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Örebro högre allmänna läroverks Stipendie- och 
Premiedonationer.

Att en fullständig redogörelse för ett läroverks donationer med ej allt för långa mellantider in
föres i årsberättelsen är af största betydelse för de gifna medlens behöriga användande. För 
kollegiets ledamöter är det ju nödvändigt och för den studerande ungdomen samt deras föräldrar 
och målsmän ej sällan af vigt att känna de bestämmelser, som i donationsbrefven lemnas om 
medlens förvaltning och utdelning, äfvensom de fordringar, som gifvarne stält på de ynglingar, 
hvilkas sträfvanden de velat belöna, på samma gång de önskat underlätta möjligheten för dem att 
fortsätta sina studier skolan igenom. Och huru samvetsgrant än rektor och kollegiet söker förfara 
vid medlens utdelande, är det äfvcn för dem i hög grad önskligt, att de gifna föreskrifterna 
komma till allmänhetens kännedom, då det vid utdelandet icke blott gäller ntt belöna de mest 
framstående af läroverkets medellösa eller mindre bemedlade lärjungar, utan ofta nog hänsyn i 
första rummet måste tagas till slägtskap, födelseort., ja till och med antaglig framtida verksamhet. 
Man bör då äfven kunna räkna på, att de, som på grund af slägtskap eller andra bestämmelser 
anse sig berättigade till ett. stipendium, meddela sig derom med någon af dem, under hvilkas 
vård och förvaltning donationerna äro stälda.

Redan har en tid af 20 år förflutit, sedan en redogörelse för läroverkets stipendiefonder lem- 
nades i årsberättelsen för 1866, och under denna tid hafva många nya donationer tillkommit, som 
bära vittne om det varma intresse och den frikostiga välvilja, hvarmed läroverket alltid omfattats. 
För dessa nya gåfvor och åtföljande donationshandlingar har visserligen alltid redogjorts i de van
liga årsberättelserna; men för att främja en så noggrann tillämpning som möjligt af gifvarnes 
afsigter, införes här nedan en fullständig och alfabetiskt ordnad samling af vigtigare handlingar 
rörande de donationer, af hvilka läroverket för närvarande är i besittning. Vid flere af dessa 
hafva sådana anordningar vidtagits, att de ursprungliga kapitalen växa och stipendierna derigenom 
ökas till antal eller storlek. För dessa fonder lemnas under hvarje sådant stipendium en uppgift 
på det belopp, hvartill de uppgingo vid 1885 års slut.

Läroverket tillhörande stipendier och premier upptagas i följande ordning:
Almgrenska Stipendiet;
Annerstedtska Stipendiet;
Bergenschöldska Stipendiet;
Bromsiska Stipendiet;
Carl Gustaf Hamiltons Stipendium;
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Casströmska Stipendiet;
En gåfva från en läroverkets vän;
Erland Herléns Stipendium;
Fredrik Cassels Stipendium;
Graffinanska Stipendiet;
Gravanderska Stipendiet;
Grefvinnan Kallings, född Bonde, donationsmedel;
IL H. Gyllanderska Stipendiet;
J. W. Gyllanderska Stipendiet;
Gymnastikstipendiet;
Hallmanska Stipendiet;
Hallqvistska Stipendiet;
II. K. Höghet Arfprinsens, Hertigens af Nerikc, Engen Napoleon Nicolai Stipendium;
Hugo Montgommery Cederhielmska Stipendiet;
Hugo Schoultz Stipendier;
Kungliga Afgångsstipcndiet;
Leijonska Prcmiet;
Lundmarkska Stipendiet;
Morellska Stipendiet;
Nils Arfvedsons Stipendium;
Onämnds Stipendium;
Otto Joel Gumælii Stipendium;
Petriska Stipendiet;
Robert Falkenstedts Stipendium;
Robsahmska Stipendiet;
Rohloffska Premiemedlen;
Sophie Bondes Stipendium;
Stipendiet af den 3 November 1862;
Thalias Stipendium;
Tiseliska Stipendiet;
Ulmgrenska Stipendiet;
Upsala Sängarnes Stipendium;
L. G. Westerlings Stipendium;
Ågrenska Stipendierna;
1866 års afgångskamraters stipendium.

AI 111 gro II sk a Stipendiet. (Kapitalet nu 325 Rdr.) »Puneter, hvilka underteknad önskar 
måtte noggrant i agt tagas vid bortgifvandet af det, enligt Gåfvo Bref, af mig för Schola Carolina 
i Orebro stad Stiftade Stipendium, och hvartill fond, Capital Tvåhundrade Riksdaler Banco, blifvit 
lämnad och stäld under Högloll. Directionens öfver Allmänna Enke- och PupillCassan beständiga 
vård, som nämnde Capital jämväl emottagit och genom Protocolls Utdrag af den 20:de November 
1809 samt den 28 April 1810, utföst sig att för närande summa årligen utbetala Fem procents
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Ränta, hvilken altsfl belöper till Tio Riksdaler Banco ärligen, sotn Enke Ern A. Br. Wibjörnsson, 
född Qvist, uti sin öfriga lifstid njuter; men hvilka Tio Biksdaler Banco, efter bemalte Frus död 
komma att förvandlas till ett Stipendium, att, (som orden uti Gåfvo Brefvet lyda) »tilldelas någon 
fattig, men utmärkt flitig och väl artad yngling af Örebro Stads infödingar, som vid Trivial 
Scholan uti nämnde stad njuter undervisning.»

1 §. En vål artad yngling af Örebro stads infödingar antages till Stipendiat, som årligen 
njuter Räntan af Tvåhundrade Biksdaler Banco, räknad efter Fem för Hundrade.

2 §. Vid utnämningen till detta Stipendium bör, utan afseende på Föräldrars stånd, 
endast göras afseende på Dygd, Flit, gynnande naturs och bristande Lyckans gåfvor; Dock må 
fattigdom i saknad af de andre nämnde egenskaperna aldrig tjena till befordrings skäl att detta 
Stipendium undfå.

3 §. Till Stipendiat nämnes ingen förr än Han en eller annan Termin begagnat under
visningen i Tredje Classen och då kan erhålla sina Lärares goda Vittnesbörd att äga ofvannämnde 
egenskaper.

4 §. Detta Stipendium får begagnas i Trenne är. Skulle doek Stipendiaten antingen förr 
lämna Scholan eller ock genom Lättja eller Odygd vanarta, fråntages' honom detta Stipendium 
och tilldelas en annan väl fortjent.

5 §. Som detta Stipendium vida öfverstiger de vanliga Soknegångsmedlen; så må de samma, 
som Stipendiaten annars efter dess rum i Scholan tillkommit, tilldelas en annan behöfvande.

6 §. Utnämningen till detta Stipendium bör ske efter slutad Examen Anniversarium af 
Hector Seholæ i samråd med de öfrige Docenterne, hvorefter Ephorus eller i Dess ställe In
spector Scholce gillar och stadfäster utnämningen.

7 §. I händelse vid detta Stipeudii ledighet någon gång hända skulle, att en så qvalificerad 
Yngling af Örebro Stads infödingar, som uti 2 § säges, icke uti nämnde Schola njöte undervis
ning eller icke vore så högt upflyttad, att Han till Stipendiat kunde blifva utnämnd, så bespares 
nämnde Stipendium så länge och intill dess någon Dygdig, flitig, snäll och behöfvande yngling 
af Örebro stads infödingar till Scholan ankommit och så högt derstädes blifvit upflyttad, som 
uti 3 § omförmåles. Således, om och enär någon besparing för halft eller helt år eller längre 
tid härigenom upkommer, bör den samma på det sättet till uppmuntran i de lägre Classerne an
vändas, att för den uplupne besparing ssumman nödige och nyttiga Scholæ Böcker inköpas och 
vid hvarje halft års slut af Hector vid Examen Anniversaritim utdelas till sådane ynglingar, 
som genom flit och kunskaper gjort sig dertill fortjente, och hvarigenom så mycket mer blifver 
att hoppas, att för Tredje Glassen skickelige Stipendiater medelst en nyttig täflan så medelst danas 
och erhållas.

8 §. Som Capitalet är stäldt under Allmänna Enke och Pupill Cassa Directions vård och 
förvaltning, så torde Rector Scholæ icke undandraga sig den mödan, att, efter Fru Wibjörnssons 
död, hos bemälte Direction anmäla, hvilken yngling af Örebro stads infödingar till Stipendiat ut
nämnd blifvit, samt sedermera årligen ett år efter sedan den antagne Stipendiaten blifvit utnämnd, 
emot Stipendiatens egenhändiga qvitto och Herr Rectors å samma qvittence teknade attestatum, 
Stipendiimedlen uttaga, och meranämnde Stipendiat tilldela.

9 §. På det inseendet öfver ofvanstående puneters noggranna i agt tagande efter min död 
och framgent måtte kunna hållas, äro Fyra lika lydande Exemplar häraf författade och, uti nedan- 
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skrefne Herrar och Mäns närvaro, såsom tillkallade vittnen af mig underskrcfne, hvaraf jag ett 
exemplar till mig tagit; ett till Högloll. Directionen öfver Allmänna Enke- och Pupill Cassan af 
mig skall varda iulämnadt att där förvaras; ett till Rector Scliolæ Carolina! i Örebro kommer att 
öfverlämnas, att bland Scholans Handlingar förvaras till efterrättelse vid Stipcndii bortgifvande 
samt ett att inlämnas till Högvördigste Herr Biskopen i Strängnäs, om hvars stadfästelse å Desse 
Puncter jag är sinnad i all ödmjukhet att anhålla.

Stockholm den 29 December 1812.
J. P. ALMGREN, 

Advokat-Fiska] i Koiigl. Bergskollegium. 
Sigill.

AllllClstediska Stipendiet. «De medel, som jag under räkenskapsåret 1855 Juli—Juni 
1856 såsom gåfva öfverlcmnadc till Caroliuska Elementar-Läroverket i Örebro, och hvilka genom 
räntans läggande till Capitalet vid slutet af räkenskapsåret 1860 vuxit till ett belopp af 1,172 
Rdr 41 öre rmt, har jag nu bestämmt till fond för stipendium åt en studerande vid nämnda läro
verk, och förordnar jag derom så, som här nedan följer.

§ 1. Af den nu varande Capitaltillgången kommer från början af innevarande år 1000Rdr 
Rmt att betraktas såsom Stipendiifond, hvilka medel på samma sätt och under enahanda ansvar 
som Läroverkets öfriga fonder förvaltas, för att årligen lemna medel till ett Stipendium, tillsvidare 
stort 50 Rdr Rmt.

§ 2. Af de öfverskjutande medlen utdelas redan vid innevarande års afgångsexamen ett 
Stipendium efter nedan stadgade grunder, resten insattes i Örebro Sparbank för att genom ränta 
på ränta bilda en förstärkningsfond. Till denna förstärkningsfond lägges årligen, hvad som i 
ränta af Stipendiifonden möjligen kan öfverskjuta 50 Rdr. När förstärkningsfonden växt till ett 
belopp af 1200 Rdr läggas deraf 1000 Rdr till Stipendiifonden för att öka stipendiets belopp till 
100 Rdr Rmt årligen.

§ 3. Stipendiet, som blir ett afgångsstipendium, tilldelas en för flit, goda seder och. fram
gång i studier välkänd yngling, heldst en behöfvande, sedan han, efter vid läroverket fullbordad 
studiicurs, aflaggt utgångs-examen till universitetet och deri visat sig ega goda kunskaper äfven 
i latin samt grekiska och hebreiska språken.

§ 4. Stipendiaten utnämnes af Läroverkscollegiet; men i händelse vid utnämningen skulle 
visa sig någon betydligare meningsskiljaktighet, hänskjutes afgörandet till Biskopen i Strenguäs, 
eller, i händelse af Biskopssysslans ledighet eller förfall för innehafvaren, till Consistorium der- 
städes.

§ 5. Detta Stipendium får uppbäras tillsammans med annat, om synnerligt behof är för 
handen och fordringarne i öfrigt på ett framstående sätt af stipendiaten uppfyllas.

§ 6. Skulle något år stipendiet ej kunna utdelas, så lägges beloppet till förstärkningsfonden.
§ 7. Når förstärkningsfonden i Sparbanken uppgått till ett belopp af 1200 Rdr Rmt, 

uttagas och förräntas på bästa lagliga sätt deraf 1000 Rdr, då Stipendiet derpå följande år 
ökas till 100 Rdr årligen, och öfverlemnar jag till läroverkets collegium att,- när denna tidpunkt 
iuträftar, bestämma, om och i livad mon besparingarna å denna fond, hvilken derefter aldrig bör 
få falla under 200 Rdr, skola användas till förökande af stipendiifonden, i anseende till möjligen 



inträffande minskning af penninge-värdet, eller om deraf småningom bör bildas ett nytt stipendium 
lika stort med det förut varande, dervid jag endast uttrycker den önskan att i främsta rummet 
afseende bör fästas vid det först inrättade stipendiets upprätthållande vid ett belopp, som mot
svarar den hjelp jag åsyftat att bereda en yngling, som från Elementar läroverket öfvergår till 
Akademiska studier. Dresden den 13 Augusti 1861.

TH. ANNEKST EDT, 
Biskop i Strengnäs.»

Ofvannämda förstärkniiigsfond uppgick vid 1885 års slut till 1351 kr. 12 öre.

Bei'g'eiiscllöldska Stipendiet. »Emedan, genom Guds underbara skiekelse, jag i min sena 
ålderdom saknar egna barn, så förordnar och testamenterar jag härmed, efter moget öfvervägande 
och af fri vilja, att all egendom, som af mig vid dödsstunden efterlemnas, sedan min Christliga 
begrafning blifvit bekostad, skall på följande sätt delas och åtnjutas.

3. Till Carolinska högre elementarläroverket i Örebro öfverlemnas min salig mans porträtt 
samt Två Tusen kronor. Härmed förenas min önskan, att porträttet måtte erhålla ett rum'i 
Läroverkets högtidssal, att penningebeloppct måtte under namn af Bergenschöldska stipendiefonden 
åt Läroverket förvaras och genom utlåning mot säker inteckning eller på annat lämpligt sätt göras 
fruktbärande samt att den deraf blifvande ränta eller afkomst årligen efter Kektors och lärare- 
collegii bepröfvande tilldelas eu vid Läroverket, ej i lägre men väl i högre klass än fjerde, stu
derande yngling, som med afseende på behof i förening med flit och goda seder deraf anses vara 
fortjent; dervid yngling från Kräcklinge församling i Nerike, med dessa egenskaper, helst torde 
få bomma i åtanke.

Örebro den 29 Januari 1880.
HELENA BERGENSCHÖLD.»

BlOlllsiska Stipendiet. »Till Carolinska Elementar Läroverket i Örebro gifver jag här
medelst:

En Revers af — — — — å 562 Rdr 10 sk. Banco med derå från den 1 Mars 1850 
upplupen renta.

En Revers af — — — — å 150 Rdr Banco med renta från den 31 October 1849 och 
inteknad uti Gården 53 Söder.

På följande vilkor:
l:o. Den ärligen inflytande rentan jemte Capitalafbetalning insattes i Sparbanken fortfarande till 

dess Capitalet med tillagde rentor blifver 1000 Rdr B:co, då det uttages och förrentas mot 
full godkänd säkerhet uti intekning eller proprio borgen.

2:o. Den då inflytande rentan användes till Stipendier åt Tvenne behöfvande, flitige och ordent
lige ynglingar, hälst från Örebro- Stads församling, den ena å den Moderna, den andra 
å den Lärda Linien, under namn af Bromsiska Stipendium.

3:o. De 2:ne utväljas af SkolCollegiutn, søm för .Fondens säkra utlåning ansvarar.



6

4:o. Skulle någon af min Sliigt eller deras efterkommande vara i Läroverket, behöfvandc och 
mod lika godt vitsord, äge den företräde.

5:o. Till dess fonden uppgår till föreskrifne belopp gifvcr jag årligen 20 Rdr B:co att på ofvan 
upgifne sätt användas. Örebro den 1 Mars 1851.

JOH. CONR. BROMS.»
Sigill.

Donation N:o 2.
»Då min gåfva till Carolinska Läroverket i Örebro genom — — — — inbetalning af Re

versen med uplupne rentor nu uppnått det bestämda Capitalet 1000 Rdr B:co, gifvcr jag härmed 
ytterligare en intccknad Ilevers å 300 Rdr B:co, som hos nuvarande Gäldenären bör innestå, så 
länge han det önskar och ordentligt betalar rentan, samt Contant 33 Rdr 16 sk. B:co, utgörande 
hela Donationen 2000 Rdr Riksmynt, kommande de bestämde 2:ne Stipendier, att nästa år och 
och tills vidare, utaf den inflytande rentan utgå med 50 Rdr Rmt hvardera, och, på det att denna 
summa uti en framtid ej må blifva för obetydlig, förordnar jag: att hvad i renta inflyter öfver 
desse 100 Rdr Rmt, årligen uti Sparbanken insattes, tills summan uppgått till 500 Rdr Rmt, då 
den uttages och förrentas, samt hvarje Stipendium ökas till 60 Rdr. Af renteöfverskottet bildas 
sedan ånyo ett lika Capital, då hvarje Stipendium ökas till 70 Rdr och fortfar en sådan Capital 
och Stipendietillökning på samma sätt allt framgent. Örebro den 1 Mars 1856.

JOH. CONR. BROMS.»
Sigill.

Ofvannämda förstärkningsfond uppgick vid 1885 års slut till 1890 kr. 99 öre.

Carl Gustaf Hamiltons Stipendium. »Till ett stadigt varande minne efter min i llerra- 
nom afsomnade käre son, Carl Gustaf Hugo, som åtnjöt sin första undervisning i den Carolinska 
Skolan i Örebro, skänker jag härmed till denna Skola Rdr Ett Tusen Rem Hundra :(1500): Riks
mynt, hvaraf årliga räntan Rdr Sjuttio Fem Riksmynt skall, såsom Stipendium till hjelp under 
hans skolstudier, till någon vid nämnda Skola studerande obemedlad yngling utbetalas, emot föl
jande vilkor:

1:0. Detta Stipendium kallas Carl Gustaf Hamiltons Stipendium.
2:o. Det lemnas odeladt till en i Skolans fjerde class varande yngling, som genom Guds

fruktan, Flit och goda Seder, enligt Rectors och. Collegii Scolastici öfvertygelse, gjort sig deraf 
fortjent.

3:0. Samma yngling bibehåller detta Stipendium ända till dess han ifrån Skolan till 
Akademien dimitteras, dock under förbehåll, att han fortfarande visar sig derlill värdig.'

4;o. Om bland lika fortjente ynglingar någon finnes, som år född inom Boo församling, 
skall han ega företrädet till detta Stipendium. Boo den 8 April 1856.

H. HAMILTON.»

Casstl’Ömska Stipendiet. »1. Ifrån och med det i höst ingående läseåret skall vid Carol. 
Elementar-Läroverket i Örebro finnas ett Stipendium för en Studerande, hvilket allt framgent efter 
oss undertecknade skall bära namn af Casströmska Stipendium.
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2. Efter årsexamen i slutet af hvarje års vårtermin utnämner Läroverkets Collegium till 
Stipendiat en Studerande i någon af de tre högsta Classerna, hvilken deraf pröfvas värdig och 
fortjent till följe af sin flit, sin skicklighet, sina kunskaper och sitt uppförande, men utan afse- 
entle på bildningslinea, bättre eller ringare lefnadsvilkor, börd eller födelseort.

3. Såvida den utnämnde fortfarande gör sig dertill värdig, kan Collegium bibehålla honom 
som Stipendiat år efter år, så länge han fortsätter begagnandet af undervisningen vid Läroverket 
och. jemväl, om han till Universitetet afgår, under första året af hans vistelse derstädes.

4. Stipendium kommer att utgöras af högsta lagliga ränta af ett Capital, stort Ettuscude 
(1000) Riksdaler Banco, om hvars utgående ur den längst lefvande Makans bo efter begges vår 
död vi i dag upprättat och låtit bevittna samt till Läroverkets H. H. Rector öfverlemnats ett 
lagligt Testamente.

5. Skulle Försynen behaga välsigna våra återstående dagar med välstånd och inga vidare 
känbara förluster förminska vår egendom, så är vår afsigt att redan under begges eller enderns 
återstående lifstid aflemna det i Mom. 4 nämnda Capitalet jemte .fulla sex procents ränta, räknad 
från slutet af nästföregående Maji månad, åt Carolinska Läroverkets H. H. Rector, i hvilken hän
delse Testamentet naturligtvis förfaller; och forbinde vi oss i sådant fall att om detta vårt eller 
enderas beslut så tidigt underrätta bemälde TI. Rector, att han kan hafva tillfälle att under samma 
ansvarighet för denna, som för Läroverkets öfriga fonder, heldst mot första inteckning i brandför- 
säkrad Stadsegendom eller i fast egendom på landpt, göra Capitalet fruktbärande.

6. Tilldess Carolinska Läroverket, under vår lifstid eller efter vår död, kommer i besittning 
af de Ettusende Riksdaler B:co, som vi vilje detsamma tillskynda, forbinde vi oss att årligen, så- 
länge vi begge eller endera af oss lefver, från och med nästkommande år 1855, före slutet af 
Maji månad, låta komma Läroverkets IL Rector tillhanda en Summa, stor Banco Riksdr Sextio 
(60), att såsom Stipendium på ofvanskrifue sätt och vilkor låta oafkortade komma en vid Caro
linska Läroverket. Studerande yngling till godo.

Sålunda vara vår bestämda vilja och orubbliga förbindelse bekräfte vi här i tillkallade 
vittnens närvaro med egenhändigt undertecknande af våra Namn och undersättande af våra sig
neter, hvilket skedde i Örebro den 18 Augusti 1854.

N. THEOD. CASSTRÖM, GUSTAFVA M. TH. CASSTRÖM,
f. <1. Conrect. Sch. Carol, utn. Kyrkoh. i Sköldinge. född FAIILSTÉN.»

Sigill. Sigill.

En gåf'va från en läroverkets vän. «Till högre elementarläroverket i Örebro öfver- 
lemnas härmed ett kapital, stort Ett tusen (1000) kronor, som vårdas och förräntas på samma 
sätt och under samma ansvar som läroverkets öfriga stipendiefonder.

Den årliga räntan utdelas af läroverkskollegiet vid vårterminens slut till en flitig, sedig och 
hehöf vande yngling under namn af «en gåfoa från en läroverkets vän». Stipendiet må kunna bi
behållas, så länge stipendiaten fortsätter sina studier vid läroverket, och innehafvas till samman 
med annat, stipendium. Orebro den 1 Juni 1877.

A gifvarens vägnar:
LARS PHRAGMÉN.»
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Erland llei'Iéns Stipendium. »Såsom ett fortfarande minne af den pligttrogne, af sina 
lärjungar varmt älskade, läraren, den trofaste kamraten och tillitsfulle vännen, adjunkten vid Öre
bro Elementarläroverk D:r Erland Herlén, hvilken med ^öden afgick den 24 Februari 1871, öfver- 

lemnas härmed till Karolinska högre Elementarläroverket i Örebro ett genom bidrag från den 
aflidnes lärjungar, kamrater och många minnesgoda vänner insamladt kapital af Ettuscnfemhundra 
(1500) kronor att under namn af Erland Ilerléns stipendiefond på öfligt sätt förvaltas och 
redovisas.

Den upplupna räntan utdelas hvarje år vid vårterminens afslutning till en yngling inom läro
verkets afgångsafdelning. .

Stipendiaten utses genom öppen omröstning af lärjungarne sjelfva inom afgångsafdelningeu, 
i klassföreståndarens närvaro. De röstande böra dervid, jemtc flit och goda seder, i f rämsta rum
met fästa afseende vid ett på afdelningen utöfvadt välgörande inflytande såsom en god kamrat, i 
detta ords ädlaste betydelse.

Erhåller vid första omröstningen ingen fullt lialfva antalet af de afgifna rösterna, anställes 
ny omröstning mellan de två, som undfått största antalet röster, och må i händelse, af lika röste
tal, så väl vid bestämmande af hvilka som vid ny omröstning få i fråga komma, som vid slutliga 
afgörandet, lottning fälla utslaget.

I händelse afgångsexamen afslutas, innan kollegiesammanträdena vid vårterminens slut börjat, 
anställes denna omröstning dagen efter afgångsexamens slut; eljest omedelbart före iärarekollegi- 
ernas början.

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

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

Örebro i Maj 1874.
På de bidragandes vägnar:

P. A. WIKANDER.»

Fredrik Cassels Stipendium. »Till Schola Carolina i Örebro öfverlemnar jag härjemte 
Tvåhundra (200) Riksdaler Banco, att under nedanstående villkor användas till ett Stipendium åt 
en för Flit, Berömligt Uppförande och. Sedlighet utmärkt Gosse inom Tredje (3:dje) Classen 
af Lärdoms Scholan.

§ 1. Stipendiet utgår under namn af: Fredric Cassels Stipendium, och såsom ett minne till 
detta Läroverk af denne Min Ömt Älskade Son.

§ 2. Capitalet förvaltas och förräntas genom Collegii Scholastici benägna försorg, och år
liga räntan häraf utdelas till ofvansagde ändamål, efter Collegii Scholastici profiling, på öfligt sätt 
vid slutet af hvarje vårtermin.

§ 3. Skulle Skolans nu varande organisation blifva förändrad, tilldelas Stipendiet på samma 
sätt någon Gosse med ofvansagde egenskaper och af en Alder om Tretton (13) eller Fjorton 
(14) år.
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§ 4. På det Stipendiet till sitt fulla framtida belopp redan nästkommande År måtte kunna 
utdelas, bifogar jag härjemte särskildt ränta från sistlidne första Juni till dato med Ätta (8) Riks
daler 24 sk. Riksgäld.

§ 5. Detta Stipendium utdelas blott för ett Är i sender, Collegium Scliolasticum dock obe
taget bortgifva detsamma åt samma Gosse längre tid, så vida intet af ofvannämde vilkor hindrar, 
och ingen mera fortjent finnes. Örebro den 19 December 1848.

MATHILDA CASSEL, 
född BJÖRKENSTAM.» 

Sigill.

Graflnianska Stipendiet. »Jag undertecknad förordnar hännedelst, att efter min död skola 
Tvåtusende Riksdaler Bancomynt utur mitt bo uttagas och lemnas till Consistorium i Strengnäs, 
för att under dess förvaltning och på dess ansvar emot inteckning i någon fullgod fastighet för
räntas och räntan årligen användas till understöd för behöfvande, vid Gymnasium och Skolorna i 
Stiftet Studerande, Ynglingar, som med goda anlag för studier förena ett godt uppförande, hälst 
söner af dem, som vid Gymnasium, och Skolorna Tjenstemän varit. Hvil ka medel fördelas på 
det sätt, att eu tredjedel tillfaller studerande vid Gymnasium och två tredjedelar fördelas till lika 
belopp mellan Trivial-Skolorna i Strengnäs, Nyköping och Örebro. Valet af ynglingar och sättet 
för medlens utdelning öfverlemnas Vederbörande Lärare att bestämma. Strengnäs den 15 Julii 
1825.

HANS GRAFFMAN.»
(L. S.)

»Till ett vedermäle af den undersåtliga glädje, med hvilken jag deltager i de allmänna fröjde- 
betygelserna öfver H. K. H. Arf-Furstens Carl Ludvig Eugénes lyckliga födelse, förklaras härme
delst, att mitt, under den 15 Julii 1825, till förmån för Gymnasium och Skolorna i detta Stift, 
gjorda Testamentariska Förordnande genast kommer att sättas i verkställighet, på det sätt, att 
det donerade Capitalet, stort Tvåtusende (2000) Rdr B:co, kommer att ifrån denna dag blifva 
räntebärande såsom StipendiFfond för Studerande vid bemäldta Läroverk. Skolande denna Summa 
till M. V. Consistorii vård, under redovisning af Rectorerne vid Läroverken, af mig ofördröjeligen 
öfverlemnas.

Såsom ytterligare bestämningar vid verkställandet af ofvanberörde Disposition tilläggas föl
jande stadganden: 1:0. — — — —

2:o. Vid hvardera Trivial-Skolan i Strengnäs, Nyköping och Örebro, nämnas ock 2:ne Sti
pendiater, af hvilka hvarje årligen uppbära Tretton (13) Rdr 16 Sk:r B:co, eller Sex (6) Rdr 32 
Sk:r B:co för Terminen. Om bland discentes uti Strengnäs Lärdoms- eller Apologist-Skola någon, 
för lyckliga anlag, flit och goda seder välkänd, skulle vara född i Strengnäs Stads eller Lands- 
Församling, bör en sådan framför andra till ett rum i detta Stipendium hafva företräde.

