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Om betydelsens försämring och förbättring 
i äldre och nyare språk.

Strödda anteckningar.

Språkets historia säger oss, att det icke allenast är ordens farm, som är underkastad vex- 
ling och förändring, utan äfven deras betydelse. Den jemförande och vetenskapliga språk
forskningen öfver hufvud har företrädesvis sysselsatt sig med den förra sidan ai' språkets 
utveckling, deremot har den samma egnat mindre uppmärksamhet åt ordens betydelse, 
nemligen för så vidt det gäller en jemförande framställning af betydelsens utveckling i 
skilda språk eller må hända rättare språkens lif och utveckling med hänsyn till ordens 
betydelse. Man synes ej hafva lyckats upptäcka och fastställa för språket eller språken 
inbördes i nämda hänseende några allmängiltiga lagar; men detta har uppenbarligen sin 
förklaringsgrund deri, att språket härutinnan veterligen ej följer några af det menskliga 
tänkandet eller språkets egen natur betingade och utstakade banor, utan tyckes vara be
roende af slumpen eller påverkas af mer eller mindre tillfälliga, utanför språket liggande 
orsaker. Annorlunda är, som bekant, förhållandet inom ljudläran. Här herska undan
tagslöst gällande lagar, men dessa utöfva ej något nödvändigt inflytande på betydelsens 
utveckling, ty något nödvändigt samband emellan språkljudet och den vid detta ljud fä- 
stade betydelsen finnes ej: “La liaison du sens et du mot n’ est jamais nécessaire, jamais 
arbitraire; toujours eile est motivée“ '). Dock finnas de, som hafva antagit, att under ett 
tidigare skede af språkets lif ett sådant samband fans för de förhistoriska folkens språk
känsla, att en inre drift tvingade dem att förbinda ett bestämdt begrepp med ett bestämdt 
ljud, en förbindelse, som sedan under årtusen skulle hafva egt bestånd. Så t. ex. skulle 
betydelsen af alla ord, som komma från roten sta, i alla språk hos folk af den indoger- 
maniska stammen från Ganges till Atlantiska oceanen, kunna föras till baka till begreppet 
stå o. s. v.2).

2) Georg Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie, (4:de uppl.). Leipzig 1873, p. 93.
3) Jämför L. Geiger, Der Ursprung der Sprache, (2:dra nppl.). Stuttgart 1878.

Andra språkforskare deremot bestrida detta antagande och påstå för öfrigt, att denna 
lag, enligt hvilken hvarje ljud skulle motsvaras af ett bestämdt begrepp, ej står att upp
täcka annorstädes än på språkets yta, men låter sig allt mindre förnimmas, ju djupare 
man tränger ned, d. v. s. ju längre nian går till baka mot språkets ursprung J). Enligt 
deras uppfattning skulle alltså under det första stadiet af språkets uppkomst och utveck
ling hvarje ljud i allmänhet hafva kunnat beteckna hvilket begrepp som helst, och om- 
vändt skulle hvarje begrepp kunnat uttryckas genom hvilket ljud som helst; men den 
särskilda betydelse, som en ljudkomplex under tidernas lopp har fått, skulle vara ett 
resultat af språkets utveckling, d. ä. af slumpen, språkbruket, vanan att använda.ordet i 
en viss betydelse. Om man nemligen undersöker ordrötternas betydelse, skall man finna, 
att dessa äro oerhördt mångtydiga, deras betydelse är så obestämd och en så förvånande 
mängd betydelsestoff, om man så får säga, ligger i dem, att afledningarna af en enda rot

') Ernst Kenan, De Vorigine du langage, (5:te uppl.). Paris 1874, p. 149.
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kunna utgöra en stor del af ett språks ordförråd. Det är, kort sagdt, omöjligt att upp
draga några gränser för de ursprungliga rötternas betydelsesfer. De nu kända rötterna 
äro antagligen ej de äldsta. Kan hända hafva vi ei den ursprungliga ljudformen qvar af en 
enda rot lika litet som den ursprungliga betydelsen. Äfven den tid, då de historiska 
rötterna bildades, är föga känd och utforskad. Så mycket kan man dock förstå, att de 
ursprungliga rötterna ej kunnat beteckna någonting klarare, bestämdare än de historiska. 
De kunna ej heller hafva betecknat allmänna begrepp, såsom äfven antagits '), ty detta 
skulle förutsätta en högre grad af abstraktion (förmåga att iakttaga gemensamma egen- 
skaper) hos ett menniskoslägte, hvars själsförmögenheter voro föga utvecklade. Sa t. ex. 
betecknade namnen på djur och växter lika litet slägtet som en särskild art, ty för att 
komma till dessa begrepp fordras en högre grad af reflexion; utan deras namn voro be
nämningar på individen-, hvilka benämningar genom fwcexling, Indst på urskilning användes 
om slägtet och sålunda blefvo slägtnamn 2). Men det är uppenbart, att alla slägtnamn ej 
kunna hafva uppstått på detta sätt, ty beträffande ordet djur eller benämningen för detta 
begrepp är ett dylikt antagande omöjligt. Om man nemligen kunde förvexla fiskarne 
med hvarandra och kalla hvalfisken “en stor fisk“, så kunde man svårligen förvexla en 
mygga med en elefant och gifva dem samma namn; också fans före Platos tid intet namn 
för detta begrepp inom det grekiska språket.

Ofvan har yttrats, att de ursprungliga rötternas betydelse var obestämd och allmän. 
Detta får ej fattas så, som om de skulle hafva användts i alla de betydelser, som så små
ningom utvecklat sig ur dem; utan deras användning i enskilda fall har under tidernas 
lopp gifvit upphof åt de speciela betydelserna. Ordens betydelser utveckla sig nemligen i 
ordningsföljd, och det sista ledet i betydelsernas rad beiinner sig ofta nog ej i något klart 
sammanhang med det första. Grundbetydelsen är bortglömd och emedan så är, blifver en 
utveckling i de mest skilda rigtningar möjlig. Om det så händer, att den sist utvecklade 
betydelsen blifver alldeles motsatt ordets grundbetydelse, så inses, att den förra ej kan af 
sig sjelf vara gifven i och med den senare. Nyckeln till ett ords betydelse har man dock 
alltid att söka i det förflutna, äfven om, såsom nyss nämts, man ej behöfver förutsätta en 
nödvändig förbindelse emellan de betydelser, hvilka ett ord haft eller har. Af en eller 
annan tillfällig orsak kan ett ord hafva kommit att användas i en betydelse, som afviker 
från den ursprungliga, och denna afvikelse kan ge upphof åt en hel kedja af betydelser, 
som med grundbetydelsen ej stå i något fattbart sammanhang, så att ursprungligen samma 
ord kan ej blott i olika språk, utan äfven inom samma språk få olika, ja till och med 
motsatta betydelser. Ett kändt exempel härpå är tyska ordet schlecht. Det betyder, som 
bekant, i det nu varande språket dålig; men Luther yttrar: Tlas uneben ist sott schlechter 
Heg werden, och några århundraden förut heter det om Gud: Er thue. nichts als Schlechtes. 
Oaktadt sålunda ett ord kan hafva utvecklat alldeles motsatta betydelser, så missförstås 
detta dock ej, ty betydelserna utveckla sig så långsamt, och så omärkligt stadga de sig, 
att ingen fäster sig vid förändringen. En och hvar begagnar ordet så, som hans omgif- 
mng uppfattar det och tror sig begagna det så, som hans förfäder gjort före honom.

Menniskans förmåga att skapa nya ord och former är mycket begränsad, men då i 
och med slägtets framåtskridande i alla rigtningar nya föreställningar och begrepp tränga 
sig på individen och fordra att få uttryck i språket, måste det tillgängliga språkmaterialet

’) K. Ferd. Beeker, Das Wort in seiner organischen Verwandlung, Frankfurt 1833.
2) “Der Begriff Baum ist nicht nach dem Bewusstsein der Artuntersehiede gefasst, sondern diese Un

terschiede blieben unbemerkt, ,1a est ist sogar für den Begriff Fisch das Gleiche mit Wahrscheinlichkeit 
voranszusetzen. Die Indogermanen haben keinen gemeinsamen Artnamen für einen speeicllen Fisch; die 
Semiten ebensowenig: die beiden Urvölker der Indogermanen und Semiten haben also Fische noch nicht spe
ciell, sondern nur im Allgemeinen “Fisch“ genannt. Im Homer kommen solche specielle Namen ebenfalls 
nicht vor; von Hebräern lässt sich fast mit Bestimmtheit nachweisen, dass sie lange Zeit die Fische nicht 
speciell benennen konnten.“ Geiger, Auf. afh. p. 75.
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användas för nya ändamål, nya betydelser inläggas i orden. De faktorer, som härvid äro 
verksamma, äro så mångfaldiga och den menskliga själsverksamhetens yttringar så olika, 
att ingen, såsom förut antydts, försökt eller åtminstone ej lyckats att sätta företeelserna 
vid betydelsens vexling och förändring i system. Det är derför ej på betydelselärans om
råde, som den moderna språkforskningen firat sina triumfer, klär synes den få inskränka 
sig till att genom sansladt material belysa enstaka detaljer eller antyda en och annan 
rigtning, som vid betydelsens utveckling gör sig gällande.

Det nämdes, att ett ord af en tillfällig orsak kan få en betydelse, som afviker från 
den ursprungliga. Stundom består denna afvikelse deri, att då af en eller annan anledning 
ett ord kommit att användas i en mindre god betydelse, denna dåliga betydelse hakar sig 
fast vid ordet och orsakar den förändring i betydelsen, som man kallat betyildseförsämriiig. 
Ett annat ord eller till äfventyrs samma ord i en annan dialekt kommer utan all sin för- 
skyllan att användas i en bättre betydelse än den ursprungliga och undergår derigenom en 
så kallad belydelseförbnttrhiij. Det är denna språkföreteelse, som här nedan belyses med några 
exempel, hemtade från grekiskan och latinet samt de moderna språken. De flesta af dessa 
exempel äro nog allmänt kända, men de hafva ej, så vidt förf, har sig bekant, blifvit sam- 
manstälda i afsigt att belysa hvarandra och dymedelst företeelsen i sin helhet'). Den ofvan 
angifna definitionen på den språkföreteelse, här är i fråga, har i efterföljande framställning 
af den samma i så måtto vidgats, att icke blott sådana ord upptagits, i hvilka man kan påvisa 
betydelsens utveckling i den ena eller andra rigtningen från en gifven grundbetydelse, utan 
äfven någon gång sådana, som på grund af sin härkomst kunna antagas hafva undergått 
en liknande betydelseutveckling, äfven om den ursprungliga betydelsen ej föreligger. För 
öfrigt må erinras om, hvad äfven uppsatsens titel säger, att de iakttagelser, här nedan 
framläggas, icke äro någonting annat än hvad de gifva sig ut för att vara, nemligen 
“strödda anteckningar“, b vilka gjorts under och i sammanhang med andra språkstudier, 
hvadan de ej framträda med anspråk på att fullständigt behandla ämnet, än mindre att 
behandla det systemediskt, en behandling, för hvilken, såsom vi ofvan betonat, sjelfva före
teelsens natur synes lägga stora, om ej oöfvervinneliga hinder i vägen.

Ord, som beteckna begreppet folk, äfven som sammansättningar och härledningar af 
sådana ord visa i allmänhet benägenhet att antaga en sämre betydelse jemte den ursprung
liga goda bemärkelsen.

Det grekiska ordet Öijgog betyder egentligen, oro härledningen af öaloi är rigtig, 
shifiadi laud, (skifte, allmänning), sedermera folk; men hos Homerus förekom ma_ ställen, 
som visa, att ordet redan i äldre tider fått en försämrad betydelse, t. ex. Sv ö’ av d^pov 
dvå^a l'Soi, tov Oxr/irrpra ekaGaouEV, B, 198, hvarest Sypov åvfig står i motsats till den 
i v. 187 nämda xai avSga, som bemöttes på annat sätt än den skymf-
ligt behandlade mannen af folket. I samma ringaktande betydelse användes ordet, M, 213: 
e-jieI ovöe psv ovös EoiKE Sypov sovra rtags^ dyoQEvépEV, ovr évl ßovkij etc. Det af 
föregående ord härledda förekommer dels i betydelsen medborgare, t. ex. roig
sv&dä’ avvov örjpSraig raÖ’ ék&cöv, Soph. O. 0. 78, dels ock i en ringare bety
delse, mau. ur hopen., t. ex. bos samme författare, A. 1071: xacroi xaxov ngbg avSgog 
ävdga Srjpövgv pydsv öixaiovv rav stpEOrmrav xkvsiv.

I sammanhang med föregående ord må äfven upptagas ägpaycayog, som genom Kleon 
och andra nedsjönk från den ursprungliga betydelsen statsman till den dåliga betydelse, 
som ordet uteslutande har i de moderna språken: demagog.

’) Framlidne professur M. B. Kichert har under sina språkhistoriska föreläsningar berört äfven denna 
sida af språkets historia, men han har, så vidt förf, har sig bekant, ej efterlemnat något i skrift, som särskildt 
behandlar denna företeelse.
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Populus (slägt med pleo, plenus) omfattar egentligen folket i sin helhet, men kan 

äfven hafva en sämre (inskränktare) betydelse, t ex. non unus ex populo, sed existimator 
doctus et intelligens, Cic. Äfven kan ordet hafva en förnämligare betydelse, så att det 
motsattes plebs, t. ex. nec populi ant plebis ulla vox. 1 latinets dotterspråk anträffas äf
ven den simplare betydelsen (popolo, people) och i de germaniska språken har ordet i 
formen pöbel nedsjunkit till ett skällsord. Det härledda ordet poptdaris (som angår folket, 
äfven folkväidig) har äfven den simpla betydelsen demagog: popularis, id est assentator et 
levis civis, Cic.

Det med föregående ord beslägtade plebs betecknar eg. borgarståndet i Rom i motsats 
till patres (bördsadeln), t. ex. consul de plebe; stundom kan det begagnas i ädel bemär
kelse om hela nationen, t. ex. Herculis ritu modo dictus o plebs, Hor. Den föraktfulla 
betydelsen pöbel har nog i detta liksom i föregående ord utvecklat sig ur den ursprungliga 
bättre: non populus tantum et imperita plebs, sed senatores, Tac. Italienskan och spanskan 
hafva i och med ordet ärft endast den sämre betydelsen.

Liknande är betydelsens utveckling i ordet Volk i tyskan och folk i nordiska språk, 
hvilket fordom äfven hade den speciela betydelsen krigsfolk, eg. mängd, hop; de lägre sam
hällsklasserna betecknar ordet i sådana uttryck som.- Allehanda för folket; mannen af börd 
och qvinnan af folket etc. Dock har detta ord i vissa uttryck en utpregladt god betydelse 
t. ex. Vill du inte vara folk? folkvett etc.

Beslägtadt med de föregående orden är det grekiska ordet nktfåog, nkq&vg och 
företer en i viss mån öfverensstämmande betydelseutveckling. Det betyder, som bekant, 
mängd, folkmängd i allmänhet t. ex. vnägoepbOb dé rob e.iuev nkrj&vog ek Havaäv, I. 641, 
der ordet omfattar alla Grekerna, men det har äfven den inskränktare betydelsen att be
teckna “massan“ gent emot geronterna: roiöi ds &vpöv evi örq&sffffiv o^lvev naøb psra 
nÅg&vv, B, 143; ännu tydligare framträder den sämre betydelsen i Xenophons Anabasis 
3, 1, 37: agiovv Sei vpag avrovg dpEbvovg te rov jtXT]&ovg slvaa; den stora hopen: sav 
to nkg&og Plat. Samma sämre betydelse förekommer äfven hos det latinska ordet 
multitudo: farna et multitudinis judicio moventur, samt hos motsvarande ord i moderna 
språk, t. ex. respecter les préjugés de la multitude; “massan* i svenskan har en mindre 
god klang.

Ett grekiskt ord, som med afseende på betydelsens försämring står nära de före
gående, är o%kog. Det torde enligt Curtius (Grundzüge der gr. Etymologie p. 192) egent
ligen betyda böljande (människo-) massa ^o^Éo^ai, fara, e%, skrt. vah): iraguizrov o%kov 
néfinsb øvgSgv, Aesch. Pers. 53; derur har betydelsen pöbel (den stora hopen) utvecklat 
sig: Sb ö^kov ySr) tovto ys, res emanavit in volgus.

Nära detta ord står med afseende på grundbetydelsen det latinska turba, som eg. be
tyder trängsel frvg^rf), sedermera larmande folkhop, svärm: turba prædonum. Af Horatius 
användes det om ptöbeln: Vos turba vicatim hine et hinc saxis petens contundet obscoenas 
anus. Den samma är betydelsens utveckling i det franska ordet foule, som eg. betyder 
trängsel, vidare mängd: une foule de soldats, så massan: se mettre par ses talents audessus 
de la foule.

