och Undervisningsmateriel.

28. Boksamlingen har ökats genom inköp af några biblar, planscher för den zoologiska 
undervisningen samt pedagogisk tidskrift; från Ecklesiastikdepartementet: Läroverksprogrammen 
och från Statsverket: Sveriges officiella statistik, årsberättelser. För ritundervisningen har inköpts 
4 häften af Köhlers ritplanscher, och redskapen i gymnastiklokalen har tillökats med tvenne pallar.

Ekonomiska förhållanden.

31. Uppgift om nedan nämda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1884.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behållning 
vid årets 
början.

Summa 
inkomster. Summa. Summa 

utgifter.
Behållning 
vid årets 

slut.
Summa.

Byggnadsfonden...........................
Ljus- och Vedkassan....................
Materiel- och Bibliotekskassan . .
Premie- och Fattigkassan ....
Stipendiekassan...............................

Kr.
2 054

55
892
634

1 389

öre
19
88
04
61
66

Kr.
220
180
224

86
78

öre

50
50
14
66

Kr.
2 274

236
1 116

720
1 468

öre
19
38
54
75
32

Kr.
6 

204 
188
84
78

öre
42
87
54
50
66

Kr.
2 267

31
928
636

1 389

öre 
77 
51

25 
66

Kr.
2 274

236
1 116

720
1 468

öre 
19 
38 
54 
75 
32

Summa 5 026 38 789 |80 5 816 18 562 99 5 253 19 5 816 18

32. Boksamlingen har ökats genom inköp af böcker för 63 kronor; för den öfriga under 
visningsmaterielen har utgifvits 95 kronor och för inredningsmaterielen 30 kronor.
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Examina och terminsafslutning,

33. Efter afgångspröfning, som egde rum i sammanhang med examen vid sistlidne vår
termins slut, förklarades 4 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 torsdagen den 4 Juni samt nästa läseår att börja lördagen 
29 Augusti kl. 10 f. m.

Askersund i Maj 1885.

V. TH. ALMSTEDT.