3:0. På förslag till dessa stipendier uppföras, af Ledamöterna uti Collegium vid hvardera 
af ofvannämnde Läroverk, 3:ne behöfvande och skicklige Ynglingar; hvilket förslag af vederbö
rande Rector insändas till V. Consistorium, hvarefter Jag, under min lifstid, bland de föreslagne 
utnämner en Stipendiat, hvilken åtnjuter detta Stipendium så länge han vid Läroverket förblifver, 
med mindre han genom försumlighet i sina Studier, eller osedlighet gör sig detsamma ovärdig.

2
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Efter min död verkställes utnämningen i öfverensstämmelse med hvad Testamentet härom 
utstakar, äfvensom, livad derutinnan då kan befinnas obestämdt, till V. Cousistorii bcpröfvande och 
bestämning öfverlemnas. Strengnäs den 24 Maji 1826.

HANS GRAFFMAN.»
(L. S.)

Gravanderska Stipendiet. »Vi underskrifne Äkta Makar forklare härigenom, att vi med 
berådt mod och af fri vilja gifve 666 Rdr och 32 skillingar Banco Sedlar att utgå efter begges 
vår död ntaf vårt Bo, sedan den af oss sist lefvandes Sterbhus blifvit utreddt, och att Årsräntan 
deraf skall användas till tvenne Stipendier åt fattiga, välartade Borgaresöner, födda hårstädes, 
och som äro välartade, dygdiga och flitiga, samt bivista undervisningen uti Schola Carolina. Vi 
förbehålle oss att med det snaraste lemna en ordentlig och fullständig föreskrift om detta Stipendium, 
och att emot det nu lofvade Testaments-Reglcmentet få utbyta denna Försäkringssedel om Gåfvan.

Örebro den 10 Junii 1844.
P. O. GRAVANDER.

Sigill.
HELENA CHARLOTTA GRAVANDER, 

född TROLLE.»
Sigill.

Grefviniiaii Kallings, född Bonde, donationsmedel. »Såsom ett minne af vår afiidna 
kära moder, Grefvinnan Amelie Kalling, född Bonde, och på det att hennes årliga gåfva, som 
under benämning af de Arctophylaciska medlen vid hvarje vårtermins slut såsom premium utdela
des till en fortjent yngling vid Carolinska Elementarläroverket i Örebro, allt framgent måtte komma 
att utgå, ölverlemna vi undertecknade härmed till nämnda läroverk en summa af Femhundra (500) 
Riksdaler Riksmynt, på följande vilkor:

Räntan på förenämnda capital, hvilket med fullgod säkerhet bör göras fruktbärande med 
högsta möjliga afkastning, skall vid hvarje vårtermins slut under benämning: «Grefvinnan Kallings, 
född. Bonde, donationsmedel» tilldelas en fortjent yngling, hvarvid dock vid lika förtjenster före
trädet bör lemnas åt en yngling från Ringkarleby eller Glanshammars socken.

Myrö den 25 Maj 1871.
PEHR KALLING. HJALMAR ULF KALLING.»

Sigill. Sigill.

II. II. Gyilailderska stipendiet. Utdrag ur förre handlanden lians Henrik Gyllanders 
testamente.

»12:o). Högre allmänna läroverket eller så kallade Karolinska skolan här i Örebro bekommer 
för utlåning Femtusen (5000) 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 första (1) rummet företrädet, som med mig räkna, 
slägtskap, och i andra (2) rummet de, som äro från förutnämnde Edsbergs socken, och böra såväl de 
af dem, som andra härför berättigade ynglingar, hvilka, uppfyllande nämnda fordringarne rörande 
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flit med mera, i ekonomiskt afseende af dessa stipendier äro mest i behof, deraf komma i åt
njutande.

Örebro den 16 Maj 1881.
HANS HENRIK GYLLANDER.»

Sigill.

J. W. Gylhllltlerska Stipendiet. «För att bilda ett varaktigt minne efter allidne Hand
landen J. W. Gyllandcr samt på samma gång i någon mån gagna det läroverk, där ban erhöll 
sin första undervisning, och sönerna af det samhälle, i hvilket han tillbringat sitt verksamma lif, 
donera vi undertecknade, Handlanden J. W. Gyllanders dödsbodelegare, härmed till Karolinska 
Högre Elementarläroverket i Orebro en summa stor Fem Tusen (5,000) Kronor, skolande dessa medel 
för evärdlig tid utgöra en stipendiefond, som enligt nedanstående bestämmelser förvaltas och användes: 

l:o. Kapitalet ställes under samma vård och ansvar som läroverkets öfriga stipendiemedcl. 
2:o. Den årliga räntan utdelas hvarje vårexamen med hälften hvardera till tvänne behöf- 

vande, i Örebro stad födde samt för godt uppförande, flit och goda kunskaper kände ynglingar 
inom någon af läroverkets tvänne högsta klasser (sjätte och sjunde). Stipendiaterna utses af läro
verkskollegiet.

3:0. I brist på i Örebro födde ynglingar, som fylla de stadgade vilkoren, äge Kollegiet 
utse stipendiater bland läroverkets inom Närike — och i första rummet i Edsbärgs församling — 
födde lärjungar.

4:o. Béhöfvande slägtingar, som i öfrigt äro lika berättigade, äge företräde.
5:o. Stipendierna, som benämnas J, W. Gyllanders stipendier, ma behållas under stipen

diaternas hela studietid vid läroverket, såvida de fortfarande visa sig deraf förtjänte.
Örebro den 5 Augusti 1876.
AUGUSTA GYLLANDER. ADOLF GYLLANDER. GUSTAF GYLLANDER.

AMALIA GYLLANDER
Geuoin 0. Flodin, Förmyndare.»

Gymnastiksstipendiet. Denna fond är fortfarande under bildning och uppgick vid 1885 
års slut till 253 kr. 72 öre.

Hallinanska Stipendiet. »Undertecknad och flere af dess Förfäder hafva vid Trivial-Schola, 
numera Elementar Läroverk benämnda, i Örebro såsom ynglingar njutit undervisning och seder
mera såsom Lärare dervid i många år tjenstgjort; till minne hvaraf detsamma härmed contant 
doneras: Ettusen Riksdaler Riksmynt, hvaraf årligen Räntan således användes:

1:0. Såsom Stipendier undfå årligen vid offentlig examen tvenne i de högsta Classerna 
der studerande, dygdige, kunnige och behöfvande ynglingar hälften hvardera af räntan; och äga 
de äfven åtnjuta detta Stipendium första året under deras studiers flitiget fortsättning vid Acade
mic till inköp af böcker m. m.

2:0. Ynglingar af Testators slägt eller födde i Örebro stad, Sköllersta och Axbergs 
Pastorater, äga till dessa medel företrädesrätt och sker deras utnämning af Inspector Scholæ 
och Collegium Scholasticum.
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3:o. Första årets Interesse förbehålles odeladt åt vid detta Läroverk studerande flitige, väl
kände och tneddellöse ynglingen Johan Gust: Fromhold Hallman.

4:o. Till Herr Rector Scholæ Riddaren af Kongl. Nordstjerne Orden Mag:r Otto J. 
Gumælius aflemnas denna Donations Handling, jemte Summan Ettusen Riksdaler Riksmynt att 
emot säkerhet och Ränta utlånas, liksom öfrige Läroverkets medel, förvaltas och redovisas; och så 
allt framgent af dess blifvande Föreståndare.

5:o. Genom denna Donation upphäfves och återtages den år 1842 den 14 Junii gjorda 
testamentariska Disposition till Stipendier af 500 Rdr Banco, hvilken eljest efter uudertecknads 
dödliga frånfälle utur dess Sterbhus skolat utgå. Sköllersta Prgd den 17 Maji 1856.

G. A. HALLMAN,
Prost och Kyrkoherde. L. af K. W. 0.» 

Sigill.

llallqvistska Stipendiets »Sedan min, den 23 April 1860 gjorda, »Stiftelse till understöd 
vid fattiga, i Örebro Län födda Barns uppfostran, till grundläggning af deras uppkomst och berg- 
ning i den mognare åldern och till bidrag vid deras försörjning på ålderdomen, samt till bildande 
af Stipendier till förmon för den Studerande Ungdomen vid det Caroliiiska högre Elementarläro
verket i Örebro», genom vägran af Örebro Läns Allmänna Fattigvårdsstyrelse att deltaga i dess 
förvaltning m. in. och af Örebro Läns Landsting att inträda i Allmänna Fattigvårdsstyrelsens ställe, 
samt slutligen genom af Carolinska Läroverkets Collegium, den 15 December 1863 fattadt, genom 
Läroverkets Rector mig tneddeladt beslut, att endast förvalta de Tretusen Riksdaler Riksmynt, som 
Läroverkets Stipendii Cassa, till följe af mina, den 22 April 1863 uti sjelfva Stiftelse-urkunden 
gjorda ändringar och tillägg, redan emottagit, numera är till sin hufvudsakligaste del tillintetgjord, 
får jag ur de ofvannämnda handlingarne här meddela följande utdrag, rörande stipendierna till 
Carolinska högre Elementarläroverket i Örebro:

Utdrag ur Stiftelse-urkunden af den 23 April I860: § 3 3:o.............
»De tre först bildade Stipendierna komma att alltid tillhöra det Carolinska högre elementar

läroverket i Örebro och besättas på vanligt sätt utan af seende på behof, eller födelseort; dock 
önskar jag, att den mest behöfoande föredrages, om han är jemngod med sina öfriga medföre- 
slagna. Ett af dessa tre Stipendier delas i tvenne lika delar, så att derigenom tvenne större och 
tvenne mindre Stipendier uppkomma».

Utdrag ur tillägg och ändringar i Stiftelse-urkunden af den 23 April 1860, gjorda dea 22 
April 1863 af undertecknad:

»Lo. Tretusende (3000) Riksdaler Riksmynt, såsom Fond för de trenne Stipendier, som i 
Stiftelse-urkunden äro bestämda för det högre elementarläroverket i Örebro, öfverlemnas nu, dels i 
Reverser, dels Contant jemte 6 procents årlig renta derå ifrån den 1 Junii 1862 till Läroverkets 
Stipendii-Cassa, förvaltas och redovisas af dess Rektor och Lärarecollegium på samma sätt, som 
dess öfriga Stipendii Fonder och ökas från Stiftelsens Reservfond hvarje gång med Etthundrade 
Femtio Rdr Rmt, så att tio (10) år förflyta mellan tvenne sucessiva tillökningar. Den första till
ökningen sker tio år efter det första Stipendiets utgående till ett fattigt barn». Som genom sjelfva 
Stiftelsens tillintetgörande äfven dess Reservfond försvunnit, lemnas nu, såsom ny Reservfond för 
Läroverksstipendiernas tillväxande, en Revers å Trehundra (300) Rdr Rmt, som amorteras på det 
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sätt, som sjelfva reversen utvisar. Denna fond förvaltas för öfrigt på bästa och säkraste sätt och 
då den genom sina rentor vuxit till 450 Rdr, eller deröfver, ökas derifrån den egentliga Stipendii- 
Fonden med 150 Rdr Rmt och på samma sätt allt framgent

Örebro den 30 Januari 1864.
J. HALLQ.UIST, 

Adjunkt vid Läroverket i Örebro.» 

Sigill.

Ofvannämda reservfond uppgick vid 1885 års slut till 762 kronor 11 öre.

II. K. Höghet Arfprinsens, Hertigens af Nerike, Eugen Napoleon Nicolai Stipen
dium. »Till Eforus i Strengnäs Stift, Biskopen och Kommendören A. T. Strömberg.

Med anledning af H. K. H. Hertigens af Nerike den 26:e Januari innevarande år med heder 
aflagda mogenhetsexamen, skänker Jag till Örebro Högre Elementarläroverk Fyratusen (4000) kronor, 
af hvilkas årliga ränteafkastuing ett stipendium bör tilldelas en yngling, som der med maturitets- 
examen fullbordat sina studier samt är medellös, flitig och framstående såväl genom sitt uppfö
rande som kunskaper. Om de närmare bestämmelser, hvartill denna gåfva kan gifva anledning, 
inväntar Jag ett till Mitt godkännande från Eder inlemnadt förslag.

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

Stockholms slott den 26 Januari 1884.
OSCAR.»

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

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

stipendiefond vid Örebro högre allmänna läroverk.
§ 1. Den af Hans Majestät Konung Oscar II till minne af H. K. H. Hertigens af Nerike 

den 26 Januari 1884 aflagda mogenhetsexamen nådigst skänkta stipendiefond, utgörande ett kapi
tal stort fyratusen kronor, upptages tillika med de i § 5 angifna besparingar i läroverkets räken
skaper under titel: Hans Kongl. Höghet Arfprinsens, Hertigens af Nerike, Eugen Napoleon 
Nicolai stipendiefond samt förvaltas och redovisas på samma sätt och under samma ansvar som 
läroverkets öfriga stipendiemedel.

§ 2. För att bland läroverkets lärjungar bibehålla minnet af ofvan omförmälte dag skall 
med uttryckligt tillkännagifvande af detta syfte årliga räntan å kapitalet, beräknad efter 5 för 
100, tilldelas en yngling, som samma år med mogenhetsexamen af slutat sina studier vid läro
verket samt är obemedlad, flitig och framstående så väl i uppförande som i kunskaper.

§ 3. Stipendiat utses af läroverkets rektor och de lärare, som deltaga i bedömandet af 
afgångsprofven, egande, i händelse rösterna falla lika för två eller flere lärjungar, rektor utslags- 
rösten. Stipendiet utdelas vid årsexamen, så framt mogenhetspröfningarna vid läroverket då äro 
afslutade, men eljest omedelbart efter det den utsedde stipendiaten blifvit mogen förklarad, och 
bör i denna händelse tillkännagifvande härom med uppgift å stipendiatens namn meddelas ung
domen vid nästa offentliga examen.
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§ 4. Stipendiet utdelas första gången vårterminen 1884, och har 11. M. Konungen dertill 
särskildt nådigst anslagit två hundra kronor.

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

§ 6. Räntan efter 5 för 100 å hvar och en af de enligt § 5 bildade nya stipendiefonderna 
tilldelas en lärjunge, tillhörande läroverkets fyra högsta årsafdelningar, som i öfrigl uppfyller be
stämmelserna i § 2. Stipendiaterna utses af lärarekollegiet, och får sådant stipendium iuuehafvas 
af lärjunge, intilldes han från läroverket afgår, så framt han fortfarande gör sig deraf fortjent.

§ 7. Skulle mot förmodan något år inträffa, att vid utseende af afgångsstipendiat ingen 
skulle anses fullt uppfylla de i § 2 bestämda vilkor, eller att den vederbörligen utsedde skulle 
underkännas i den muntliga afgångsexamen, lägges stipendiebcloppct till den i § 5 omnämda till- 
ökningsfonden. Strengnäs den 12 Februari 1884. TH. STRÖMBERG,

Eforus.

Gillas
OSCAR.»

Ofvannämda förstärkningsfond uppgick vid 1885 års slut till 105 kr. 80 öre.

Hugo Montgoilicry-Cederlliellliska Stipendiet. »För att bevisa min aktning och tack
samhet för det Carolinska Elementar Läroverket i Örebro, der min äldste son, efter fullständigt 
genomgången lärokurs, nu aflagt utgångs-examen till Universitetet, får jag härmed till sagde läro
verk öfverlemna en Mälare-Provinsernas Hypotheks Förenings Obligation Litt. B. N:o 23 å Ett 
Tusen Rdr Rmt löpande med 5 procents ränta och åtföljd af räntecoupons från d. 15 December 
d. å., skolande dessa medel, som böra förvaltas på samma sätt och under samma ansvar, som 
läroverkets öfriga stipendiemedel, utgöra fond för ett stipendium åt en studerande vid läroverket 
och förordnar jag derom så som följer:

§ 1. Stipendiet skall kallas Hugo Montgomery Cederhielms Stipendium och utdelas vid slu
tet af hvarje vår-termin, från och med våren 1870 med, tillsvidare, Femtio Rdr Rksmt hvarje år.

S 2. De räntemedel, som under de fyra åren från och med den 15 Mars 1865 till och 
med den 15 Mars 1869, inflyta, eller tillsammans Tvåhundra Rdr Rksmt skola, i mån af deras 
ingående insättas i sparbank eller på annat sätt förräntas för att genom ränta på ränta bilda en 
Förstärknings Fond. Till denna förstärkningsfond lägges jemväl årligen hvad som i ränta af Sti
pendiefonden möjligen kan komma att öfverskjuta Femtio Rdr Rksmt. När förstärkningsfonden 
växt till ett belopp af Ett Tusen Tvåhundra Rdr Rksmt tages deraf Ett Tusen Rdr och lägges 
till stipendiefonden för att öka stipendiets belopp till Etthundra Rdr Rksmt årligen, llvarefter 
med återstående Tvåhundra Rdr och möjliga ränteöfverskott forfares på samma sätt som med 
ursprungliga förstärkningsfonden är föreskrifvet.
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§ 3. Stipendiet, som blir ett af gångsstipendium, tilldelas en för flit, goda seder och fram
gång i studier välkänd yngling sedan han, efter vid läroverket fullbordad, studii-kurs, aflaggt 
utg&ngsexamen till Universitetet. Stipendiaten utnämnes af Läroverks-Collegiet.

§ 4. Detta Stipendium får uppbäras tillsammans med annat.
§ 5. Skulle något år stipendiet ej kunna utdelas, läggcs beloppet till förstärkningsfonden. 
Segersjö den 2 Juni 1865.

ROB. MONTGOMERY-CEDERIIIELM.»

Ofvannämda förstärkningsfond uppgick vid 1885 års slut till 702 kr. 49 öre.

Hugo' Schoultz Stipendier. »Till minne af min älskade son Carl Hugo Julius Schoultz, 

som, under det lian i härvarande Carolinska Skola begagnade undervisningen, till min stora sorg 
bortrycktes af döden vid 12 års ålder, öfverlemnar jag härjemte åt Carolinska Elementarläroverket 
i goda skuldebref en summa af Femtusen (5,000) Riksdaler riksgäldsmynt såsom gåfva att an
vändas på sätt Iiär nedan föreskrifves.

1:0. Ä skuldebrefven allemnas på läroverkets vägnar qvitto af Rektor, hvilken, liksom ock 
hans alla efterträdare, bör dessa medel, gemensamt och i likhet med läroverkets öfriga kontanta 
tillgångar, förvalta och i laglig ordning redovisa.

2:o. Den donerade summan, 5,000 Rdr Rgs, skall i everldliga tider utgöra ett rentebärande 
kapital, som utlånas mot fullgod säkerhet och, så vidt sig göra låter mot högsta lagliga renta, 
hvilken, så länge jag lefver eller till dess jag annorlunda förordnar, bör af Rektor årligen, straxt 
efter December månads slut, mig tillställas, enligt nppgifven adress, ehvar jag inom fäderneslandet 
vistas; men den renta, som vid min död kan vara upplupen och ej förfallen och den som seder
mera i alla tider upplöper, blir, liksom sjelfva kapitalet, Carolinska läroverkets egendom, under 
följande vilkor:

3:o. Ofvanberördn renta skall, så snart den till läroverket ingår, årligen i alla tider, an
vändas till underhåll och uppfostran in. ra. för tvänne (2:ne) studerande af nämnda läroverk under 
namn af Ilugo Schoultz Stipendier.

Och som denna gåfva, såsom hufvudsak, åsyftar både att rädda värnlösa eller fattiga men 
välartade gossar från fördert och att åt mera framstående goda naturliga aidag gifva en tidig och 
ändamålsenlig riktning, så skola ock stipendiaterne i främsta rummet utses ibland de sednast vid 
läroverket inskrifne lärjungar och de äldre först då komma i beräkning, när tjenliga subjekter 
ibland de yngste eller yngre saknas, dock alltid under iakttagande, att företrädesvis de utnäm
nas, som befinna sig i största behof, men derjemte gifvä godt hopp om sig genom utmärktare 
natursgåfvor, ett märkbart eller alfvarligt bemödande att utbilda dem, sant genom ett sedligt 
uppförande och bör ovilkorligt en af dem tillhöra den klass af barn, som hafva det missödet 
att sakna en fader, hvilken lagen såsom sådan erkänner, det är barn af s. k. oäkta börd, hvil- 
kas oförvållade värnlöshet jag till en del har för afsigt att i min mon söka afhjelpn.

4:0. Skulle någon gång ibland den här vid läroverket studerande ungdomen saknas en gosse 
idler yngling med lofvande anlag och derjemte vanlottad i afseendc på födseln, såsom det i nyss- 
föregående punkt om den ena stipendiaten sliges, så eger den, hvilken utnämningsrätten tillkommer, 
att göra sig underrättad huruvida en sådan vanlottad, gosse möjligen finnes i Örebro Stads Folk
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skola, eller om äfven der skidle vara brist på sådane stackars barn, i Örebro län och företrä
desvis i Örebro stad, samt låta den sålunda funne i (Jarolinska läroverket intagas och honom 
till stipendiat utnämna. För den tid, som detta stipendierum tilläfventyrs kan komma att blifva 
ledigt, reserveras rentemedlen åt den stipendiat, som efter längre eller kortare tid såsom kompe
tent till detsamma varder utsedd. Se vidare ll:te punkten.

5:o. Stipendiaterne utnämnas af en enda bland de ordinarie lärarne vid läroverket, dock 
efter lärarekollegiets hörande, hvars mening han likväl ej är förbunden att vid utnämningen 
följa; och emedan jag hyser oinskränkt förtroende till (Jarolinska läroverkets n. v. Rektor, hvil
ken också hade min aflidne son under sin vård, så anmodar jag honom, Herr Rektorn och Rid
daren af Nordstjerneorden 0. J. Gumcelius att för sin lifstid åtaga sig det ansvarsfulla besvä.- 
ret att utse stipendiaterne och att serskildt med omsorg vaka öfver dessas förhållande oeh leda 
dem med faderlig ömhet, vårdnad och alfvar.

6:0. Herr Rektor Gumcelius utser bland de ordinarie lärarne vid läroverket en till sin 
efterträdare med samma rättigheter och skyldigheter, som jag genom denna stipendieförfattning 
nu åt honom öfverlåter; börande den utsedde efterträdaren i sin ordning bland de ordinarie 
medlärame utse en efterträdare åt sig och så allt framgent under tidernas lopp, och vågar jag 
hoppas att ingen imdandrager sig ett sådant förtroende.

7:0. Skulle någon gång så inträffa, att den lärare, som har befattning med stipendiaternes 
utnämnande m. m., dör eller skiljes från läroverket, utan att hafva nämnt sin efterträdare i detta 
hänseende, då vare det åt lärarekollegiet öfverlåtet att ofördröjligen bland vederbörande utse en 
annan i den afgångnes ställe.

8:o. Stipendiaterne sjelfva ega icke att af Rektor eller den som läroverkets medel förvaltar 
uttaga och qvittera stipendiemedlen, utan sker detta årligen af den, som har utnämningsrätten, 
antingen denne sjelf är Rektor eller icke, och användas medlen af honom efter bästa samvete 
till stipendiaternes föda, kläder, böcker, undervisning m. m. intilldess han anser dem sjelfve kunna 
medlen till deras nytta förvalta, och insättas de medel, som möjligtvis icke behöfvas för året, i 
någon sparbank eller dylik inrättning för stipendiatens framtida behof, eller, om han dör eller för
verkar stipendierätten, till fondens förökande.

9:0. Motsvarar stipendiat de om honom hysta förhoppningar, bibehålies han vid stipendiet, 
så länge han begagnar undervisningen vid härvarande (Jarolinska läroverk och kan äfven af den, 
som har utnämningsrätten vid stipendiet bibehållas något längre, neml. om han vid universitetet 
blifver student och sig der under terminerna uppehåller, i ett, två eller tre år, — om han öf- 
vergår till en tillämpning s-skola, i ett å två år, och likaså i ett eller två år om han ingår på 
ett eller annat sätt i näringarne, der det blir för honom nödvändigt att i början erlägga, be
talning.

10;o. Sviker stipendiat i ett eller annat hänseende de om honom hysta förhoppningar, ege 
den lärare, som utnämningsrätten tillkommer, att, efter lärarekollegiets hörande, efter meddelande 
varningar, der sådane lämplige finnas, och i sådant fall, efter ett års pröfvotid och så vida sti
pendiaten då icke finnes förbättrad, honom från stipendiet skilja och en annan på föreskrifvet 
sätt utnämna.

ll:o. Skulle under (2:ne) tvänne års förlopp eller ledighet intet fullt tjenligt subjekt för 
det stipendierum, som i sista momentet af 3:dje punkten äfvensom i 4:de punkten omnämnes,
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finnas, .så lean vederbörande låta en välartad gosse eller yngling, i den ordning 3:dje punkten 
bestämmer, om han, ehuru ej utrustad med lyckligare anlag för studier, är fattig, flitig och utan 
laglig fader, komma i åtnjutande af räntemedlen interimsvis för ett eller annat år, dock så, att 
stipendiet, så snart man finner en i allo kompetent, öfvergår till denna, tillika med de under 
ledigheten besparade rentemedlen, hvilka för en blifvande stipendiats räkning, genom insättning 
i sparbank alltid från den stund, de utfalla, böra göras rentebärande.

12:o. Af denna stipendieförfattning skall originalet, alltid vara i förvar hos Carolinska läro
verkets Rektor eller hos den, som möjligen i hans ställe, framdeles kommer att handhafva läro
verkets handlingar och ekonomi, och bör, genom hans försorg, alltid en bestyrkt afskrift till efter
rättelse öfverlemnas åt den lärarekollegiets ledamot, som får sig uppdraget att utöfva utnämnings 
rätten; och anhåller jag serskildt hos Hr Rektor Gumælius, det han ville, till yttermera säkerhet 
låta denna författning i Lärarekollegiets protokoll ordagrant intagas, samt vid den först afgående 
redovisning för förvaltningen af denna gåfva, äfven låta en styrkt afskrift häraf komma veder
börande kontrollerande verk tillhanda.

Sådan är min önskan och vilja, hvilken, såsom jag hoppas allt framgent skall af samvets- 
ömme män, som med dessa stipendier erhålla befattning, varda på det noggrannaste efterkommen. 
Dock fäster jag vid denna stipendieförfattning det vilkor, att om jag skulle finna mig böjd att 
sjelf utnämna en af stipendiaterne, ett sådant mitt utnämnande må respekteras och den jag ut
nämner icke heller skiljas från stipendiet med mindre han genom ett fortsatt lastbart lefverne 
eller uppenbar ovilja och liknöjdhet, efter erhållne varningar oeh ett års pröfvotid, visar sig ovär
dig den hjelp jag velat bereda honom.

Till yttermera visso har jag denna stipendieförfattning i vittnens närvaro egenhändigt under- 
skrifvit. Örebro den 12 September 1854.

HELEN SJÖBERG.»
Sigill.

»Undertecknad förklarar härmed min yttersta vilja vara, att vid min död skall med min efter- 
lemnade egendom förhållas på sätt jag nu härigenom förordnar, nemligen:

2:o. Till högre allmänna läroverket i Örebro gifver jag Tre Tusen (3000) kronor, att användas 
på samma sätt som blifvit bestämdt angående de af mig förut till samma läroverk donerade 
fem tusen kronor.

Strengnäs den 10 Juni 1884.
HELENA SJÖBERG.»

Kungliga Afgangsslipeildiet. (Stort 100 Rdr.) Donationen, ursprungligen gjord af H. 
M. Konung Karl XIV Johan, har fortfarande utgått under D. M. Konungarne Oskar I:s oeh Carl 
XV:s, liksom den ock blifvit nådigst beviljad att. utgå under vår nu regerande Konungs tid.

Leijouska Premiet. År 1869 den 27 November lyftades för Karolinska Elementarlärover
kets räkning på grund af testamentarisk disposition af Ryttmästaren och Riddaren M. Leijon Tre 

3



18

Hundra (300) Riksdaler Riksmynt, utan att några bestäm indser gjorts om medlens användning. 
Emellertid bar allt sedan dess vid vårterminens slut räntan på ofvannämda kapital under namn 
af Leijonska premiet utdelats till en behöfvande och fortjent yngling.