Till denna grupp af ord hör vidare det latinska volgus, hvars betydelse allmänheten, 
t. ex. volgus abhorret ab hac (ratione Epicuri) nästan undanträngts af den sämre bety
delsen pöbel, hop: inscientia levitascpie volgi. Dotterspråken hafva från latinet fått i arf 
den föraktliga betydelsen (it. volgo, sp. vulgo). Det deraf härledda adjektivet volgaris har 
både i latinet och dotterspråken (volgare, vulgar, vulgaire) att uppvisa samma betydelse- 
försämring som stamordet: allmän, — alldaglig, simpel, pöbélaktig. En motsatt betydelse
utveckling visar egregius, d. ä. den som skiljer sig från hopen, grex (pars indocili melior grege, 
Hor.), utmärkt; — gregarius är åter en som tillhör hopen, simpel, gemen: poeta gregarius.

Haufe i tyskan och hopen, i de nordiska språken hafva samma föraktliga betydelse, 
då de användas om den stora allmänheten. Grunden till betydelseförsämringen i dessa ord 
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är naturligeii den sämre ställning den stora mängden af menniskor intager i förhållande 
till den person eller den klass, som lyckats höja sig öfver den samma, hvilket förhållande 
jemte flertalets okunnighet, dess råhet, i synnerhet då det uppträdt i massa, gifvit benäm
ningarna på detta en föraktlig betydelse i de högre klassernas språk; ty i folkspråket 
förekommer näppeligen den betydelseförsämring här framställs.

En annan klass af ord, som hafva benägenhet att undergå betydelseförsämring, är be
nämningar på landbefolkningen, tydligen derför att städerna af ålder varit bildningens här
dar, under det att landtbefolkningen befunnit sig i ett jemförelsevis ociviliseradt tillstånd.

Af det grekiska ordet dygog åker, fält, komma flere ord, som få en försämrad bety
delse i olika rigtningar. Så har hos Homerus adjektivet äygiog, som eg. betyder landtlig: 
ev 8' aiyeg y&ydaöiv aygtai. i, 118, ofta betydelsen rå, grym,A. ex. om cyklopen: åygiov, 
ovte dinas sv siSöra ovre Q’suéørag, i, 215. Samma ursprungliga betydelse har dygoi- 
xog (oixta), hvilken försämras till ohyfsad, plump; dygoeMa, plumphet, tafatthet.

Motsvarande ord i latinet äro agrestis (ager), rusttens (rus). Agrestis betyder alltså 
landtlig: res agrestes, men får äfven den sämre betydelsen ohyfsad, grof: genus hominum 
indoctum et agreste. Husticus betecknar eg. det som angår landtbruket: prædia rustica; 
sedermera grof: opprobria rustica, Hor. Substantiven rusticus och rustica hafva ofta den 
föraktliga betydelsen bomllurk och landtlolla: de his studiis disputare apud rusticos. Der- 
emot synes agrieola endast förekomma i god betydelse: bonus, assiduus, diligens, indomitus, 
severus agrieola. Dock kan rusticus äfven framhålla den bättre sidan hos landtbefolk
ningen, deras enkla och okonstlade seder, d. ä. få en förbättrad betydelse: enkel, okonstlad: 
mores rustici. Sjelfva ordet rus, landsbygd kan äfven betyda bondaktighet: rus objicere 
alicui. I de romaniska språken har ordet bibehållit den sämre betydelsen (it. rustico, sp. 
rustico, fr. rustique, rustaud).

Det latinska ordet paganus (pagus, by) har, som .bekant, i det äldre språket bety
delsen landtlig, hos senare författare bondaktig, obildad: sunt in litteris nostris plures 
eultu pagano. Såsom ett slags betydelseförsämring torde man kunna betrakta bemärkelsen 
hedning, som ordet erhöll hos kyrkofäderna och hvilken det bibehållit i dotterspråken 
(pagano, pa'ien). 1 sammanhang härmed må samma betydelseförsämring anmärkas hos 
gens, gentes, gentilis, hvilka ord hos kyrkofäderna få betydelsen hedning, -ar, hednisk: homo 
gentilissimus, Hieron.; jfr ^iuda, folk, ]nuclos i gotiskan: Niu jah pai piudo pata samo 
faujand? Ulf. Matth. 5, 46 I alla dessa ord har betydelsens utveckling påverkats af det 
grekiska e&voq, nation E^vy, hedningar, som undergår denna betydelseförsämring hos de 
kristne skriftställarne.

Beslägtadt med paganus är det franska ordet paysan (pays, pagense), hvilket jemte 
sin ursprungliga bemärkelse landtman äfven fått den sämre: rå och plump person: un gros 
paysan; paysannerie, bondestånd — bondaktigt väsen.

Villageois (village, by) betyder egentligen landtlig, sedan bondaktig: maniéres villa- 
geoises — bondmanér; country (i mlat. contrata, conterra, Worcester), landtlig, — lölpig. 
Detta sist nämda ord kan äfven hafva den bättre betydelsen fosterländsk.

Ordet boor i engelskan betyder egentligen bonde, landtman, hvilken betydelse kan för
sämras till lymmel, drummel; adjektivet boorish: tölpig. Det tyska ordet bauer (bauen, ght. 
biian, gibüro) betyder egentligen (enligt Kluge 1) den som bebor samma hus, granne, bonde, 
med försämrad betydelse: rå och grof menniska. Af samma rot är bonde i de nordiska 
språken, eg. boandi (particip af boa), isl. buand.i, den som bebor och äger, besuten man, 
jordbrukare-). 1 sin försämrade betydelse användes ordet (af. invånarne i städerna) om 
hwrje rå- och slaskig person, särskildt i sammansättningar såsom bondlurk, bonddrul etc.

’) Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Strassburg 1883.
2) Sjelfva den utveckling af betydelsen, hvarigenom participiet boandi fått den speciela betydelsen 

bonde, är en ganska vanlig foreteelse, i det att en person eller ett ting fått namn efter en verksamhet eller 
en egenskap, som alldeles icke behöfver vara eller- är karakteriserande for personen eller föremålet som be-
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Ord deremot, som hafva afseeude på stadsbefolkningen eller röra dess angelägenheter, 

liafva af’ ofvan anförda skäl fått en i allmänhet förbättrad betydelse:
a f ordet «tirv, stad, har det deraf bildade adjektivet «ør slog sin eg. betydelse sta

den, tillhörande, sedermera, fint bildad, t. ex. Xen. Cyr. 2, 2, 12, hvarest atiTSiot wl ev^a- 
motsättas «Å«^dv«g, hvilka senare sägas uppväcka åtlöje. Ilos Plato förekommer 

detta ord i betydelsen quick, deltagande etc. En fullkomligt analog utveckling af betydel
sen träffas i det motsvarande latinska ordet urbanus, eg. staden tillhörande; med förbättrad 
betydelse: fint, bildad, quick: homo non solum sapiens, sed, nt nunc loquimur, urbanus, Cic. 
dictum urbanissimum; urbanitas, fint sätt, wrldsmannalon. Men detta adjektiv har äfven 
en sämre betydelse, ty liksom agrestis hade en betydelse, som framhöll den bättre sidan hos 
landtbefolkningen, så kan äfven urbanus häntyda på en mindre god sida hos stadsbon: 
fräck, oblyg: frontis ad urbame descend! præmia, flor. 1 latinets dotterspråk återfinnes äf
ven den bättre betydelsen jemte den ursprungliga (it. urbano, urbanitate, sp. urbano, ur- 
banidad, fr. urbanité).

Oppidamts åter (oppidum. stad, smäslacl) har i motsats till urbanus fått en försämrad 
betydelse: småsiadsaktig, t. ex. oppidanum et inconditum genus dicendi, Cic.; oppidana 
lascivia, Tac. Samma simpla betydelse har äfven municipcdis (municipium, småstad) fått 
hos senare latinska författare: kälkborgerlig: poetæ municipales.

Det grekiska ordet jtoZtg, hvilket, som bekant, betyder ej blott stad,, utan äfven stal, 
samhälle och medborgare i samhället, har gifvit upphof till adjektivet noliTixog, rörande 
staten: oi nokiri-xol tnaoi; med förbättrad betydelse: hemmastadd i statssaker, statsman: 
o nokbTLKog, aoÅeas xavaexevijgs äfven kär för medborgarne, populär, och adverbet
jtoÄtrixrag betecknar head som anstår en medborgare. En analog betydelseförbättring upp
visar adjektivet civilis i latinet. Det betyder, som bekant, eg. borgerlig: bellum civile: ur 
denna betydelse utvecklar sig bemärkelsen hrad som anstår en god. medborgare, fosterlä ndsk, 
t. ex. Tiberius non faciebat fidem civilis animi, Tac.; eivilitas betyder liberalitet, nedlåtenhet: 
Claudius civilitatis jaetator. Ordet återfinnes i de moderna språken både i sin egentliga 
och förbättrade betydelse: höfig, artig (it. civile, sp. civil, fr. civil).

Bourgeois i franskan betyder invånare i en bourg (mlat. burgensis, biirgus), borgare, 
men kan äfven få den sämre betydelsen kälkborgare: que de petits bourgeois. Det besläg- 
tade adjektivet borgerlig torde få anses hafva en i någon mån försämrad betydelse i sådana 
uti ryck som hafva ett borgerligt utseende, sätt o. s. v.; deremot har medborgerlig en utpreg- 
ladt god betydelse, t. ex. medborgerligt sinnelag.

Ord, som beröra fosterland och hem eller främlingar, få ofta en förbättrad eller för
sämrad betydelse.

Grekiska språket har af substantivet natlig, fädernesland, bildat ett adjektiv Trwrpiw- 
■ciqgy som ursprungligen begagnades om slafvar och djur och betyder från ett och samma 
land, t. ex. innöt, nazguntat,; såsom substantiv betyder det landsman. I de moderna språ
ken har detta ord fått en förädlad betydelse: den som, älskar sitt fosterland: it. patriotto, 
sp. patriota, fr. patriote etc. Vairrländiseh och fosterländsk hafva samma ädla betydelse.

Ett annat grekiskt ord ISLaTiqg betyder privatman, äfven en person, som ej kan eller

namnes, utan ofta antingen är för allmän eller för ensidig för det begrepp, den skall beteckna. Så betyder 
skräddare eg. tillskärare (af skära, lågt, schrader). Samma uppfattning ligger till grund för tysk, schneider; 
fr. tailleur; eng. tailor; lots eg. vägvisare (af leda); smed, fsv. smiicr eg. handtverkare; arbetare (= kropps
arbetare); tapetserare, eg. en som uppsätter tapeter; läsare; springare, gångare användas om djur, men lö
pare om menniskor; handlande cg. particip af bandia, fluga eg. det flygande; loppa eg. det löpande, nöt (af 
njuta) eg. det njutbara; ore, ök (af ok) eg. det sammanokade; fåle (lat. pullus) eg. yngel; galt eg. ett gäl dt 
(djur); fä (tysk, vich; lat. pecu; skrt. pacu) eg. egendom; flott (af flyta) eg. det som flutit upp; jfr flöde, 
grädde i danskan; välling (af välla, koka, förvälla) eg. det kokade; jfr fr. bouillon (af bouillir); stad eg. 
ställe (t. ex. vara i någons stad och ställe); sund eg. simning, ett vatten, som man kan simma öfver; fjord 
eg. ett vatten, som man kan fara öfver.
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öfrar nugon idrott; i latinet och de moderna språken har detta ord fått en dålig betydelse, 
då det betecknar en dum och obildad eller fånig person.

Det grekiska ordet olKslog betyder eg. huset (oixog) tillhörande, sedan sVigting, vän: 
ovåev oixsiov, ndvta Se yyovvTai nokéfiba; oixeicog é^ecv ngog veva, hysa vänskap för 
nägon: o i x suit g g, vänskap. En helt och hållet analog betydelseutveckling företer det la
tinska order familiaris (familia, hushåll), eg. huset tillhörande: res familiäres; sedan vän: 
bona faniiliaribus dispertire, N. En motsatt utveckling af den ursprungliga betydelsen visar 
verneieulus (verna) eg. inhemsk: volucres vernaculæ, sedan pöbelaklig: vernacula utebantur 
urbanitate. Härmed kan man jemföra isländskans heimsker, (svenskans hemski), d.åra.kiig, 
dum, eg. den som ej varit ntom hemmet; jfr Håvåmal, 5: vits er |.örf peim viöa ratar, dælt 
er heitna hvat. Den samma är betydelsens utveckling i det franska ordet niais, dum. 
enfaldig, hvilket ord eg. betecknar den som ej varit utom nästet (lat. nidus, näste). Tyskans 
heimisch, och huslig i svenskan hafva utvecklat sig i god rigtning: den som älskar och trif- 
res i, hemmet.

Det grekiska ordet alkotgiog {a klo g annan) betyder eg. främmande, men derur 
uppstår sedermera betydelsen fiendtlig, t. ex. hos Homerus: avzlx eiteiz dn Ipeio xägi] 
väuob dHovgiog epäg, E, 214: dM.orgla ^äga) = fieuddand; åkkor gioryc; — fiendtlig
het. 1 latinet erbjuder hostis en ölverensstämmande betydelseförändring. Det betyder eg. 
främling: hostis apud majores nostros is dicebatur quem nos peregrmum dicimus; sedan 
fiende. Det egentliga namnet på fiende är perduellis (duellum, bellum): qui proprio nomine 
perduel lis est, hostis vocatur, Cic.; men detta har åtminstone i afledningen perduellio fått 
en ännu sämre betydelse: landsförräderi. Betydelsens utveckling i dessa ord är betecknande 
för Grekernas och Bomarnes uppfattnihg af förhållandet till främlingar, ett förhållande 
som skulle ännu skarpare karakteriseras, ifall hostia, offerdjur (vore beslägtadt med eller) 
komme af hostis. Betecknande för Germanerna åter är att ordet gäst (giest, gast) egent
ligen betyder främling; got. gasts: usbauhtedun us I>aim |iana akr kasjins du uslilhan ana 
gastim, Ulf. Matth. 27, 7. Det fornsvenska fiandi uppträder i nysvenskan äfven under 
formen fän, d. ä. fienden xaf jfr hin eg. den (onde).

I sammanhang med föregående må erinras om ett annat ord, hvarmed Grekerna be- 
nämde främmande folk, nemligen ßcegßagog. Ordet förekommer ej hos Homerus (annat 
än i sammansättning ßagßagotptovog, med, sträf röst), ty han känner ej Hellenerna såsom 
ett folk, utan först efter perserkrigen synes ßägßagob hafva blifvit en gemensam benäm
ning på alla andra folk, särskildt med afseende på deras råhet: vovrovg skeyov oc Gvga- 
rsvGapevob ßagßagorävovg diek&Eiv, Xen. 1 latinet och ännu mer i de moderna språken 
har betydelsen uppenbarligen försämrats till att beteckna en rå, grym, eller öfverhufvud 
omensklig person.

Pilgrim, fr. pélerin af lat. peregrinus är snarare en specialisering än en förbätt
ring af betydelsen.

En klass af ord, som i allmänhet ursprungligen haft en bättre betydelse, utgöres af 
uttryck, som beteckna tjenare, husfolket, slafvarne: Hos Homerus har det grekiska ordet 
äegdnav, som bekant, ej betydelsen tjenare, utan en ädlare bemärkelse att beteckna en 
frivillig tjenare, ofta af ädel börd, vapenbroder, t. ex. 77,244, der det användes om Patroklos; 
2, 225 om Pelias och Neleus, Poseidons söner etc. Sedermera förlorade ordet denna bättre 
betydelse och blef en benämning rätt och slätt på tjenstefolk och slafvar.

Liknande är betydelsens utveckling i det franska ordet valet, som är ett diminutivum 
af vassal (gfr. vaslet, vasselet) och ursprungligen betyder junker, vapensven, men i nyfran
skan dräng, betjent. Men ej nog härmed, ty liksom flere andra dithörande uttryck har 
detta ord sjunkit ännu djupare och fått en föraktlig betydelse (den bättre uppbäres af do- 
mestique), t. ex. se conduire en valet; åme de valet. Till belysning af denna betydelsens 
försämring tjen ar det engelska ordet knight, vapensven, riddare, ett ord, som i tyska for
men knecht fått den sämre betydelsen dräng, ofta såsom i föregående ord med en förakt
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lig bibetydelse, slaf, Mil. Denna betydelse framträder i de afledda orden kneehtelei, slaf- 
viskhet, knechtisch, fe,g, krypande. Afven må nämnas det svenska ordet sven, som i 
äldre svenskan hade betydelsen simpel adelsman, men nu betyder gosse, dräng, i danskan 
(svend): gesäll.

Det grekiska ordet itatg, barn, (gosse, flicka) användes äfven i betydelsen tjenare, 
slaf. en betydelse som dock ej förekommer hos Homerus: nal', ital äxovßov ÉQKtiag
XQVitrov, Aesch. Ch. 652; q nals har fått den ännu sämre betydelsen sköka hos senare 
författare, emedan de offentliga skökorna vanligen voro slafvinnor. Det med föregående 
ord beslägtade latinska puer kan liksom detta äfven användas om tjenare och slafcar: after, 
puer, scyphos, Hor.