Lundmarkska Stipendiet. »Både för att i tacksamt minne bevara namnet af min aflidne 
Svärfader, Rectorn vid Trivialscholan i Örebro, Mag. Anders Lundmark, och af min all. man, 
Professorn och Lectorn, Doctor Pehr Lundmark, hvilken vid detta af fadern med framgång styrda 
Läroverk grundläde sina studier, äfvensom ock för att understödja lärjungar vid detta, under 
namn af Carolinska Elementar Läroverket i Örebro nu så talrikt besökta och utmärkta, men med 
Stipendier föga understödda läroverk, har jag beslutat testamentera, äfvensom jag härmedelst testa
menterar till nyssnämnda Läroverk i Orebro en summa af Ett Tusende (1000) Riksdaler Banco, 
att vid min död utgå af min egendom; och skall årliga rentan af denna summa, under namn af 
Lundmarkska Stipendium, på vanligt sätt tilldelas en eller tvänne lärjungar vid detta Läroverk, 
hvilka, enligt Inspectors och Lärarnes omdöme, genom flit, goda framsteg i studier samt sedigt 
och stadgadt upförande gjort sig af sådant understöd, förtjenta. Och har jag till exsecutor af 
detta Testamente utsett och förordnat Härads Domaren Olof Andersson i Salsbro, Wiby Socken. 
Dock kommer härigenom ingen förändring att göras i den testamentariska disposition, som jag 
förut under den 1 Junii d. å. i Carlstad upprättat.

Att förestående Testamente, innehållande mitt förordnande om Lundmarkska Stipendiers stif
tande för Elementar-Läroverket i Orebro, blifvit i enlighet med min yttersta vilja och på min 
begäran uppsatt, bekräftar jag härigenom medelst undertecknande af mitt namn och undersättande 
af mitt Sigill, som skedde vid Odensvi den 10 Julii 1853.

ANNA G. LUNDMARK, född EKVALL.»
Sigill.

Morellska Stipendiet. »1. Det Kapital af 3000 Riksdaler Riksmynt, som jag genom te
stamente den 31 Mars 1861 bestämt att efter min död af min qvarlåtenskap utgå till Karolinska 
högre Elementarläroverket i Örebro, dar jag erhållit min första vetenskapliga bildning, skall vid 
bemäkle läroverk i alla tider förblifva fond för ett eller två stipendier åt der studerande ynglingar 
under namn af Morellska stipendiifonden samt vara underkastadt enahanda förvaltning och redo
visning, som andra för samma ändamål donerade fonder.

2. Af kapitalet böra vederbörande söka vinna högsta möjliga afkomst, som lagligen kan 
erhållas, utan att säkerheten äfventyras

3. Afkomsten skall för hvarje år utgå under namn af Morellska stipendiet, efter läroverks
kollegiets bepröfvande, till en eller tvänne vid läroverket studerande ynglingar, i sednare fallet 
antingen lika mycket till hvardera eller till den ena mer och till den andra mindre.

4. Till Stipendiat utnämnes ingen, som inom läroverket befinner sig lägre än i dess 5:te 
klass. För att komma i fråga till stipendiets erhållande bör yngling vara, så vidt veterligt är, 
till sina seder ren, i afseende på sin flit utmärkt, i kunskaper jämförelsevis framstående, icke 
son af rika eller mycket väl bergade föräldrar, i öfrigt från hvilken ort eller af hvilket stånd, 
som helst. Behöfvande slägtingar till testator må, vid allt annat lika, äga företräde.

5. 1 händelse, att ofvannämnda omständigheter förblifva oförändrade, må ynglingen af läro- 
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verkskoHegiet kunna såsom stipendiat bibehållas så långe, som han vid läroverket studerar. 
Skulle något år ynglingen i ett eller annat hänseende ej befinnas fullt lika berömlig, som förut, 
inå det oaktadt kollegiet kunna låta honom bibehålla stipendiet; men fortgår aftagandet eller icke
återvändandet till den förra ståndpunkten, må en annan stipendiat i hans ställe utnämnas.

Lindsnäs den 1 Maji 1861.
J. P. MORELL.»

Nils ArfwedsoitS Stipendium. »Till högre allmänna läroverket i Örebro öfverlemnas här
med étl kapital, stort Ett Tusen (1000) kronor, som vårdas och förräntas på samma sätt och 
under samma ansvar som läroverkets öfriga stipendiefonder.

Den årliga räntan utdelas af läroverkskollegiet vid vårterminens slut till en flitig, sedig, 
skicklig och behöfvande yngling under af »Nils Arfwedsons stipendium». Stipendiet må kunna 
bibehållas, så länge stipendiaten fortsätter sina studier vid läroverket och innehafvas tillsamman 
med annat stipendium, lledensö den 11 Juni 1885.

LUDV. AUFWEDSON.» 
i

Onämnds Stipendium. (Stort 1000 Rdr.) Denna summa donerades år 1863 i Febr, af 
en Läroverkets Vän och Gynnare, att för framtiden utgöra Fond för ett Stipendium, utan andra 
föreskrifter eller bestämmelser än dem, att Gifoaren förblifver onämnd, att afkastningen af kapi
talet årligen tilldelas en välartad, flitig och fattig yngling samt att Rektor ensam utser Stipen
diaten. Af gifvarens yttranden tycktes i öfrigt framgå hans önskan, att särskildt. afseende måtte 
fästas vid behof, om blott de öfriga egenskaperna, flit och rena seder, äro dermed i fullgod grad 
förenade.

Otto Joel Guillælii Stipendium. »Som ett större antal af de ynglingar, nu män,' som un
der de sistförflutna 3:ne årtiondena i egenskap af studerande vid Karolinska elementarläroverket i 
Örebro stått under min ledning, behagat hedra mig med sammanskjutandet af ej mindre än tre
tusende riksdaler till en »stipendiefond», som skall få bära mitt namn, för hvilket bevis på deras 
vänskap och tillgifvenhet jag känner mig genomträngd af innerlig glädje och den hjertligaste tack
samhet, samt åt mig öfverlåtit de närmare bestämmélsernå om dessa medels användande för det 
åsyftade ändamålet, vill jag här i enlighet, som jag hoppas, med gifvarnes goda afsikt och önsk
ningar uppsätta följande

S t i p e n d i e f ö r f a 11 n i n g:
1. Af det ofvaunämnda till läroverket redan den 16. sistl. Oktober, min 70:de födelsedag, 

öfverlemuade kapitalet, som bör förvaltas på samma sätt och under samma ansvar, som läroverkets 
öfriga stipendiemedel, användes den årliga rentan, så stor, som hon lagligen får tagas och med 
bibehållande af vederbörlig säkerhet kan erhållas, till ett stipendium för en studerande vid Karo
linska elementarläroverket i Örebro af, om möjligt, etthundrade femtio (150) riksdaler riksmynt 
hvarje år och, om öfverskott uppkommer, detta samma till en stipendietillökningsfond sä, som här 
nedan säges.

2. Det renteöfverskott, som under nuvarande förhållanden och måhända äfven framdeles 
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uppkommer utöfver de 150 Rdr, som tilldelas stipendiaten, bör i sparbank eller dylik penning- 
anstalt insättas, för att efter hand tillväxa genom renta på renta.

3. De rentemede), som redan influtit till den 1 December 1861 och i Örebro sparbank äro 
insatte, samt de, som inflyta den 30 nästk. Maj, utdelas ieke åt stipendiat, utan skola utgöra 
gruudpenningen för den stipendietillökningsfond, som i sparbanken får växa med renta på renta, 
och årligen ökas ytterligare med det i 2:a punkten omförmälda renteöfverskottet till dess, att 
sparbankskapitalet hunnit stiga till 300 Rdr Rmt. När det uppnått detta belopp, uttagas ur spar
banken 200 Rdr och utlånas så, som det ursprungliga kapitalet, och stipendiet ökas nästföljande 
år med 10 Rdr eller till 160, hvareflcr fortfares på samma sätt som ofvan sagdt är, med de i 
sparbanken qvarstående medlen och renteöfverskotten till dess, att summan i sparbanken åter upp
når 300 Rdr, hvarefter stipendiet blifver 170 Rdr, och så vidare. Orsaken till min önskan och 
begäran, att på så sätt forfares, är den, att stipendiet äfven i tidernas längd må för en mindre 
bemedlad yngling som idkar studier, bereda samma gagn, som för närvarande 150 Rdr, eller, om 
möjligt ännu större.

4. Stipendiet tillsättes och utdelas första gången i enlighet med mitt särskilda förordnande 
i en förseglad bilaga till denna stipendieförfattning vid årsexamen i slutet af vårterminen 1863 
och sedan vid samma tillfälle på sätt, som i följande punkter närmare bestämmes.

5. t Når stipendiet är ledigt, uppför rektor och lärareförsamlingen vid slutet af vårtermi
nen, sedan kunskaps-, flit- och sedebetygen förberedelsevis blifvit satte, på förslag 2:ne, 3:ne eller 
högst 4 ynglingar, som dertill enligt nästföljande punkt anses berättigade, bland hvilka jag un
der min lifstid, så vida jag vid förslagets upprättande befinner mig i Örebro och ej saknar för
måga att mig dermed befatta, men i händelse af min död, frånvaro eller oförmåga, läroverkets 
rektor, genast utnämner en till stipendiat.

6. Ingen får på stipendieförslaget uppföras, som icke inom läroverket befinner sig i någon 
af dess 4 högsta klasser (3—9), och i den 6:te ingen, som icke år färdig att flyttas till högre 
klass; vidare ingen som icke kan anses af stipendiet vara i behof, emedan det bör för en duglig 
yngling, som derförutan vid studiernas fortsättande har svårt att taga sig fram, utgöra ett verk
ligt understöd och såsom sådant af honom uppskattas; men, som det synes mig mindre rätt att 
på studiebanan framdrifva eller framåt låcka den, som saknar så kalladt godt hufvud och ihärdig
het i kunskapers förvärfvande i förening med ett efterdömligt uppförande, må ingen, om än aldrig 
så fattig, å förslaget uppföras, som icke har högsta betyget för flit i allmänhet, för seder Och 
uppförande, derjämte samma betyg för kunskaper i ett af klassens läroämnen och högsta eller 
nästhögsta i minst trenne af de öfriga, samt i intet eller på sin höjd i ett ämne mindre än 
godkända insikter.

Anm. 1. Med behof menas här ofvan, som man lätt finner, icke blott en tryckande 
fattigdom. Pröfningen af behofvet och graden deraf är helt och hållet öfverlåten åt rektor 
och lärareförsamlingen.

Anm. 2. Finnas emot förmodan någon gång, när stipendiat borde tillsättas, icke 2:ne 
ynglingar, som uppfylla alla de för förslagsrums vinnande föreskrifna vilkoren, lägges sti- 
pendiebeloppet för det året till stipendietillökningsfonden och insättes ofördröjligen i spar
banken.
7. Den, som erhållit detta stipendium, må behålla det i fyra år, om han fortfarande 
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uppfyller de här ofvan bestämda vilkoren, vid vårterminens slut är vid h. v. elementarläroverk 
tillstädes och får flytta till höyre klass, men äfven, om han efter genomgången hedrande prof
iling för inträde vid universitetet, minst 14 dagar före vårtermins slut företer vederbörandes in
tyg att åtminstone i 12 veckor under någondera af läroårets terminer hafva uppehållit sig vid 
högskolan och derunder ådagalagt synnerlig flit och ett i allo godt uppförande. I händelse, lä
rareförsamlingen liar sig bekant, att någon vid universitetet vistande innehafvare af detta stipen 
diutn visar sig utmärkt eller särdeles framstående i snille eller vetenskaplig bildning och således, 
i öfrigt välförtjent, för framtiden mer än vanligt lofvande, må rektor och lärareförsamlingen efter 
ansökning kunna honom vid stipendiet bibehålla ett femte, ja, till och med ett sjette år, men 
skall i sådan händelse eller, rättare, vid sådan ansökning, om ej rektor och lärareförsamliiigeus 
alla ledamöter i sitt beslut äro ense, öppen omröstning anställas, hvarvid rektors mening, som sist 
uttalas, räknas för fyra röster. Uppkommer vid röstberäkningen lika röstantal för och emot, är 
ansökningen att anse såsom afslagen.

8. Detta stipendium får innehafvas tillsammans med annat så väl vid universitetet, som 
vid elementarläroverket.

9. Stipendiat, som under den tid, han tillhör elementarläroverket, är derifrån borta båda 
terminerna af ett läroår eller såsom student icke i vederbörlig tid företer det i 7nie punkten 
nämnda intyg eller underlåter att ansökning om stipendietidens förlängning i rätt tid, d. v. s. 
sist 14 dagar före vårterminens slut ingifva, förlorar för den kommande tiden stipendiet, om han 
än vore sådan, att han kunde och borde dervid bibehållas. Örebro den 11 April 1862.

OTTO JOEL GUMÆLIU8.»
Ofvannämda stipendietillökninysfond uppgick vid 1885 års slut till 1522 kr. 76 öre.

Petl'iska Stipendiet. »För att beständiga minnet af de tvenne, härstädes födde, Lutherska 
Reformatorerne Olaus och Laurentius Petri hafva åtskilliga Upplysningens Befordrare och Vänner 
velat inrätta ett Stipendium till Ungdomens bästa vid härvarande Schola Carolina, och i detta 
afseende beslutat, och besluta, som följer:

1. Den Summa, som utgör Stipendie-Fonden, skall för all framtid bestå af Fyra hundra, 
(400) Riksdaler Banco, som blifvit samlade dels af det tillfälliga Sällskapet Thalias Vänner, och 
dels af åtskilliga andra Välgörares bidrag, och hvilka medel nu äro utlånade emot behörig säker
het. Fonden skall stå under närmaste tillsyn, ansvar och vård, af Rector Scholæ Carolinæ, samt 
under öfverstyrelsc af Stiftets Consistorium, inför hvilket närande Rector skall årligen redovisa, 
såsom för andra Stipendiimedel och fromma Stiftelser. Stipendium skall kallas det Petriska.

2. Högsta lagliga Ränta, som beräknas ifrån den 1 Junii detta år, och så framgent, skall 
å detta Capital tagas. Denna Ränta skall fördelas uti tvenne lika delar, af hvilka hvardera ut
göra ett Stipendii rum. Det ena Stipendii-rummet skall tillhöra Lärdoms-Scholan; och det andra 
Apologist-Scholan vid ofvannämnda Schola Carolina. Den ene Stipendiaten skall tagas och 
vara en Borgareson, född härstädes, heldst af Handtverks-classen, den andre Stipendiaten kan 
vara antingen en Inföding härstädes, eller någon annan af Studerande Ungdomen vid Schola 
Carolina utan afseende på stånd.

3. Stipendiaterne skola hafva gjort och göra sig kända för ett flitigt och dygdigt, samt 
godt hopp gifvande uppförande. Föräldrarnes lefnadsvilkor skola härvid afses, så att fattigare 
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Barn vid i öfrigt lika omstäudi gheter af flit, dygd, och stadga, främst vid tillsättningen ihog- 
kommas. De, som till Stipendiater nämnas, skola för Lärdoms-Scholan då flyttas till Rectors
eller öfversta Classen; och för Apologist-Scholan ifrån Medlersta Afdelningen till den Öfversta. 
Stipendiaterne kunna bibehållas, så länge de i vanlig ordning här bevista Scholan; men icke 
såsom Pensionärer, . utan för hvarje termin vid dess slut, då tillfälle gifves att tillkännagifva, 
huru vida Ynglingarne deraf gjort sig fortjente. Stipendierna utdelas en gäng om året vid 
offentlig examen, såsom andra Præmier och Stipendier. Skulle någon Stipendiat göra sig ovär
dig att bibehållas, uttages lian.

4. Med tillsättningen af Stipendiater tillgår sålunda, att vid samma tillfälle, som öfver- 
läggning uti Collegium Scholastieum hålles om Præmii-Utdelning, nära Läse-Årets slut, också 
dessa Stipendiater, endera eller begge, då nämnas. Collegium Scholastieum nämner igenom 
vanlig votering Stipendiaterna, men uti Inspectoris Schölte när- och öfvervaro. Om Stiftets Bi
skop är tillstädes, intage han härvid, såsom lagligt, främsta rummet i Collegium. Ordföranden, 
Biskopen eller Inspector, som tillkommer två röster, voterar sist.

5. Skulle någon tvetydighet uti denna författning upstå, förbehålla sig nedanskrifne att för 
tydlighets vinnande meddela sina tankar.

6. Af detta Stipendium hafva under de två sista åren fyra ynglingar redan njutit understöd.
7. Sålunda vara stadgadt betyge vi, å Välgörarnes gemensamma vägnar, härigenom med 

våra Namns och Sigills uudersättande, som skedde i Orebro den 10 Juni 1844.
FREDR. KALLING, P. O. GRAVANDER,

såsom ombud för Sällskapet Thalias Vänner. f. d. Inspector Schuhe Carolitiæ och Kyrkoherde uti Örebro, 
nu Domprost, Professor, Led. af K. N. O.»

Sigill. Sigill.

Robert Falkenstedts Stipendium. »Som vi undertecknade Makar uti oss emillan upprät- 
tadt och af sedermera vid domstol på ed hörde personer bevittnadt inbördes testamente förklarat, 
att, efter bägges vår död, skall till Carolinska Elementarläroverket i Örebro utur den sist aflidan- 
des bo utbetalas en Summa af Trehundra (300) Riksdaler Banco, hvilket belopp möijligen, om 
omständigheterna så foga, torde komma att utgifvas redan under bägges vår eller enderas lifstid, 
för att användas till Stipendii Fond vid bemälde Läroverk, hafva vi velat, i afseende på fonden 
och Stipendiet, lemna någre föreskrifter, hvilka vi önska måtte i all framtid af vederbörande iakt
tagas. Dessa lyda, som följer:

l:o. Stipendiefonden bör förvaltas af den eller de, som har eller hafva Läroverkets öfriga 
fonder om hand, och det under enahanda redovisningsskyldighet och ansvar, som för dessa.

2: o. Donations Medlen förrentas på lagligen fördelaktigaste sätt och mot bästa säkerhet, 
som kan ärhållas.

3: o. Arliga rentan användes till ett s. k. Stipendium, hvilket, till minne af vår aflidne äl
skade Son, Lieutenanten vid Nerikes Regemente, Extra Adjutanten uti Kongl. Krigs Collegium 
Adolf Anton Robert Falkenstedt, som vid f: d: Carolinska Skolan härstädes i sina barndoms- och 
första ungdomsår begagnat undervisningen skall benämnas Robert Falkenstedts Stipendium.

4:0 . Stipendiet utdelas vid hvarje läseårs slut.
5:0 . Stipendiaten, som utnämnes af Carol. Läroverkets Collegium, bör vara behöfvande, 

välartad, på sin plats skicklig och utmärkt flitig, samt företrädesvis Son af någon Underofficer 
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vid Nerikes Regemente, dernäst någon inföding af Hofsta församling, der vår käre Son eger sin 
sista hvilokammare, eller, i brist af så beskaffade subjecter, tillhörande någon slägt inom. Örebro 
Stadsforsamling.

6:o . Fortfar Stipendiaten att ådagalägga berömvärd flit i förening med ett godt uppförande 
och hans ekonomiska omständigheter ej så förbättras, att Stipendiet kan anses för honom öfver- 
fiödigt, så står det Lärarekollegiet öppet att honom år efter år vid detta Stipendium bibehålla, 
så länge han befinner sig vid Läroverket.

Sålunda stadgadt och föreskrifvit, intyge vi med undertecknande af våre namn och våre 
sigillers nndersättande, hvilket skedde i Orebro den 13 September 1853.

HEDDA FALKENSTEDT, AUGUST FALKENSTEDT,
född ROTHOFF. ÖfversteLieutenant.»

Sigill. Sigill.

Sedermera tillkom en skrifvelsc af följande innehåll: »Till förökande af det benämnda Robert 
Falkenstedts Stipendium från 450 till 500 Riksdaler Riksmynt, får jag den äran härhos öfver- 
lemna 50 Riksdaler sagde Mynt, jämte 1 års Ränta derå 3 Rdr på det aflastningen å detta för
höjda stipendium kan till sitt fulla belopp vid slutexamen Midsommarstiden detta Ar till stipen
diaten utdelas, denna förändring läcktes Herr Rectorn godhetsfullt anteckna ft min afgifne under 
Herr Rectorns vård belinteliga Stipendie Författning. Stockholm den 9 Mars 1857.

AUGUST FALKENSTEDT«.

Kobsaliniska Stipendiet. »I afseende på then höga ålder, hvartil Then Högste låtit mig 
komma, såsom ett ofelbart förebud til min lefuads snart annalkande slut, samt medan krafter och 
sinnesstyrka mig ännu förlänta äro, har jag, efter moget öfvervägande, beslutit att med varm hand 
och medelst thetta öpua Gåfvobref förära och skiänka til Kongl. Trivial Scholan här i Staden Sex 
Tusende daler, förbehållande mig allenast, att sielf uti min öfriga lifstid fä upbära och använda 
räntan af thessa sålunda giftia 6,000 daler, hvilka på följande sätt, komma, att til vederbörandes 
nytta användas, nämligen:

l:o. Af the til Scholan anslagna Sex Tusende daler, kommer then årliga räntan af Fem 
Tusende daler, som, efter sex för hundrade, giöra Tryhundrade daler, att tildelas de uti l:sta, 2:dra 
och 3:dje Classen varande Collegæ, som ega minsta indelningen, lika til them hvarthera eller 
Etthundrade daler om åhret, sasom någon tillökning uti theras knappa löner och upmuntran, att 
the måga, med så mycket större sorgfällighet, ömhet och nit, vårda och undervisa sina Disciplar; 
samt räntan af de öfriga 1000 eller Seætio daler Kopparmynt användas til Stipendier för 
tvänne af the fattigaste och til Bokliga konster mest skickliga af Skole-Barnen, lika mycket till 
hvarthera, hvarvid i akt tages, thet thetta Stipendium icke tildelas någon, förr än han, antingen 
nyss blifvit intagen i Tredje Classen, eller och ther suttit en termin. Uti Trenne åhrs tid, får 
han behålla thet samma, änskiönt han inom then tiden, skulle begifva sig til Strængnæs Gymna
sium. Men theräst någon, som blifvit hugnad med thetta Stipendium, öfvergifver Studierne, bör 
then samma genast varda thenna förmån förlustig, oansedt the utsatta trenne åhren thå ännu icke 
äro til ända, och en annan uiuta thess rum; Blifvande vid hvarje ledighet 3:ne på förslag up- 
satte af Collega tertiæ Classis, af hvilka Inspector Scholæ, i samråd med Rector, sedan utnämner en.

Til yttermera visso och försäkran häraf, varder thetta Gåfvobref, som jemte ofvanberörde 
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skuldebrcf in original) nu genast skola lernuas uti Then Högtärade Magistratens vård samt en 
bevittnad afskrift häraf förvaras uti Scholans Archivo, af mig egenhändigt uti nedanstående till
kallade gode Herrars och mäns närvaro underskrifvit och beseglat; som skedde uti Orebro Stad 
then 24 April åhr 1770.

ANNA KAJSA ROBSAHM.»
Sigill.

RollloHska Premiemedlen. «Med tanken på min blifvnnde bortgång från det jordiska, får 
jag, med fullt och sundt förstånd samt af fri och otvungen villja, såsom min yttersta önskan här
med förordna och testamentera.

2. b) En summa af Ett tusen Kronor till Carolinska Läroverket i Orebro, å hvilket belopp 
den årliga räntan skall användas till premieböcker åt välartade och deraf fortjente skolynglingar;

Örebro den 8 Januari 1875.
C. A. ROHLOFF.»

Sophia Bondes Stipendium. »Till minne af min, den 13 sistl. Februari hädangångna, ömt 
älskade Hustru, född Sophia Ulrika Ronde, gifver jag härmed till Karolinska Högre Elementar- 
Läroverket i Örebro en summa af Två Tusen Riksdaler Riksmynt, till fond för ett Stipendium, 
hvilket jag önskade måtte få bära namn af Sophia Bondes Stipendium, och med följande be
stämmelser.

§ 1. Denna Fond förvaltas af Läroverkets Kollegium, och göres genom dess försorg och på 
dess ansvar fruktbärande mot den högsta ränta, som med bibehållande af full säkerhet kan erhållas.

§ 2. Årsräntan på kapitalet utdelas åt Stipendiaten vid den offentliga examen, som hålles 
med Läroverkets ungdom vid slutet af hvarje vårtermin.

§ 3. Vid inträffad ledighet utses af Läroverks-Kollegium till Stipendiat en lärjunge t 
någon af Läroverkets högre af delningar, hvilken utmärkt sig genom sedlighet, flit och. kunskaper. 
Om någon sådan ifrån Bystagodset, hvilken gjort sig fortjent af dessa goda vitsord, innehar en 
sådan plats, bör han vid utnämningen hafva företrädet för sina kamrater. Endast undantagsvis 
kan någon lärjunge i en af de lägre klasserna ifrågakomma, om han särdeles utmärkt sig och 
anses synnerligen hoppgifvande samt är i verkligt behof af understöd, för att vid Läroverket 
kunna uppehålla sig.

§ 4. Stipendiet får bibehållas, så länge Stipendiat vid detta Läroverk fortsätter sina studier, 
om han fortfarande gör sig fortjent af samma goda vitsord, som bestämde hans utnämning.»

Bysta den 1 April 1867.
A. ANCKARSVÄRD.»

Sigill.

Ett ytterligare tillskott på 2000 kronor lemnades genom bref, dateradt 1 Oktober 1872, af 
följande lydelse: —• — — — — »Bifogadt har jag äran öfversända de 2000 Riksdaler som Herr 
Recktorn i bref af d. 10 Juli godhetsfullt låfwadt eminottaga till förstärkande af den af mig stif
tade Sophia Bondes Stipendie fond i Örebro högre lärdoms skola — — — — — — — — —

A. ANCKARSVÄRD.»
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Stipendiet af den 3 November 18G2. »Såsom ett minne af <len festliga, för hela vår 
ort fröjdefulla tilldragelse hvarigenom vestra stambanan mellan Göteborg och Stockholm, med sido- 
bana hit till hufvudorten i denna provins, den 3 November 1862 af Konung och Ständer öppna
des till allmänt begagnande, hafva vi undertecknade beslutat, att af dertill tillfälligtvis samman- 
skjutna, men icke erforderlige medel till Carolinska Högre Elementarläroverket i Örebro öfverlemna 
en summa stor Fyra Hundra femtio Rmt att för everdeliga tider utgöra Fond för ett Stipendium, 
som skall bära namnet: Stipendiet af den 3 November 1832.

Vi hafva oek funnit godt i afseende härpå bestämma:
1:0. Att af nuvarande kapitaltillgång blott 400 Rdr tillsvidare betraktas såsom, stipendie

fond, "hvarå räntan efter fem procent beräknadt årligen vid. årsexamens slut utdelas med 20 Rdr.
2:o. Att öfverskjutande medlen insättas i Örebro Sparbank, för att bilda en Förstärknings- 

fond, hvartill ock årligen lägges hvad som i ränta å utlånta kapitalet kan erhållas utöfver 5 pro
cent. När denna Fond växt till 250 Rdr, lyftas deraf och läggas till stipendiifonden 200 Rdr, 
hvarigenom Stipendiets belopp ökas till 30 Rdr, och forfares sedan allt framgent på samma sätt.

3:o. Att detta Stipendium, utan afseende på behof, födelseort, förut innehafoande stipen
dium eller andra, sådana omständigheter, tilldelas den eller de ynglingar, som. på grund af flit, 
rena seder och framgång i studier enligt Rektors och Läroverkskollegiets bepröfvande gjort 
sig deraf bäst förtjent; dock må ingen åtnjuta högre Stipendium än 200 Rmt.

Örebro den 25 Januari 1864.

S. HEIJKENSKÖLD. W. v. KN0RRING.
H. S. MÖRNER. TH. af WIRSÜN.»

Ofvannämnda förstärkningsfond uppgick vid 1885 års slut till 297 kronor 73 öre.