En analog utveckling af betydelsen träffas i det italienska ordet fante, tjenare, af lati
nets infans, barn, hvilken betydelse äfven qvarstår i italienskan; men det förhållande vi 
ofvan anmärkt, att betydelsen hos ord, som betyda tjenare, ännu mer försämras, gäller 
äfven om detta ord, som också får betydelsen skälm, tölp; i spanskan deremot har ordet 
infante jemte den ursprungliga fått en mycket förnäm betydelse: prins, arffurste; infanta, 
prineessa, d. ä. barnet xar’ å^o^yv. Äfven det italienska ordet giovanne, latinets jurenis, 
kan hafva bemärkelsen Ijneare. I franskan företer ordet garpon exempel på en likadan 
försämring: gosse, gesäll, lakej. Det engelska bog, gosse, användes i Indien om h varje man
lig tjenare. Analogier i de nordiska språken hafva vi i ordet dräng, som egentligen bety
der en duglig karl, isl. drenger; i danskan har ordet qvar betydelsen grill, yngling jemte den 
sämre drängpojke. Liksom det franska ralet kan äfven dräng få den sämre betydelsen tölp, 
t. ex. i uttrycket drängfasoner etc. 1 danskan har ordet karl äfven betydelsen dräng, 
hvilket äfven i svenskan stundom är fallet (= arbetskarl). I tyskan, der ordet erhållit 
formen karl, har det icke allenast betydelsen dräng, utan äfven den sämre skälm, skurk; i 
engelskan har churl betydelsen lymmel, tölp, i angelsaschiskan användes deremot ceorl till 
och med om konungar.

Afven det latinska ordet homo, homines användes stundom om arbetskarlar, tjenare: 
alere filiam et ejus homines. Det engelska ordet man visar också öfvergång i betydelsen 
från man, karl till tjenare, dräng.

Ytterligare exempel på ord, som ursprungligen betyda tjenare, men hvilkas betydelse 
sjunkit djupare, är skalk. Detta ord betyder i gotiskan tjenare (skalks): Nist siponeis ufar 
laisarja, nih skalks ufar fraujin seinamma, Matth. 10, 24, men har i de nordiska språken 
fått betydelsen skälm, t. ex. om skalkar locka dig, så följ icke; denna betydelse synes i 
det närvarande språket hafva blifvit något förmildrad; jfr skalkas. 1 danskan betyder 
skalkeven, falsk vän; skalkhed, svekfullhet, falskhel. Bube, som i tyskan har betydelsen skälm. 
och i svenskan uppträder under formen bof, antages ursprungligen hafva haft betydelsen 
tjenare. (Kluge, Etymol. Wörterb. p. 41). Bödel, som är slägt med bud, buda, betyder bud
bärare, rättstjenare och i den vrängda formen böfvcl har ordet blifvit en svordom. Jfr hen
ker i tyskan eg. bödel, sedan svordom, t. ex. hol dich der henker! Möjligen har formen 
böfrel uppstått genom inflytande af ord bo/. Jfr knäfcel (djefvul) som kanske uppstått af 
det nedan anförda ordet knave, skälm. Haekare betyder eg. en bödel, som lade de ankla
gade på sträckbänken (räcka, utsträcka); numera användes det endast som skällsord.

(Det har antydts, att ett ord af dålig betydelse kunnat inverka på ett annat liklju- 
dande och bidragit till dess betydelseförsämring. Så skulle ock möjligen ordet racka. 
(byracka), fornsvenskan rakka, isl. ra.kki, hund, fått sin i nuspråket försämrade betydelse ge
nom inverkan af föregående ord. Såsom ett annat exempel häipå skulle man möjligen 
kunna anföra ordet fyr (isl. firar pl. män) eg. man, gosse, men som genom inverkan af 
ordet fyr, gyckel fått den förklenliga betydelse ordet nu har. Norrbagge skall enligt Ihre 
betyda norsk, scen (dial, bagge, pojke, t. ex. vallbagge) och således skulle den förklenliga 
betydelse, som ordet nu kan sägas hafva, möjligen uppstått genom förblandning med det 
lik ljudande djurnamnet.)
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Det tyska ordet knabe, gosse, hade i ght. äfven betydelsen tjenare (chnabo) samt 

träffas i engelskan under formen kmrc med betydelsen (pojke, tjenare) skälm. I det 
beslägtade tysk, knappe, sv. knape är gangen af betydelsens utveckling från yngling, dräng 
till ixipcndragare, junker. Jfr knapadel, kwiperherrslcap, med något försämrad betydelse. Ordet 
gesinde, tjenstefolk, bar ett diminutivum gesindel, som fått betydelsen pack. Sjelfva ordet 
gesinde betyder ursprungligen följe,, (ght gisindi, af sind, resa).

Det latinska ordet latro betyder eg. legosoldat: cogere latrones allem, Pt., men fick 
sedermera af lätt insedda skäl betydelsen strätröfrare, bandit. Den samma är betydelsens 
utveckling i det franska brigand, stråtröfmre, som urspr. betyder en soldat, (brigandine, 
pansarskjorta). Här må äfven nämnas det tyska gesell, som eg. betyder den som bebor 
samma hus (saal), ght gisello, sedan kamrat, rän, men äfven i dålig bemärkelse, stallbroder. 
Svenska formen sälle har fått en uteslutande dålig betydelse. Ordet kamrat deremot, hvilket 
har samma urspr. betydelse som föregående (af lat. camera), har fått en god betydelse.

Ord med liknande betydelse få densamma ofta försämrad. Det franska ordet wm- 
pagnon (compagne, compaing, cum-panis, “Brodgenosse“), kamrat, kan hafva betydelsen skälm, 
spetsbof, t. ex. e’est un petit compagnon; jfr maskopi, eg. maatschappij, matsällskap. Det la
tinska ordet faetio har fått betydelsen parti, men äfven den sämre, anhang, t. ex. faetio Catilinæ; 
coitio (con-eo), eg. sammanträffande, har vanligen betydelsen komplott: absterrendo singulos 
a coitionibus: Gvkkoyog i grekiskan (Gvv-XÉyo) sammankomst — sammrmgaMning: -/.ar.a 
övkkoyovs ylyveGßat, sammangadda sig. Det franska ordet eomplot (enligt Diez ') com- 
plicitum, complic’tum = complicatio), eg. deltagande (i något), sammangaddning. Complice 
(lat. complex) eg. ■invecklad (i något), medbrott sling. Anhang har dålig betydelse, men ej 
det afledda ordet anhängare.

Det grekiska ordet oixÉtyg, oixevg betyder eg. medlem af huset, familjen (oiicog), 
men har äfven fått den inskränktare och på samma gång försämrade betydelsen tjenare, 
stuf: otpga iSauat oixgag ciko^öv te tplkyv xal vgntov vlov, Z, 366. Samma betydelse
förändring träffas i latinska ordet domesiicus (domus), som eg. betyder medlem af familjen, 
t. ex. invidia regni etiam inter domesticos infida omnia atrpie infesta facit, Liv., sedan 
tjenare, t. ex. divisit et pecunias domesticis Svet.. hvilken betydelse framträder i franskans 
domestique. I svenskan har ordet hjon, eg. medlem af familjen (hjonalag), en fullt analog 
betydelseutveckling. Hos det latinska ordet familiaris synes gången af betydelsens utveck
ling vara motsatt, nemligen från att beteckna tjenare, (familia, tjenstefolk, famulus, tjenare) 
till att utmärka medlem af familjen, vän: majores nostri servos appellarunt familiäres, Sen.; 
jfr. oixElog i grekiskan.

Här närmast må antecknas några välbekanta ex. på ord med samma eller liknande 
betydelse som föregående, hvilka lånats från de gamla språken och i de moderna utvecklat 
den förbättrade betydelse, som redan framträder i de förra.

Det grekiska ordet Siäxovog, tjenare., betjent, erhöll redan i nya testamentet och hos 
kyrkofäderna en bättre betydelse, särskildt almoseutdelare; under formen djekne fick ordet 
i svenskan betydelsen gymnasist; archediaeonus, domprost. Prost är ursprungligen ett latinskt 
ord propositus, preepositus, d. ä. föreståndare, hvilket i svenskan äfven uppträder i en sämre 
gestalt i ordet profoss. Ordet éitiGxoTtog, hvilket, som bekant, i profangrekiskan har be
tydelsen uppsy n ingsma n, har i de moderna språken blifvit en benämning på innehafvare af 
höga kyrkliga embeten. Det latinska ordet pastor betyder vallhjon eller i allmänhet djur- 
rårdare, t. ex. pastor columbarum; i de nordiska språken har ordet fått betydelsen kyrko
herde. i de romaniska finnes äfven den ursprungliga qvar jemte den förbättrade. 1 sam
manhang med föregående må här anmärkas, att ordet papa., påfre, som redan i mlat. an
vändes såsom en hederstitel på biskopar, genom Gregorius VIT år 1075 fick den exklusiva 
användning, det nu eger, såsom benämning på romerska kyrkans pontifex maximus.

i) Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen, Bonn 1870, p. 261.
2
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Minister betyder i latinet tjenere, (ministrå, piga): te ministrum (coenæ) non dedecet 

myrtus, Hor., men får iifven den sämre betydelsen Itandtlangare, verkiyy: ant libidinis mi
nistros ant adjutores ad injurias esse, Cic. Det begagnas dock senare äfven oni eAnbelsnuln, 
t. ex. Antigonus liberornm Alexandri minister, Js. I de moderna språken har ordet blifvit 
en benämning på statsmän och diplomater, ehuru äfven den urspr. betydelsen, t. ex i italien
skan står qvar.

Ett annat kändt exempel i germaniska språk på en betydelseförbättring af det 
slag, som här är i fråga, är marskalk, som eg. betyder stalldräng, “häslesren“ (ght marah- 
scalc, marab, häst). I italienskan har mariscalco betydelsen hofslagare, en bet., som äfven 
träffas i andra romaniska språk. Beslägtadt med detta ord är franskans senescal, lagman, 
domare, eg. den äldsta tjenaren; engelskans seneseltal, hofmästare. Jfr svenskans marsk, hvars 
urspr. betydelse qvarstår i fodermarsk.

Af feminina ord, som från en bättre betydelse nedsjunkit till bemärkelsen piga, hafva 
vi i grekiskan nabälexti (dim. af naigf som egentligen betyder ung flicka af fri börd, 
Xen, A. 4, 3, 11, men sedermera användes om slafvinnorna.

Det tyska magd heter i gotiskan magaps, som är en femininform till magus, gosse 
och betyder ■jungfru, t. ex. om jungfru Maria: du magapai in fragibtim abin, pizei namo 
losef. Luc. 1: 27. Betydelsen piga framträder redan i medelhögtyskan (maget, meit) och 
har sedermera utträngt den ursprungliga, hvilken åter tog sin tillflykt till dim. mädchen. 
Så är äfven betydelsen flicka, som bekant, den urspr. för det svenska ordet piga, hvilken 
urspr. betydelse ännu qvarstår i danskan. 1 det svenska ordet tärna synes betydelsens ut
veckling vara motsatt, ty det betyder eg. tjenarinna, t. ex. brudtärna, men numer användes 
ordet i högre stil i bet. flicka; danskans terne, kammarpiga. I fall lös är af samma ur
sprung, så föreligger en liknande betydelseförändring i detta ord. Liknande synes bety
delsens utveckling vara i ordet junta, som i landskapsmålen betyder flicka., men eg. tjena
rinna; (jfr fant; Isl fanter, tjenare.) Det tyska ordet jungfer, som kommer af mht jun- 
cvrouwe, “edelfräulein“, användes nu endast om flicka af lägre stånd. Så användes äfven 
svenskans jungfru fordom endast om adliga fruntimmer, men i det nuvarande språket har 
det (såsom tilltalsord) nedsjunkit till betydelsen piga. Deja (fsv. deghia) hade i forn- 
svenskan den bättre betydelsen föreståndarinna för ett hus, hushållerska.

Det franska ordet fille (af lat. filia, dotter) betyder dotter, flicka, men bar äfven fått 
den sämre bemärkelsen tjensteflicka, piga. Det samma gäller om flere andra liktydiga ord 
i romaniska språken t. ex. fante, fantesca (infans, barn), criada.

Det är en ingalunda ovanlig företeelse inom betydelseläran, att feminina ord med 
en urspr. god och oförvitlig betydelse nedsjunkit till en sämre, emedan de på ett evfemistiskt 
sätt användts att bemantla lasten och brottet, och denna sämre betydelse har sedermera 
utträngt eller håller på att uttränga den ursprungliga: y rtaig, flicka, har, såsom nämdt, 
fått äfven den sämre bet. sköka och det deraf härledda naiötdv.g har det samma vederfarits. 
Ordet puella, flicka, synes i latinet äfven hafva haft en sämre betydelse: hic ego mendacem 
stultissimus usque puellam ad mediam noctem exspecto, Hor.

En i svenskan liktydig fem. form af pys, skulle det eg. betyda flicka. Garce i 
franskan (af gars, gosse, gargon) betyder eg. flicka, men har sedan fått en sämre betydelse. 
Fane,Mia i italienskan betyder både flicka, (den urspr. betydelsen) och älskarinna.

Vidare höra hit sådana ord, som egentligen betyda väninna: eratga har hos Ho- 
merus betydelsen följeslager ska: (p6gpt/y£, aga öaM &eol nolgGav szalggv, g, 271; från 
betydelsen väninna, har ordet fått den sämre hetär, ehuru denna betydelse dock för gre
kerna ej innebar något särskildt föraktfullt. Bå samma sätt brukas arnica, väninna i lati
net (i förhållande till en man) om icke ärbara gvinnor, t. ex. amicam habere in uxoris loco. 
Äfven det svenska ordet frilla, som är beslägtadt med friper, vacker, isl. frOtill, älskare, 
synes ursprungligen hafva haft en mera oskyldig betydelse.

Ofvan nämdes, att orsaken, hvarför y nalg, slufvinna, fått betydelsen sköka, var den 
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att de offentliga qvinnorna vanligen voro slafvinnor. Andra dylika benämningar, som fått 
en dålig betydelse, äro t. ex. dime i tyskan, ett ord som är beslägtadt med dienen, tjena, 
och urspr. betyder piga. Det engelska ordet harlot betyder ursprungligen dräng, men an
vändes nu i sämre betydelse. Ordet manceba, fern, till mancebo, lat. mancipiuiu, slaf, be
tyder i spanskan /rilla.

Slutligen hafva ord, som egentligen betyda h^ska,rinna, i några språk genom evfe- 
mism kommit att beteckna älskarinna och derigenom fått äfven en sämre betydelse, t. ex. 
dornina. i latinet; quam juvat immites ventos audire cubantem et dominam tenero detenuisse 
sinn, Tibull. Äfven i italienskan och spanskan (donna, duena) framträder den sämre be
tydelsen. Samma betydelseförsämring träffas i maitresse (maltre, herre) i franskan och 
mistress i engelskan, hvilka båda egentligen betyda herskarinna.

Då vi nu öfvergå till uttryck, som beteckna titlar, skola vi först från de klassiska 
språken upptaga några benämningar för herrskare, konung, hvilka erhållit en försämrad be
tydelse, som framträder dels inom dessa språk, dels först inom de moderna, då ordet öfver- 
gått till dessa.

I grekiskan betyder ordet rvgavvog herskare, konung, ursprungligen utan någon dålig 
betydelse, t. ex. paffotu’ oitov rd rov rvpavvov Sågar sörlv OiSinov, Soph. O, 925: 
sedermera framträdde den sämre betydelsen tyrann; vßgig cpvrsvsi rvgavvov, O, 873, hvil
ken bemärkelse ordet fört med sig till latinet och de moderna språken. En liknande be
tydelseförsämring framställer sig i det grekiska ordet Seanoryg. Detta ord, som förekom
mer hos Homerus i den feminina formen SsøTtotva, husfru: dko%og Séörtoiva ké%og 
Tcogaive, y, 403, har inom grekiskan ej någon dålig betydelse: herre, herskare, egare: <d 
(psgiöre SeGnoråv, .Soph. O, 1149. I de moderna språken har ordet uteslutande den dåliga 
betydelsen despot. Äfven ordet rer, konung, fick i latinet, sedan konungarne förjagats och 
den republikanska styrelsen införts, en förhatlig, en dålig klang: pulso Tarquinio nomen 
regis audire non poterat populus, Cic. Samma förhatliga betydelse fick äfven dominus. 
Så heter t. ex. om Tiberius: domini appellationem ut maledictum et opprobrium exhorruit. 
Det betyder ursprungligen herskare utan någon dålig betydelse, t. ex. dii sunt omnium 
rerum moderatores et domini. Betydelsen despot kan äfven det engelska ordet lord hafva, 
hvars egentliga betydelse är herre.

Ord som beteckna titlar visa i allmänhet tendens att undergå betydelseförsämring; 
en titel förlorar nemligen i värde, ju allmännare den blifver; men fåfängan och begäret 
att höja sig i samhället verka som nivellerande magter i samhällslifvet och i följd deraf 
i språket. Förnämligare benämningar, som blifva antagna och begagnade af flertalet, för
lora derigenom sin ursprungliga karakter, d. ä. undergå betydelseförsämring.