Thalias stipendium. »Undertecknade, Stiftare och Ledamöter af Sällskapet Thalias Vänner, 
hafva, af den behållning vi af gifne Dramatiske Representationer erhållit, till Carolinska Skolan 
i Örebro, att evärderligt äga och nyttja, samt bruka och begagna, härmed velat aflemna Trehundrade 
sjutton (317) Riksdaler Riksgälds Sedlar att på sätt här nedanför följer, uteslutande handhafva, 
förvalta och begagna.

l:o. Ställes af ifrågavarande donerade Capital, 300 Rdr Rgs, under samma vård och kon
troll som Skolans öfrige fonder, att ändamålsenligt låta förränta.

2:o. Skall omnämnde donation, under namn af Thalias Stipendium, sålunda komma Schola 
Carolina tillgodo att näml. Skol-Collegium vid slutet af Vårterminen 1842 iitdelar de 17 Rdr 
Rgs, och sedan hvarje år den då upplupne räntan af förestående 300 Rdr till en skicklig och 
tillika behöfvande, samt för flit och rena seder utmärkt, Yngling inom antingen Lärdoms eller 
Apologist Skolorne, vid dess uppflyttning till endera Skolans öfversta afdelning, till bibehållande 
■under återstående skoletid, om han fortfarande dertill pröfvas värdig.

3:0. Denna Donation bör orubbligen fortgå att så förvaltas samt användas, som Sällskapet 
Thalias Vänner nu derom förordnat, utan minsta rätt för någon, under hvad namn och förhållande 
det vara må, att derom annorlunda förfara och besluta; i hvilket fall Sällskapet förbehåller sig 
rättigheten af, att donationen tillintetgöra och medlen, 300 Rdr Rgs, återtaga för att till annat 
välgörande ändamål använda.

4
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Sålunda upprättat, öfvercnskommit och beslutat af ledamöterne i Sällskapet Thalias Vän
ner, hvilka till bestyrkande af denna Handlings laglighet och framtida bestånd, härunder egen
händigt tecknat sine namn som skedde i Örebro den 12 Maji 1842.

FREDR. KALLING. WILHELMINA ■ WESTMAN. C. A. ROHLOFF. 
LAURA OLIN. N. G. ÄRMANN. GUSTAFVA SANDAHL.

J. M. FRIGELIUS. E. C. OLIN. J. W. ULMGREN. L. G. WESTERL1NG.
W. F. HOLMGREN. .1. C. von SCHULZEN. MARIA ADLERS.

CAROLINA SCHILLANDER. R. DOG MAN. ERIKA NORTUN.
C. J. LEVERTH. CARL QUARNSTRÖM. AUGUST ARMFELT. C. PH. ARMFELT.»

Tiseliska Stipendiet. »Sedan genom den milde Gudens Nådiga Försyn jag med helsa och 
sundhet hunnit upplefva ett ibland de högsta ålders mått, samt under samma tid rönt öfversvinner- 
liga vedermälen af dess rika välsignelse uti mina företag, hvilka Dess fördolda beslut funnit lända 
till mitt bästa, är det med djupaste undergifvenhet och tacksamhet dervid, som jag af gladaste 
hjertas böjelse beslutit, liksom jag också härigenom beslutar och förordnar att sedan jag genom 
Guds välsignelse och sparsam hushållnitig hunnit sammanhålla mina förfäders förvärfvade egendom, 
gifve Gud till hans namns ära, disponera något deraf till ett ehuru litet understöd, för sådane 
Trenne Gudfruktiga, flitiga och anständiga ynglingar uti Tredje och Fjerde Classerna uti Schola 
Carolina i Örebro, som stå under beredande till Evangelii tjenst. Hvarvid jag önskar att en 
måtte finnas uti Axbergs pastorat, der jag är född, en uti Kils der jag arbetat 43 V3 &r> och 
en uti Göthlunda der jag nu på 16:de året genom Gttds nåd frisk och sund sköter mitt embete 
och hvarest jag hoppas få det lemna; men skulle inom nämnde Pastorater så qvalificerade yng
lingar icke freqventera Scholan eller vunnit nämnde rum, eger Collegium Scholasticum frihet att 
dermed förse andra dylika ynglingar.

Och har jag beslutat och förordnat: att för att icke genom tiders förändringar, myntets 
ostadighet och intressenas ojemna beräkningar, med något Capitals insättning falla, besvärlig, 
som oftast kan vara förlust underkastadt, skall uti everdeliga tider, årligen från min förvärfvade 
fasta Frälse egendom Bäcks Qvarn uti Wintrosa socken, aflemnas Tre tunnor råg till Rector Scholæ 
Carolina:, att uti penningar förvandlas efter gångbart pris, och sådane Tre ynglingar tilldelas till 
deras studiers fortsättande. Detta mitt oryggliga beslut och frivilliga förordnande tager sin be
gynnelse på min 87:de födelsedag den 9 October 1831, och fortfar så länge Bäcks Frälseqvarn 
fins, uti hvilkens hand och ägo den snarare eller sednare komma må.

Göthlunda den 19 Junii 1831.
G. TISELIUS.»

Sigill.

Ulmgrenska Stipendiet. »Som varm vän af en offentlig Läroanstalt här i Örebro, tillförne 
benämnd Carolinska Scholan, hvarest jag sjelf i min ungdom njutit undervisning och som numera 
blifvit omorganiserad till ett fullständigt Elementar-Läroverk, under namn af Carolinska Högre 
Elementarläroverket, uti hvilket ej allenast mina tvenne äldre söner, Ernst Johan och Bernhard 
Magnus, slutat sina studier med godkänd afgfingsexamen, hvarefter de i Upsala genast blifvit till 
Studenter antagne, utan ock de tvenne yngre, Per Otto och Carl Wilhelm, ännu desamma fort
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sätta, fär jag härmedelst såsom ett, om ock ringa, minne till bemäldte Läroverk öfvcrlemna till 
fond för ett Stipendium, under namn af Ulmgrens Stipendiifond, att på för Läroverket öfligt sätt 
förvaltas och redovisas, en gåfva af Trehundra (300) Riksdaler Riksmynt, hvarå årliga räntan, 
sådan den står att erhålla, skall på sätt och under villkor, som här nedan bestämmes, till Studerande 
vid Läroverket utlemnas efter hvarje vårtermins examen och på det, att början dermed redan denna 
termins slut må kunna ske, aflemnar jag ock nu ett års ä sex procent, med bevillningsafdrag för
minskad, ränta, Sjutton Riksdaler och Tio ören Riksmynt (17 Rdr 10 öre Rmt), å sagde Capital.

§ 1. På det att gåfvomedlen må genast blifva räntebärande, öfverlemnas, i stället för pen
ningar, en Skuldförbindelse å Trehundra Riksdaler Riksmynt (300 Rdr Rmt) löpande med hög
sta laglig ränta samt ställd på trenne (3) månaders uppsägning. Onskningsvis, dock ej som villkor, 
anhåller jag, att, såvida Läroverkets Collegium ej underkänner min vederhäftighet för gäldandet 
så af Capital som ränta, uppsägning ej må äga rum, mig sjelf dock obetaget att, om jag så ön
skar, efter skedd uppsägning, beloppet få inbetala.

§ 2. Stipendiet, uteslutande afsedt att uppmuntra Flit och Arbetsamhet förenade med be
römligt Uppförande, skall efter Collegii profiling tilldelas en Lärjunge, utan afseende på stånd, 
villkor m. m., som efter genomgåendet af Läroverket, ehuru saknande lyckliga naturanlag, befinnes 
äga sådana kunskaper, att ban, i sista terminens examenskatalog erhåller så goda betyg, att han, 
om ock de ej äro ibland de högsta, anses kunna aflägga godkänd examen för afgång till Aka
demien, antingen på den klassiska, eller reala linien.

Innehafvandct af annat Stipendium hindrar ej tilldelandet af äfven detta.
S 3. Skulle någon gång en så qvalificerad yngling icke finnas, som i andra § omnämnes, 

skall Läroverkets Collegium använda räntemedlen fördelade, antingen att såsom kontanter eller 
för inköp af præmier vid samma tillfälle utdelas, och efter Collegii profiling, åt tvenne eller 
flera Lärjungar, som inom någon eller några af Läroverkets fyra högsta klasser, den sjetttc, sjunde, 
åttonde och nionde, genom Flit, Arbetsamhet och Berömligt uppförande, dock alltid med fästadt 
afseende på mindre lyckliga naturgåfvor, gjort sig fortjente af utmärkelse.

§ 4. Då måhända det kan förefalla mången underligt, att jag, som det synes, tyckes vilja 
alldeles förbigå Lärjungar med lyckligare naturgåfvor utrustade, eller den, som anses äga »ett godt 
eller briljant hufvud», vill jag här hafva framlagt de skäl, som dertill gifvit mig anledning.

Jag vet nemligen, att genom till Läroverket förut gjorde donationer, ej så få, Stipendier 
redan finnas att tillgå för dylika Lärjungar, så att en sådan blott behöfver lägga an på uppfyl
landet af sista vilkoret, Berömligt uppförande, för att af Stipendium komma i åtnjutande, ty höga 
betyg för kunskaper kan hau med tämmelig lätthet erhålla, utan att behöfva på långt när bruka 
så mycken Flit och Arbetsamhet, som den med mindre godt hufvud utrustade, hvilken altså altid, 
vid utdelning af Stipendier, måste stå tillbaka för sin mera lyckligt lottade kamrat, ehuru det ej 
kan nekas, att han fått nedlägga långt större möda och använda mycket längre tid, (af hvilken 
således en del stått till buds för förströelser och nöjen för den andra) ja! stundom med uppoffring 
af sin hälsa för framtiden, för att erhålla »goda» om ock ej mycket höga betyg i kunskapsväg.

Jag hvarken kan eller vill förneka, att ej Lärjungar, desto bättre, finnas, hos hvilka, med 
goda hufvuden, såväl flit som arbetsamhet och berömligt uppförande kunna vara förenade, men jag 
åberopar då, ännu en gång, att för sådana finnas redan inom Läroverket Stipendier att tillgå, för 
de andra, m^d mindre goda hufvuden, deremot icke och just för att uppmuntra äfven sådana, utan 
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tvifvel i öfrigt fullkomligt likaväl fortjente, är meningen med stiftelsen af detta Stipendium ute
slutande afsedd. Örebro den 13 Mars 1861.

J. W. ULMGREN.»
Sigill.

Upsala Såugarnes Stipendium. »Dels för att bevara minnet af den glada festlighet, 
hvarmed af en talrik mängd Örebro Stads innevånare äfvensom ett stort antal från provinsen och 
närbelägna Städer tillströmmande gäster, den 16 Augusti 1867, lirades Upsala Sångarncs besök 
härstädes, vid genomresa till sångtällingarne i Paris, dels ock för att uppmuntra ungdomen vid 
härvarande Elementar Läroverk till goda framsteg i den ädla konst, som tillvunnit dessa dess id- 
kare så stort och odeladt bifall både inom och utom Fäderneslandet, hafva undertecknade, kommit- 
terade för nämnde Herrar Sångares emottagande på platsen, beslutat, att till Karolinska Elementar 
Läroverket i Örebro, förära det öfverskott af medel, som genom det opåräknadt stora antalet del
tagare uppstod utöfver omkostnaderna för ifrågavarande fest, och som genom frivilliga bidrag af 
enskilde personer blifvit ytterligare förökadt, — att för evärdeliga tider utgöra Fond för ett Musik- 
eller Sång-Stipendium; en gåfva, enligt kormnitterades åsigt, så mycket mer egnad för sitt ända
mål, Sångens och Musikens befrämjande, som tillgångarna dertill uppkommit genom en, för samt
liga Ahörarne oförgätlig, sångarfest.

Stipendiet skall bära namnet: Upsala Sångarnes Stipendium och utdelas vid årsexamen 
hvarje år, första gången år 1868, enligt följande bestämmelser och vilkor:

l:o. Af nuvarande kapitaltillgång, stor Fem Hundra (500) Hint, betraktas tillsvidare blott 
400 Rmt såsom Stipendiifond, hvarå belöpande Ränta årligen utdelas.

2:o. Öfverskjutande medlen insättas i Örebro Sparbank, för att bilda en förstärkningsfond. 
När denna Fond växt till 200 Rmt lyftas deraf och läggas till Stipendiifonden 100 Rmt, hvari- 
genom Stipendiets belopp, under förutsättning af 6 procents räntefot, ökas till 30 Rmt.

3:o. När Stipendiet uppnått detta belopp, bör sörjas för bildandet af ett nytt, lika stort, 
Stipendium, på det sätt, att den i Sparbanken innestående Förstärkningsfonden lemnas orörd, att 
tillväxa, till dess Räntan å kapitalet, som lyftes och mot fullgod säkerhet utlånas, kan beräknas lemna 
enahanda afkastning, och så vidare allt framgent, med iagttagande deraf, att Förstärkningsfonden 
icke får, i något fall, nedgå under nu reserverade belopp.

4:o. Detta Stipendium tilldelas, enligt Läroverks kollegii bepröfvande, den yngling, som ej 
endast genom musikaliska anlag utan isynnerhet genom vackra bemödanden och deremot svarande 
framsteg i sång eller musik visat sig framför sina kamrater framstående; dock med af seende i 
öfrigt fåstadt på goda vitsord för flit i allmänhet och rena seder.

5:o. Stipendiet får innehafvas jemte annat Stipendium.
Örebro den 3:dje Oktober 1867.

G. W. GUMÆLIUS.

CARL ATTERLING. A. H. BERNHEIM. P. FR. BRANDEL1US. C. J. ERICSSON. 
J. W. GYLLANDER. ELIS W1LH. LINDBLAD. J. E. STRÖMBERG. L. WIDESTRAND.

L. G. WESTERLING. E. J. W1KANDER. A. J. ÅBERG.»

Ofvannämda förstärkningsfond uppgick vid 1885 års slut till 302 kronor 87 öi;e.
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L. tt. W eslcrlhlgs Stipendium. »Till Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro öf- 
verlemnas härmed Femhundra (500) kronor, som jemte uppkommande besparingar vårdas och för
räntas på samma sätt och under samma ansvar som läroverkets öfriga stipendiefonder.

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

Dessutom bifogas Femtio (50) kronor till insättning i Örebro sparbank för bildande af en 
tillökningsfond, till hvilken också ingår den afkomst af kapitalet, som möjligen erhålles öfver 5 
för 100. Så ofta som tillökningsfonden uppgår till 200 kronor, uttagas 100 kronor och läggas 
till kapitalet. Örebro den 30 April 1884.

L. G. WESTERLING.»
Ofvannämda tillökningsfond uppgick vid 1885 års slut till 62 kr. 51 öre.

ÅgTeuska Stipendierna. »För att lemna ett minne af den välvilja och tacksamhet, som 
min saligen atlidne Man, Garfveri Åldermannen Anders Ulrik Agren, i lifstiden hyste för Carolin- 
ska Elementar Läroverket i Örebro, samt för att bereda några Lärjungar derstädes någon hjelp 
eller uppmuntran, anslår jag, hans efterlefvande Enka, till Stipendii- och Premiefond Femtusen 
(5000) Riksdaler Riksmynt, hvarå dock, enligt mitt Testamente, min kära Fosterdotter Fru Lowisa 
Berglund njuter tre (3) procents renta ifrån min dödsdag tilldess fonden utbetalas; tre proc, blir 
utredningsmannens.

Dessa 5000 Rdr Rmt ställas under Örebro Läroverks-Collegii vård och ansvar.
Stipendierna, som skola kallas de Agrenska Stipendierna, blifva två större på Etthundra 

(100) Riksdaler livardera och ett mindre på femtio (50) Riksdaler. Hvad som sedan kan återstå 
af det årliga rentebeloppet får användas efter Collegii profiling och godtlinnande till Läroverkets 
eller Lärjunganies fromma.

Till Stipendiater utnämnas af Läroverkets Collegium Lärjungar, som gjort sig förtjente af 
mera framstående intyg om kunskaper, flit och sedlighet, utan afseende på föräldrarnas vilkor 
eller stånd eller på Lärjungarnas födelseort eller olika riktning i studier.

Lärjunge bibehåller Stipendiet, så länge han deraf gör sig fortjent. Sjukdom förverkar ej 
stipendiet.

Måtte den nytta, jag åsyftar, bära goda frukter för kommande tider!
Örebro den fjortonde September 1867.

CATHARINA ÅGREN.»

1866 års afgångskamraters Stipendium. »Då 1866 års afgångskamrater från Karolin
ska Högre Elementarläroverket i Örebro under denna sommar samlades för att upplifva minnet 
af den för tio år sedan tillryggalagda studietiden vid detta läroverk, var det en af deras första 
och käraste tankar att få på något sätt visa sin tacksamhet till det läroverk, der de alla under 
längre eller kortare tid åtnjutit undervisning.

För att på ett varaktigt sätt gifva ett uttryck åt denna önskan beslöts stiftandet af ett Sti
pendium vid läroverket — och det är enligt kamraternas uppdrag, som vi härmed öfverlemna de 
för detta ändamål insamlade medlen, Ett Tusen (1,000) Kronor, såsom fond för ett blifvande 
Stipendium vid Karolinska Högre Elementarläroverket.
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Denna fond skall handhafvas och förvaltas af skolans styrelse i likhet med öfriga stipen
diefonder.

Af den årliga räntan skall en fjerdedel läggas till kapitalet för fondens ständiga förökande. 
Återstående tre fjerdedelar af räntan utgöra således livad, som under namn af »1866 års afgångs- 
kamraters Stipendium» skall årligen utdelas såsom uppmuntran och understöd till någon lärjunge 
vid Läroverket, som. lärarekollegium pröfvar deraf vara fortjent, och för hvilken understöd är 
behöfligt.

Innehafvande af annat stipendium må ej utgöra hinder att i händelse af behof och förtjenst 
erhålla äfven detta. Örebro den 27 September 1876.

ALB. FORSELL. GUST. LYBÄCK. GOTTLIEB SPANGENBERG.»

Ofvannämda tillökningsfond uppgick vid 1885 års slut till 241 kr. 40 öre.

Härtill kommer ytterligare möjligheten till en donation å 5000 kr., såsom följande testamente 
utvisar:

»Såsom min yttersta vilja, hvilken efter min en gång inträffande död skall till alla här nedan 
meddelade föreskrifter efterföljas, förordnar jag härmed huru med min efterlemnade så fasta som 
lösa egendom skall förfaras:

ll:o) De mig tillhörige fastigheter eger min ofvannämnde fosterdotter Wilhelmina Albertina 
Carlsson att genast vid min död tillträda och deraf sedermera åtnjuta nyttjande och dispositions
rätt så länge hon lefver; hvaraf all den af sagde fastigheter härflytande afkastning under hennes 
återstående lifstid henne odeladt tillfaller, sedan likväl de af mig uti 1 och 3 punkterna gjorda 
dispositioner först af egendomens afkastning utgått.

Egendomen får ej under hennes besittniugstid belastas med andra inteckningar än de i för
sta, tredje, sjette och sjunde punkterna gjorda dispositioner.

Efter min förbemälda fosterdotter Wilhelmina Albertina Carlssons död skall, i händelse bröst- 
arfvingar elter henne finnas, fastigheten dem tillfalla under ftdl eganderätt att dem emellan för
delas, på sätt lag i fråga om annan henne tillhörig egendom stadgar.

Skulle hon åter ej efterlemna bröstarfvingar skall egendomen efter hennes död å offentlig 
auktion till den högstbjudande försäljas och köpeskillingen, sedan intecknade skulderna blifvit af- 
dragna, sålunda fördelas:

att min systerdotter Jenny Storck, född Bernhardt och hennes barn erhålla tillsammans tio
tusen kronor;

att Femtusen kronor skola öfverlemnas till hvardera af Strängnäs och Örebro Elementarläro
verk, hvaraf räntan årligen tilldelas en vid hvardera af dessa Elementarläroverk till någon af Hi- 
kets Universitet eller andra läroanstalter afgående yngling, som gjort sig känd för flit, sedlighet 
och ett stadgadt uppförande. Dessa medel skola förvaltas af ofvannämnde Elementarläroverks 
Styrelser, som ock utnämner Stipendiater. Linköping den 15 Maj 1879.

P. O. JANSON

-- --------
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Örebro läroverk. 1

Redogörelse
för 

Karolinska högre allmänna, läroverket i Örebro 
läseåret 1885—1886.

A. Undervisningen.
1. Höstterminen böljade den 28 Augusti oeli afslöts med offentlig examen för de 5 lägre 

klasserna den 18 December. Sedan de första dagarna användts för pröfningar, egde allmänt upp
rop rum den 31 Augusti, hvarefter undervisningen vidtog den 1 September och fortgick till den 
IG December kl. 9 f. m. Under terminen gåfvos 2 fridagar, den IG och 17 Oktober, i midten 
af terminen och med anledning af läraremötet i Strengnäs, hvarvid den ena dagen beräknades 
såsom ersättning för indraget marknadslof vid terminens början. — Vårterminen började den 15 
Januari och kommer att afslutas den 1 och 2 Juni med uppvisningar och offentlig examen för 
samtliga klasserna. Undervisningen vidtog omedelbart den 16 Januari och kommer att fortgå till 
den 31 Maj kl. 9 f. m. Under terminen hafva 2 fridagar gifvits, 1 vid marknaden den 26 Ja
nuari och 1 den 15 Maj i stället för marknadslofvet den 29 April, hvartill kommer det i skol- 
stadgan bestämda påsklofvet.

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. 6 t. 45 m. 
med sång, bön, som i tur förrättats af lärjungarne i öfversta klassen med begagnande af Ullmans 
bönbok för skolor, och bibelläsning, hvarvid Apostlagerningarna samt Joh. ev. kap. 1—12 genom- 
gåtts, med kort förklaring öfver det lästa.

Gemensam gudstjenst har sön- och helgdagar hållits i läroverkets högtidssal kl. 1—2 e. m., 
hvarvid predikoskyldigbeten uppehållits af lektorn i kristendom, som dessutom öfver sin ordinarie 
tjenstgöringsskyldighet på rektors anmodan åtagit sig nattvardsungdomens särskilda undervisning. Unge
fär hvar fjerde söndag har dock, under delta liksom under förra läseåret, 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 undanlag, 
att första klassens lärjungar slutat redan kl. 1 e. m. tisdagar, torsdagar och lördagar, samt i de öf
riga klasserna från kl. 7 —10 f. m. och från kl. 12—2 e. in., hvartill kommer en timmes undervis
ning kl. 4 — 5 e. m. måndagar och torsdagar för fjerde och femte klassernas realafdelningar samt sjette 
och sjunde klasserna med undantag af sjunde öfre latin och torsdagarne äfven sjunde nedre latin.

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

dagarna, för klasserna 2—5 till förmiddagarna samt för klasserna 6—'7 till kl. 2 e. m. efter lek
tionernas slut, exercis- och fäktöfningame 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:

Antal lärotimmar i veckan för läseämnena under höstterminen 1885.
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1 b. 31 24 — ■ — 24
2 a. 20 28 — 28
2 b.. 21 28 —. . — 28
3 a. 33 28 . — - 28 . .

3 b. 33 28 — • — 28
R. 4 a... • 18 • 29 — —.. 29

>> » b. 18 29 — — 29
L. ». ■ 27 30 — . — 30
R. 5. 24 29 — — • 29
L. ». 22 30 — - — 30

. R. 6: i. ,'d8 29 — — ' 29
L. » B. 24 5 25 • — 30
« » A.
R. 6: 2.

9 7
29

(25)a) — 7 a) A och B hafva undervisats gemen
samt i kristendom 2, i modersmålet 2, i

• 8 — 29 latin 8, i tyska 1, i franska 4, i mate-
L. » B. nl3 5 25 __ 30 matik 3, i naturkunskap 2 och i historia

» » A. 8 7 (25) ’ — 7 och geografi 3 t:r.

•R. 7: i. 7 .29 — — 29
L. » iB. 14 4 • 24 ------ 28
»■ » A. 11 7 (24)b) . __ 7 b) A och B hafva undervisats gemen-
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R. r: 2. 6 29 — . — 29 latin 8, i franska 3, i matematik 3, i
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» » Al 6 6 (24)b) — 6
filosofi 1 t:e.

' Summa' 405 468 98 ' 566-
'Anm. I L; 7: i Ä inräknas bland de 7 skilda timmarne 1 timmes frivillig undervisning i engelska
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4. Redogörelse lör begagnade läroböcker ocli genomgångna 
lärok urser i läseämnena inom särskilda klasser,

a) Läro- och läseböcker.
Kristendom:

Klasser. Klasser.
Svenska bibeln............................................1—7. Sandberg, Biblisk historia......................... 2—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.
Liljeholm och Andersson, Biblisk historia 1.

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

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

Läsebok för folkskolan.......................... 1—4. Bjursten, Läsebok.........................................6—7.
Topelius, Läsniug för barn........................ 2. Dikter af Atterbom, Geijer, Tegnér, Slag-
Runeberg, Fänrik Ståls sägner .... 3 och 5. nelius, m. tl.............................................. 7: 1.

» , Elgskyttarne.............................. 4. Viktor Rydberg, Romerska dagar, samt
Tegnér, Fritiofs saga.................................  5. lefnadsteckningar och afhandlingar af
Melin och Hernlund, Svensk läsebok . . 5—7. olika författare...................................... 7: 2.

Holberg, Erasmus Montanus...................L. 6: 1. Björnson, Fortælliger.......................................R. 6.
» , Jeppe paa Bjerget...................R. 6: 1. Ibsen, Kongsemnerne................................... 6: 3.

Oehlenschläger, Aladdin........................... 7: 1.

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

Boethius, Elementarbok.............................. 4—5. Livius, Törnebladhs ed......................  6: 2—7: 2.
Cornelius, Törnebladhs ed............... 5. Horatii oder, Fahlcrantz’ ed..................... 7: 2.
Ccesar de bello Gallico, Hæggstroms ed. 6: 1. Cicero de senectute, Klingbergs ed. . . . 6: 2.
Ovidii metamorph., Törnebladhs ed. ... 6: 1. Curtius, stereotypupplaga............................ 7: 2.
Virgilius, Törnebladhs ed.......... 6: 2—7: 2. Sallustius, »   7: 2.
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Grekiska:
Klasser. Klasser.

Löfstedt, Grammatik........................ 6: i—7 2.
!

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

i Tyska:
Calwagen, Språklära........................1—R. 6: 1. Calwagen, Öfversättningsöfningar .... 4—5.

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

Franska:
Olde, Språklära........................................... 5—7. Philp, Skriföfningar..................................... R. 7: 1.
Löwenhjelm, Skriföfningar L. 6: 2, L. 7: t och 7: 2. 

----------- -— .
Ploetz, Metodisk läsebok 5, 6: 1, R. 6: 2 och L. 7. Victor Hugo, Hernani............................. L. 7: 2.
Berndtson, Varietés littéraires 6: 2 och L. 7: 1. Voltaire, Charles XII.................7; 1 och 7: 2.
Delabrousse, Jules Grévy.................... L. 7: 2 B.

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

• J . '—

Mathesius, Elementarbok ... 4 ocli L. 6: t B. Macaulay, History of England . . . . R. 7: 2.
Morén, Läsebok........................................ 5. Waller Scott, Ivanhoe...............................R. 7: 1.
Washington Irving, The Alhambra R. 6: 1 och » » Tales of a Grandfather 5, L. 6:1 B,

;] L. 6: 2 B. R. 6: 2 och R. 7: 1.
» >1 The Sketch Book R. 6: 2. Bulwer, Lady of Lyons.......................... R. 7: 2.

Dickens, A Christmas Carol L. 7: 1 B. och 7: 2 B.

Matematik:
Phragmcn, Aritmetik..................................1—4. Lindman, Samling af exempel och problem 4—7.
Sohlberg, Praktisk lärokurs i planimetri Haglund, Samling af exempel och pro-

och stereometri.............................. , . 3. biem........................................................ L. 6 B.
Lindman, Etiklides’ 4 första böcker. . . 4—7. Phragmén, Plan trigonometri.....................R. 7.
Hellgren, » 6:te bok ................. 6: 2. Guldberg, Stereometri .......... R. 7.
Björling, » » » ................. 7. Lindelöf, Analytisk geometri....................R. 7: 2.
Todhunter, Geometriska öfningssatser . . 6—7. Gernerth, Femsiffriga logarithmer .... 6—-7.
Lindman, Algebra.....................................4—7. Lindman, » » .... 6—7.
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Naturvetenskap:
Klasser.