Ehuru titeln dominus, såsom ofvan nämts, afskyddes af Tiberius, kom den dock på 
Trajani tid i officielt bruk såsom tilltalsord till kejsaren. Så skrifver Plinius i sina bref 
till kejsaren: gratias ago, domine; men ordet fick äfven en ringare betydelse, derigenom 
att det användes som höflighetsord till hvarje obekant person: obvios, si nomen non suc- 
currit, dominos salutamus, säger Seneca. I spanskan begagnas ordet under formen don 
såsom en vanlig titel framför dopnamn, t. ex. don Juan. Det af föregående afledda franska 
ordet damoismn (dominicillus) begagnades förr som benämning på prinsar och unga adels
män, men har nu fått en föraktlig betydelse, sprätt. Samma betydelseförändring undergår 
det liktydiga tyska ordet junker (mht. junc-hérre, edelknabe), ung adelsman — landtjunkare, 

Dominus och dess ättlingar hafva såsom allmän titel (herr) undanträngts af den latinska 
komparativen senior, som i italienskan framträder såsom signore och i spanskan såsom 
senor. Dessa titlar, som nu användas nästan till alla, hafva dock fordom haft en förnä
mare betydelse: “presbyter græce, latine senior interpretatur, non pro ætate vel decrepita 
senectute, sed propter honorem“ etc. jfr. Diez Etymologisches Wörterbuch, 1, p. 382. 
Denna ursprungliga, förnäma betydelse bibehåller ordet i den franska formen seigneur, 
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monseigneur, deremot har formen monsieur blifvit en allmän titel herr. Pluralisformen 
messieurs användes fordom till medlemmar af parlamentet och andra öfverdomstolar; for
men sire (gfr. sendre) gifves såsom titel blott ät kejsare och konungar, ehuru den fordom 
brukades i samma mening som seigneur.

Liksom det latinska dominus fått vika för komparativen senior, så har äfven i de 
nordiska språken det ursprungliga, i gotiskan förekommande fraujn undanträngts af kom
parativen hérro (héro), herre (glit hér, hög, nht hehr). För några århundraden sedan gafs 
denna titel blott åt adelsmännen, nu är den allmän och liksom den franska monsieur, kan 
den svenska titeln “herm“ stundom antaga betydelsen af skällsord eller åtminstone vara 
ett mindre höfligt tilltalsord.

Här må ock omnämnas några bekanta exempel på en motsatt gång vid betydelsens 
utveckling i benämningar, hvilka utmärka titlar, som hafva sin upprinnelse i ord med en 
ringare eller allmän betydelse.

Det latinska ordet imperator, som under republikens tid betydde fältherre eller öfrer- 
hufrud i allmänhet samt stundom gafs såsom hederstitel åt en segrande fältherre, blef 
under kejsartiden en stående titel framför sjelfherskarens namn d. ä. kejsare, hvilken be
tydelse dotterspråken upptagit (empereur, imperadore). De germaniska språken hafva för 
att uttrycka samma begrepp upptagit det latinska egennamnet Cæsar: “um den Beginn 
unserer Zeitrechnung müssen die Germanen den lateinischen Namen aufgenommen haben, 
zunächst an Gajus Julius Cæsar anknüpfend; doch konnte erst, als die römischen Kaiser 
sich den Titel Cæsar beilegten, das wohl schon früher in Germ, vorhandene Wort die Be
deutung Kaiser annehmen“, Kluge, Ety. Wörterbuch, 149. Ett annat latinskt ord med 
samma betydelse som imperator, nemligen dux, har också i de moderna språken blifvit en 
hög titel: it. duca, sp. duque, fr. due, hertig. Likaså har ett latinskt ord comes, följesla
gare, gifvit upphof åt en förnäm titel (grefre), it. conte, sp. conde, fr. comte. Från 
samma ord kommer den höga franska titeln connétable (comes stabuli).

Baron i franskan betyder urspr. en stark man, vidare make, “tam baronem quam fe- 
minam“, Diez, Ety. W. 1, 55, men redan i gammalfranskan framträder betydelsen stor
man, baron franc, hvilken betydelse ordet har i den moderna franskan; i andra språk, t. 
ex. italienskan (barone), finnes äfven betydelsen äkta man jemte en sämre, skurk.

Liksom männens så hafva äfven qvinnornas titlar undergått en betydelseförsämring.
Det franska ordet dame (af domina') var fordom en benämning endast på mycket 

förnäma, fruntimmer (fru till en seigneur), nu begagnas det om alla fruntimmer, som ej 
tillhöra det lägsta folket; i engelskan betyder dam, hona och användes endast i föraktlig 
mening om qvinnor. Det sammansatta ordet madame gafs i franskan (liksom dame) såsom 
titel blott åt förnäma fruntimmer, men har nu förlorat sin förnäma betydelse och användes 
om gifta fruntimmer i allmänhet. I svenskan har ordets betydelse än mera försämrats, 
så att det blott användes om tarjligare gifta qvinnor. På ett liknande sätt har betydelsen 
försämrats i ordet demoiselle, en titel som fordom endast tilldelades ogifta adliga, fruntimmer, 
men nu äfven användes om ofrälse. 1 svenskan synes detta ord, sedan titeln fröken anta
gits äfven af fruntimmer af ofrälse stånd, sjunka allt djupare, så att detta ord med tiden 
kommer att beteckna den sämre flickan; jfr miss i engelskan. Det tyska ordet fnodein, af mht. 
vröuwelin (dim. af vrouve, fru), tillkom såsom titel urspr. flickor af adligt stånd, men an
vändes nu äfven om qvinnor af lägre stånd, t. o. m. tjänsteflickor, “auch mädchen niederen 
standes, dienstmädchen“. Samma väg utföre synes det motsvarande svenska ordet fröken 
beträda. Det gafs fordom som titel åt prinsessorna, men efter “frökenreformen“ har denna 
titel blifvit temligen allmän och derfor förlorat mycket af sin forna glans.

1 allmänhet kan anmärkas, att ord af främmande ursprung ej förmå hålla sig uppe 
gent emot inhemska ord af samma betydelse. Så t. ex. har monsieur blifvit munsjör; 
poet, artist, aktris hafva ej så god klang som skald, konstnär, skådespelerska, ej heller courage, 
malheur, opus som mod, olycka, verk etc.
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Frauenzimmer i tyskan (mht vrouwenzimmer, frustuga) har försämrats till den grad, 

att det blifvit liktydigt med ett skällsord.
Den företeelse ofvan framstälts beträffande ord och uttryck, som beteckna titlar, 

att en titel förlorar i värde, ju allmännare den blifver, är väl ock grunden till att så
dana ord som mmniska, karl, qviwia, brukade till och äfven om en person, hvars namn eller 
titel man känner, få en föraktlig betydelse. Så användes clv&ganog i grekiskan: oigoi, 
vi <prig Soph. A. 791; av^rgeoTts, gg öga tovg TS^viqHorag xaxäg, 1153.
Det latinska ordet homo användes i föraktlig betydelse i sådana uttryck som: aut insanit 
homo aut versus facit, Hor. Så är äfven förhållandet med det svenska ordet memiiska, 
som i tilltal ej är bättre än ett skällsord. Das mensch i tyskan har fått betydelsen sköka.

Då dylika ord användas i pregnant betydelse åter, hvarigenom den bättre och ädlare 
delen af en menniska betonas och framhålles, inträder betydelseförbättring, t. ex. hos 
dvqg i grekiskan: ci tpikoc, dvtrisg t Ote Hal al.xigov yrog eksörs, E, 529; vir i latinet: 
Marius rusticanus vir, sed plane vir; karl i svenskan: en hei karl, karlakarl.

Ordet yvvrp som betyder qvinna och i gotiska språket har formen qino, hustru, har 
i engelskan under formen queen fått den förnäma betydelsen drottning. I svenskan deremot 
har formen kona en sämre betydelse, men ej i danskan, der kone, som bekant, betyder 
husfru. Stå konung, king, könig ') i närmare slägtskapsförbållande till det föregående ordet, 
så utgöra de en ytterligare illustration till betydelsens utveckling i bättre rigtning.

Här må äfven upptagas ordet gemål, tysk, gemahl, geniahlin (ght. gimabalo, -a, af 
ma|da, sv. mål i giftermål; förmäla) betyder eg. brudgum, brud. 1 tyskan synes ordet ge- 
menligen ej hafva den förnäma betydelse, det har i svenskan, utan användas i högtidligare 
språk om makar af högre stånd i allmänhet.

Ofvan har anmärkts, att det latinska egennamnet Cæsar uppstigit till förnämsta 
platsen oland titlar hos de germaniska folken. Några andra exempel på egennamn, som 
som genom öfvergång till appellativ få en god eller dålig betydelse, må här anföras. 
Det latinska namnet Mceeenas, som bars af Augusti bekante gunstling, Horatii vän och be
skyddare, har i de moderna språken fått den vackra bemärkelsen af en konsternas och. 
vetenskapernas vän och gynnare, mecenat (it. mecenate, fr, mécéne). Det tyska ordet ciden- 
spiegel är, som bekant, ursprungligen namnet på en person, som lefde i fjortonde århundra
det och hvars upptåg skildras i folkböckerna: såsom appellativ har det betydelsen upptågs- 
makare; i franskan träffas ordet under formen espiéglc och i svenskan ulspcgel, båda med 
mindre god betydelse.

Det franska ordet turlupin, grofhuggare, är ursprungligen namnet på en plump 
skämtare från Ludvig XHI:s tid. Tartu fe, skrymtare, har blifvit upptaget i språket från 
en känd komedi af Moliére, der hufvudpersonen bär detta namn. Maritornes i spanskan, 
marilorne i franskan, lortloUa, har på samma sätt upptagits från Cervante’s roman. Lazaro, 
som i spanskan betyder tiggare, i italienskan lazzarone, lazzaroni, pobel, har sitt ursprung 
från det i den bibliska berättelsen förekommande namnet på tiggaren utanför den rike 
mannens dörr.

Ordet slaf har ursprungligen fått sin nuvarande betydelse inom tyskan (sklave) och 
betyder egentligen en krigsfange af slavisk nation: “aus dem Völkernamen Slave enstanden 
zur Zeit der Vernichtungskriege der Deutschen gegen die Slaven (Kluge, 319). Från 
tyskan har ordet trängt till andra språk; fr. esclave; it. schiavo etc. Krabat i svenskan 
är, som bekant, en förvrängning af ordet Croat. Likaså hafva egennamnen Jude- och 
Farisé i någon mån öfvergått till appellativ att beteckna ockrarc och skrymtare.

Spansk och rysk hafva i svenskan en mindre god betydelse, då de användas i oegent-

•) Om detta ord yttrar Kluge: Abzulehnen ist die etymologische Verbindung von engl. king, E. Wör- 
terb. p. 176.
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lig bemärkelse: det förra liar då bemärkelsen stolt, högfärdig, det senare omensklig; s/nnisch 
har i tyskan fått den öfverflyttade betydelsen besynnerlig, liksom chino-is i franskan; kine
sisk i svenskan har den sämre betydelsen fönänd.

Libellus (diminntivum af liber) betyder i latinet liten bok, böne- eller klagoskrift. I de 
moderna språken har ordet fått den dåliga betydelsen sniädeskrift: it. libetlo, i hvilket 
språk den ursprungliga betydelsen dock finnes qvar; fr. libelle-, engl. libel. Det liktydiga 
ordet placard (plaque, skifvaj betyder eg. offentligt anslag, så sniädeskrift. Deremot kan man 
egentligen ej säga, att ordet pasquinade, paskill undergått en dylik betydelseförsämring. 
Det kommer som bekant af pasquin, it. pasquino, namn på en bildstod i Kom, på hvilken 
smädeskrifter uppsattes.

Det grekiska ordet iccpßog betecknar, som bekant, en versfot, men emedan smäde- 
dikter af Archilochos skrefvos på jambisk vers, fick iäpßot, betydelsen sniädeskrift; så äfven 
jambi i latinet, Hor. I, 16, 3.

avk-q betecknar hos Homerus den fria platsen omkring huset, hvilken var omgifven 
med en mur och hvarest äfven stallen lågo, p, 266. vidare äfven sjelfva huset, Ö, 74. Hos 
senare författare fick detta ord betydelsen hof: oi irspi rqv avkqv, hofmäu. Samma ur
sprungliga betydelse har aula i latinet, t. ex. catulus pellem latravit in aula, Hor.; senare 
fick ordet betydelsen palats och hof: discors aula erat tacitis in Drusum aut Germanicum 
studiis, Tac. Inom de moderna språken finna vi ord med till en del analog betydelseut
veckling. Det italienska och spanska ordet corte, fr. cour, kommer af det latinska chors, 
en fyrkantig, inhägnad gärd på en villa rustica, ladugård, fr, basse-cour. Ordet kom seder
mera i latinet att beteckna trupp, en prorinshöfdings följe, ur hvilken betydelse den i mo
derna språken förekommande hof väl närmast bör ledas. I de germaniska språken har 
ordet hof') haft en liknande ursprunglig betydelse, nemligen inhägnad plats, gärd, hvilken 
betydelse ännu finnes qvar i tyskan. 1 isländskan har orclet jemte betydelsen gärd, äfven 
betydelsen tempel. Jfr eedes i latinet eg. locus IV angulis conclusus, Varr., tempel.

Det latinska ordet domus företer en utveckling af betydelsen, som åtminstone till en 
del är analog med den i aula. Ur den ursprungliga betydelsen hus utvecklar sig först 
betydelsen qmlats, vidare hof: cæde Messalinæ concussa principis domus. Som bekant, har 
detta ord äfven betydelsen slägt, förnäm, slägt: Assaraci domus claras Mycænas servitio 
premet, Virg. Samma betydelse framträder i fr. maison; särskildt användes det om kung
liga familjen och dess anför vandter: maison royale, liksom sv. hus och tysk. hans. Ordet hus 
synes fordom äfven haft den förnämligare betydelse, som nu uppbäres af ordet slott, 
t. ex. Orebro hus, Nyköpings hus, Örbyhus. 1 nysvenskan kan ordet få en mycket speciel 
betydelse; jfr cabinet i franskan.

Genom en metafor användas liflösa föremål i förklenlig bemärkelse om menniskor; 
men någon tvekan kan möjligen uppstå, om man kan säga att en betydelseförsämring i 
allmänhet försiggått, t. ex. kruka, pepparslrut (handelsbetjent), pillertmrk (apotekare), peruk
stock, bcckbyxa (sjöman), svartrock (prest), bid strumpa- (ett vittert fruntimmer), stöfvcl, knöl, 
luns, drägg, etc. 1 andra åter, i hvilka den ursprungliga betydelsen fördunklats eller bort
glömts, är betydelseförsämringen påtagligare, t. ex. bracka (eg. byx, fsv. brok), krake 
(eg. lång stång), drummel (eg. drumber, ett tjockt trästycke); jfr truncus i latinet eg.

') Detta ord liar antagits vara beslägtadt med hage, som också eg. betyder inhägnad plats, af land
skapsmålets hag, gärdesgård (deraf häck), och betydelsen skulle hafva utvecklats på samma, sätt som i gård 
af gärda, lycka (inhägnad plats) af ett gammalt verbum lykkia, tillstänga (inom lyckta dörrar), (tomt och) 
täppa af verbum täppa (tapp). Så skulle ock fält (slägt med subst. fålla) eg. betyda inhägnad pilats. 
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stock, sedan dum menniska, t. ex. quæ potest esse in ejusmodi trnnco sapientia; pack (den 
urspr. betydelsen finnes i “pick och pack“) etc. Hvad ofvan yttrats om liflösa föremål 
gäller äfven om djurs namn, t. ex. räf, åsna, oxe, fä, nöt, kräk, hare, gök-, mes, gås, höna, 
näbbgädda, etc.

Genom dessa exempel har antydts, hvilket inflytande metaforen, denna företeelse, 
som så djupt ingriper i språkets lif, omgestaltande och nyskapande i alla rigtningar, ut- 
öfvar äfven på det område af betydelseläran, som här behandlas. Men de uttryck med 
sämre eller bättre betydelse, som uppstått eller förmedlats genom en metafor, beröras i 
denna uppsats endast i förbigående; ty såsom vi påpekat, äro sådana uttryck i allmänhet 
med hänsyn till betydelsens försämring eller förbättring svårare att bestämma och karak
terisera. Om man nemligen kallar en menniska för en stock eller oxe och i motsatt me
ning för en rakknif eller ett sockergryn, så torde man knappast kunna påstå, att de 
respektive orden derigenom utvecklat sin betydelse i en sämre eller bättre rigtning. Om 
deremot, såsom ofvan antydts, metaforen fördunklats, så framträder betydelseförändringen 
tydligare, t. ex. i dum eg. stum, hvilken betydelse ännu qvarstår i formen dumbe; slem, 
tysk, schlimm eg. sned; gviek eg. lefvande, en betydelse som qvarstår i åtskilliga samman
sättningar, t. ex. qvicksilfver, qvicktionde etc.

Åtskilliga abstrakta ord, som fått en inskränktare och på samma gång förbättrad 
betydelse, hafva i en annan uppsats ’) behandlats, såsom siöog, som hos Homerus förekom
mer både i betydelsen utseende, r, 124 och skönt utseende, skönhet å, 14. Så hafva gemen- 
ligen ord, som beteckna utseende, gestalt, hållning fått en förbättrad betydelse, som fram
träder bredvid den ursprungliga.

1 latinet betyder species liksom jiöog eg- utseende: species navium nova barbaris erat, 
Cic., sedermera skönhet, glans: adhibere quandam in dicendo speciem. Äfven forma, som 
också eg. betyder utseende, får betydelsen skönhet: nondum recessit ei forma, Ter. Detta 
ord liksom species (specimen) och det grekiska I8éa eg. utseende få betydelsen urbild, ideal. 
Figure har i franskan en i viss mån förbättrad betydelse i uttrycket faire figure, väcka 
uppseende. I svenskan heter det: ej hafva något utseende, d. ä. skönt utseende.

Det grekiska ordet ß^yua betyder eg. kroppens ställning, hållning, men med förbättrad 
betydelse ädel hållning: to ßbv ß^gga, o ßv ^sgißißkgßac, Xen. Occ. 2, 7; jfr. Soph. Ant. 
11(59; ov xard ß%yga qospstv. Én pregnant betydelse kan sv. hållning hafva, t. ex. Ingen 
fruktan, hållning prydde veteranen i det sista. Sammalunda ock haltung i tyskan och de 
franska orden maintien, tenue: n’avoir point de maintien; manquer de tenne.

Här må äfven nämnas några ord, som genom en metafor fått en försämrad betydelse. 
Det latinska ordet os kan få sin öfverflyttade betydelse uppsyn försämrad till fräck uppsyn: 
nosti os adolescentioris Academiæ, Cic. Det heter i latinet proterra fronte, i italienskan 
con fronte anlita, i franskan: il ent le front de me dire; e’est avoir bien du front etc., 
effronté. Samma sämre betydelse framträder äfven i engl. front, tysk, stim, sv. panna, dansk. 
pande, liksom äfven i andra ord med liknande betydelse, t. ex. forehead, brow i engelskan: 
he has not brow enough to assert it. Samma betydelse har mage, t. ex. hafva mage (att 
mälta något) till något. 1 tyskan säges “einen guten Etagen haben“'; i latinet har stomaehus, 
mage, äfven fått den öfverflyttade betydelsen dåligt lynne: stomachum erumpit in aliquem. 
En mindre god betydelse få äfven ord, som hafva någon frändskap med ordet nåsa eller 
mm, t. ex. näsvis, näsperla, långnäst, nosig, (onoslig), nosgrann, jfr lat. nasutus; näbbig, 
näbbgädda, — munvig, lösmunt, munväder; käft har en sämre klang, äfvenså uppkäftig; 
jfr käx a (käk).

') Studier i den homeriska betydelseläran, Nordisk Tidskrift for filologi, Sjette Bind.
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Ord, som ursprungligen beteckna (naturlig) beskaffenhet, anlag, fa eller rättare kunna 

få en bättre betydelse.
Det grekiska ordet tpvdig (tpvo växa) eg. naturlig beskaffenhet, natur, t. ex. hos Home- 

nis: govfftg qrøpfiaxov, K, 30b, tar äfven betydelsen geni, snille. Samma utveckling af be
tydelsen träffas i ingenimn (af *ingeno, inplanta) eg. medfödd beskaffenhet: militia aspera 
ingenio loci cælique. sedan snille, hvilken betydelse ordet medfört till latinets dotterspråk: 
it. ingegno; sp. ingenio; fr. genie. Den ursprungliga betydelsen, som ännu finnes i dessa 
språk, har ordet geni i de germaniska språken aflagt. Det svenska ordet snille, betyder 
eg. duglighet-, skicklighet, en betydelse, som återfinnes i isl. snilli, snild. 1 fornsvenskan 
betyder snilli, klokhet, i danskan snild, klok, hvilken betydelse äfven skönjes, ehuru i sämre 
mening, i snilla, imdansnilla. Denna sämre betydelse visar sig äfven i italienskans ingegno, 
som kan beteckna list, falskhet.

Med de anförda orden kan med hänsyn till betydelsens utveckling sammanställas 
indoles, eg. naturlig beskaffenhet, anlag, sedan utmärkta, anlag, t. ex. specimen indolis dare. 
Samma pregnanta betydelse får anlag i svenskan. Facultas, eg. förmäga. (i allm.): dii, date 
ei pariendi facnltatem, Ter., sedermera talang, skicklighet: in facilitate aliqua aut arte ex
cellere. Analog är betydelseutvecklingen i fr. faeulté och sv. förmäga.. 1 franskan synes 
disposition, fallenhet, hafva en sådan speciel betydelse t. ex. eet enfant a des dispositions. 
Må hända har betydelsen utvecklat sig på samma sätt i fr. ordet talent. Betydelsen talang 
skulle då uppstått ur en äldre fallenhet, böjelse och denna senare ur den ursprungliga 
öfrervigt, vigt i grekiska ordet rakavvov.

Ord, som eg. beteckna sinne, sinnesart, visa sig undergå förändring med hänsyn till 
sin betydelse i en bättre eller sämre rigtning.

Ur betydelsen sinnesstämning, sinnesförfattning hos animus har bemärkelsen tillförsigt, 
mod uppstått, t. ex. addere alicui animum. Samma betydelse får äfven 3-vp.ög eg. sinne, 
t. ex. sig o uev av&ig ftvfiov svl drfi&ESöb käßyrs, u, 461. I de germaniska språken 
finna vi en motsvarande betydelseutveckling i ordet mod, tysk, ninth, Den ursprungliga 
betydelsen finnes ännu qvar, t. ex. med gladt mod, saktmod, svårmod etc. Genom en 
metafor har fr. coeur (deraf courage), engl. heart, tysk, herz, sv. hjerta fått betydelsen mod, t. 
ex. o yngling om du hjerta har etc. Deremot synes sinne i svenskan kunna få den sämre 
betydelsen argt sinne i sådana uttryck som: styra sitt sinne, sinnet brusar upp. Om ordet 
lynne, liksom lune i danskan (af lat. luna, “emedan lynnet skiftar liksom månen“ '), fsv. 
kina, lund) kan hafva den speciela betydelsen godt lynne, t. ex. vara vid lynne, vill jag lemna 
derhän. Launig får i tyskan betydelsen glädtig, skämtsam, men Im.me kan betyda nyck, 
kapris, launisch, nyckfull.

Men modet kan lätt öfvergå till öfcermod. En sådan sämre betydelse har ock animus, 
i synnerhet i pluralis: cum divitiæ jam animos facerent, Liv. Ofta framträder den försäm
rade betydelsen i spiritus eg. ande, sedan stolthet, högfärd: patricii spiritus, Liv.; regios 
spiritus repressiv I spanskan och engelskan har detta ord äfven betydelsen mod, Äfven den 
ädlare betydelsen inspiration kan ordet få: oratio spiritus plena. Den betydelsen framträder 
i många skiftningar i de inoderna språken: it. spirito; fr. esprit; eng], spirit. Äfven i andra 
ord har betydelsen högmod uppstått ur en ursprungligen bättre betydelse: (qpp^v)
eg. sinnesart, klokhet: eg t av diog (pgovyga kacpijfii] ypkov, Aesch. Pr. 376, sedan mod, 
högmod: dvS^og ovösvog (pgovijga SslGaGa, Soph. Ant. 455. Baldanza, i italienskan betyder 
eg. käckhet (af baldo, sv. båld, got. *balps, djerf, käck, balpei, djerfhet, tillförsigt),

1) “Diese Bedeutungsreihe (Mondphase, Zeit des Mondwechsels, Veränderlichkeit des Glückes) zeigt, 
dass lat. tuna zu Grunde liegt und dass die mittelalterliche Astrologie, die des Menschen Glück aus den 
Gestirnen lesen wollte, die BedentnngsenWickelung des Wortes bestimmte; vgl. die verwandten roman. Worte 
und deren Bedeutung: ital. hma, frz. les Imies, engl. lunatic, lunacy, tune, alle Bezüge von Gemütsstimmun
gen bezeichnend: sie illustrieren den Glauben von der Einwirkung- des Mondes auf die Stimmung des Men
schen“, Kluge, E. Wörterb. p. 195.
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sedermera högmod. Det tyska ordet hoffart, mht höchvart, betyder ursprungligen “Art 
vornehm zu leben, Edelsinn, Glanz“, nu mera endast högfärd.

Men liksom modet lätt kan blifva öfvermod, så kan djerfheten öfvergå till fräckhet. 
Det svenska ordet fräck, tysk, frech, betyder eg. (got. fries, faihufrics, girig, sedermera 
specialiseradt till girig efter strid) modig, djerf, en betydelse som finnes i mht. vrech, dristig. 
Sådan betydelseförsämring undergår audax i latinet (som af Curtius Grundz. p. 390 antydes 
kunna sammanställas med ac3, Detta ord, som eg. betyder djerf, har vanligen såsom
bestämning till personer betydelsen fräck: homo petulans et audax; improbus et audax. 
Dristig har ej någon så utpregladt dålig betydelse som fräck, hvilken deremot träffas i 
tysk, dreist. I grekiskan finner man samma betydelseförändring i Joaßvg, modig, djerf — 
fräck. I den förra betydelsen förekommer ordet hos Homerus såsom bestämning till hjel- 
tarne, i synnerhet "Extoq och OÖvßßsv;; den senare betydelsen synes ej förekomma hos 
Homerus, dock träffas bet. oförvägen, x, 436. Deremot har ffapdog jemte den vanligare 
betydelsen mod, tillförsigl, äfven betydelsen fräckhet: xai ol yvigs ttd^Gos svi ßrg&sßßiv 
åvtjxsv, P, 570. (Skt dhrs-ta-s, käck, fräck). För öfrigt kan anmärkas, att dvögia, man
dom, mod, äfven kan få betydelsen fräckhet.

Benämningar på begreppet dygd hafva ursprungligen haft en (mera ensidig och) ej 
fullt så ädel betydelse:

Det latinska ordet virtus (af vir, man) betyder eg. manligt väsen, sedan tapperhet och 
i moralisk mening dygd: virtus ex viro appellata est; viri autem maxime propria est forti- 
tudo, Cic. Det grekiska ordet dvö^la (avÖgörgs etc. af äv^, man) visar en så till vida 
motsvarande betydelseutveckling, att det har betydelsen manlighet, tapperhet, Soph. E, 983, 
men om den allmänna betydelsen dygd kan anses hafva fullständigt utvecklat sig ur den 
förra, vill jag lemna osagdt. Det svenska mandom har åtminstone ej fått en så generel 
betydelse. Det grekiska ordet dygd, har ursprungligen betydelsen duglighet (d^sTaco,
duga, Curtius Grundzüge, p. 342. Samma betydelseförändring har sv. dygd, tysk, lugend, 
(ght. tugund) undergått. Här må ock nämnas lat. humanitas (homo) eg. menskligt väsende, 
t. ex. vim omnem humanitatis perspexisse debet orator; ur denna urspr. betydelse utvecklas 
en förbättrad betydelse i många rigtningar såsom ädelhet, liberalitet, lefnadsvett, hvilka äfven 
träffas i de moderna språken. Det motsvarande sv. mensidighet, tysk, menschlichkeit, har en 
liknande betydelse. Deremot få djurisk, djuriskhet, fr. bestial (lat. bestia, djur) en mot
satt betydelse.

Ord med betydelsen omdöme, smak synas få den speciela betydelsen skarpt, godt om
döme, god smak.

Judicium eg. omdöme (om något), öfvertygelse, t. ex. stare suo judicio, sedermera äf
ven fint, skarpt omdöme: nec ulla re magis ceteros ejusdem ætatis oratores præcurrit 
quam judicio, Tac. Om det liktydiga ordet existimatio kan hafva en så pregnant bety
delse, lemnar jag derhän; men existimator har fått betydelsen konstdomare: ut existima- 
toies videamur loqui, non magistri, Cic. Den speciela betydelsen framträder i svenskan i 
sådana uttryck: en person med omdöme; vara utan omdöme etc. Gustus synes ej i latinet 
hafva den utpregladt goda betydelse, som framträder i franskan, t. ex. les lois du gout; 
un écrivain sans gout. I engelskan kan taste uppvisa en sådan betydelseförändring, t. ex. 
to be out of taste. Geschmach i tyskan, danskans smag och svenskans smak kunna hafva 
betydelsen fin smak.

Genom en metafor har betydelsen utvecklat sig i liknande rigtning i sådana ord, 
som beteckna hufvud, blick, öra, t. ex. hafva hufvud, blick, öra; avoir de la tete, avoir du 
coup d’oeil, avoir de l’oreille; un homme de tete; “er gilt für einen Mann von Kopf“; Ohr 
haben; uomo di testa etc.

Ord som eg. betyda hopp kunna få betydelsen fruktan.
Det svenska ordet vån, isL vän, betyder eg. förhoppning, hvilken betydelse finnes 

got. vens (venai faginondans, Rom. 12, 12) och hvilken äfven kan skönjas i vån, t. ex. om 
3 
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någon vån är. Samma betydelse kan äfven spåras i vansklig (eg. som innebär anledning 
till hopp och fruktan); deremot betyder isländskans vandr, f’sv. vandr, svår; mndi, svårighet, 
hvilken betydelse framträder i vånda., våndas. Att alla dessa ord hafva samma ursprung, är 
antagligt eller åtminstone ej omöjligt, i det en klyfning af det ursprungliga stamordet 
försiggått i isländskan. I nysvenskan står bredvid vånda formen ond,. Samma betydelse
utveckling finner man i de gamla språken: spes, eg. hopp, får i latinet äfven betydelsen 
fruktan, t. ex. naufragii spes omnis absit, Lucan. Så får äfven sperare betydelsen frukta: 
at sperate deos memores fandi atque nefandi; sperare dolorem; quartanam sperantibus ægris, 
Juv. 1 grekiskan kan skitig, eg. hopp, undergå samma betydelseförändring:
skitig) yv tpoßovpsvy etc, Evr. Or. 859. skitl^ovrsg åaokéd^at; äfven hos Homerus: ydr; 
yap vvv sknoit Id^pl ye itijpa rsTv^&at, O, 110.

Ord, som eg. betyda glädje, få aen sämre betydelsen lusta och tvärt om.
Det svenska ordet kål, isl. katr, betyder eg. glad, yr, hvilken betydelse ännu finnes 

qvar i danskans kaad. Detta ord sammanställes med lat. gaudeo, gaudium (Curt. Grundz. 
172), hvilket senare ord synes utveckla sin betydelse i samma rigtning som det beslägtade 
svenska ordet: deditus corporis gaudiis. Äfven i det latinska ordet voluptas synes betydel
sens förändring vara likartad. Det kommer af adv. volup, volupe, ljuft, glädjande, och sam
manföres af Curtius (Grundz. p. 264) med skita, hvadan den ursprungliga betydelsen är 
fröjd, glädje, t. ex. voluptatem magnam nuntio, Ter., och vällust en senare utveckling. 
Deremot synes betydelsen utveckla sig i motsatt rigtning i lust (lustig, lusta, lysten). Den 
ursprungliga betydelsen torde vara begärelse, som finnes i got. Iustus, lustön. Curtius sam
manställer lustus med gr. ktkalopai, åtrå, hysa begärelse och lat. lascivus. Den ursprungliga 
betydelsen i lascivus skulle alltså vara liderlig, lättfärdig, men yr, lekfull, en senare utveck
ling, t. ex. ludentem decent verba lasciva. 1 grekiskan har, som bekant, rßovr; samma 
betydelseutveckling som voluptas i latinet.

I sammanhang med föregående må här anmärkas, att ordet tukt, tysk, x.ueht, som eg. 
betyder uppfostran (ziehen, uppdraga) fått en inskränktare betydelse, kyskhet. Denna bety
delse har antagligen uppstått inom bibelns språk genom inverkan af grekiska ordet 
ånökadtog, som eg. betyder otuktad (af xokafya, tukta), sedermera utsvä-fvandc. Utvecklingen 
af betydelsen har gått genom den sämre otukt, oluklig.

Gången af betydelsens utveckling i ord, som eg. betyda vilja, kan vara: vilja — väl
vilja — partiskhet.