Almqvist och Lagerstedt, Lärobok i na
turkunnighet............................................ 1.

Sandberg, Lärobok i naturkunnighet . . 2—5. 
Hartman, Öfversigt af Skandinaviens vig

tigaste naturliga familjer . . . 6: 2.
» , Nerikes flora.............................. 3—7.

Almqvist, Lärobok i botanik h. 1 . ... 6: 1.
» » » h. 2 och 3 R. 7.

Klasser.
Kindberg, Menniskans kroppsbyggnad 6—R. 7: 2.
Waldstedt, Kortfattad lärobok i zoologi R. 7.
Christie, Lärobok i fysik.................L. 6-—L. 7.
Floderus, Fysikens första grunder . R. 6—R. 7.
Lindeberg, Öfningsuppgifter i fysik ... R. 7.
Klint, Mekanik........................................... R. 7: 2.
Blomstrand, Lärob. i oorganisk kemi R. 6—R. 7.

Historia och Geografi:

Odhner, Mindre lärobok i Sveriges hist. 1 — 3 
och L. 5.

» , Större » » R. 5, 6 och 7.
Both, Geografi.............................. 1—6: 2.
Sörensson, » .............................. 7.

Pallin, Lärobok i allmänna historien . . 4—5.
J) , D i medeltidens » . L. 6: 2.
» * D i nyare » R. 6—7.

Schotte, » i gamla . L. 6: 1.

Filosofisk Propedeutik:

Sjöberg och Klingberg, Logik 7. Sjöberg och Klingberg, Antropologi ..... 7.

b) Lärokurser.

Klassen I a. (Klassföreståndare: Adjunkten Högberg').

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

Modersmålet, 5 t.: Uppläsning och återgifvande af valda stycken ur läseboken. Af språk
läran hufvudsakligen samma delar, som blifvit genomgångna vid undervisningen i tyska språket, 
samt om satsen och dess delar. Satsanalys och satsbildningsöfningar. Öfniugar i rättskrifning. 
Adj. Högberg.

Tyska, 6 t.: Substantivets, adjektivets, de personliga, possessiva och demonstrativa prono- 
minas, hjelpverbens och det aktiva svaga verbets regelbundna böjningsformer jemte motsvarande 
öfningsstycken i elementarboken. Vokabelläsning. Adj. Högberg.

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

Naturlära, 2 t.: Det allmännaste af läran om menniskokroppens byggnad. De sex. första 
växttyperna i läroboken och undersökning af lefvande växter. Adj. Högberg.

Historia och Geografi, 4 t.: Sveriges historia, 2 t.: till Gustaf I. Geografi, 2 t.: det 
allmännaste om verldsdelarne samt Sverige, Norge, Danmark, Finland, Ryssland och Tyskland. 
Adj. Högberg.
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Klassen 1 b. (Klassföreståndare: Adjunkten Linder).

Kristendom. 3 t.: Lika med 1 a. Adj. Högberg.
Modersmålet, 5 t.: Lika med la. Adj. Linder.
Tyska, 6 t.: Lika med 1 a. Adj. Linder.
Matematik, 4 t.: Lika med 1 a. Adj. Linder.
Naturlära, 2 t.: Lika med 1 a. Adj. Linder.
Historia och Geografi, 4 t.: Lika med 1 a. Adj. Linder.

\ 
Klassen 2 a. ('Klassföreståndare: Adjunkten Hellboin).

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, 7 t.: 1) Grammatik: repetition af första klassens kurs, pronomen, verb, adverb 
och prepositioner. 2) Explikation: Calwagens elementarbok: Lsta 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: v. Adjunkten Törnstr and).

Kristendom, 3 t.: Lika med 2 a. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 6 t.: Lika med 2 a. v. Adj. Törnstrand.
Tyska, 1 t.: Lika med 2 a. v. Adj. Törnstrand.
Matematik, 5 t.: Lika med 2 a. v. Adj. Törnstrand.
Naturlära, 2 t.: Lika med 2a. Adj. Hellbom.
Historia och Geografi, 5 t.: Lika med 2 a. v. Adj. Törnstrand.

Klassen 3 a. (Klassföreståndare: H. t. Adjunkten Spangenberg; 
v. t. v. Adjunkten Dunér).

Kristendom, 3 t.: Biblisk historia repeterad: bibelläsning i samband med bibliska historien 
och katekesen. Katekes: 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena. Valda psalmer. H. t. Lekt. Löv
gren; v. t. v. Lekt. Wendell.

Modersmålet, 6 t.: Repetition af formläran, det vigtigaste af satsläran i förening med sats
bildnings- och satslösningsöfningar. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar. Muntliga och 
skriftliga referat af valda stycken ur läseboken under lärarens ledning jemte några öfversättningar 
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från tyskan. Uppläsning ur minnet af valda skaldestycken. Läsning af Fänrik Ståls sägner. 
H. t. Adj. Spangenberg; v. t. v. Adj. Dunér.

Tyska, 7 t. : 1) Grammatik: formläran utförligare genomgången ocli repeterad. 2) Ex
plikation: styckena 1—23 i Moréns läsebok, delvis extempore. 3) Komposition: skriftlig o.ch 
muntlig öfversättning af extemporalierna i Cahvagens elementarbok. FL t. Adj. Spangenberg; 
v. t. v. Adj. Dunér.

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. H. t. Adj. Spangenberg; v. t. v. Adj. Dunér.

Naturlära, 2 t.: Undersökning af 30 lefvande och pressade växter i och för terminologiens 
inlärande och växternas bestämning. Djurläran 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 
jemte repetition af Europa. Lekt. Adlerz.

Klassen 3 b. (Klassföreståndare.: Adjunkten Ahlénj.

Kristendom, 3 t.: Lika med 3a. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 6 t.: Lika med 3a. Adj. Åhlén.
Tyska, 7 t.: Lika med 3 a. Adj. Åhlén.
Matematik, 5 t.: Lika med 3a. H. t. Adj Wihander; v. t. Adj. Lindman.
Naturlära, 2 t.: Lika med 3a. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi, 5 t.: Lika med 3 a. Adj. Åhlén.

Realklassen 4 a. (Klassföreståndare: Adjunkten llelleday).

Kristendom, 2 t.: Öfversigt af en del af bibelns böcker, läsning af valda, deremot sva
rande texter ur bibeln. Mathei evangelium kap. 1—12. Katekisation öfver l:sta och 2:dra huf- 
vndstycket. Adj. Ljungberg.

Modersmålet, 4 t.: Satsläran fullständigt genomgången jemte grunddragen af versläran. Läs
ning af Elgskyttarne och valda stycken nr Läsebok för folkskolan med öfning att muntligt åter- 
gifva det lästa. Uppläsning ur minnet af valda skaldestycken. Rättskrifnings- och interpunktions- 
öfningar i förening med satsanalys. Öfversättningar från tyskan eller återgifvande af upplästa be
rättelser under h. t. 6, under v. t. 7. Adj. Linder.

Tyska, 4 t.: 1) Grammatik: formläran repeterad sarat det vigtigaste af syntaxen. 2) Ex
plikation: styckena 20—34 i Moréns läsebok utom 31:sta stycket. 3) Komposition: skrift
liga och muntliga öfningar på lärorummet ur Cahvagens öfversättningsöfningar; temata under 
h. t. 6, under v. t. 7. Adj. llelleday.

Engelska, 7 t.: Mathesii elementarbok och motsvarande delar af grammatiken. Adj. Helleday.
Matematik, 5 t.: Geometri: Euklides L 1 — G, 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. H. t. Adj. Wikander; v. t. v. Adj. Lindman.

Naturlära, 2 t.; Det vigtigaste af lärobokens 5:te ocli G:te afdelningnr. Undersökning 
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och bestämning af 50 lefvande och pressade växter. De ryggradslösa djuren. Exkursioner. Adj. 
Elmqvist.

Historia och Geografi, 5 t.: Historia 3 t.: frän början af allmänna historien till och med 
medeltiden. Geografi, 2 t.: Europa. Adj. Lund.

Realklassen 4 b. (Klassföreståndare: Adjunkten Vallström).

Kristendom, 2 t.: Lika med IL 4 a. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 4 t.: Lika med 11. 4a. Adj. Ihre.
Tyska, 4 t.: 1) Grammatik: formläran repeterad samt det vigtigaste af syntaxen. 2) Ex

plikation: 30 sidor ur Moréns läsebok. 3) Komposition: extemporalier ur Calwagens öfver- 
sättningsöfningar;, temata under h. t. G, under v. t. 7. H. t. Adj. Hedenskog och Spangenberg; 
v. t. Adj. Hedenskog och v. Adj. Dunér.

Engelska, I t.: Lika med IL 4a. Adj. Vallström.
Matematik, 5 t.: Lika med IL 4a. IL t. Adj. Wikander; v. t. v. Adj. Lindman.
Naturlära, 2 t.: Lika med IL 4a. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi, 5 t.: Lika med K. 4a. Adj. Lund.

Latinklassen 4. (Klassföreståndare: Adjunkten Sundblad).

Kristendom, 2 t.: Lika med IL 4 a. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 4 t.: Lika med IL 4a. 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. 2) Ex

plikation: styckena 20—31 ur Moréns läsebok med vokabelläsning. 3) Komposition: extem
poralier ur Calwagens öfversättningsöfningar; temata under h. t. 6, under v. t. 7. Adj. Sundblad.

Matematik, 5 t.: Lika med IL 4a. IL t. Adj. Wikander; v. t. v. Adj. Lindman.
Naturlära., 2 t.: Lika med IL 4a. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi, 5 t.: Lika med IL 4a. Adj. Lund.

Realklassen 5. (Klassföreståndare: Adjunkten Tjund).

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

Modersmålet, 3 t.: liepetition af grammatiken och i sammanhang dermed satslösnings- och 
satsbildningsöfningar. 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 nr 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 b. t. G, v. t. 7. v. Adj. Törnstrand.

Tyska, 3 t.: 1) Grammatik: formläran delvis repeterad, syntaxen fullständigare genom
gången. 2) Explikation: Hauffs Märchen, ungefär 100 sidor. 3) Komposition: skriftliga 
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och muntliga öfningar på lärorummet ur Calwagens öfvcrsättningsöfningar; temata under h. t. G, 
under v. t. 7. Adj. IJelleday.

Franska, 3 t.: Det vigtigaste af formläran till de oregelbundna verben jemte valda stycken 
i Ploetz’ Metodiska läsebok till sid. 62. Adj. IJelleday.

Engelska, 1 t.: 1) Grammatik: det vigtigaste af syntaxen, formläran delvis repeterad.
2) Explikation: 50 sidor ur Moréns läsebok samt extempore 25 sidor af »Tales of a Grand
father». 3) Komposition: skriftliga och muntliga öfningar på lärorummet ur Ilerléns Elemen
tarbok. Adj. IJelleday.

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 planimctri och 
stereometri. Euklides: III och IV jemte repetition af II. Adj^ Ihre.

Naturlära, 2 t.: Läran om jorden och de öfriga himlakropparne. 50 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.: Amerika, Afrika och Australien. Adj. Lund.

Latinklassen 5. (Klassföreståndare: li. t. Adjunkten Wikander; 
N. t. v. Adjunkten 'Lindman').

Kristendom, 2 t.: Lika med 11. 5. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 3 t.: Repetition af grammatiken och i sammanhang dermed satslösnings- och 

satsbildningsöfningar. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar. Läsning af Fritiofs saga samt 
stycken af Tegnér och Runeberg ur Melins och Hernlunds läsebok med redogörelse för innehållet 
af lämpliga sånger samt en kort öfversigt af versläran. Uppläsning ur minnet af valda skalde
stycken samt muntligt återgifvande af berättelser och sagor, af hvilka en del legat till grund för 
hemskripta. Öfning i disposition af lättare ämnen. Uppsatser efter lärarens anvisning (hufvud- 
sakligen referat) och öfversättningar från tyskan h. t. 6, v. t. 7. Adj. Åhlén.

Latin, 8 t.: Formläran utom § 101-—117 fullständigt genomgången och repeterad; kasus- 
läran i syntaxen. Boethii elementarbok, styckena 37—56; Cornelius Nepos: Miltiades, Themi- 
stocles, Aristides, Pausanias, Cimon och Lysander. Extemporerade öfversättningar efter Boethius 
(styckena 37—51) och Törnebladh samt profskrifningar på lärorummet, 3 under hvardera terminen. 
Adj. Sundblad.

Tyska, 3 t.: Grammatiken afslutad och repeterad. Extemporalier efter Calwagen. Hauffs 
Märchen, sid. 91—158, delvis 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 första graden med en 
obekant jemte lättare problem. Geometri: Euklides III och IV jemte repetition af I och II; 
lämpliga problem. H. t. Adj. Wikander; v. t. v. Adj. Lindman.

Naturlära, 2 t.: Lika med R. 5. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi, 4 t.: Allmän historia, 2 t.: nyare tiden samt repetition af medel

2
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tiden. Svensk historia, 1 t.: Repetition af hela Sveriges historia efter Odhners mindre lärobok. 
Geografi, 1 t.: repetition af alla verldsdelarne. Adj. Åhlén.

Realklassen 6: 1. (Klassföreståndare: Lektor Jacobsson').

Kristendom, 2 t.: Gamla och medeltidens kyrkohistoria. Johannes’ evangelium, kap. 1—9. 
H. t. Lekt. Lövyren; v. t. v. Lekt. Wendell.

Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: från början till frihetstiden jemte dithörande 
literatur. Dansk literatur: Holbergs Jeppe paa Bjerget, Björnsons Fortællinger. Verslära och 
nödiga upplysningar om diktarterna. Lekt. Jacobsson. Talöfniugar (föredrag öfver sjelfvalda 
ämnen) en timme hvarannan vecka. Uppsatser och öfversättningar h. t. 6, v. t. 7. Lekt. Adlerz.

Tyska, 2 t..- Formläran ^ch 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; extemporal ier. 3) Komposition: skriföfningar på 
lärorummet; ett hemtema hvarje månad. H. t. Adj. Wendell; v. t. v. Adj. Lönnqvist.

Franska, 4 t.: 1) Grammatik: oregelbundna verben jemte repetition af den öfriga form
läran. 2) Explikation: valda stycken i Ploetz’ Metodiska läsebok, 24 sidor. 3) Komposi
tion: extemporalier och skriföfningar på lärorummet. Adj. lledenskog.

Matematik, 1 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 eqva- 
tioner 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. Qellerstedt.

Naturalhistoria, It.: De vigtigaste familjerna bland dikotyledonerna med undersökning af 
lefvande 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 kloren med tillhörande experiment. Lekt. Adlerz.
Historia och Geografi, 3 t.: Historia, 2 t.: i allmänna historien nyare tiden till spanska 

tronföljdskriget; i Sveriges historia från och med Gustaf I till Kristina. Geografi, 1 t.: Repeti
tion af Europa. Adj. Lund.

Latiiiklassen 6: 1. (Klassföreståndare: Adjunkten Elmqvist).

Kristendom, 2 t.: Lika med R. 6: i. H. t. Lekt. Lövgren; v. t. v. Lekt. Wendell.
Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: från början till frihetstiden jemte dithörande 

literatur. Dansk literatur: Holbergs Erasmus Montauus. Verslära och nödiga upplysningar om 
diktarterna. Lekt. Jacobsson. Öfningar i disposition af lättare ämnen. Talöfningar (föredrag 
öfver sjelfvalda ämnen) en timme hvarje vecka. Uppsatser 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 bcllo gallico, Lsta boken samt 8 kap. af den 2:dra.
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Ovidii Metamorfoser: Prooemium, Creatio mundi, Quattuor ætates, Lycaon, Pyramus och Thisbe 
samt Dædalus och Icarus. 3) Komposition: cxtemporalier samt ett tema hvarje vecka. A.dj. 
Hedenskog och Lekt. Lyth (2 t).

Grekiska, 1 t.: 1) Explikation: 12 öfningsstyckcu i läseboken samt Xenophons Anaba
sis, bok. I, kap. 1 och 18 §§ af kap. 2. . 2) Grammatik: deklinations- och konjugationsformer. 
Lekt. Bogren.

Tyska, 1 t.: 1) Explikation: Extemporerad öfversättning af Schillers .Der Neffe als Onkel
samt Hauffs Lichtenstein, 100 sidor. 2) Komposition: profskrifningar. Adj. Elmqvist.

Franska, 4 t.: Formläran afslutad och repeterad. Muntlig och skriftlig öfversättning ur 
Ploetz' Metodiska läsebok. Adj. Vallström.

Engelska, (linien B), 4 t.: 1) Grammatik: Uttal och formlära. 2) Explikation: Ma-
thesii Elementarbok samt »Talcs of a Grandfather». 3) Komposition: muntliga och skriftliga 
öfningar pä lärorummet. H. t. Adj. Wendell; v. t. v. Adj. Lönnqvist.

Matematik, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: Algebra: läran om negativa qvantiteter, dig
niteter, proportiousläran, eqvationcr af första graden jemte 60 problem. Geometri: repetition af 
Euklides III och IV jemte nägra lättare öfiiingssatscr. Linien B dessutom 50 problem ur Ceder- 
bloms och 50 a 80 ur Haglunds problemsamlingar. Adj. Ihre.

Naluralhistoria, 1 t.: Botanik: De vigtigastc 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 
frän början af nyare tiden till Kristina. Geografi: grunddragen af gamla tidens geografi. Adj. Lund.

Realklassen (i: 2. (Klassföreståndare: li. t. Lektor Lövgren;
v. t. v. Lekt. Wendell).

Kristendom, 2 t.: Nyare tidens kyrkohistoria. Johannes’ bref. II. t. Lekt. Lövgren; v. t. 
v. Lekt. Wendell.

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

Tyska, 2 t.: Lessings Minna von Barnhehn samt Hauffs Lichtenstein, 130 sidor, delvis ex
tempore. Ett hemtema hvarannan vecka. Adj. Elmqvist.

Franska, 4 t.: Berndtson, Varietés littéraires, 50 sidor. Syntax efter Okie till och med 
infinitiven. Formläran repeterad. Skriföfningar pä lärorummet ur Ploetz' Metodiska läsebok. 
Adj. Vallström.

Engelska, 3 t.: 1) Grammatik: formläran fullständigt, syntaxen delvis repeterad. 2) 
Explikation: Valda stycken ur »The Sketch Book» samt extempore »Tales of a Grandfather». 
3) Komposition: skriföfningar pä lärorummet efter Herlén; ett hemtema hvarje månad. II. t. 
Adj. Wendell; v. t. V. Adj. Lönnqvist.
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Matematik, 7 t.: Algebra: läran om kubikrötter och högre rötter, potenser, logaritmer, af- 
slutande af eqvationer af andra graden med en obekant jerntc problem, cqvationssystem af första 
och högre grad jerntc problem, exponentialeqvationer, aritmetiska och geometriska progressioner: 
Geometri: Etiklides VI jemte repetition af proportionsläran. Skriftliga öfningar en gång i måna
den, 7 i hemmen och 1 vid läroverket. Adj. Gellerstedt.

Naturalhistoria, 1 t : Botanik: repetition af föregående klassens kurs jemte de vigtigaste 
familjerna bland nionokoiyledonerna med växtundersökning. Växtinsamling. Zoologi: menuisko- 
kroppens byggnad och dess organs förrättningar. Lekt. Adlere. ,

Fysik, 3 t.: Läran om ljuset, magnetismen och elektriciteten. Adj. Ihre.
Kemi, 2 t.: De återstående metalloiderne samt dc lätta metallerna med tillhörande expe

riment jemte kort öfversigt af de vigtigaste dertill hörande mineral och bergarter. Lekt. Adlerz.
Historia och Geografi, 3 t.: Historia, 2 t.: i allmänna historien nyare tiden från och med 

spanska tronföljdskriget till den första franska republiken; i Sveriges historia från början af Kri
stinas regering till Gustaf III.-s. Geografi, 1 t.: Amerika och Australien samt utförligare beskrif- 
ning af den skandinaviska Norden. Lekt. Bellinder.

Latinklassen 6: 2. (Klassföreståndare: Adjunkten Hedenskog).

Kristendom, 2 t.: Dogmatik § 1 — 29; Johannes’ bref. IL t. Lekt. Lövgren; v. t. v. Lekt. 
Wendell.

Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: tiden från 1718 till 1809 jemte läsning af en 
del dithörande literatur; norsk literatur; dispositionsöfningar och talöfningar. Skriftliga uppsatser 
b. 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—24; Cicero, Dc seneetute, 15 kapitel; Virgilii Aeneid, l:sta 
boken, v. 1—660. 3) Komposition: extemporerade öfningar en timme i veckan; tema h. t. 12, 
v. t. 14, deraf 2 proftema under läseåret. Adj. Hedenskog.

Grekiska, 7 t.: 1) Explikation: Xenophons Anabasis, bok 1, kap. 2 § 19—kap. 9 samt 
bok IL 2) Grammatik: formläran någorlunda fullständigt; syntaxen till S 64. Lekt. Bogren 
och Adj. Ljungberg.

Tyska, 1 t.: 1) Explikation: extemporerad öfversättning af Lessings Minna von Barn-
helm samt Hauffs Lichtenstein, 80 sidor. 2) Komposition: profskrifningar. Adj. Elmqvist.

Franska, 4 t.: Grammatik: formläran repeterad; syntaxen till imperativen. 2) Expli
kation: Berndtson, Varietes littéraires, valda stycken. 3) Komposition: öfningar på lärorum- 
met hvarje vecka. 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. II. t. Adj. Wendell; v. t. v. Adj. Lönnqvist.

Matematik, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: Algebra: läran om qvadratrötter, imaginära 
och komplexa qvantiteter, eqvationer af första graden med en obekant jemte de flesta problemen 
47—109 ur tredje upplagan af Lindmans problemsamling. Geometri: Etiklides VI: 1—24 jemte 
repetition af proportionsläran. Linien B har dessutom ur Haglunds problemsamling genomgått 
problemen 60—177, som leda till eqvationer af första graden. Adj. Gellerstedt.
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Naturalhistoria, 1 t.: Botanik: repetition af föregående klassens kurs jemte de vigtigaste 
familjerna bland monokotylcdonerna ined växtundersökuing; växtinsamling. Zoologi: mennisko- 
kroppcns 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 Gustaf lll:s. Geografi: repetition af den skandinaviska 
Norden. Lekt. Bellinder.

Realklassen 7: 1. (Klassföreståndare: Lektor Adlerz).

Kristendom, 2 t.: Dogmatik § 1—29. Petri bref. 11. t. Lekt. Lövgren; v. t. v. Lekt. 
Wendell.

Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: frihetstiden, gustavianska perioden samt de ro
mantiska och götiska skolorna jemte dithörande literatur. Dansk literatur: delar af Oehlenschlägers 
Aladdin. Läsningar 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.: Voltaire, Charles XII pag. 1—90. Oldes lärobok afslutad och repeterad. 
Extemporalier ur Philps skriföfningar. Ett hemtema hvarannan vecka. Adj. Vallström.

Engelska, 3 t.: 1) Grammatik: repetition af syntaxen. 2) Explikation: W. Scott, 
Ivanhoe, 39 sidor. 3) Komposition: skriftlig och muntlig öfversättning ur Herléns öfningar 
samt af studentskripta. Ett hemtema i månaden. H. t. Adj. Wendell, v. t. v. Adj. Lönnqvist.

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 öfningssatser ur Todhunter. 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 kalorimetrien. 
Adj. Ihre.

Kemi, 2 t.: De tunga metallerna med experiment. Kort öfversigt af de vigtigaste dertill 
hörande mineral. Någon öfning i användning af biåsröret. 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 verldsdelarne. Lekt. Bellinder.

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

Latinklasseu 7: 1. (Klassföreståndare: Lektor Bellinder).

Kristendom, 2 t.: Nyare tidens kyrkohistoria. Dogmatik: § 30—40. Jakobs bref. H. t. 
Lekt. Lövgren; v. t. v. Lekt. Wendell.
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Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: de romantiska och götiska skolorna samt Stag- 
nelius jemte läsning af valda arbeten af Geijer, Tegnér, Stagnelius, in. fl., utförligt. Repetition 
af gustavianska perioden. Dansk literatur: delar af Oehlenschlägers Aladdin. Läsningar 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, l:sta boken kap. 41—2:dra boken kap. 22 samt 
repetition af förra hälften af l:sta boken. Virgilius, l:sta boken v. 611 till och med 2:dra boken. 
2) Grammatik: syntax. Tempusföljden, oratio oblique, frågesatser samt tillägg till kasusläran, 
§ 320—356. Extemporerad öfversättning frän svenska till latin. 3) Kom position: 12 tema 
under h. t., 14 under v. t. Lekt. Lyth.

Grekiska, 6 t.: 1) Grammatik: frän adjektivens syntax till syntaxens slut. 2) Expli
kation: Xenophon, l:sta boken kap. 9 och 10 samt 2:dra boken kap. 6—Lde boken, llomeros 
Odysscia, rapsodierna 1 och 2. Lekt. Bogren och lekt. Jacobsson.

Franska, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: I) Grammatik: syntaxen afslutad. 2) Ex
plikation: Voltaire, Charles XII, bok II. 3) Komposition: ett hemtema hvarannau vecka, 
muntliga öfningar dels extemporerade, dels (lin. B) efter förberedelse. Lekt. Widholm.

Kngelska, (linien B) 2 t.: 1) Grammatik: formläran repeterad, syntaxen till pronomen. 
2) Explikation: Dickens, A Christmas Carol, ungefär hälften. Lekt. Widholm.

Linien A, valfritt, 1 t.: 1) Grammatik: uttalet och formläran. 2) Explikation: läse- 
styckcna i Ilcrléns grammatik samt »Tales of a Grandfather», 10 sidor. H. t. Adj. Wendell; v. t. 
v. Adj. Lönngvist,

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 1 m^d öfningssatser. Linien B har dessutom genomgått läran om potenser och loga
ritmer. Rektor Phragmén.

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

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

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

Realklassen 7: 2. (Klassföreståndare: Lektor Widholm''). 
• • I . ...

Kristendom, 2 t.: Repetition af kyrkohistorien och dogmatiken. II. t. Lekt. Lövgren; 
v. t. v. Lekt. Wendell.

Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: repetition. Läsning af kortare afhandlingar 
och tal. Dispositionslära och -öfningar. Uppsatser h. t. 7, v. t. 6, hvaraf 5 äro författade under 
uppsigt på dagar för månadslof. Lekt. Jacobsson.

Franska, 5 t.: 1) Grammatik: verbets formlära repeterad, syntaxen repeterad efter Olde
jemte tillägg och förklaringar. 2) Explikation: Voltaire, Charles II, böckerna II och III. 3) 
Komposition: ett hemtema hvarannan vecka; muntliga extemporerade öfningar. Lekt. Widholm.
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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 
samt extempore »Tales of a Grandfather». .3) Komposition: muntlig- och skriftlig öfversättning 
af studentskripta till engelska; ett hemtema i månaden. H. t. Adj. Wendell; v. t. v. Adj. Lönnqvist.

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, 9 i hemmen och 5 vid läroverket. Ilektor Phragmén.

Natur alhistoria, 1 t.: Repetition af växtrikets vigtigaste familjer. Menniskokroppens bygg
nad och dess organs förrättningar. Lekt. Adlerz.

Fysik, 3 t.: Mekanik och repetition af kursen i fysik med problemlösningar. Adj. Ihre.
Kemi, 2 t.: Repetition af hela kemien och de förut genomgångna mineralen och berg

arterna jemte en en kort öfversigt af de geologiska perioderna. Blåsrörslaborationer under höst
terminen. 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.

Lafinklassen 7: 2. (Klassföreståndare: Lektor Lytli).

Kristendom, 2 t.: Lika med R. 7: 2. H. t. Lekt. Lövgren; v. t. v. Lekt. Wendell.
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. 4, hvaraf 5 äro författade under uppsigt 
på dagar för månadslof. Lekt. Jacobsson.

Latin, 8 t.: 1) Grammatik: repetition af hela syntaxen. 2) Explikation: Livius, bok 
II, kap. 22—65 samt, repetition af hela boken; Horatii oder, bok I; extemporerad läsning i Cur
tius och Sallustius. 3) Öfversigt af de romerska antiqviteterna. 4) Komposition: 12 tema 
under h. t., 11 under v. t. Lekt. Lyth.