Voluntas betyder, som bekant, vilja, men kan äfven få bemärkelsen välvilja, t. ex. 
Divitiaci summam in se voluntatem cognoverat, Cæs. Samma speciela betydelse kan ordet 
volundad hafva i spanskan. Att volonté i franskan såsom ett “vox media“ kan betyda både 
välvilja och motvilja (i st. f. bonne, mauvaise volonté), tror jag knappt, men xvolontés har 
den sämre betydelsen nycker. Velie kan i latinet betyda vilja någon väl eller illa; adjek
tivet volens, eg. 'viljande, kan ock hafva betydelsen välvillig, bevågen, nådig. I de germaniska 
språken visar ordet vilja en betydelseförändring i den ofvan angifna rigtningen. 1 gotiskan 
har ordet jemte den ursprungliga vilja, äfven bemärkelsen välvilja, behag: kannjan unsis runa 
viljins seinis bi viljin, Ephes. 1, 9. Vild i isländskan betyder vilja och välvilja, men i dan
skan har ordet fått betydelsen partiskhet, hvilken betydelse återfinnes i svenskan i formen 
veld. Denna dåliga betydelse synes latinska ordet faror, ynnest, antaga, om icke i latinet, 
åtminstone i dotterspråken, t. ex. it. favore: darla in favore, fälla en dom någon till be
hag; fr. faveur: gens de faveur; place de faveur. Analog är betydelsens utveckling i stu
dium. Det betyder eg. sträfvan (studeo, bemöda sig), så välvilja, intresse: studiis (af del
tagande) consurgunt; ur denna senare utvecklar sig den sämre betydelsen partiskhet: sine 
ira et studio. Äfven gunst (af unna, älska, got. ansts, ynnest) synes förändra sig i denna 
rigtning, ehuru den sämre betydelsen ännu ej ohöljdt framträder, t. ex. hofgunst, folkgunst. 
Adjektivet gunstig har fått en förklenlig betydelse i en annan rigtning, t. ex. i ett 
sådant uttryck som gunstig herrn; jfr gynnare med liknande betydelse. Det isländska mum; 
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vilja, dint, uppträder i svenskan med försämrad betydelse i ordet mannamån. Att den 
ursprungliga betydelsen gunst lätt utvecklar sig in malam partem, visa sådana ord som 
%apig, svvota, gratia m. fl.

Ambitio betyder ursprungligen kringgående (af ambire) för alt vinna röster, livad som 
var både lofligt och vanligt: scio quam timida sit ambitio; sedan försämrades betydelsen 
till röstvärfning, mannamån, fåfänga: non puto te existimare me labi ambitione, Cic.

Ofvan har anmärkts, att den ursprungliga betydelsen i ordet snille framträder för
sämrad i verbet snilla (undan). Denna betydelseförsämring, som ju har sin grund deri, 
att vetandet och kunskapen kunna låna sig till dåliga ändamål, skönjes i ordet hexa, som 
är beslägtadt med isländska adjektivet hagr, konstfärdig. Samma grundbetydelse återfinnes 
i det latinska sa,ga, hexa (af sagns, klok; sagire: sagire sentire acute est, ex quo sagæ anus, 
quæ multa scire volunt’ Cic). Afven klok i förbindelsen klok gumma, gubbe har en tvetydig 
bemärkelse, som äfven framträder i klyftig, danskans klögtig. Ordet list, got. lists, betyder 
eg. klokhet (slägt med got. lais, vet; stam, lis, veta), “die Deutung schwankt in mehreren 
Dialekten hin ad malam“, Kluge, E. Wörterb. p. 207.

På samma sätt få ord, som eg. betyda konst, ofta den sämre betydelsen list.
Ordet Ti^vTi (rixra, tshtcov, timmerman, Curtius, Grundz. 219) betyder eg. skicklighet, 

konst, t. ex. hos Homerus: v^lov énväiivyGiv, I, 61, ur hvilken betydelse den sämre
list uppstått: ré^vag etGo^öaGi, itoXvipgovog "H^kIgtolo, 327, d, 455. En fullkomligt 
analog företeelse uppenbarar sig i latinska ordet ars (artare, å^a^iGxco, sammanfoga, Curt. 
Grundz. p. 342): konst ■— list, t. ex. dolis instructus et arte Pelasca, Virg.; cum artibus 
niariti simulatione felici bene composita, Tac. Den dåliga betydelsen har ordet fört med sig 
till dotterspråken: it. och sp. arte, fr. art, t. ex. agir avec art. Det af föregående ord 
härledda artificium betyder ursprungligen konst, yrke: de artificiis et quæstibus, qui illi
berales habendi sunt; vidare konstgrepp, list: hoc ipsum artificio quodam consecutus es, Cic. 
Denna dåliga betydelse följer ordet till de romaniska språken (it. artificio, fr. artifice, sp. 
artificio, svek, list, bedrägeri). I engelskan har artifice betydelsen list, ty den ursprungliga 
skicklighet är föråldrad. Artifex betyder konstnär, ränksmidare. Konst i svenskan har denna 
försämrade betydelse företrädesvis i pluralis konster, så ock kilnste i tyskan. En motsva
rande betydelseöfvergång finnes i (päj%og, medel) eg. uppfinning (yrqggivaooM be
tyder hos Honierus med konst förfärdiga: &, 177, vidare upptänka: mé), derur
uppstår betydelsen list: Haarst prpfavaig ^vj^ög, Soph. Ant. 349. I latinet har ordet 
formen machina, byggnadsställning, maskin: machinam fabricare, vidare genom metafor: 
listigt anslag: adhibere machinas ad aliquem; jfr machinatio.

Det grekiska ordet Gr^ar^rigLa eg. fälttågsplan, äfven krigslist, har i de
moderna språken betydelsen konstgrepp (genom betydelseutvidgning): fr. stråtagerne; engl. 
stratagem etc.

Liksom en dålig betydelse kan utveckla sig ur ord, hvilkas grundbetydelse är veta, 
så synes det samma vara fallet med dem, för hvilkas betydelse begreppet finna, ligger 
till grund, t. ex. fint, påfund, påhitt; fund i danskan, fynd, knep; invention i franskan, upp
finning, påfund, knep: vivre d’inventions; engelskans invention, påhitt etc.

Ord med betydelsen rykte få sin betydelse vanligen förbättrad.
I en föregående uppsats har nämts, att uklog hos Homerus har betydelsen rykte, B, 325, 

men äfven en bättre, godt rykte, beröm, I, 189. En liknande företeelse möter oss i köyog 
(klya) eg. tal, ord, äfven rykte: Stpkds köyog, <m etc., Xen., vidare, godt rykte, aktning: 
köyov ovösvog ysvÉG&ac noog vcvog, Her. Fama (fari, tala) eg. hörsaga, rykte — stort rykte, 
heeler: famam alicujus extenuare, men famosus användes i såväl god som dålig mening. 
1 italienskan och spanskan träffas ordet i båda betydelserna, i engelskan blott (?) i den 
bättre. Renommee i franskan betyder rykte — anseende; engl. renown synes endast hafva 
den bättre bemärkelsen; tysk, ruf liksom sv. rykte kan hafva en bättre betydelse. Deremot 
synes gången af betydelsens utveckling vara motsatt i ordet fräjd. I fornsvenskan har 
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frceghp, isländskan fragå, betydelsen namnkunnighet, en betydelse, som ännu qvarstår i fräjdad, 
men fräjd i nysvenskan betyder medborgerligt förtroende, så att man kan tala om “god och 
dålig fräjd“.

En likartad betydelseförändring träffas i följande uttryck.
Den ursprungliga betydelsen af do^a är föreställning, mening: 6ol d’ syd) ov% dkiog 

öKoitog sööogat,, ovS’ dno dö^yg, K, 324; från samma betydelse utvecklar sig den bättre an
seende: rt dyra dö^yg ojrpfi.tga yiyvETai, Soph. OC. 258. Samma företeelse möter oss i 
lat. existimatio, eg. omdöme, mening: vir optimus omnium existimatione, sedan anseende: homo 
sine honore, sine existimatione. I de romaniska språken träffas samma betydelser, it. esti- 
mazione, sp. estima, estimacion. I franskan har estime vanligen betydelsen aktning, ehuru 
äfven den urspr. betydelsen förekommer, t. ex. l’estime des distances. Deremot synas de mot
svarande verben cestimare, existimare ej fått samma speciela betydelse som fr. estimer eller 
värdera, uppskatta kunna hafva, d. v. s. betydelsen högakta. Ett annat latinskt ord reputatio, 
beräkning, öfverläggning, har i de romaniska språken fått den förbättrade bemärkelsen an
seende, it. reputazione, sp. reputacion; fr. reputation, rykte, godt namn: il est fort en reputa
tion parmi les savants. Annu ett exempel från latinet erbjuder opinio, eg. föreställning: 
magna fuit opinio M. Antonium eruditionis ignarum fuisse, vidare hög tanke (om någon), 
(objektivt) anseende, rykte: de eo nulla fuit opinio, Cic. Men detta ord kan äfven få en 
sämre betydelse, hugskott, fördom: opinionum comments delet dies, Cic. 1 italienskan och 
spanskan (opinione, opinion) förekommer äfven betydelsen rykte, ehuru i spanskan van
ligen i sämre mening. I de germaniska språken hafva ansehen, anseelse, anseende båda betydel
serna, ehuru den bättre synes (åtminstone i svenskan) vara på väg att uttränga den ur
sprungliga; verbet anse har ej någon spec, god betydelse, men väl participium ansedd. Så 
har skett i de liktydiga orden achtung, agtelse, aktning, men de motsvarande verben synas 
bevara den indifferenta betydelsen. Värde har fått betydelsen af högt värde i vissa uttryck, 
t. ex. sätta värde på någon. Det latinska ordet pretium, eg. betalning, pris, får betydelsen 
anseende, t. ex. jureconsultus in pretio est. Det motsvarande sv. pris har äfven betydelsen 
beröm: prisa eg. sätta ett visst pris på något.

Ord, som egentligen betyda namn, få äfven den speciela betydelsen stort namn,_ ära: 
Det grekiska ordet ovoga, eg. namn, har ock den bättre betydelsen ära, anseende: ag <3v 
gev oväs &avdv övofi äksöag, o, 93. Samma betydelse kan lat. nomen antaga, t. ex. 
officere nomini alicujus; nomen alicujus fractuni est. Den förbättrade betydelsen framträder 
ock i de moderna språken, t. ex. se faire un nom, göra, skapa sig ett namn; deremot be
tyder lat. ignominia (in-, *gnomen) till och med vanära.

1 sammanhang med föregående antecknas följande.
Det latinska ordet elogium, som betyder inskrift eller öfverskrift, t. ex. på en graf- 

vård, får i de romaniska språken betydelsen loftal, beröm (elogio, éloge). På samma sätt 
förändrar sig betydelsen i lat. titulus, eg. inskrift, anslag, t. ex. på ett hus som är till salu, 
etikett etc.: bibit aliquid, cujus patriam titulumque senectus delevit, Juv.; sedermera får 
ordet betydelsen hederstecken, utmärkelse: facilem titulum quærere superando inertes. Slut
ligen kan ur den första betydelsen uppstå en sämre, svepskäl: excusare se titulo aliquo. 
En motsatt betydelseförändring skulle man möjligen finna i laudatio, eg. beröm, loftal, se
dan liktal, men som liktalen voro loftal, torde man ej vara berättigad att här antaga en 
betydelseförändring hos ordet; dock kan verbet laudare, berömma, äfven få betydelsen åbe
ropa, nämna någon såsom vittne, sagesman etc.

Liksom vissa ord, som innebära beröm, ursprungligen haft en mera allmän eller 
indifferent betydelse, så hafva äfven ord, som innebära tadel, stundom en mera oskyldig 
ursprunglig betydelse.

Noia i latinet betyder eg. märke, t. ex. dente imprimere notam labris, men sedermera 
fick detta ord den specielare betydelsen af censorns anmärkning (vid någons namn i senats
eller tribuslistorna), vanärande straff öfver hufvud: remissa ignominia, allevatæ notæ, Tac. I 
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spanskan betyder ordet äfven tadel; note kan i franskan och engelskan hafva betydelsen 
skamfläck. Samma betydelseförändring företer lat. animadversio, eg. iakttagelse, sedan an
märkning, tadel: notiones animadversionesque censorum; admonitio, eg. erinran, förändrar 
sin betydelse i samma rigtning: admonitio, quasi lenior objurgatio, Cic. Anmärkning i sven
skan, liksom tysk, anmerkung, kan under vissa förhållanden hafva en mindre god klang.

Ord, som eg. betyda berättelse, få ofta en sämre bemärkelse.
Det grekiska ordet gv&o$ betyder hos Homerus ial, berättelse, 8, 597, samtal, 8, 214, 

men kan sedermera derur utveckla betydelsen dikt, amsaga: coGksq talg ygavul talg rovg 
gv&ovg ksyovaaLg. Samma förklenliga betydelse kan äfven lat. fabula, eg. tal, antaga, 
t. ex. fabulam inceptare, sätta i hop en historia; fabulam fieri, bli en visa. Såväl i sven
skan som i andra språk kan ordet historia få en sämre betydelse, t. ex. berätta historier; 
hvad är detta för en historia? eile sait toutes les histoires du quartier; a petty story. 
Saga betyder ursprungligen historia, t. ex. Sögur Noregs konunga.

I en föregående uppsats är anmärkt, att ordet epyov (slägt med verk) eg. gerning, 
hos Homerus äfven har betydelsen ogerning, a, 426. Facinus (facio) eg. gerning kan, som 
bekant, både hafva betydelsen ädel bragd och skändligt dåd. Samma sväfvande betydelse 
har svenska ordet dåd, eg. gerning, ehuru det, då det saknar närmare bestämning, synes 
hafva den sämre betydelsen neslig handling. Deremot synes det beslägtade (dat) dater en
dast hafva den bättre betydelsen bedrift, hvilken betydelse det motsvarande tyska ordet 
that äfven kan hafva. Det svenska ordet bragd, som kommer af bregpa, svänga, betyder 
eg. hastig rörelse, t. ex. augabragö, ögonkast. 1 fbrnspråket har bragp den allmänna bety
delsen gerning, men äfven en sämre list; nu har ordet den bättre bemärkelsen berömlig 
gerning. Ordet gerning har den sämre betydelsen i sammansättningen gerning smannen.

En annan betydelseförändring inom detta område består deri, att ord, som eg. betyda 
arbete, få betydelsen vedermöda, besvär och tvärt om.

Det grekiska ng dy ya (irparw) eg. det skedda, handling, tilldragelse, Xen. A. I, 5, 
13, får sedermera betydelsen svårigheter, betryck, omak, t. ex. mvl,
ngdygara £%si/v (vara i nöd). En motsvarande betydelseförändring träffas i latinet i nego
tium, som eg. betyder bestyr (nec otium), verksamhet, ur hvilken betydelse sedermera upp
stått betydelsen möda, svårighet, t. ex. negotium exhibere alicui. På samma sätt kan laben; 
eg. arbete (slägt med åktgaiva), få betydelsen möda, vedermöda, nöd: ejus benevolentiam 
vel in labore meo vel in honore perspexi, Cic.

Det med föregående beslägtade (enl. Curtius, Grundz. p. 273) arbaips i gotiskan (ght. 
arabeit) betyder eg. möda, nöd: jabai hvas in arbaidai briggid, Korinth, 2, 11, 20, ur hvil
ken betydelse bemärkelsen arbete väl är att anse som en senare utveckling, ehuru äfven 
denna betydelse träffas i gotiskan: vitandans patei arbaips izvara nist lausa in fraujin, 
Korinth. I, 15, 58. Grundbetydelsen i alla dessa ord är verka, arbeta (roten arbh) enligt 
Curtius, hvadan det kan vara ovisst, om betydelsen arbete är en senare utveckling ur be
tydelsen möda, men enligt andra (Kluge, E. W. p. 9) är ^mühsal“, hvilken betydelse öfver- 
vägande framträder i de äldre germaniska språken, den ursprungliga och denna uppfattning 
får stöd af betydelsens utveckling i de germaniska språken, i hvilka betydelsen möda, nöd, 
såsom den äldre utplånats. Äfven finner man en analog betydelseutveckling i franskans 
travail, hvars ursprungliga betydelse är plåga, möda, ifall Schelers tydning är den rigtiga1). 
Denna betydelse förekommer äfven i det speciela uttrycket travails d’ enfant samt i itali
enskans travaglio, möda, nöd; spanskans trabagi har denna betydelse vanligast i pluralis. 
De begrepp, som ofvan afhandlade ord beteckna, ligga hvarandra temligen nära, och en 
öfvergång i betydelsen från det ena till det andra hos ord, som beteckna dessa begrepp,

') “Lat. trabs, Balken, erzeugt zunächst trabare (sp. travar, frz. en-traver) hemmen, kümmern, plagen 
(vgl. embarasser von barre), hievon das Dimin, trabiculare, in franz. Form *traveiller; davon Verbal-Subst. 
travail, Plage“, Etymolog-Wörterbuch p. 187.
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synes derför ganska naturlig. Derför är det antagligt, att de svenska orden verka och 
värka ursprungligen äro ett och samma ord, så att det senare är en betydelseutgrening 
från det förra. Jfr laborare i latinet, t. ex. ex pedibus laborare; fame laborare. Så har 
lida den ursprungliga betydelsen gå, som ännu qvarstår i ett sådant uttryck som hvad 
lider tiden; jfr. genomgå svära plågor.