Grekiska, 6 t.: 1) Grammatik i förening med läsning af författarne. 2) Explikation: 
Xenophons Anabasis, böckerna III oeh 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 
jemte tillägg oeh förklaringar. 2) Explikation: Victor Hugo, Hernani (afslutad); Charles XII, 
böckerna II och III; linien B dessutom Delabrousse, Jules Grévy. 3) Komposition: ett hem
tema hvarannan vecka; linien B dessutom muntliga öfningar. Lekt. Widholm.

Engelska (linien B), 2 t.: 1) Grammatik: repetition af vigtigare delar af. formläran och 
syntaxen. 2) Explikation: Dickens, A Christmas Carol, 42 sidor. 3; Komposition: skriftlig 
öfversättning till engelska. H. t. Adj. Wendell; v. t. v. Adj. Lönnqvist.

Matematik, 3 t. och linien B dessutom 1 t.: 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 11—VI med öfningssat- 
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ser. Linien B har dessutom genomgått en kort kurs i logaritmer, serier och trigonometri. Ilektor 
Phragmén.

Fysik, 2 t.: Värmeläran samt repetition af hela kursen. H. t. Adj. Spangenberg; v. t. v. 
Adj. Dunér.

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

5. Under läseåret har följande ombyte af läroböcker egt rum:
Liljeholm och Andersson, Biblisk historia, i klass 1 och sedan successivt i klasserna 2 och 

3 i st. f. Sandberg, Biblisk historia.
Almqvist och Lagerstedt, Lärobok i naturkunnighet, i klass 1 och sedan successivt i kl. 

2—5 i st. f. Sandbergs naturlära, Lsta delen.
Almqvist, Lärobok i botanik för allmänna läroverkens lägre klasser, l:sta häftet i klass 

6: i och sedan successivt i kl. 6: 2 i st. f. Hartman, Kort öfversigt af Skandinaviens vigtigaste 
naturliga familjer.

Ilellgren, Euklides 6:te bok, i klass 6: s och sedan successivt i kl. 7: 1 och 7: 2 i st. f. 
Björling, Euklides 6:te bok.

Löfstedt, Grekisk grammatik, i kl. 6; 1 i st. f. Petersson, Grekisk formlära, som förra året 
måste användas, emedan Löfstedts grammatik för tillfället utgått ur bokhandeln.

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

a) Öfningstider:
Klass 1 a. T. 8—9. Klass 2 b. 0. 1—2.

» Ib. 0. 11 — 12. » 3 a. Th. 11—12.
» 2 a. 0. 12—1. » 3 b. T. 11 — 12.

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

» 2 stor och halfstor stil samt stora alfabetet;
» 3 halfstor: och mindre samt små stil.

Såsom undervisningsmateriel har användts nästan uteslutande den Påhlmanska metodens skrif- 
kurser. Endast en lärjunge i 3 b har, såsom mera försigkommen än de öfriga, tillåtits under vår
terminens senare del att öfva rundskrift.
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7. Undervisningen i teckning.
Undervisningen liar ledts af ritläraren K. O. Lindblom.

a) Öfningstider.
För frihandsteckning:

Klass 1 a. 0. 7 —9. Klass! II. G: 1 Th. 12 —2.
D 1 b. M. 12 —2. » L. G: 1 B. Th. 12 —2.
» 2 a. L. 11 -12. D II. G: 2 L. 7-—9.
» 2 b. T. 1 —2. D L. G: 2 B. F. 7 —9.
» 3 a. T. 12 — 1. » 11. 7: 1 M. 8-- 10.
)) 3 b. K. 11 -12. k L. 7: 1 B M. 8 -10.
» R. 4 a. L. 7 —9. » R. 7: 2 F. 12-—2.
)) R. 4 b. M. 7 —8 och F. 7—8. » L. 7: 2 B. F. 12-—2.
» R. 5. L. 12 -2. » L. 4 och 5 (frivilliga) M. och Th. 4—5

För konstruktionsritning:
Klass R. 4 a. M. 4—5. Klass 11. 6: 2. M. 7—8.

» 11. 4 b. Th. 4—5. » R. 7: '• Th. 7—8.
» 11. 5 T. 7—8. » 11. 7: 2. L. 1—2.
» R. 6: i. M. 8—9. » L. 4 och 5 (frivilliga) M. och Th. 4—5.

b) Kurser.
T frihandsteckning:

Klass 1. Har öfvat bunden teckning af såväl rät- som krokliniga räckor, ytmönsfer oeh enkla 
ornamentala figurer å rutadt och punkterad! papper samt en del af Stuhlmanns vägg
taflor å fritt papper.

» 2. Teckning å fritt papper efter Stuhlmanns och Sjöströms väggtaflor och en del af
Stuhlmanns konturgipser.

» 3. Teckning efter Sjöströms väggtaflor och Stuhlmanns konturgipser.
» 4. Klotsar, rätliniga och med rotationsytor i front och för hörn.
» 5. Klotsar, med rotationsytor för hörn, dresdenergipserna ser. I. Tillämpningsmodeller.
» G: i. Tillämpningsmodeller, dresdenergipserna ser. I, II och III.
» G: 2. Dresdenergipserna ser. II och III, ansigtsdetaljer (ögon, näsa, mun o. s. v.) efter

gips. Ansigten efter plansch.
» 7: i. Ansigten efter plansch; dresdenergipserna ser. III, delar af människokroppen, såsom

händer och fotter, ansigtsmaskar och hufvuden, allt efter gips.
» 7: 2. Stilleben och grupper efter naturföremål.

Såsom frivillige hnfva 12 lärjungar deltagit i undervisningen, nemligen G ur femte och G ur 
fjerde latinafdelningarne.

Den Stuhlmannska metodens undervisningsmateriel har följts hela läroverket igenom.

I konstruktionsritning:
Klass K. 4. Beskrifvande geometri: vinklars delning, cirkeln, ellipsen, parabeln och hyperbeln 

med deras tangeringar, tillsammans omkring 50 ligg.
3
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Klass R. 5. Projektioiisritning och skärningar.
» R. G: i—7: i. Projektionsritning, skärningar och skuggkonstruktioner.
» R. 7: 2. Skuggkonstruktioner och perspektiv.

Undervisningsmateriel .•
För konstruktionsrituing: Pasch’ större lärobok med tillhörande planscher och klotsar; 

» perspektivritning: Henriques’ lärobok och naturföremål.

8. Undervisningen i säng och instrumentalmusik.
a) Öfningstider.

en och tvåstämmig sång elter »Från när och fjerran» af Roselli samt harmonilärans första grunder.
Fjerde sångklassen: Ofning i blandad körsång, hvarvid har användts »Från när och fjerran» 

af Roselli. Derjemte har öfvats qvartetter för mansröster ur »Gammalt och Nytt» af C. J. Levverth.

I musikens teori och. sång.: Första sån; 
Andra 
Tredje 
Fjerde

gklassen (ur kl
» (ur
» (ur
» (ur

lass 1—4) 0
» 1—G)
» 1—G)
» 1—7)

nsd. och Lörd. kl. 3,5 5 
» » » »4
» » » )) 4,4 5
» » » » 5,30

—4 e. m.
---4, 4 5 » 
-- 5,3 0 » 
—7

I instrumentalmusik: Måndagar
Tisdagar
Torsdagar
Fredagar

kl. 3—5 e
» 3—5
» 3—5
» 3—4,30

. m.
»
))
0

b) Kurser.

samt

Första sångklassen: 
Andra sångklassen: 
sånger ur »Från när 
Tredje sångklassen:

I sång:
Ofningar i notläsning, tonträffning m 
Skal-, tonträfTnings och taktöfningar 
och fjerran» af Roselli.
Skal-, tonträfi'nings- och taktöfningar

. m. samt i koralsång, 
efter Nordbloms sånglära, koralei

efter Nordbloms sånglära, koraler,

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 Kungl. Musik. Akad. Korservatorium, 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 H. Rink, .T. André, L. Geppert, G. Mankell, A. Theile, orgelsymfoni af H. W. Tauscher, fuga 
af Endig, musik för stråkorkester samt ouverturer, marscher och potpourier m. m. för sextonstäm- 
mig musik, bestående af messings- och träinstrument.
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9. Redogörelse för de gymnastiska och militära öfningarna.
A) Gymnastik och vapenöfning.

1. Lärjungarnes antal och fördelning.

Antal 
lärjungar

Fördelning i gymnastik- 
afdelningar.

Fördelning 
i exercisafdel- 

ningar.

Fördelning i fäkt- 
afdelningar.

Läsetenniner.

15 år eller 
derntöfver.

under 15 år.
l:sta afdeln. 
kl. 6 och 7: i.

2:dra afdeln. 
kl. 4 och 5.

3:dje afdeln. 
kl. 2 och 3.

4:de afdeln. 
kl. 

1.

l:sta afdeln. 
kl.5,6

och 7: i.

2:dra afdeln. 
kl. 

5.

l:sta afdeln. 
kl. 7: 2 o. 7:i.

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

3:dje afdeln. 
, 

kl. 6: 2 o. 6: i.'
1

Antal 

lärjungar.

11. T. 1885 . . 167 238 83 96 95 53 87 36 24 38 40 405
V. T. 1886 . . 220 180 79 93 97 52 94 16 24 31 24 400

2/ Antal lärjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit i 
gymnastiköfningarna.

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

8 j u k d o m a r

Sum
 

de

Terminer 

och 
Åldersgrupper.

i syn- och hörsel
organen.

i nervsystem
et.

i cirkulations
organen.

i andedrägts- 
organen.

i m
atsm

ältnings
organen.

i urin- och köns
organen.

i rörelseorganen.
M

issbildning.

Bråck.

A
llm

än svaghet.
A

ndra sjukdom
ar.

Sum
m

a,

A
ndra orsaker.

m
a 

i öfningarne icke 
Itagande lärjungar.

a antalet närvarande 
lärjungar.

Höstterminen 1885.
Under 15 år.............
15 år eller derntöfver

—'

N 
1

4
7

4
6 —

— 5
5

1
2

5
4 1

5
5

26
30

— 26
30

238
167

Summa — 2 11 10 — — 10 3 9 1 10 56 —. 56 405
Vårterminen 1886.

Under 15 år.............
15 år eller derntöfver —

2 3
9

4
5 1

— 3
6 3

3
5 2

2
9

17
40

— 17
40

180
220

Summa | —

a) Gymnastik: 1) uta 
lialfva tiden.

l:sta gymuastikafdeluin
2: dra »
3:dje »

4: de »

2

i re

gen

12 9

3. ÖJ 
dskap har 

liar öfvats
» »
)) »

(Tisdagar, 
•'Måndagar 
(Fredagar

1

'ning 
öfv

dagl
1
>

Ons

stide 
its l

igen

daga

9

r m.
ngefii

-, Toi

3 

ra, 
r ha

sdag

8

fva t

ar oe

2

den

i Le

11

och

rdaga

57

2) m e

• 11,

r 10,
4,

— 57

d redskap

2—2,« 
io—12 in
9—9,30 1

10 — 11 f.
io—5 e.
4—4,3 0 e

400

fullt

. m.

. m.
m.
n.
. m
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lista gymnastikafdelingen liar varit indelad i 5 troppar, 2:dra och 3i<lje i 6 samt 4:de i 4. 
Troppcheferna hafva i afdelningarna 1, 2 och 3 i regeln ledt häf- och språnghvarf, men öfriga 
rörelser hafva skett på lärarens omedelbara kommando, Rörelscschemat har varit grundadt på 
Kungl. Flottans Gymnastikreglemcnte och «Tillägget» till Lingska tabellerna. Rörelsehvarfvens 
antal har i lista afdelningen utgjort 19 å 20 och i de öfriga afdelningarna något mindre. Marsch- 
hvarfvet har af lista och 2:dra afdelningarna verkstälts ute, då väderleken så tillåtit.

b) Fria öfnbujar och lekar hafva öfvats af 3:dje och 4:de afdelningarna.

c) Vapenöfniwj:
1) Gevärsexercis och infanlerimanöver: 5itc klassen Måndagar 6—7 c. m.
2) Jlajonett- och floretlfaktning : 2;dra fäktafdelningen Tisdagar 4,4»—5,m> e. m. och 

Fredagar 5,is—6 e. m., 3:dje fäktafdelningen Tisdagar 4—4,is e. m. och Freda
gar 4,30—5,15 e. in.

3) Sdbelhuggning och flvrettfähtning: lista fäktafdelningen Måndagar och Torsdagar 
5—G e. m.

Gymnastik- och vapenöfningarna hafva efter läkarebcsigtningcns verkställande fortgått 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 C. L Eroding, utan 

biträde.
6) Gymnastik och vapenöfningarnc inspekterades den 20 Mars af professorn vid Kungl. 

Gymnastiska Central Institutet, kaptenen i Kungl. Flottans reserv, R. S. O., R. V. O., R. R. S:t St. O. 
m. m. L. M. Törngren.

B) De utsträckta militäröfningarna under kalenderåret 1885.

Ofningarua hafva omfattat exercis i sluten- och stridsordning, kompaniöfning samt mål
skjutning.

a) De utsträckta militäröfningarna hafva pågått under v. t. från den 4 Maj till den 4 Juni 
oeli under h. t. från den 1 September till den 15 Oktober.

b) Ofningarua hafva ledts af ordinarie gymnastikläraren.
c) Exeercisöfningarna hafva upptagit 6 timmar i veckan för lista afdelningen (kompaniet) 

och 3 timmar för rckrytafdelningen. Målskjutningen har upptagit 6 timmar i veckan.
d) lista afdelningen bestod under v. t. af 82 lärjungar ur klasserna 7: i och 6 samt 34 ur 

klass 5, under h. t. af 83 ur klass 7: i och 6 samt 4 ur klass 5; rckrytafdelningen (2:dra afdel
ningen) under v. t. af 12 och under h. t. af 36 ur klass 5.

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

gymnastik med 4 afdeluingar......................13 timmar,
fäktning »3 » .............................................5 » ,
exercis med 5:te klassen.............................................................1 timme ,

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

» « rekry tafdelniugen.............................................3 » ,
gymnastik med 3 afdelningar...................................................9 " ,
målskjutning................................................................................... 6 »

summa 24 timmar;
hvaraf synes, att gymnastiklärarens tjenstgøring ökats under tiden för de utsträckta militäröfniu- 
garna med 5 timmar i veckau.

f) Ofningariia inspekterades den 10 Oktober af öfverstelöjtnanten i arméen R, S. O. m. m. 
grefve Georg Adlersparre.

Under 11. t. hafva 2 utmarscher företagits.
Den af Kuugl. Ecklcsiastik-Departementct lemnade salougsammunitionen var af samma un

derhaltiga beskaffenhet som föregående år.

B. Lärarne.
10. Läranies tjeusleåliyyanden hafva under höstterminen varit fördelade på följande sätt: 

Rektorn, R. N. O. d:r L. J. PURAGMÉN 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 t;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: i......................................................................................... till samman 20 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i L. 6: 2 och varit föreståndare för L. 7: 1.

Lektorn, d:r K. IL 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: 3, 2 t:r i L. 7: 2; i gre
kiska: 3 t:r i L. 7: 1 A; i filosofisk propedeutik: 1 t:e i R. 7: 1, 1 t:e i L. 7: 1, 1 t:c 
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, varit föreståndare för R. 6: 1 och 
vårdat biblioteket.

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: 3 och varit föreståndare för R. 7: 1.

Lektorn, d.r P. G. LYTH har undervisat i latin: 2 t:r i L. 6: 1, 8 t:r i L. 7: 1 och 8 t:r i
L. 7: 2............................................................................................................... till samman 18 t;r
samt rättat latinska scripta i 6: 1 och 7: 3 och varit föreståndare för L, 7: 2.
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Lektorn, lilos. licentiaten N. LÖVGREN, har undervisat i kristendom: 3 t:r i 3 a, 2 t:r i R. 6: i, 
2 t:r i L. 6: i, 2 t:r i R. 6: 2, 2 t:r i L. 6: 2, 2 t:r i R. 7: 1, 2 t:r i L. 7: 1, 2 l:r i 
R. 7: 2, 2 t:r i L. 7: 2................................................................ till samman 19 t:r
samt förrättat gudstjensterna och morgonbönerna och varit föreståndare för R. 6: 2.

Lektorn, d:r E. ADLERZ har undervisat i modersmålet: 1 t:e i R. 6: 1; i naturalhistoria: 1 t:e 
i L. 6: i, 1 tre i R. 6; 1 t:e i L. 6: 2, 2 Lr i R. 7: 1, 1 tre i R. 7: 2: i kemi: 2
t:r i R. ■ 6: 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 kr i 3a.....................................................................................................till samman 21) t:r
samt rättat svenska uppsatser i R. 6: 1, granskat herbariernä i 6 och 7 och varit före
ståndare för R. 7: 1.

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 L. 5.

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. IL LUND har undervisat i historia och geografi.: 5 t:r i R. 4 b, 5 t:r i
R. 4 a, 5 trr 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. 5.

Adjunkten, d:r K. E. A. 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. 6: 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. 6: 1, 7 t:r i 
R. 6: 2, 4 t:r i L. 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 ila; i tyska: 6 t:r ila; i matematik: 4 t:r ila; i naturlära: 2 t:r i 
la; 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: i 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.

Adjunkten, A. SANDAHL, tjenstledig. Tjenstförrättande, d:r K. E. TÖRNSTRAND har under
visat 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 26 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i R. 5 och varit föreståndare för 2 b.

Adjunkten, d-.r K. F. ELMQVIST har undervisat i tyska: 2 t:r i R. 6: 1, 1 t:e i L. 6: 1, 2 t:r 
i R. 6: 2, 1 t:e i L. 6: 2; i naturlära: 2 t:r i 3 b, 2 t:r i 3 a, 2 t:f i R. 4 b, 2 t:r i
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li. 4 a, 2 t:r i L. 4, 2 t:r i R. 5, 2 t:r i L. 5: i natur alhistori a: 1 t:e i R. 6: i; i 
fysik: 1 t:e i L. 6: i och 1 t:e i L. G: 2.............................................till samman 23 t:r
samt rättat tyska scripta i R. 6: 1 och R. G: 2, granskat herbarierna i 3, 4 och 5 och 
varit föreståndare för L. 6: 1.

Adjunkten, d:r B. G. F. HELLEDAY 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. 4 a och 7 t:r i R. 5 . . till samman 24 t:r 
samt rättat tyska, scripta i R. 4 a och R. 5 oc.h varit föreståndare för R. 4 a.

Adjunkten, 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 samman 24 l:r
samt rättat tyska scripta i L. 4 och varit föreståndare för L. 4.

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

Adjunkten, filos, kandid. J. G. SPANGENBERG har undervisat i modersmålet: G t:r i 3a; i 
tyska: 7 hr i 3 a, 2 t:r i R. 4b; i matematik: 5 t:r i 3 a; 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, 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: i; i engelska: 7 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. 4: b. 

Adjunkten, d:r II. F. LINDER har undervisat i modersmålet: 5 t:r i 1 b, 4 t.r i R 4: a; 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 II. 4 a och varit föreståndare för 1 b.

Adjunkten, d:r K. AHLEN har undervisat i modersmålet: G t:r i 3 b, 3 kr i L. 5; i tyska: 7 t:r 
i 3 b; i historia, och geografi: b t;r i 3 b och 4 L-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 J. G. H. WENDELL har undervisat i engelska: 3 t:r i R. G: 1, 4 t:r i L. 6: 1 B, 
3 t:r i R. G: 2, 4 t:r i L. 6: 2 B, 3 t:r i R. 7: 1, 1 kc i L. 7: r A, 3 t:r i R. 7; 2 och 
2 t:r i L. 7: 2 B................................................................................ till samman 23 kr
samt rättat alla engelska scripta i G och 7.

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

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. FRÖDING har undervisat i gymnastik 13 kr och i vapen- 
öfningar G kr......................................................................................till samman 19 t:r.

Vid vårterminens början inträffade den förändring inom den ordinarie lärarepersonalen, att 
lektor N. Lövgren tillträdde den lektorsbefattning i teologi och filosofi vid Upsala h. allm. läro
verk, hvartill han utnämts, att adjunkten J. G. Spangenberg tillförordnades såsom rektor vid 
Askersunds treklassiga läroverk och att adjunkten J. G. H. Wendell förordnades att uppehålla 
den lediga lektorsbefattningen härstädes i kristendom.
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11. Tjenstledighet har på grund af sjuklighet åtnjutits under hela läseåret af adj. A. San
dald och musikdirektör Jf. J. Lewerth samt under vårterminen af lektor E. Adlere från termi
nens början till 26 Februari, af adjunkten P. A. Wikander från terminens början till 10 Februari, 
då han med döden afgick, samt af lektor K. II. Jacobsson från 1 Maj till terminens slut.

12. Såsom vikarier hafva under läseåret följande lärare varit anstälde:
a) under höstterminen: d:r K. E. Törnstrand under hela terminen för adj. A. Sandahl samt 

fanjunkaren A. W. Johansson under hela terminen för musikdirektör K. J. Lewerth.
b) under vårterminen: filos, kand. IL A. Callmé för lektor E. Adlerz från terminens början till 

26 Februari; adjunkten J. G. II. Wendell under hela terminen för ledig lektorsbefattning; 
filos, kand. K. F. M. Lindman under hela terminen, för adjunkten P. A. Wikander och 
hans sterbhus till 1 Maj och sedan för ledig adjunktsbefattning; d:r K. E. Törnstrand under 
hela terminen för adjunkt A. Sandahl; filos, kand. U. R. Dnnér under hela terminen för 
tillförordnade rektorn i Askersund .T. G. Spangenberg; filos, kand. G. Lönngvist under 
hela terminen för v. lektor J. G. H. Wendell; filos, kand. J. IF. Lindgren från 1 Maj till 
terminens slut för lektor K. H. Jacobsson samt fanjunkaren A. IF. Johansson under hela 
terminen för musikdirektör Lewerth.
13. Under läseåret har lektor N. Lövgren utnämts till lektor i teologi och filosofi vid 

Upsala högre allmänna läroverk och med vårterminens början tilltriidt denna sin befattning; dess
utom har adjunkten J. G. Spangenberg af Eforus tillförordnats till rektor vid Askersunds treklas- 
siga läroverk med vårterminens början. Deremot har den adjunktsbefattning, som i föregående 
årsberättelse uppgafs vara ledig den 1 Maj 1885, sedan dess tillsatts, i det d:r J. G. IL Wen
dell dertill nämdes den 6 Juni 1885. På begäran: har d:r Wendell om sig meddelat följande 
biografiska notiser.

Henning Wendell är född den 1 September 1838; fadern häradsskrifvare. Student i Lund 
år 1857,' efter att hafva genomgått Wcxiö förenade skola och gymnasium. Filos, doktor 1865. 
Extra lärare vid högre allm. läroverket i Lund h. t. 1864, ordinarie adjunkt derstädes v. t. 1865. 
Rektor vid tvåklassiga pedagogien i Grenna b. t. 1868—v. t. 1879. Adjunkt i Strengniis h. t. 
1879—v. t. 1885 Vice lektor derstädes läseåren 1881 —1883. Befullmäktigad adjunkt i mo
derna språk vid h. allm. läroverket i Örebro den 6 Juni 1885. Vice lektor i teologi derstädes 
från början af innevarande vårtermin. Har aflagt prof för adjunktsbcställningnr i kristendom, mo
dersmålet, tyska, engelska, franska, och prof för lektorat i sistnämda fyra språk samt latin; latinskt 
disputationsprof inför domkapitlet i Upsala år 1876 och franskt disputationsprof inför filosofiska 
fakulteten i Lund år 1882. Prestexamen inför domkapitlet i Strengniis den 20 Aug. 1884; invigd 
till det heliga predikoembetet der sammastädes den 24 Sept. s. å. Upprätthöll, jemte ordinarie 
tjenst, predikoskyldigheten dels i Toresunds, dels i Fogdö och Hclgarö församlingars pastorat från 
slutet af år 1884 till den 19 Juli 1885.

Från trycket utgifna arbeten: Flickan från Andros, lustspel af P. Terentius Afcr, metrisk 
öfversättn. med inledn. och anmärkningar. Lund 1865 (afh. för graden). — Phædri Augusti Li- 
berti Fabidæ Aesopiæ selectæ med inledn. på latin jemte satser i modersmålet. Upsala 1876 
(afh. för lektorat). — Franska Synonymer till hjelpreda vid stilskrifning. Upsala 1879. — Etude 
sur le participe present framrais, afh. i Strengniis läroverks program 1880—1881. —Etude sur la 
langue des Essais de Michel de Montaigne. Sthlin 1882 (Akad. afh.). — Engelska språkets syntax 
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bearbetad för svenska läroverk. Slhlm 1882. — Öfningar för muntlig och skriftlig öfversiittning 
från svenska till engelska med anmärkningar och ordlista. Sthlm 1883. — Anvisning till upp
satser på modersmålet för folkskolan. Strengnäs 1883, 2:dra uppl. Sthlm 1885. — Kristenhetens 
befriande från turkarne genom Johan Sobiesky den 12 September 1683 (tryckt i »Läsning f. Fol
ket» år 1883). — Abälard och Heloisa, kulturbild från 12:te århundradet (tryckt i »Lunds Vecko
blad» år 1883). — Lärobok i Fosterlandets Historia för svenska folkskolans barn. Sthlm 1884. 
— Om kärleken till hem och fosterland. Sthlm 1885. — Dessutom ålskilliga tillfällighetsdikter 
samt flera uppsatser i pedagogiska och litterära ämnen i tidskrifter och tidningar.

Utrikes resor: till Frankrike ocb Tyskland för språkliga och pedagogiska studier år 1865, 
till verldsutställningen i Paris år 1878, delvis i samma syfte, båda gångerna på egen bekostnad; 
till Tyskland och Frankrike för språkstudier år 1880 med statsanslag.

14. Den 1 Maj 1886 var en lektorsbefattning ledig vid läroverket, hvilken dock skall tills 
vidare uppehållas genom vikarie, samt en adjunktsbefattning i matematik, fysik och svenska språket.

4
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C. Lärjungarne.

15. De närvarande lärjungarnes antal höstterminen 1885.

K asser. Gemensamma 
linien.

Reallinien.

Latinlinien 

utan J med S 11 m m a.

grekiska.

1 . ........................ 61 — — — 61
2 . . . . .... 41 — — — 41
Q 66 — — — 66
4 . ........................ — 36 27 — 63
5 . ........................... — 24 22 — 46
6: 1 ........................... — 8 24 9 41
6: 2 ........................... — 8 13 8 29
7: 1 ........................... — 7 14 11 32
7: 2 ........................... — 6 14 6 26

Summa 168 89 114 34 405

De närvarande lärjungarnes antal vårterminen 188ß.

Klasse r. Gemensam ma 
linien.

Reallinien.

Latinlinien

S 11 m m a.utan med

grek iska.

1 60 — — — 60
2 41 — — 41
3 66 — — — 66
4 — 35 25 — 60
5 — 24 22 — 46
6: 1.................................. — 7 24 8 39
6: 2.................................. — 8 13 7 28
7: 1.................................. — 7 15 12 34
7: 2.................................. — 6 14 6 26

Summa 167 87 113 33 400

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 0 i 7: i, 0 i 7: 2;
b) i engelska, men icke i hebreiska 9 i 7: 1, 0 i 7: 2;
c) i hebreiska, men ieke i engelska O i 7: 1, 0 i 7: 2.
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19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och miUtäröfningar undervisade 
lärjungar höstterminen 1885.

T c c k n i n g- M u s i k. Gymn.- och 
mil.-öfuingar.

A f d e 1 n i n g a r 

och 

linier.

Närvarande
Lärjungar, som 

deltagit
Lärjungar, som 
undervisats i

Lärjungar, som 
deltagit i

lärjungar.

i obligatorisk 
teckning.

1

i frivillig 
teckning och 

derjem
te i 

obligatorisk.

I endast 
i fri

villig teck- 
1 

ning.

m
usikens 

teori och säng.

I instrum
ental

m
usik.

gym
n.- och 

vapenöfningar.

utsträckta 
m

il.-öfningar.

1..................................
Q 
0

H. 4...........................
L. »...........................
R. 5...........................
L. «...........................
R. 6: 1 .................................