1 allmänhet synas ord med betydelsen sätt hafva en tendens till att utveckla sin be
tydelse i god rigtning, förmodligen emedan det, som de fleste eller som man vanligen iakt
tager och gör, anses som norm för alla. Så ställes osed såsom någonting förvändt och 
förkastligt i förhållande till seden, som blifver det rätta, t. ex. anständigheten kom och se
derna försvunno. Deraf ock sedig och sedlig med god betydelse, men sedeslös med dålig be
tydelse. Så synes språket vilja tillägga äfven ordet vana en god betydelse, efter som det 
heter: det har blifvit en vana eller, rättare sagdt, en ovana, genom hvilken rättelse vanan 
såsom det rätta i viss mån ställes i motsats till ovanan. Äfven öflig (af öfva) synes få en 
i någon mån högtidlig bemärkelse, t. ex. enligt öflig sed, en bemärkelse, som erinrar om 
solennis i latinet. Detta ord betyder eg. hvarje år återkommande, men har sedermera fått 
betydelsen högtidlig, festlig, vederbörlig; Neptuni sacerdos maetabat taurum ad sollennes 
aras, Vg.; sollenne, högtid.

Mos i latinet betyder sed, vana, t. ex. perverso more facere aliquid, sedermera godt 
skick, goda seder: iis nec mos nec cultus erat; quid leges sine moribus proficiunt. En sådan 
pregnant betydelse har må hända äfven consuetudo, t. ex. consuetudo, communis sensus, ty i 
italienskan synes det få den samma: imparar costumi, (lära sig höflighet); costumanza, artig
het. Orden sätt och skick kunna hafva betydelsen godt sätt, godt skick, t. ex. ej hafva något 
sätt; iakttaga skick: skicka sig, skicklig.

Detta sistnämda ord, som eg. betyder den som iakttager ett godt skick, har sedermera 
fått betydelsen kunnig, insigtsfull. Denna betydelseförändring kan till äfventyrs anföras 
såsom bevis på, hvilken ytlig och ensidig uppfattning språket ådagalägger vid betydelsernas 
utveckling, vid namngifningen, men å andra sidan låter språket med fullt skäl förstå, 
att godt vett är grunden till ett godt beteende. Så har vett, eg. vetande, fått betydel
sen godt sätt, godt beteende, en betydelse, som äfven framträder i vettig, men motsatsen 
uttryckes genom vettlös och ännu skarpare genom ovettig, ovett. Samma betydelse får 
äfven sensus i latinet eg. förnimmelse t. ex. sensus moresque repugnant, särskildt i ut
trycket sensus communis: omnia, quæ versantur in consuetudine vitæ, in sensu conimuni 
oratori comprehendenda puto, Cic; fr. sens commun. Sans i svenskan, dansk, sands, 
sinne, har en liknande betydelse: sans och måtta. Det svenska ordet takt, godt sätt, har i 
franskan, hvarifrån det kommit till oss, samma goda betydelse, men äfven den ursprungliga 
känsel: le tact est le moins subtil de tons les sens. Denna betydelse har ordet taetus i 
latinet, men ej den förbättrade. Ordet snäll, fornsvenskan snueller (snjallr isl.), betyder 
eg. vis, klok, hvilken betydelse ännu qvarstår i ålderdomligare språk, t. ex. varen snälle 
som ormar. Hygglig kommer af hug och betyder i isländskan förståndig. Äfven i ordet 
beskedlig kan en sådan ursprunglig betydelse af urskilning, förstånd spåras (mlågt. besché- 
delik; bescheiden, skilja), dock har detta ord med tiden fått en betydelse, som är motsatt 
grundbetydelsen, enfaldig. ')

Det franska ordet facon, sätt, får i vissa uttryck en förbättrad.betydelse, t. ex. n’avoir 
ni mine ni fa^on, likaså engl. fashion, t. ex. people of fashion. Äfven fr. maniere kan i 
pluralis hafva betydelsen lefnadsvetl, t. ex. manquer de maniéres, så ock engl. manners. 
Detta fr. ord kan äfven få den sämre betydelsen konstladt sätt, manér, t. ex. å force de soigner 
son style, on peut tomber dans la maniere.

Den uppfattning af förhållandet emellan konst och natur, som ligger till grund för 
betydelseförsämringen i föregående ord, framträder i ord med den ursprungliga betydelsen

1) Jfr Tamm, Bidrag till etymologisk ordbok öfver svenska språket, Upsala, 1875. 
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natur, art: natur, naturlig sättes i motsats till onatur, onaturlig, t. ex. vara naturlig i sitt 
sätt. 1 grekiskan heter det yvösag aitoßr-gvai ^alsnov, i latinet: præter naturam facere, 
i franskan: sa demarche est naturelle etc. Äfven art, arta sig, artig (eg. det som öfverens- 
stämmer med sin art; jfr vanartig) synas af samma anledning motsättas oart, oartig; kynne, 
(art, skaplynne) står gent emot okynne, ehuru i både art och kynne den bättre betydelsen 
ej framträder, af hvilka det sistnämda är föga brukligt och derför ej fått tillfälle att 
utveckla den bättre betydelsen. Samma betydelseutveckling träffas i lat. ingewuus, ädel, 
ingenuitas, ädelhet, t. ex. ingenuus jocus (af ingenium, medfödd art), fr. ingénu. Ur samma 
åskådning synes motsättningen emellan väsen och oväsen ursprungligen hafva uppstått, 
ehuru det förra ordet icke blott icke har någon utpregladt god, utan till och med kan 
hafva samma dåliga betydelse som det senare nemligen oskickligt beteende, t. ex. hvilket 
väsen! (jfr förvägen och oförvägen med samma betydelse.)

Det svenska ordet later, som i fornspråket hade den allmänna betydelsen sätt, har i 
nysvenskan fått den mindre goda betydelsen af stolt, anspråksfullt sätt.

Modas, eg. mått, får äfven den förbättrade betydelsen hof, måtta: neque modum 
neque modestiam habere. Denna betydelse framträder äfven i italienskan, t. ex. osservare 
il modo, i spanskan kan ordet äfven få betydelsen häftighet, anständigt uppförande, hvilken 
betydelse naturligtvis utvecklat sig ur bemärkelsen sätt, som ock finnes derstädes. I fran
skan kan ordet ha en sämre betydelse, t. ex. savant a la mode, ami a la mode etc. Mått, 
måtta får samma pregnanta betydelse i svenskan, äfven som hof, eg. mått (jfr på höft), 
hofsam, höfras, (höfva) öfver höfvan, höfvisk, isl. hæversker (hæfa, måtta, sigta), eg. den 
som träffar rätta måttet, höfig. De båda senare orden har man också sammanstält med 
hof, tysk, höfisch, höflich.

Ord, som betyda härkomst, börd, hafva benägenhet att utveckla en bättre betydelse.
Det grekiska ordet yévog har hos Homerus betydelsen härkomst, N, 354, men senare 

får det äfven betydelsen förnäm härkomst, adel: yévog yag sig sÅsy^ov s^bov xakov svxksiav 
av xvrpjaiTo, Soph. fr. 92. Samma betydelse kan lat. genus erhålla, t. ex. et genus et 
virtus nisi cum re vilior alga est, Hor. 1 engelskan nyttjas family och i franskan famille 
(bättre: maison) i en sådan speciel betydelse, t. ex. he is a man of family; enfant de fa
mille. Om djur användes race (it. razza, sp. raza) i en liknande betydelse, t. ex. cheval 
de race. Geschleckt i tyskan och börd i svenskan gå i samma rigtning: “mannen af börd“. 
Genom en metafor har blod i vissa uttryck fått en exklusiv betydelse, t. ex. prins af blo
det; fr. prince du sang. Äfven ätt, eg. slägt, (isl. ætt; got. atta, fader) har i nysvenskan 
fått en förnäm betydelse. Anor betyder ursprungligen förfäder (tysk, ahnen, ght. ano, 
farfar).

I sammanhang med föregående må anmärkas, att det svenska ordet stånd,, liksom stand 
i tyskan, kan få, då det betecknar samhällsställning, betydelsen högt stånd, t. ex. “frun af 
stånd och frun i ståndet“. Äfven i andra språk kan samma företeelse spåras. Ordo i lati
net eg. ordning, samhällsklass kan äfven hafva betydelsen senatsstånd, -värdighet, t. ex. ordi- 
nem reddere alicui; elassis (eg. uppbåd), klass i samhället, sedermera första klassen i Servii 
Tullii indelning af medborgarne i Kom: infra classem (erant) qui minore summa quam 
CXX milibus æris censi erant (deraf classicus, mönstergill). Äfven numerus, eg. tal, antal, 
kan hafva betydelsen rang: in aliquem patronorum numerum per venire.

Rang i franskan (it. rango, engl. rank) betyder eg. rad, led, t. ex. rangs de dents, 
tandrad; mettre sur deux rangs, sedermera stånd, t. ex. les derniers rangs de la société; 
tenir bien son rang. I svenskan användes ordet vanligen i denna speciela betydelse.

Dessa ord liksom många förut anförda s. k. voces mediae, som kunna hafva en bättre 
eller sämre betydelse, beroende på den bestämning, som tillägges ordet eller på samman
hanget i öfrigt, synas uppenbarligen få den bättre betydelsen, då de sakna bestämning, 
och äfven utveckla sin betydelse i en sådan rigtning. Orsaken härtill kan möjligen vara 
den, att, då ingenting utsäges om en persons utseende, sätt, anseende, stånd etc., man om 
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dessa förutsätter det bästa. Man gör så i fråga om en persons helsa, t. ex. jag har helsan, 
ehuru detta ord, som bekant, har en sådan dubbel betydelse, att man kan säga: någon 
hindras af sin helsa att besöka ett nöje, söka bot för sin helsa o. s. v., och menar dermed 
ohelsa, sjukdom. Detta ord (helsa) har dock ursprungligen haft endast god betydelse (hel) 
och denna torde väl ännu vara och förblifva den förherskande. Det latinska ordet valetudo 
har ursprungligen betydelsen välbefinnande (valeo, må väl), men kan äfven få betydelsen 
ohelsa, t. ex. curationem valetudinis præscribere. Deremot har det liktydiga ordet sanitas 
ej fått en sådan betydelse och, så vidt jag vet, ej heller santé i franskan.

Men om man kan säga söka bot för sin helsa, så låter sig svårligen sägas söka bot 
mot sin helsa, eller om man utan fara att blifva motsagd kan påstå, att sedig har en 
god betydelse, så kan ett sådant antagande beträffande sed uppväcka betänkligheter och i 
ännu högre grad beträffande vana och vanlig, ehuru man plägar ursäkta ganska svåra 
förseelser med att “det är så vanligt“. Detta är en svårighet, som undersökningen af de 
abstrakta ordens betydelse medför, nemligen den svårigheten att veta, om en betydelse
förändring verkligen förefinnes och i hvad mån en försämrad eller förbättrad betydelse 
stadgat sig hos ordet och såsom sådan vunnit burskap i språket. Ordens betydelser skifta 
i oändlighet, och detta beror ej blott på det sammanhang, i hvilket ordet utsäges eller 
nedskrifves, utan till och med af det sätt, hvarpå det utsäges och uppfattas.

Ord med den bästa betydelse såsom god, skön, härlig, förträfflig, ljus, snygg kunna i 
vissa uttryck och sammanställningar få en sämre bemärkelse, de oskyldigaste kunna stöta 
och såra ett känsligt sinne, de oförvitligaste kunna af enfald, fromleri eller öfverdrifvet 
nit för det passande stämplas såsom oanständiga och opassande, liksom man väl också kan 
påstå, att det gifves intet ord med god betydelse, som ej kan missbrukas. Återigen kunna
snart sagdt alla möjliga ord med den sämsta betydelse under vissa förhållanden, t. ex. i
skämtsamma uttryck eller i slangspråket användas i en bättre mening. Så synas vi, för 
att taga ett kändt exempel från dagens språkbruk, vara på god väg att upphöja ordet
värre till ett uttryck för det, som är framstående och utmärkt i allmänhet. Så heter det:
han arbetar värre, läser värre, sjunger värre o. s. v., och om några årtionden lär väl denna 
betydelse fullt stadgat sig hos detta ord. Det går så till i språkets verld. Det är ej för
ståndet eller smaken eller andra goda magter, som der äro rådande, utan ofta de mot
satta ; men en betydelse, som en gång blifvit bofast hos ett ord, finner ingen vara oegent
lig, den må hafva uppstått på hvilket sätt som helst.
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Örebro läroverk. 1

Redogörelse
för

K arolinska, högre allmänna läroverket i Örebro 
läseåret 1886—1887’.

A. Undervisningen.

i

s

I
(■

K

ä.

1. Höstterminen började den 30 Augusti och afslöts med. offentlig examen för de 5 lägre 
klasserna den 20 December. Sedan de första dagarna användts för pröfningar, egde allmänt upp
rop rum den 1 September, hvarefter undervisningen vidtog den 2 September oeh fortgick till den 
18 December kl. 9 f. m. Under terminen gåfvos 2 fridagar, 1 vid marknaden den 7 September 
och 1 i midten af terminen den 25 Oktober för insättning af innanfönster. — Vårterminen började 
den 20 Januari och kommer att afslutas den 6 och 7 Juni med uppvisningar och offentlig' examen 
för samtliga klasserna. Undervisningen vidtog- omedelbart den 21 Januari och kommer att fortgå 
till den 4 Juni kl. 9 f. m. Under terminen hafva 2 fridagar gifvits, 1 vid marknaden den 25 
Januari och 1 vid marknaden den 22 April, hvartill kommer det i skolstadgan 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 öfvcrvakning af 
tvenne lärare och under ledning af v. lektorn i kristendom samlats till gemensam bön kl. 6 t. 45 m. 
med sång, bön, som i tur förrättats af läriungarne i öfversta klassen med begagnande af Ullmans 
bönbok för skolor, och bibelläsning, hvarvid Joh. ev. afslutats samt Kor. brefven delvis och Rom. 
brefvet fullständigt genomgåtts, med kort förklaring öfver det lästa. Under tiden från 1 November 
till 1 Mars hafva dock bönestunderna och arbetstiden med Efori mcdgifvande varit framflyttade 1 timme.

Gemensam gudstjenst har sön- och helgdagar hållits i läroverkets högtidssal kl. 1—2 e m,, 
hvarvid predikoskyldigheten uppehållits af v. lektorn i kristendom, som dessutom öfver sin ordinarie 
tjänstgöringsskyldighet på rektors anmodan åtagit sig nattvardsungdomeus särskilda undervisning. 
Ungefär hvar fjerde söndag har dock under detta liksom under förra läseåret gudstjensten å läro
verket varit instäld för att bereda ungdomen tillfälle att emellanåt öfvervara den allmänna guds
tjensten 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. ra. och från kl. 11 f. m.—2 e. m. med det undantag, 
att första klassens lärjungar slutat redan kl. 1 e. m. tisdagar, torsdagar och lördagar, samt i de öf
riga klasserna från kl. 7—-10 f. m. och från 12—2 e. m., hvartill kommer 1 timmes undervis
ning kl. 4—5 c. m. måndagar och torsdagar för fjerde och femte klassernas realafdeluingar samt sjette 
och sjunde klasserna med undantag af sjunde öfre latin och torsdagarne äfven sjunde nedre latin.

Teckningsundervisningen har varit förlagd till samma tider, som undervisningen i läroämnena.
1
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Sång- och musiköfningarna hafva varit förlagda till eftermiddagarna.
Gymnastiköfningama 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 fäktöfningama till eftermiddagarna.

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

Antal lärotimmar i veckan för läseämnena under höstterminen 188ß.

1 2 3 4 5 G 7

T i ni m a )

Afdelningar

rvarai 
der 

h Gemensamma för
och

ide 
östi

lär 
afc 
sai 

SI

lär 
afc ol (Z> Anmärkningar.Q i—<-t M: £2 B ro 2G- 5 o

i un 
leh 
ika S

X/JQ
—rjq -• — Oq2 o« — asT" 69 2 "O . esa

1 a. 27 24 ! — — 24
1 b. 2G 24 — — 24
2 a. 31 28 — — 28
2 b. 32 28 — — 28 <
3 a. 27 28 — — 28
3 b. 2G 28 — — 28

R. 4. 28 29 — — 29
L. » a. 20 30 — — 30
» » b. 20 30 — — 30
R. 5. 18 29 — — 29
L. ». 25 30 — — 30
R. G: 1. 14 29 — — 29
L. » B. 18 5 25 — 30
» M A. 6 7 (25)«) __ 7 a) A och B hafva undervisats gemen-

samt i kristendom 2, i modersmålet 2, iR. G: 2. 8 29 — — 29 latin 8, i tvska 1, i franska 4, i mate-
L. >i B. 21 5 25 _ 30 matik 3, i naturkunskap 2 och i historia
» » A. 9 7 (25)0 — 7

och geografi 3 t:r.

R. 7: 1. 8 29 — — 29
L. » B. G 4 24 — 28
» » A. 5 8 (24)0 __ 8 b) A och B har undervisats gemen-

samt i kristendom 2, i modersmålet 2, iR. 7: 2. 8 29 i — — 29 latin 8, i franska 3, i matematik 3, i
L. » B. 13 4 24 _ 28 fysik 2, i historia och geografi 3 och i
» » A. 12 G i (24)b) — G filosofi 1 t:e.