L. »........................

R. 6: 2.................................

L. »........................

R. 7: 1 .................................

L. »........................

R. 7: 2 .................................

L. * » ........................

61
41
66
36
27
24
22

8

33

8

21

7

25

6

20

B............... 24
A............. 9

B............... 13
A............. 8

B............... 14
A............... 11

B................I*
A.............. 6

61
41
66
36

24

8
24

8
13

7
14

6
14

1 II II 
1 

i 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 II 

1 
1 

1

6

6

60
41
64
28
22
13
12

2

1'

6

1
} 10

1
3
6
0

3
4
1

3

2

3

1

1

53
36
59
33
23
22
18

8

27

5

16

7

20

4

18

1
3
8

27

5

16

7

20 '

4

18

Gemensamma linien .
Reallinicn.................

Latinlinicn.................

168
89

148
L. 4 0. 5 .. 49
B. 6 0. 7 . . 65
A. 6 0. 7 . . 34

168
89

65
— 12

165
51

I75

10
9

11

148
79

122

25

84

Summa 405 322 - 12 291 30 349 109
20. Lärjungarne i första klassen halva i allmänhet för hvarje dag haft hemlcxor i 1 ä 2 

ämnen, i andra och tredje i 2, i fjerde klassen i 2 ä 3, i femte klassen i 3, i sjette och sjunde 
klasserna i 3 ä 4 ämnen. Med inberäkning af den tid, de utöfver de i högsta klasserna förc- 
skrifna månadslofvcn i hemmen egna åt skriftliga arbeten, och efter lika fördelning af veckans 
arbete på de 6 hvardagarna tyckas lärjungarna åt hemarbetena egna i första klassen ej fullt 1 
timme, i andra 1 å 1 4, i tredje 1 4, i R. 4 2 4, i L. 4 3 i R. 5 nära 3, i L. 5 3 4, i R. 
6: i 4, i L. 6: i B och A 3 4, i R. 6: 2 4, i L. 6: 2 B 3 och i A 4, i R. 7: 1 3 i, i L. 7: 1 B 
och A 3 ä 3 '. För afgångsafdelningarna kunna inga sådana siffror angifvas.
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21. Såsom af följande tabeller framgår, hafva under vårterminen bland 412 lärjungar före
kommit bleksot och blodbrist hos 64, »ofta hufvudvärk» hos 74 och »ofta näsblod» hos 24; samt 
under höstterminen bland 405 lärjungar motsvarande 50, 47 ocb 12; hvarvid bör anmärkas, att i 
flera fall två af dessa, ja någon gång alla tre, uppträdt hos samme lärjunge; äfven att icke alla 
fallen af såväl de ofvannämda som andra långvariga sjukdomar och åkommor upptagits i rubriken 
»mindre godt helsotillstånd», utan endast sådana, der jag ansett välbefinnandet hafva varit mera 
anmärkningsvärdt stördt och de subjektiva symtomen mera framträdande. Med hänsyn till akuta 
sjukdomar har helsotillståndct varit tillfredsställande; alla fallen hafva varit af lindrig beskaffenhet.

I rubriken »andra sjukdomar» å tabellen vid n:o 9 äro bleksot och blodbrist uppförda.

21 a. Tabellarisk uppgift ä antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarne 
vid Örebro högre allmänna läroverk vårterminen 1885.

Å r 8 t i d.
Summa.

Januari. Februari. Mars. April. Maj.

i—< >-< k—< - i—i Anmärk-

Sjuke personer.

c' 
b” M
re

D
öde.

c
ö w
re

D
öde.

isjuknade.

D
öde.

*5’
B P
re

D
öde.

isjuknade.

D
öde.

isjuknade.

D
öde.

ningar.

Under 15 år ...... 2 — 11 — 7 — 7 — 6 — 33 —

15 år eller derutöfver 6 — 15 — 8 — 6 — 8 — 43 —

Summa 8 — 26 — 15 — 13 — 14 — 76 —

Sjukdomar:

Skarlakansfeber .... — — 2 — 1 — — — — — 3 -—

Kikhosta.................... — — — — — — — — 1 — 1 —

Påssjuka.................... — — 1 — — — — — — — 1 —

Chloros....................... 1 — — — 1 — — — — — 2 —

Strupkatarr................. — — — — 1 — — — 1 — 2 —

Luftrörskatarr.............. 2 — 4 — 2 — 4 — 2 — 14 —

Lunginflammation . . — —— — — 1 — — — — — 1 —

Ögonsjukdom.............. 1 — 1 — — — 1 — 1 — 4 -—

Halsfluss.................... 2 — 1 — 3 — 3 — 4 — 13 —

Magkatarr................. — — 2 — — — - 1 — 1 — 4 —

Diarrhö........................ — 4 — 3 — 1 — 1 — 9 —

Rheumatism............. 2 — 3 — — — — — — — 5 —

Bältros........................ — — — — 1 — — — — — 1 —

Div. smärre åkommor — — 3 — 1 — 1 — — — 5 —

Yttre åkommor .... — — 5 — 1 — 2 — 3 — 11 —

Summa 8 1 - 26 — 110 — 1 13 — 14 — 76 —
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21 b. Tabellarisk upppift från Örebro högre allmänna läroverk öfver lärjungarnes 
kroppsbyggnad och allmänna helsotillstånd samt öfver antalet närsynta vårterminen 1885.

Klass.

A
ntalet lärjungar.

re'
CB
650
re

Kroppsbyggnad. Allmänt 
helsotillstånd.

Lidande af bleksot 
och blodbrist.

O
fta besvärad af 

hnfvudvärk.

O
fta besvärad af 

näsblod.

A
ndra åkom

m
er, som

 
kunna anses 

bero 
på 

skolans inflytelse.

Närsynt- 
hetsgrad.G

od.

M
edelm

åttig.

Svag.

G
odt.

M
indre godt.

7: 2 . . . 31 19,3 27 3 1 26 5 6 8 3 —

7: i . . . 33 19,1 27 5 1 26 7 7 8 3 —

6: 2 . . . 38 17,8 34 4 — 35 3 4 4 7 — w
6: i . . . 39 16,3 33 4 2 30 9 7 5 5 —

5 ... 53 15,4 43 7 3 47 6 9 10 1 —■ Ö-
4 . . . 60 14,6 46 12 2 49 11 9 10 3 — cn O:
3 ... 61 14 48 10 3 48 13 9 9 2 —

2 . . . 58 12,3 46 10 2 47 11 5 14 — —

1 . . . 39 11,4 32 7 — 37 2 8 6 — —

Summa 412 15,5 336 62 14 345 67 64 74 24 — 1
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21 c. Tabellarisk uppgift « antalet sjuke och sjukdomar bland lärjungarne vid Örebro 
högre allmänna läroverk under höstterminen 1885.

Sjuke personer.

Å r s t i d.
Summa.

Anmärk
ningar.

Septem ber. Oktober. November. December.

i 
t 

• 
t 

1
i 

Insjuknade.

Ü

Insjuknade.

1 
D

Ö
de.

! 
Insjuknade.

D
öde.

I- Insjuknade.

1 
D

öde.

e

Ö 

ce"1

D
Ö

de.

Under 15 år.............. 16 — 8 — 16 — 7 — 47 ——

i 15 år eller derutöfrer 4 — 9 — 6 — 23 —■

Summa 20 — 12 — 25 — 13 — 70 ■ —

Sjukdomar:

Skarlakansfeber .... 1 1 2
Ögonsjukdom............. 3 — 3 - — 1 — — — 7 —

Oronsjukdom.............. — — — — 1 — — — 1 —

Luftrörskatarr .... 3 — 1 — 7 — 1 — 12 —

Lunginflammation . . — — .— — 1 — ..— — 1 —

Halslluss.................... 1 — 1 — 4 — 6 — 12 —

Magkatarr................. 1 — — — 4 . — — — 5 • *

Diarrhé........................ 2 — — — 1 — 2 — 5 —

Kolik ,....................... 1 — — _— — _— — — 1 __

Rheumatism............. 1 — — — — — — ■ —. 1 —

Hudsjukdomar . . • . 1
___ 1 — 2 — 1 — 5 —

Yttre åkommor .... — 6 — 3 — 3 — 18 —

1 Summa 20 - 12 — 25 — 13 - 70
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21 il. Tabellarisk uppgift, från Örebro högre allmänna läroverk öfver lårjungarnes 
kroppsbyggnad och allmänna helsotilUländ samt öfver antalet närsynta höstterminen 1885.

Klass.

A
ntalet lärjungar. 

_________________
____

M
edeläldsr.

. ’ 1
Kroppsbyggnad. Allmänt 

helsotillstånd.
1 Lidande af bleksot 

och blodbrist.

O
fta besvärad af 
hufvudvärk.

O
fta besvärad af 

näsblod.

A
ndra åkom

m
or, som

 
'kunna 

anses 
bero på 

I 
skolans inflytande.

Nnrsynt- 
hetsgrad.G

od.

M
edelm

åttig.

C/2
□5

G
ödt.

1M
indre godt.

7: 2 . . . 2G 18,7 22 3 1 22 4 3 2 2 —

7: 1 . . . 32 17,9 27 5 — 28 4 4 2 3 —

G: 2 . . . 29 16,2 25 3 1 22 7 5 6 o —

G: i . . . 41 15,5 34 5 2 36 5 6 2 2 —

5 ... 4G 14,7 3G 9 1 41 5 3 6 .— —
Ö

4 . . . G3 13,9 53 7 3 55 8 7 8 1 —

3 ... GG 12,5 49 15 2 57 9 8 9 2 —

2 . . . 41 11,6 32 6 3 36 5 9 4 — —

1 ... 61 10,9 47 11 3 52 9 5 8 —. —

Summa 405 14 325 G4 16 349 56 50 47 12 -

IT. Eckman.

Skolans läkare uppbär ur materialkassan ett årligt nrfvode af 2.50 kronor.
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22 a. ylniaZ inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1885.

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

3 2: Vå r t e r m i n e n 1885. H ö s 11 e 1 m i e n 1885.

Lärjungar, som vid vårterminens 
slut flyttats till afdelningen

Lärjungar, som vid höstterminens 
början flyttats till afdelningen

och

1 i u i e r.

e lärjir 
x 

före flytt:

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer.
fr. anna

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer.

fr. annairid var
ningen.

0. 1. 2. 3. 4.
5 

eller 
flere.

n linie.
!

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

1 linie.

1.............................. ...
2.................................
3.................................
R. 4...........................
L. »...........................
R. 5...........................
L. »...........................
R. 6: 1........................
L. » B.................  
» » A.....................
R. G: 2........................
L. » B.................
» » A.....................
R. 7: 1.......................
L. » B.................
» » A.....................
R. 7: 2 ........................
L. » B.................
« » A.....................

1—rø
59
61
36
25
21
32
11
18
10
11
15
12

9
16

8
6

13
11 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 i 

1 1 1 
1 1 

1 
~ 

1 
~ ~ 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

22
38
15
13
13
12
13
18

5
6

10
8
6
6
8
4

10
5 1 H 

1 1 1 
1 I 1 

1 1 “
 1 1 

1 1 1 
1 1

1 “ 1
 1 

1 1 1 
1 1-1 (

O
 1 03

 Cl 
>-
> to rfx |

1 
1 

! 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

1 !- 1 
1 1 1 

1 1 
1 1 1 

1 1 1 
H

1 H 
1 

1 
1 

1 
i 

1 
1 

1 
1 

1 
i 

H 
1 

1 
1 

1 1 1 H
 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 “ -

 1

4
9
9
5
2
1
2
3
1
2
4
2

2
3
1
3
1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 ! 

1 1 1 
P 

1 1 1 
1 1 1 

1
3

1
0

II 
1 

1 
1 

1 II 
1 

1 
1 

1 
1 II 

1 
1 

1 
1 I I 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

- 1 i
 I-

Gemensamma linien
Reallinien .................
Latinlinien.................

159
94

160
—

1
1
1

60
57
95

2
8
7

12
—

— 3

1

3
1

13
16
25

1
2
4
2

—

1

Summa 1413 — 3 212 2 27 — — 4 4 54 1 8 — 1
Dessutom flyttades vid början af vårterminen 1 från 2 till 3 och 1 från L. G: i B till L. 6: 2 B.

Af desse bade den förre tillhört den lägre afdelningen 1, den senare 3 terminer.
Af de vid vårterminens slut flyttade slutade under sommarferierna

af tie till 3 flyttade • • 4,
» » » R. 5 » . . 2,
» D » R. 6: 1 » . . . . 11,
» » » L. 6: 1 » . . . . 6, ofvan förda till B,
» » » L. 6: 2 B • • 1,
)> » )> L. 6: 2 A . . 3.



Örebro läroverk. 33

22 b. Lärjnngnmes omsättning vårterminen 1885.
----------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Närvarande lärjungar i afdelningen 

den 1 Februari.
Lärjungar nfgångne från läroverket 

i afdelning^u

A f <1 e 1 n i n 

och
g a •'

Q
 var i af* 
föregåe:

Flyttade till af- 
delningen på 

grund af beslut

Inskrifne 
under CD

C
från term

inens början 
till och m

ed 31 
Januari.

från och m
ed 

1 Febr, 
till term

inens slut.

i! 
under 

i 
j 

m
elk

CD 
a

1 i n i e r

delningen från 
ode term

in.

vid föregående 
term

ins slut.

vid vårterm
i

nens början.

i läroverket 
term

inen.

m 
m a.

aästföljande 
m

term
in.

g
B
69

1 . . . 38 — — 1 39 — — — —
2 . . . 56 •— — 2 58 — — 4 4
3 . . . 59 — 1 1 61 — — 6 6
R. 4 . .... 34 — — 1 35 — — 9 9
L. » . 25 — — — 25 — — — —
R. 5 . 20 — .— 1 21 — — 14 14
L. » . 32 — — — 32 — •— 6 G
R. G: 1 11 — -— — 11 — — 2 2
L. » B . . .... 18 — — — 18 — — 2 2

A . 10 — — — 10 — — 3 3
R. 6: 2 11 — — — 11 — — 5 5
L. » B . .... 14 — 1 — 15 1 — 2 3
n )) A . 12 — — — 12 — — — —
R. 7: i 7 — — 2 9 — — 2 2
L. » B . . . . . . IG — — — 16 — — 1 1
» » A . .... 7 — — 1 8 — — 2 2
R. 7: 2 G — — — G — — G 6
L. » B . .... 12 — — 1 13 — — 13 13
» » A. . .... 12 — — — 12 — 1 11 12
Gemensamma linien . 153 — 1 4 158 — — 10 10
Reallinien . . . . . 89 — — 4 93 — — 38 38
Latin linien . .... 158 — 1 2 161 1 1 40 42

Summa 400 -
o — 10 412 1 1 88 90

5
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Lärjungarnes omsättning höstterminen 1885.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Närvarande lärjungar i afdelnin 
den 15 September.

gen Lärjungar afgångne från läroverket 
i afdelningen

A f d e 1 n i n 

och

gar

Q
var 

i afi 
föregåe:

Flyttade till af- 
delningeu på 

grund af beslut
Inskrifne 

under
&

från tern: 
till ocSep'

från och 
tem

ber t

under 
i 

m
ella

CO
1 i ii i e i pj CD

3 cS 
s 2

vid förej 
term

ins

ö — <T Ö- B _ u> p- O:CT* C®

i lärov« 
term

inei
3
S 
w

Q S‘
3 _ g
s lg
• GT

m
ed 

15 
ill term

i 
slut. s »n>

p »

m m 
a.i frän 

lin.

jående 
slut.

<X Q
S s «r e*- C

“ if 5-3

1 7 — — 54 61 — — 1 1
2 4 23 6 8 41 — — — —
3 6 38 15 7 66 — — 1 1
R. 4 . . . . 5 17 13 1 36 — — 2 2
L. » .... 6 15 5 1 27 — 1 — 1
R. 5 ... . . . . . 1 17 4 2 24 — — — —
L. » .... . . . . 2 15 3 2 22 ----- — — —
R. 6: ! . . . l 4 2 1 8 — — 1 1
L. » B . ............. 2 14 2 6 24 1 — — 1
» » A . 1 6 1 1 9 — — 1 1
R. a. — G 2 — 8 — — — —

L. » B . . . . . 1 8 4 — 13 — — 1 1
» » A . .... 1 5 2 — 8 — — — —
R. 7: r . . . 1 6 — — 7 — — — —
L » B . .... 1 10 3 — 14 — — — —
» » A . .... — 8 3 — 11 — — • — —

R. 7: 2 . . . — 4 2 — 6 — — — —
L. » B . .... — 11 3 — 14 — — — —
)) » A . .... — 5 1 — 6 — — — —
Gemensamma linien . 17 61 21 69 168 — — 2 2
Reallinien . . . . . 8 54 23 4 89 — — 3 3
Latinlinien . .... 14 97 27 10 148 1 1 2 4

Summa 39 212 71 83 405 1 1 7 9
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23. Af de under läseåret inskrijjie hafva förut 
bevistat läroverk, netnligen senast

folkskola................................................................................... 34
allmänt läroverk........................................................................30 *)
enskildt »  12

endast undervisats i hemmen.......................................................... 17
Summa 93.

24. Förteckning öfver de lärjungar, som, efter att hafva genomgått läroverkets sjunde klass, 
aflagt godkänd mogenhetsexamen under kalenderåret 1885.

') Bland dessa inbcräknas 5, som efter 1 eller flere terminers frånvaro återvändt till läroverket.

a) Under vårterminen:
1) realister:

Bosæus, Rudolf till Motala verkstad,
Clevander, Karl » militäryrket,
Gumælius, Karl » handelsinstitut i Göteborg,
Norberg, Hugo » statens jernvägar.
Svalling, Gustaf )) fabrik,
Vestlund, Jakob D universitet;

2) icke greker:
Brodén, Elof till universitet,
Cornelius, Karl » J
Djurklon, Gustaf )) » ,
Ekström, Immanuel »
Enbom, Emil » M ,
Eriksson, Erik Axel » ,
Eriksson, Ernst » militäryrket,
Falk, Gustaf J) handelsinstitut i Stockholm
Hamilton, Gustaf )) militäryrket,
Karlsson, Alfred D jeriiväg,
Norrsell, Knut )) universitet,
Sundin, Erik )) » ,
Tåhlin, Viktor » » }

3) greker:
Björkman, Karl )) » ,
Christiansson, Karl D » J
Gustafsson, Anders » t

Gustafsson, Gustaf » » }
Hemmendorff, Ernst »
Hultgren, Axel »

Lundberg, Harald » ,
Rathsman, Otto D ))
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Sernander, Rutger till universitet, 
Teilander, Karl » » ,
Vedberg, Max » »

b) Under höstterminen fans icke vid läroverket någon lärjunge berättigad att 
såsom sådan anmäla sig till afgåugsexamen.

25. Förteckning öfver de lärjungar, som i öfrigt och utan att hafva allagt mogenhetsexa
men, så väl under vår- som höstterminen sist förflutne kalenderår, afgått från läroverkets särskilda 
klasser och afdelningar:

a) Under vårterminen och påföljande mellantcrmin:
från kl. 2 Karl Axel Klöfversköld till allmänt läroverk i Stockholm,

Gunnar Andersson för att återvända efter ett års frånvaro.
Hjalmar Blomqvist till allmänt läroverk i Stockholm,
Svante Lundqvist » handel;

från kl. 3 Olof Larsson » sjös,
Johan Bengtsson » enskilda studier,
Karl Gustafsson » allmänt läroverk i Stockholm,
Henning Cornelius » enskilda studier,
Gustaf Lennström utan uppgift om lefnadsbaua,
Hjalmar Larsson till handel;

från kl. R. 4 August Nylin » landtbruk,
Gustaf Carlström » sjös,
Gustaf Åkerberg » handel,
August Ringström » enskilda studier,
Erik Emil Pettersson » handel,
Per Berglund » » ,
Erik Gustafsson » enskilda studier,
Johan Sundling » fabriksrörelse,
Martin Sjöberg » handel;

från kl. R. 5 Karl Vesterberg o » ,
Anton Ilaques » handtverksrörelse,
Johan Olsson » bokföringsskola,
Karl Tengvall » sjös,
Gustaf Klintberg » härv. tekniska läroverk,
Gustaf Ijcviu » » « » ,
Erik Andersson » handelsinstitut i Göteborg,
Knut Holmberg » härv. tekniska läroverk,
Karl Andersson « » » >> ,
Karl Eriksson » » » » ,
Otto Klöfversköld « allmänt läroverk i Stockholm,
Teodor Rydberg » landtbruk,
Gustaf Björkegren » härv. tekniska läroverk,
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Under sist förflutna 
Stipendier .
Premier ....
Understöd .

Karl Loenbom till Strenguäs allm. läroverk;
från kl. L. 5 Karl Stenström enskild undervisning,

Per Vallmo läroverk i N. A. F. St.,
Elof Kumlin )) landtbruk,
Erik Pettersson » läusmanskontor,
August Gyllander )) plats på kontor,
Konrad Olsson » handel;

från kl. R. 6: i Henrik Bäckström härv. tekniska läroverk,
Viktor Hinnersson » handelsinstitut i Göteborg;

från kl. L. 6: i B Herman Aruell B Karlstads allm. läroverk,
Vilhelm Berger » bruk;

från kl. L. 6: i k Ernst Andersson B apotek,
Nils Loenbom B Strenguäs allm. läroverk,
Johan Vennerström » apotek;

från kl. R. 6: 2 Konrad Adlers )) Chalmerska slöjdskolan.
Karl Axel Bågenholm B enskilda studier,
Arvid Bäckgren B bruk,
Vilhelm Bäckström B » ,
Bertil Vijk )) enskilda studier;

från kl. L. 6: s B Olof Engström B handelsinstitut i Stockholm,
Fredrik Loneux B apotek,
Herman Johansson B enskilda studier;

från kl. R. 7: i Johan Hallmén » B B ,

Jon Köhler » » B ;

från kl. L. 7: i B Karl Bäckström » B B ;

från kl. L. 7: i A Filip Loenbom » Strenguäs allm. läroverk,
Alfred Norling B enskilda studier.

Under höstterminen och påföljande mellantermin:
från kl. 1 Erik Pettersson till landtbruk;
från kl. 3 Ludvig Linncros B Helsingborgs allm. läroverk;
från kl. R. 4 Fritiof Jonsson » landtbruk,

Konrad Lundborg » handel;
från kl. L. 4 Gotthard Lindegren » B 5

från kl. R. 6: i August Linneros B Helsingborgs allm. läroverk;
från kl. L. 6: i B Gustaf Brandt B allmänt läroverk i Göteborg;
från kl. L. 6: i A Sune Pcrsclli )) handel;

från kl. L. 6: 2 B Jon Blomqvist, som d ock infann sig något senare.
kalenderår hafva till lärjungarue utdelats såsom 
............................................................. 3 462 kr. — —; 
............................................................. 429 kr. 50 öre;

26.

Summa 3 391 kr, 50 öre,



38 Örebro läroverk.

27. Uppgifter för hvardera terminen af läseåret angående antalen befriade från termins- 
afgifterna m. in.

Afgiften till ljus- och vedkassan har båda terminerna utgjort 3 kronor samt erlades af 405 
lärjungar under höstterminen och af 400 under vårterminen.

Höst- 
t:n.

Vår- 
t:n.

Befriade från afgift till:
endast biblioteks och materielkassan........................................................ 0 0

» byggnadsfonden.................................................................................... 55 61
båda ofvauniunda kassor.............................................................................. 43 45

Ej befriade från någondera afgiften................................................................... 307 294
Summa närvarande lärjungar 405 400

D. Boksamlingar och Undervisningsmateriel.
28. Biblioteket,

som vårdas af lektor Jacobsson och hålles öppet torsdagar kl. 11—12 m., egde vid förra årets 
redogörelse omkring 8 750 volymer och har under året tillväxt 

dels genom inköp af
Melbye, Berättelser ur kyrkans historia, 2 exemplar; Nelins och Hernlunds läsebok i 16 ex.; Ek

marks historiska läsebok i 2 ex.; Olaf Tryggvessons saga af Gödecke; Väggkartor såsom Roth, Bibelns 
land och folk; Nord- och Syd-Amerika, utgifne af Ecclesiastik departementet; af Kieperts politiska vägg
kartor, Tyskland, Österrike-Ungern, Britiska öarnc; Kreitner, 'reseskildringar i fjerran Östern; Reciam, men- 
niskokroppens byggnad; Törnebohm, Sveriges geologis och för öfrigt fortsättning af förut inköpta periodi
ska skrifter;

dels ock genom följande gåfvor af
Atterling, H., Vesslingbyholm: Sjögren, Explicatio novi foederis, Jönköping 1800. Screvelius, Lexicon 

græco-latinum.
Franklin, Gust., Örebro: Teoria vitæ æternæ af Andreas Jonæ Gothus 1647. Förklaring öfver profeten 

Esaias af Bülowius 1669.
Hagberg, F. T., Edsberg: Ur Esaias Tegnérs papper, bref från hans samtida 1882.
Leinberg, K. G., Helsingfors: “Om snillevalet“ och “Märkliga skeden“ i vår folkundervisnings äldre hi

storia, 1885.
Statsverket, Kongl. svenska: Bidrag till Sveriges officiella statistik, årsberättelser delvis 1882—84. Försök 

till framställning i Naturrätt af R. Kleen, Stockh. 1883.
Strengnäs Domkapitel: Strengnäs stifts prestmöteshandlingar 1885.
Södermanlands och Nerikes Nation i Upsala: Förteckning öfver nationens bibliotek 1885. Åtskilliga akade

miska disputationer, utgifna under förra året.
Vetenskapsakademien, Kongl. svenska: Dess Handlingar, band 19 och 20. Bihang till dess handlingar, 

band 8,2 och 9. Öfversigt af dess förhandlingar, band 40 och 41. Lefnadsteckningar öfver dess 
ledamöter, band 2: 3. Förteckning öfver innehållet i dess skrifter 1826 — 83. Meteorologiska iakt
tagelser i Sverige band 22, 1880.

Zetterlund, C. G., direktör: Om tull på jordbruksalster, med flera.
Ahrling, Ev., kollega: Carl von Linnés brefvexling, Stockholm 1885.
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Samlingen af mynt och minnespenningar m. rn.
har under läseåret erhållit följande gåfvor:

Åhlén, K., läroverksadjunkt i Örebro: silfver, 3 tyska mynt; nickel, 2 tyska mynt; koppar, 2 tyska mynt.
Giimælius, K. A., boktryckare i Örebro: silfver, 3 nederländska, 2 tyska och 2 schweiziska mynt; nickel, 

9 tyska och 5 schweiziska mynt; koppar, 4 nederländska, 3 belgiska och 2 franska mynt; brons, 
minnespenning öfver kungl. teaterns 100-åriga tillvaro 1882, minnespenning, slagen till minne af 
boktryckarkonstens 400-årsfest 1883; tenn, minnespenning öfver J. A. Strindberg och en tysk min
nespenning; koppar, 2 svenska adresspenningar; messing, 2 svenska och 1 tysk adresspenning.

Onämd: silfver, 1 tyskt mynt; koppar, svenskt klippingsmynt från Gustaf II Adolfs tid.
Svenska akademien: silfver, dess minnespenning för 1885 öfver J. A. Lantingshausen.
Svenska vetenskapsakademien: silfver, dess minnespenning för 1886 öfver A. J. Ångström.
Tideström, K. I)., brnksförvaltare, Riddarhyttan: koppar, 1 svenskt mynt; tenn, tysk minnespenning.
Zetterlund, K. G.; direktör, Örebro: hvit metall, minnespenning från utställningen i Budapest 1885; kop- 

par, 1 ungerskt och 1 tyskt mynt.

Den naturalhistoriska undervisningsmaterielen
har ökats genom följande gåfvor till museet:

en äggsamling af f. d. lärjungen K. Akerblad,
några stycken dolomit från trakten af Nora, af stud. G. Elgenstierna.

E. Läroverksbyggnader och Inredningsmateriel.
29. I afseende på läroverksbyggnaderna torde förtjena nämnas, att under sommaren 1885 

kapprum inredt.s till de fyra under högtidssalen liggande liirorummen, för en kostnad af 1 218 
kronor 30 öre.

F. Ekonomiska Förhållanden.
31. Uppgifter om nedan nämda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1885.

Kassans rubrik. Behåll
ning vid 

arets 
början.

Debet, Kredit,

Summa 
in

komster.

Skuld 
vid 

arets 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........................... 8 641 39 3 582 92 — — 12 224 31 — —i 3 080 72 9 143 59 12 224 31

Ljus- och vedkassan............... 1 569 68 2 823 — — — 4 392 68 — — 3 442 64 950 04 4 392 68

Biblioteks- o. inaterielkassan — — 3 801 25 — — 3 801 25 625 — 2 945 26 230 99 3 801 25

Premie- och fattigkassan . . . 2 130 01 548 77 — — 2 678 78 — — 429 50 2 249 28 2 678 78
Stipendiekassan........................... 57 894 88 13 032 60 — — 70 927 48 — — 3 302 — 67 625 48 70 927 48

Summa 70 235|96 23 788 54 — — 94 024 50 625 - 13 200 12| 80 199'38 94 024 50

Äfven under detta läseår har läroverket haft nöjet mottaga en ny donation till sin stipendie- 
kassa enligt gåfvobref, som återfinnes i förestående samling under namn af >,Nils Arfvedsons sti-
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pendium», samt ett tillägg, 3 000 kronor, till den Sjöbergska donationen, hvilken återfinnes under 
»Henrik Schoultz stipendier».

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.............................................. 499 kr. 14 öre,
6) den öfriga undervisningsmaterielen................................. 932 kr. 24 öre,
c) inredningsmaterielen.............................................................156 kr. —

G. Examina och Terminsafslutning m. m.
33. Muntlig afgångseæamen hölls vid läroverket den 27, 28 och 29 Maj 1885 i närvaro 

af professor A. Möller, domprosten R. Warholm och akademieadjunkten P. A. Geijer såsom cen
sorer. Tillkallade såsom vittnen voro kontraktsprostarne F. Wallin och E. J. Keijser, prosten 
P. Helander, borgmästaren E. J. Wikander och stadsläkaren C. M. Fallenius. Samtlige de 
examinerade godkändes.

Under höstterminen anmälde sig ingen till af gångsexamens undergående.
Under innevarande vårtermin hafva till afgångseæamen anmält sig 26 af läroverkets egna 

lärjungar, af hvilka 20 tillhöra den klassiska och 6 den reala linien, samt 4 från enskild under- 
ning, 2 på den klassiska och 2 på den reala linien. 2 af dessa privatister, en på hvardera linien, 
hänvisades för undergående af så väl de muntliga som de skriftliga profven till högre allmänna 
läroverket i Karlstad. Efter af dc öfriga aflagda skriftliga prof förklarades 23 af läroverkets egna 
lärjungar berättigade till muntlig afgångsexamen. 3 af läroverkets egna lärjungar, 1 tillhörande 
den klassiska och 2 den reala linien, samt de båda privatisterne underkändes. Den muntliga af
gångseæamen är utsatt till den 22 och 24 Maj.

Den 21 Maj inspekterades läroverket af H. H. Eforus.
34. Höstterminen afslutades den 18 December med examen i dc fem lägre klasserna.
Uppvisning i gymnastik och fäktning med fjerde, femte, sjette och sjunde klassernas lärjun

gar skedde den 30 April.
Den offentliga årsexamen är af TI. IT. Eforus utsatt till onsdagen den 2 Juni. Dagen förut, 

tisdagen deji 1 Juni, få lärjungarne visa sin färdighet i vid läroverket förekommande öfningar. 
Dessa prof komma att sålunda fördelas. Uppvisning i gymnastik med de tre lägre klassernas lär
jungar börjar kl. 12 t. m., en slutöfning i sång och musik kl. 4 t. 30 m. c. m. samt uppvisning 
i exercis omkring kl. 6 t. e. m. Prof på lärjungarnes skicklighet i teckning finnas tillgängliga 
under onsdagens examen, som börjar kl. 9 f. m. och fortgår till kl. 1 e. m , hvarefter flyttningar 
afknnnas, belöningar utdelas och ungdomen hemförlofvas.

35. Då läroverkets eforus, stiftets biskop, K. N. O., R. (J. XTIEs O., tcol. och fil. d:r 
A. T. Strömberg är hindrad att i år öfvervara läroverkets afslutning, öfvertager läroverkets in-
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spektor, domprosten och hofpredikanten, fil. d:r och teol. kand. E. J. Keijser ledningen af års- 
exarnen, och får jag på hans vägnar vördsamt inbjuda följande herrar att såsom vittnen dervid 
närvara: laudshöfdingen, 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, R. W. O. d:r A. II. Qvennerstedt, stadsfullmäktiges ordförande, 
R. S. O., öfverstelöjtnanteu P. TI. V. Reutersvärd, provinsialläkaren, R. N. O, d:r A. T. Schram, 
häradshöfdingeii, R. N. O., R. W. O., C. Stenberg, stadsfullmäktiges v. ordförande, häradshöfdin- 
gen E. B. Tersmeden, föreståndaren för tekniska elementarskolan. R. N. O., R. W. O., R. S:t O. O. 
d:r C. E S. Virgin, borgmästaren, R. N. O., E. J. Wikander och bankdirektören R. 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.

3G. Nästa termin börjar enligt H. H. Efori bestämmande måndagen den 30 Augusti kl. 10 
f. m., då likväl endast inträdessökande och de, som i ett, Here eller alla ämnen vilja undergå 
profiling för uppflyttning i högre klass, ega -att inställa sig, hvaremot allmän samling sker och 
upprop anställes onsdagen den 1 September kl. 12 nr.

Örebro i Maj 1886.

LARS PHRAGMÉN.

6
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Redogörelse
för

lägre allmänna läroverket i Askerspnd under 
läseåret 188Ö---188G.

A. Undervisningen.
1. Höstterminen började den 29 Augusti och alslutades den 19 December. Vårterminen 

började den 18 Januari och är bestämd att afslutas den 5 Juni. Under höstterminen började den 
egentliga undervisningen den 31 Augusti och slöts den IG December; under vårterminen den 19 
Januari och kommer att afslutas den 2 Juni kl. 9 I'. m. Höstterminen gafs en fridag den 17 
Oktober i midten af terminen och vårterminen cn fridag såsom markuadslof, hvartill kommer det 
i skoktadgan bestämda påsklofvet.

2. Till morgonbön med psalmsång och bibelläsning hafva 15 minuter näst före morgon- 
lektionernas början kl. 7 varit anslagna. Aftonbön liar hållits omedelbart, efter lektionernas slut 
kl. 5 e. m. Undervisningen har varit förlagd till följande tider: i läsämnena samt välskri fn i ng 
och teckning kl. 7 — 9 f. m., 11 — 1 och 3—5 e. m. utom onsdagar och lördagar, då läsningen slutat 
kl. 1 e. m.; i sång kl. 1 — l.ao e. m. måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar samt 1--2 e. m. lör
dag; i orgelspelniug kl. 1 — 2 e. m. fredagar; i gymnastik kl. 9 — 9,ao f. m. hvarje läsdag. Under förra 
hälften af höstterminen var tiden för sång kl. 5 — 6 e. m. måndagar, tisdagar och fredagar; 
för orgelspelniug kl. 5—6 e. m. torsdagar; för gymnastik 10,ao—11 f. in. hvarje läsdag samt under 
senare hälften af höstterminen för sång kl. 1—2 e. m. tisdagar, onsdagar oeli lördagar; orgel- 
spelning kl. 1—2 e. m. fredagar.

3. Antalet lärotimmar i veckan för läsämnena har varit: i l:sta klassen 24, i 2:dra 28 och 
i 3:dje 28. Därjungarnes antal utgjorde 10 i Usla, 11 i 2:dra och 7 i 3:dje klassen.

4. Redogörelse för begagnade läroböcker och genomgångna lärokurser i läseämnena inom 
särskilda klasser:

a) Läro- och läseböcker.
Kristendom: Katekesen nya, Fisehiers bibliska historia, Nya testamentet, Svenska psalmboken

(1, 2, 3).
Modersmålet: Sundén, Svensk språklära i sammandrag (1).
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Svensk Historia: OMners lärobok för skolans lägre klasser (1, 2, 3).

Brodén, Svensk språklära (2, 3). ,i-
Rältskrifningslära (2, 3).

Läsebok för folkskolan (1, 2, 3).
Runeberg, Fänrik Ståls sägner (2, 3).

Tyska: Cahoagen, Språklära (1, 2, 3).
,, Elementarbok (1, 2, 3).

Lyth, Läsebok (3).
Matematik: Ztoeigbergk, Räknebok (1, 2, 3).

Bergius, Geometriåskfidningslära (2, 3).
Aaturlära: Berlin, Nalurlära (1; 2, 3).

Andersson, Lärobok i Botanik (2, 3).
„ Växtplanscher (2, 3).

Geografi: Dahms lärobok (1, 2, 3).

b) Lärokurser.

Första klassen.
Kristendom, 3 t.: Katekes: Lsta Imfvudstyckel. Biblisk historia: gamla testamentet. Läs

ning af valda psalmer samt bibelläsning efter hänvisning i bibliska historien. Kollega Helén.
Modersmålet, 5 t.: Del allmännaste af formläran samt läran om satsen och dess delar. Sats

analys och satsbildningsöfningar. Uppläsning och återgifvande af valda stycken nr läseboken. Of- 
ningar i rättskrifning. Kollega Helén.

Tyska, 6 t.: l:sta kursen i Calwagens elementarbok samt motsvarande delar al formläran. 
Vokabelläsning. Kollega Helen.

Matematik, 4 t.: De fyra räknesätten med hela tal och decimalblak med tillämpning på nya 
sorter. Ilufvndräkning. Kollega Helén.

Naturlära, 2 t.: Afdelningarne 1 samt 4 till och med 8 af Berlins lärobok. Kollega 
Helén.

Historia oeh Geografi, 4 t.: Sveriges historia till Gustaf 1. Geografi: del allmännaste om 
verldsdelarne samt Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands politiska geografi. Kollega Helén.

Andra klassen.
Kristendom, 3 t.: Katekes: 2:dra hufvudstycket. Biblisk historia: nya testamentet. Bi

belläsning efter hänvisning i bibliska historien. Valda psalmer. Kollega K. Svarlling.
Modersmålet, 6 t.: Grammatik: det allmännaste af formläran. Öfningar i satslösning och 

resolution. Rättstafningsöfningar. Läsning af valda stycken ur läseboken och Fänrik Ståls sägner. 
Kollega K. Soartliny.

Tyska språket, 7 t.: 1) Grammatik: det vigtigaste af formläran; öfningar i särskiljande af 
satser och satsdelar. 2) Explikation: de tyska och svenska styckena i l:sta afdelniugens 2:dra 
kurs samt 10 stycken i 2:dra afdelningen af elementarboken. Skrifningar på lärorummet. Rektor 
Spangenberg.
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Matematik, 5 t.: Aritmetik: Repetition af decimalbråk och nya sorter. De fyra räknesätten 
med allmänna bråk. Hufvudräkniug. Geometri: åskådningsöfningar med afseende på kroppar, 
ytor, linier, plana figurer och vinklar. Rektor Spangenberg.

Naturlära, 2 t.: Däggdjur och foglar efter Berlins lärobok samt väggplanscher. Anders
sons botanik l:sta kursen genomgången. Kollega Svartling.

Historia och, Geografi, 5 t.: Fäderneslandets historia fråu nyare tidens början till Karl 
Xll:s död. Geografi: de europeiska ländernas fysiska och politiska geografi fortsatt och afslutad. 
Kollega Svartling.

Tredje klassen.
Kristendom, 3 t.: Katekes: 3;dje, 4:de oeh 5:te hufvudstyckena. Biblisk historia: repeti

tion af gamla och nya testamentet. Bibelläsning: lika med 2:dra klassen. Valda psalmer. Kol
lega Svartling.

Modersmålet, 6 t. : Repetition af formläran, det vigtigaste af satsläran med öfuiligar i sats- 
aualys. Rättskri filings- och interpunktionsöfningar. Läsning af valda stycken ur läseboken och 
Fänrik Ståls sägner. Smärre skriftliga uppsatser under lärarens ledning samt öfversättningsprof 
från tyskan på lärorummet. Rektor Spangenberg 4 t.. Kollega Svartling 2 t.

Tgska språket, 7 t.: 1) Grammatik: formläran utförligare genomgången och repeterad. 2) 
Explikation: styckena 11-—38 i 2:dra afdelningen af clementarboken samt valda stycken i Lyths 
läsebok. 3) Komposition: skriftliga och muntliga öfningar på lärorummet ur extemporalierna i 
elementarboken. Rektor Spangenberg.

Matematik, 5 t.: Aritmetik: läran om bråk afslutad samt dess tillämpning på sorter; til
lämpning af de genomgångna kurserna på regula de tri, intresseräkning, bolagsräkning, alligations- 
och kedjeräkning. Geometri: åskådningsläran tillämpad på beräkning af enklare planimetriska 
och stereometriska uppgifter. Några satser för tillämpning af en strängare geometrisk bevisföring. 
Rektor Spangenberg.

Naturlära, 2 t.: Ofversigt af djurriket. »Inledning till botaniken» genomgången och repe
terad. Examinering af växter. Kollega Svartling.

Historia och Geografi, 5 t.: Fäderneslandets historia afslutad och repeterad fråu nyare tidens 
början. Geografi: de främmande verldsdelarues geografi samt repetition af Europas geografi. Kol
lega Svartling.

5. Vid läseårets början infördes i l:sta klassen svensk språklära i sammandrag af Sundén 
att successivt inträda äfven i klass 2 och 3 i stället för svensk språklära för elementarläroverken 
af Brodcn.

6. 1 välskrifning har Lsta klassen erhållit undervisning 2 t. i veckan, 2:dra och 3:dje klas
sen hvardera 1 t. i veckan. Denna undervisning har bestridts i l:sta klassen af Kollega Helén 
samt i 2:dra och 3:dje klassen af teckningsläraren.

7. Undervisning i teckning har meddelats 1 t. i veckan åt hvardera af klasserna 1—3. 
Ofningstider och kurser:
Klass t (Fredagar 11 —12) har öfvats med rätliniga figurer och ytmönster på å rutor in- 
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deladt papper samt med rätliniga figurer pa punkteradt papper enligt Stulilmans lärobok. Vidare 
hafva äfven figurer af räta och böjda linier enligt Burmans ritkurs öfvats.

Klass 2 (Torsdagar 11 —12) har öfvats med rätliniga figurer pä punkteradt papper efter 
Stuhlmans lärobok samt figurer af böjda och räla linier efter Burmans ritkurs. Dessutom hafva 
Köhlers ritkurser genomgåtts samt af några fä ritats ansigten och menniskofigurer.

Klass 3 (Måndagar 11—12) har genomgått Köhlers ritkurser, ansigten, menniskofigurer 
samt landskapsritning.

8. I sång hafva lärjungarne, varit fördelade på två afdclningar. Under höstterminen har 
hvar afdelning för sig undervisats 1 timme i veckan, under vårterminen 2 halftimmar i veckan. 
Undervisning har omfattat tonträffuing, inlärande af de vigtigaste musikaliska tecknen samt inöl- 
vande af enklare tvåstämmiga sånger. Koralsåug har gemensamt af båda sångklasserna öfvats 1 
timme i veckan. 1 orgelspelning har lemnats en timmes undervisning i veckan åt de lärjungar, 
som deraf velat begagna sig.

!). Gymnastiksöfningarna, som fortgått timma dagligen, hafva under förra hälften af 
höstterminen varit förlagda till kl. 10,so—11 f. m., men under den öfriga delen af läseåret till 
kl. 9—9,30 f. m. Häruti hafva samtliga läroverkets 28 lärjungar deltagit med undantag af en 7 O <j o o o
enda, som dock deltagit i den fristående gymnastiken. 3:dje klassens lärjungar hafva turvis 
tjenstgjort som rotmästare; ombyte har skett livar vecka. Rotmästarna hafva blott ledt häf- och 
springhvarfven, hvaremot de öfriga rörelserna utförts på lärarens omedelbara kommando. Fria 
lekar hafva öfvats såväl inom som utom gymnastiksalen. Endast en af lärjungarna har vid af 
läkaren företagen besigtning ansetts böra delvis befrias från öfningarne.

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

Rektorn, R. V. O d:r V. TU. ALMSTEDT har undervisat i matematik: 6 l:r i 3, 4 t:r i 2; i
tyska: 6 t:r i 3, 6 t:r i 2; i välskrifning: 2 l:r i 3............................ till samman 24 t:r
samt rättat de tyska skripta i 3:dje klassen.

Kollegan, d:r L. G. HELEN har undervisat i matematik: 2 t:r i 2, 4 t:r i 1; i kristendom: 3
t:r i 1; i modersmålet: 5 t:r i 1; i tyska: 6 t:r i 1; i naturlära: 2 t:r i 1; i historia
och geografi: 4 t:r i 1; i välskrifning: 2 t:r i 1;.................................till samman 28 t:r.

Kollegan d:r K. SVARTLING har undervisat i kristendom: 1 t:e i 3, 1 t:e i 2, 2 t:r gemensamt 
i 2 och 3; i modersmålet: 2 t:r i 3, 2 t:r i 2, 4 t:r gemensamt i 2 och 3; i naturlära: 
2 t:r i 3, 2 t:r i 2; i historia och geografi: 5 t:r i 3, 5 t:r i 2; i välskrifning: 2 
t:r i 2............................................................................................... till samman 28 t:r
samt rättat de skriftliga uppsatserna på modersmålet.

T. f. läraren i teckning, underlöjtnant D. S. L1LL1EHÖÖK har undervisat i teckning till samman 4V2Lr.
T. f. läraren i gymnastik, underlöjtnant 1). S. LILLIEHOOK har undervj3at i gymnastik

. . . . till samman 3 t:r.
Läraren i sang och musik K. MALMSTEN har undervisat i sång: 3 t:r; i orgelspelning: 1 t:e.

. , , . till samman 4 t:r
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Under höstterminen inträftade pä grund ni' rektor V. Th. Almstedts den 27 Oktober timade 
död den förändring, att rektor Almstedts tjenstgøring öfvertogs af rektor L. G. Helén oeh den
nes tjenstgøring af studeranden E. Almstedt.

Samtidigt skedde ock den ändring, att t. f. läraren i teckning, underlöjtnant 1). S. Lilliehöök 
undervisade i välskrifning: 1 t:e i 3, 1 t:c i 2; i teckning: 1 t:e i 3, 1 t:e i 2, l 
t:e il................................................................................................................till samman 5 t:r.

Under vårterminen har undervisningen varit fördelad pä följande sätt:
T. f. Rektorn, filosofie kandidaten J. G. SPANGENBERG har undervisat i modersmålet: I 1:r i 

3; i tyska: 7 t:r i 3, 7 f:r i 2; i matematik: 5 t:r i 3, 5 t:r i 2 till samman 28 t:r 
samt rättat de skriftliga uppsatserna i modersmålet och tyskan.

Kollegan, d:r L. G. HELEN har haft samma undervisning som under förra delen af höstterminen 
med det undantag, att hans 2 t:r i matematik i 2 öfvertagits af t. i. rektorn J. G. 
Spangenberg.

Kollegan, d:r K. SVARTL1NG har haft samma undervisning som under höstterminen med det 
undantag, att den gemensamma undervisningen i kristendom och modersmålet för 2 o. 3 
upphört och dessa timmar i modersmålet för 3 öfvertagits af t. I. rektorn J. G. Span
genberg.

I öfrigt har undervisningen varit den samma som under senare delen af höstterminen.

11. Ingen af lärarne har under läseäret åtnjutit tjenstledighet.

12. Eörordnade: kollegan, d:r L. G. Helén till v. rektor under senare delen af höstter
minen; adjunkten vid Örebro allmänna läroverk filos, kand. J. G. Spangenberg att från och med 
den 18 Januari oeh tills vidare uppehålla rektorsbefattningen; samt underlöjtnant 1). S. Lilliehöök 
att uppehålla de lediga lärarebefattningarna i teckning och gymnastik under höstterminen.

Under vårterminen har undervisningen i teckning och gymnastik uppehållits på samma sätt. 
Arfvodc för året har utgått af statsmedel med 300 kronor för hvardera beställningen.

13. Efter kort sjukdom afled läroverkets rektor, R. V. O. d:r V. Th. Almstedt den 27 
Oktober 1885.

Rektor V. Th. Almstedt var född i Vintrosa den 13 December 1826, fadern prost och 
kyrkoherde; student i Upsala 1845, filos. d:r derstädes 1851, duplikant vid Nyköpings läroverk 
höstterminen s. å.; vice kollega i Örebro höstterminen 1853; ordinarie lärare derstädes 1857; 
rektor i Askersund 1859; t. f. gymnastiklärare derstädes från 1866 till 1882; landstingsman 
1869—1873; justitiestatsministerns tryckfrihetsombud i Askersund; R. V. O. den 1 December 1862.

Som af ofvanståeudc synes, verkade Almstedt vid detta läroverk som rektor och lärare under 
en tid af mer än 26 är. Under denna tid reorganiserades läroverket till treklassigt 1860.

14. Rektorsbefattningen äfvensom lärarebefattningarna i teckning och gymnastik, äro ej med 
ordinarie innehafvare besatta.
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C. Lärjungarne.
15. De närvarande lärjungarnes antal under läseåret 1885—86.

-- , _--  - —
Höstterminen 1885. ji

_____ .__________ il
Vårterminen 1885.

Klass. 1 Närvarande. ! Klass. Närvarande.

1 10 " 1 10
2 ; ii " 2 11
3 ! 7 Ij 3 7

Summa 28 i Summa 28 '
19. Uppgift, på antalet lärjungar, som deltagit i nedan nämda öfningar höstterminen 1885.

i Klass.
1

Närvarande 
lärjungar.

Lärjungar, som deltagit i

Teckning. 1 Sång. 1 Orgelspelning. Gymnastik.

1 10 10 1 10 11 — 10
! 2 11 11 11 3 11

3 7 1 7 1 2 7
Summa 28 28 j 28 ; 5 28

20. Lärjungarne i första klassen hafva i medeltal haft bemlexor i 1 å 2 ämnen, i andra i 2 
och i tredje i 2 ä 3

At hemarbetena tyckas lärjungarna hafva egnat i första klassen 1 timma, i andra 1 oeh i 
tredje 1 '/2.

21. Rörande hälsotillståndet bland ungdomen har skolans läkare afgifvit följande yttrande:
»Under det gångna läseåret har helsotillståndet varit tillfredsställande. Sjukdomsfallen hafva 

varit af lindrigare beskaffenhet. Vid höstterminens slut inträffade ett fall af skarlakansfeber.»
Skolans läkare uppbär ur materialkassan ett årligt arvode af 30 kronor.
22 a. Antalet inom läroverket Hvttade lärjungar kalenderåret 1885.

1 2 ’T] T G 7 8 9 10 11 12 13 14

< g
Vårterminen 1885. Höstterminen 1885.

rvarand 
irterm

iflyt

Lärjungar, som vid vårterminens 
slut flyttat till afdelningen

Lärjungar, som vid höstterminens 
början flyttat till afdelningen

Afdelniugar.

e lärjung 
nens slut 
:tningen.

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning följande antal 

terminer.

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning följande antal 

terminer.ar vid 
före 0. 1. 2. 3. 4.

5 
eller 
flere.

0. 1. 2. 3.
5 

eller 
tiere.

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

12
10
4 1 1 1 1 1 1 2

6

— — — —

—. 6
3

—
2 ■—

Summa 26 8 — — — 9 __ 2 —
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22 b. Lärjungarnes omsättning kalenderåret 1885.

! 1 1 2
1 1

3 ! 4
1 5 6 7 8 9 10

1 1
1 1 Närvarande lärjungar i afdelningen
j 1 den 1 Februari och 15 September.

Lärjungar afgångne från läroverket 
i afdelningen

i Afdelning-ar. 1 'S.-,

Flyttade till af
delningen pä 

grund af beslut

Inskrifne 
i läroverket 

under term
inen.

1 
Sum

m
a.

från term
inens början 

1 till och m
ed 31 Januari 

; 
och 

14 Septem
ber.

från och m
ed 

1 Febr, 
och 15 Sept, till 

term
inens slut.

under näst följande 
m

ellanterm
in.

Sum
m

a.

ifdelningen frän 
ende term

in.

vid föregående 
term

ins slut.

i vid term
inens 

I 
början.

V. T. 1885.
1.
2.
3.

12
10
4

— — 12
10
4

—

—

1
3
3

1
3
3

Summa 26 - — 26 — — 7 7
H. T. 1885.

1.

2.
3.

1
1
1 Cl

 LS 1
63

 CO 1 9 10
11

9
— —

1 
1 

1

1 
1 

1

Summa 3 8 10 9 30 —

23. Af under läseåret inskrifna 9 lärjungar hafva alla förut bevistat folkskola.

25. Efter sistlidne vårterminen hafva afgått från läroverket:
i klass 3: K. E. Kingnér (utan anmäld afsigt).

L. W. Eriksson (till yrke).
K. J. Th. Johansson (till handel).

i klass 2: K. K. W. Löwenhjelm (till högre allmänt läroverk).
E. Bäcklund (till praktisk skola). 
K. V. Hagberg (utan anmäld afsigt). 

i klass 1: F. O. Strömberg (till jernvägen).

26. Under sistförflutna kalenderår hafva till lärjungarne utdelats såsom: 
Stipendier.......................................  78 kr. 66 öre.
Premier................................................................................................................................. .31 » 50 »
Understöd.................................................................................................................................. 51 » —■ »

Summa 161 kr. 16 öre.
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27. Uppgifter för hvardera términén af läseufet angående' antalen befriade från termins- 
afgifterna. 'l:,l """

i
‘ ' r"

Hösttermin.i Vårtermin.
, ... . ..1

Befriade från afgift till: 
endast biblioteks- och materialkassan .

1 
...........................  . 0

—

0
8 byggnadsfonden.................................. .................................. 5 3

båda ofvannämda kassor . .:....................... .................................. 8 8
Ej befriade från någondera afgiften...................... .................................. 15 17

Summa närvarande lärjungar 28 28

Afgiften till ljus och védkassan har under höstterminen erlagts af 17 lärjungar ined 3 kr. 
och af 11 lärjungar med 2 kr. 50 öre samt under vårterminen af 28 lärjungar med 3 kr.

D. Boksamlingar och Undervisningsmateriel.
Boksamlingen har ökats genom inköp af pedagogisk tidskrift; från Ecklesiastikdepartementet: 

Läroverksprogrammen och från Statsverket: Sveriges officiella statistik, årsberättelser m. m.

F. Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgifter om nedannämda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1885.

Debet. Kredit.

Kassans rubrik. Behållning 
vid årets 
början.

Summa o. . . Summa,inkomster.
!

Summa 
utgifter.

Behållning 
vid årets 

slut.
Summa. i

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

Kr.
2 2G7

31
928
63G

1 389

..ore
77
51

25 
GG

Kr.
245
179
231

78
78

öre 
07 
50
G8
64
GG

Kr.
2 512

211
1 159

714
1 4G8

öre 
84
01
G8 
89
32

Kr. {öre
G9 44 

180 13 
234 {81

82 50
78 GG

Kr.
2 443

30
924
632

1 389

öre 
70
88
87
39
66

Kr.
2 512

211
1 159

714
1 468

öre 
84
01
68
89
32

Summa 5 253 191 813 55 G OGG 74 G45 {24 5 421 50 6 066 74

32. Under sist förflutna kalenderår hafva följande belopp utgått för underhåll och till
ökning af:
a) boksamlingen................................................................................................................ 18 kr. 75 öre.
b) den öfriga undervisningsmaterielen......................................................................... ' 11 » 23 »
c) inredningsmaterielen..........................................................................................................108 » 26 »

33. Elfter afgångspröfning, som egde rum i sammanhang med examen vid sistlidne vårter
mins slut, förklarades två lärjungar berättigade att afgå till 4:de klassen af ett. högre läroverk.
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,,(34. Höstterminen afslutades med offentlig examen den 19 December. Innevarande vårtermin 
kommer att afslutas med offentlig årsexamen, hvilken är utsatt till lördagen den 5 Juni kl. 10 f. 
m. — 1 e. m. Elter examen följa uppvisning i sång samt tillkännagifvande af flyttning, hvarefter 
stipendier, premier ocli understöd utdelas samt ungdomen hemförlofvas.

3C. Nästkommande hösttermin tager sin början Måndagen den 30 Augusti kl. 10 f. m.

Askersund den 1 Maj 188G.

J. G. SPANGENBERG.
T. f. Rektor.