Summa 408 470 j 98 — 568
I L. 7: i A inräknas bland de 8 skilda timmarue 1 timmes frivillig undervisning i engelska och 1 i hebreiska.A 11 ni.
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4. Redogörelse 4Öi' begagnade läroböcker och genomgångna 
lärokurser i läseämnena inom särskilda klasser.

a) Läro- och läseböcker.
Kristendom:

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

Vid undervisningen hafva derjernte användts:
Kartor öfver Palæstina............................. 1—5. Hagenbach, Kyrkohistoria........................6—7.
Bibelatlas af Keijser.................................4—5. Martensen, Ethik....................................... 6—7.

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

Läsebok för folkskolan................................ 1—4. Bjursten, Läsebok .................................... 6—7.
Topelius, Läsning för barn....................... 2. Vitterhetsarbeten af Atterbom, Geijer, Teg-
Huneberg, Fänrik Ståls sägner................ 3—5. nér, Stagnelius, Almqvist, m. fl.. . . 7: ).

« , Elgskyttarne............................. 4. Viktor Rydberg, Romerska dagar .... 7.
Tegnér, Fritiofs saga................................. 5. Lefnadsteckningar och afhandlingar af
Melin och Hernlund, Svensk läsebok . . 6—7. olika författare..................................... 7.

Holberg, Erasmus Montanas................ L. 6: i. Björnson, Maria Stuart......................... L. 6. «.
Oehlenschläger, Aladdin.......................... 7: i. Ibsen, Kongsemnerne............................. R 6: 2.
Björnson, Fortællinger.......................... R. 6: 1.

Latin:
Törnebladh-Lindroth, Grammatik . . . 4—7: 2. Lyth, Liviansk extcmporaliebok . . 6: 2 och 7.
'lörnebladh, Extemporalier....................5—6: 1. » . Det republikanska Rom................ 7: 2.

Boéthius, Elementarbok............................. 4—5. Livius, Törnebladhs ed......................6: 2—-7: 2.
Cornelius, Törnebladhs ed............... 5. Horatii oder, Fahlcrantz’ ed..................... 7: 2.
Cæsar de bello Gallico, Hæggstroms ed. 6: 1. Cicero de senevtute, Klingbergs ed. ... 6: 2.
Ovidii metamorph., Törnebladhs ed. ... 6: 1. Curtius, stereotypupplaga........................... 7: 2.
Virgilius, Törnebladhs ed...........6: 2 — 7: 2. Sallustius, » ....................... 7: 2.

Grekiska:
Löj'stedt, Grammatik.......................6: 1—7: 2.

Save, Öfningsbok....................................... 6: 1. Homeros Odysseia ......... 7: 1—7: 2.
Xenophons Anabasis ........ 6: 1—7: 2.
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Calwagen, Spräklära

Tyska:
Klasser. Klasser.

1—K. 6: i. Calwagen, Öfversätlningsöfniugar .... 4—5.

Thielers Elementarbok............................. 1.
Calwagen, » ............................. 2—3.
Morén, Läsebok .......................................3—5.

Hauff, Lichtenstein....................... 6: i och 6: 2.
Schiller, Der Neffe als Onkel................ 6: 1.
Lessing, Minna von Barnhelm................ 6: 2.

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

Ploetz, Metodisk läsebok 5, 6: 1, R. (5: 2 och L.*7. Victor Hugo, Hernani.............................L 7: 2.
Berndtson, Varietés littéraires 6: 2 och L. 7: 1. Voltaire, Charles Xll.................. 7: 1 och 7: 2.

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

Mathesius, Elementarbok . . .4, L. 6: 1 B. och 
L. 7: 1 A.

Morén, Läsebok . '................5 och L. 7: 1 A.
Washington Irving, The Alhambra . 6: 1 och 

R. 6-. 2. 
» » The Sketch Book R. 7: 1.

Dickens, A Christmas Carol L. 7: 1 B. och 7: 2 B.
Macaulay, History of England .... R. 7: 1.
Walter Scott, Ivanhoe............................... R. 7: 2.

» » Tales of a Grandfather 5, L. 6: 2 B,
R. 6: 2 och R. 7: 2.

Matematik:
Phragmén, Aritmetik.................................1—4.
Sohlberg, Praktisk lärokurs i planimetri 

och stereometri............................. 3.
Lindman, Euklides' 4 första böcker . . . 4—7.
Hellgren, » 6:te bok................ 6: 2.
Björling, « » » ................. 7.
Todhunter, Geometriska öfningssatser . . 6—7.
Lindman, Algebra....................................4—7.

Lindman, Samling af exempel och problem 4—7. 
Haglund, Samling af exempel och pro

blem ...................................................... L. 6 B.
Phragmén, Plan trigonometri.......................R. 7.
Guldberg, Stereometri................................ R. 7.
Lindelöf, Analytisk geometri...... R. 7: 2.
Gernerth, Eemsiffriga logarithmer .... 6—7.
Lindman, » » .... 6—7.

Naturvetenskap:
Almqvist och Lagerstedt, Lärobok i na

turkunnighet ..........................................1—2.
Sandberg, Lärobok i naturkunnighet . . 3—5.
Hartman, Nerikes flora............................. 3—7.
Almqvist, Lärobok i botanik h. 1 . . . . 6.

» , « « h. 2 och 3 R. 7.
Kindberg, Menniskans kroppsbyggnad 6—R. 7: 2.

Waldstedt, Kortfattad lärobok i zoologi R. 7.
Christie, Lärobok i fysik................L. 6—L. 7.
Floderus, Eysikens första grunder . R. 6—R. 7.
Lindeberg, Öfningsuppgifter i fysik . . . R. 7.
Klint, Mekanik...................................... R. 7: 2.
Almqvist och Nordenstam, Kemiska försök R: 6: 1.
Blomstrand, Lärob. i oorganisk kemi R. 6—R. 7.
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Historia och Geografi:
Klasser.

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

» , Större » » It. 5, 6 och 7.
Roth, Geograli............................ 1—7: i.
Sörensson, » ............................. 7: 2.

Klasser. 
Tallin, Lärobok i

» , D 1
» , » i

Schotte, » i

allmänna historien . . 4—5. 
medeltidens » . L. 6: 2.
nyare » R. 6—7. 
gamla » . L. 6; 1.

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

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

Kristendom, 3 t.: Katekes: l:sta hufvudstycket. Biblisk historia: gamla testamentet. Bi
belläsning 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. Ofningar i rättskrifning. 
Adj. Högberg.

Tyska, 6 t.: Substantivets, adjektivets, de personliga, possessiva och demonstrativa prono- 
minas, hjälpverbens och det aktiva svaga verbets regelbundna böjningsformer jemte motsvarande 
öfuiugsstycken i elemeutarboken. 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 meuniskokroppens byggnad. De sex första 
växttyperna i läroboken och undersökning af lefvaudc växter. Adj. Högberg.

Historia och Geograji, 4 t.: Sveriges historia, 2 t.: till Gustaf I. Geograli, 2 t.: det 
allmännaste om verldsdelarne samt Sverige, Norge, Danmark, Finland, Ryssland och Tyskland. 
Adj. Högberg.

Klassen 1 b. (Klassföreståndare: Adjunkten Åhlén).
Kristendom, 3 t.: Lika med la. Adj. Högberg.
Modersmålet, 5 t.: Lika med 1 a. Adj. Åhlén.
Tyska, 6 t.: Lika med 1 a. Adj. Åhlén.
Matematik, 4 t.: Lika med la. Adj. Åhlén.
Naturlära, 2 t.: Lika med la. Adj. Åhlén.
Historia och Geograji, 4 t.: Lika med 1 a. Adj. Åhlén.

Klassen 2 a. (Klassföreståndare: Adjunkten llellbom).
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.
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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 interpuuktiousöfningar. 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 10 
sidor af 3:dje kursen. Adj. Hellbom.

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

Naturlära, 2 t.: Det vigtigastc af ryggradsdjuren. Växtundersökiiing. Adj. Hellbom.
Historia och Geografi, ö t.: Sveriges historia, 3 t.: från början af nyare tiden till och 

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

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

Klassen 3 a. (Klassföreståndare: 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, v. Lekt. Wendell.
Modersmålet, 6 t.: liepetition af formläran, det vigtigastc af satsläran i förening med sats

bildnings- och satslösningsöfningar. Kättskrifnings- och intcrpunktionsöfniugar. Muntliga och 
skriftliga referat af valda stycken ur läseboken under lärarens ledning jemte några öfversättningar 
från tyskan. Läsning af Fänrik Ståls sägner, v. Adj. Dunér.

Tyska, 7 t.: 1) Grammatik: formläran utförligare genomgången ocb repeterad. 2) Ex
plikation: styckena 1—22 i Moréns läsebok, delvis extempore. 3) Komposition: skriftlig och 
muntlig öfversättning af extemporalierna i Calwagens elementarbok, 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, 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. Adlere.

Klassen 3 b. (Klassföreståndare: v. Adjunkten Törnstrand).
Kristendom, 3 t.: Lika med 3 a. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 6 t.: Lika med 3a. v. Adj. Törnstrand.



Örebro läroverk. 7

Tyska, 1 t.: Lika med 3 a. v. Adj. Törnstrand.
Matematik, 5 t.: Lika med 3 a. v. Adj. O. Hellbom.
Naturlära, 2 t.: Lika med 3a. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi, 5 t.: Lika med 3a. v. Adj. Törnstrand.

Realklassen 4. (Klassföreståndare: v. Adjunkten O. Ilellbomj.

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. 
Läsning af Elgskyttarne och valda stycken ur Läsebok för folkskolan med öfning att muntligt 
återgifva det lästa. Uppläsning ur minnet af valda skaldestycken. Rättskrifnings- och interpnnk- 
tionsöfningar i förening med satsanalys. Öfversättningar från tyskan eller återgifvande af upplästa 
berättelser under h. t. 6, under v. t. 7. Adj. Åhlén.

Tyska, 4 t.: 1) Grammatik: formläran repeterad samt det vigtigaste af syntaxen. 2) 
Explikation: styckena 24—35 i Moréns läsebok utom 31:sta stycket (43 sid.). 3) Kompo
sition: skriftliga och muntliga öfningar på lärorummet ur Calwagens öfversättningsöfningar; te
mata under h. t. C, under v. t. 7. Adj. Helleday.

Engelska, 7 t.: Mathesii elementarbok och motsvarande delar af grammatiken. Adj. Helleday.
Matematik, to t : Geometri: Euklides I: 1—G, 8—48; IT: 1—7, 9—14. Repetition af 

aritmetik. Algebra: de enkla räknesätten med hela tal samt läran om bråk påbörjad, v. Adj. 
O. Hellbom.

Natnrlära, 2 t.: Det vigtigaste af lärobokens 5:te och 6:te afdelningar. Undersökning 
och bestämning af 50 lefvande och pressade växter. De ryggradslösa djuren. Exkursioner. Adj. 
Elmqvist.

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

Lalinklassen 4 a. (Klassföreståndare: Adjunkten Ihre).

Kristendom, 2 t.: Lika med R. 4. Adj Ljungberg.
Modersmålet, 4 t.: Lika med R. 4. Adj. Ihre.
Latin, 8 t.: Bocthii 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 vigtigastc af syntaxen. 2) Ex

plikation: 36 sidor ur Moréns läsebok. 3) Komposition: extemporalier ur Calwagens öfver
sättningsöfningar; temata under h. t. 6. under v. t. 7. Adj. Hedenskog och v. Adj. Dunér.

Matematik, 5 t.: Lika med R. 4. v. Adj. O. Hellbom.
Naturlära, 2 t.: Lika med R. 4. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi, 5 t.: Lika med R. 4. Adj. Lund.
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Latinklassen 4b. (Klassföreståndare: Adjunkten Sundblad).
Kristendom, 2 t.: Lika med 11. 4. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 4 t.: Lika med 11. 4. Adj. Sundblad.
Latin, 8 t.: Lika med L. 4 a. Adj. Sundblad.
Tyska, 4 t : 1) Grammatik: formläran repeterad samt det vigtigaste af syntaxen. 2) Ex

plikation: styckena 24—37 ur Moréns läsebok (50 sid.). 3) Komposition: extemporalier 
ur Calwagens öfversättningsöfningar; temata under b. t. G, under v. t. 7. Adj. Sundblad.

Matematik, 5 t.: Lika med R. 4. v. Adj. O. Hellbom.
Naturlära, 2 t.: Lika med R. 4. Adj. Elmqvist.
Historia och Geografi, 5 t.: Lika med R. 4. Adj. Lund.

Realklassen 5. (Klassföreståndare: Adjunkten llelleday).
Kristendom, 2 t.: Ofversigt af bibelns böcker, läsning af texter såsom i 4:de klassen. 

Mathei evangelium kap. 13—28. Katekisation öfver de trenne senare hufvudstyckcna och repeti
tion af de föregående. Adj. Ljungberg.

Modersmålet, 3 t.: Repetition af grammatiken och i sammanhang dermed satslösnings- och 
satsbildningsöfningar. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar. Läsning af Gunnlög Ormtungas 
och Fritiofs saga samt Nadeschda rned redogörelse för innehållet af lämpliga sånger samt en kort 
ofversigt af versläran. Uppsatser efter lärarens anvisning (hufvudsakligen återgifvande af en på 
lärorummet framstäld berättelse) och fria öfversättningar från tyskan h. t. 6, v. t. 7. Adj. Linder.

Tyska, 3 t.: 1) Grammatik: formläran delvis repeterad, syntaxen fullständigare genom
gången. 2) Explikation: styckena 34, 35, 37, 40 samt 2 akter af »Der Neffe als Onkel» i 
Moréns läsebok (55 sid.). 3) Komposition: skriftliga och muntliga öfningar på lärorummet ur 
Calwagens öfversättningsöfningar; temata under h. t. G, under v. t. 7. Adj. llelleday.

Franska, 3 t.: Det vigtigaste af formläran till de oregelbundna verben jemte valda stycken 
i Ploetz’ Metodiska läsebok till sid. G2. Adj. llelleday.

Engelska, 7 t.: 1) Grammatik: det vigtigaste af syntaxen, formläran delvis repeterad.
2) Explikation: 50 sidor ur Moréns läsebok samt extempore 15 sidor af »Tales of a Grand
father». 3) Komposition: skriftliga och muntliga öfningar på lärorummet ur Herléns Elemen
tarbok. Adj. Helleday

Matematik, 5 t.: Algebra: läran om bråk afslutad, cqvationer af första graden med en 
obekant jemte lättare problem. Kort repetition af förut genomgångna kurser i planimetri och 
stereometri. Euklides: III och IV jemte repetition af II. Adj. Ihre.

Naturlära, 2 t.: Läran om jorden och de öfriga himlakropparnc. 50 växter, dels lefvande, 
dels pressade, undersökta. Djurläran delvis repeterad. Exkursioner. Adj. Elmqvist.

Ilistoria och Geografi, 4 t.: Historia, 3 t.: i allmänna historien nyare tiden; i Sveriges 
historia medeltiden. Geografi, 1 t.: Asien, Afrika och Amerika. Adj. Lund.

Latinklassen 5. (Klassföreståndare: Adjunkten Vallström).
Kristendom, 2 t.: Lika med R. 5. Adj. Ljungberg.
Modersmålet, 3 t.: Repetition af grammatiken och i sammanhang dermed satslösnings- och 
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satsbildningsöfningar. Rättskrifnings- och interpunktionsöfningar. Läsning' af Fritiofs saga med O O C? x O C7 O
redogörelse för innehållet af lämpliga sånger samt en kort öfversigt af versläran. Öfning i dispo
sition af lättare ämnen. Uppsatser efter lärarens anvisning och öfversättningar från tyskan h. t. 6, 
v. t. 7. v. Adj. Törnstrand.

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 och Cirnon. Extemporerade öfversättningar efter Boethius (styckena 
37—51) och Törnebladh samt profskrifningar på lärorummet, 2 under hvardera terminen. Adj. 
II edenskog.

Tyska, 3 t.: Grammatiken afslutad och repeterad. Extemporalier efter Calwagen. Moréns 
läsebok, sid. 65—101. 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. 59 i Ploetz’ Metodiska läsebok. Skrifning på lärorummet. Adj. Vallström.

Matematik, 5 t.: Algebra: läran om bråk afslutad, eqvationer af första graden med en 
obekant jemte lättare problem. Kort repetition af förut genomgångna kurser i planimetri och 
stereometri. Geometri: Euklides III och IV jemte repetition af I och II; lämpliga problem, 
v. Adj. O. Hellbom.

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

Repetition af hela Sveriges historia efter Odhners mindre lärobok. Geografi, 1 t.: repetition af 
Europa: v. Adj. Törnstrand.

Realklassen 6: 1. (Klassföreståndare: Adjunkten Lund).
Kristendom, 2 t.: Gamla och medeltidens kyrkohistoria. Ebreerbrefvet. v. Lekt. Wendell.
Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: från början till frihetstiden jenrtc läsning af 

en del dithörande literatur. Verslära och nödiga upplysningar om diktarterna. Lekt. Jacobsson. 
Norsk literatur: Björnsons Fortællinger. Talöfningar (föredrag öfver sjelfvalda ämnen) en timme 
hvarannan vecka. Uppsatser och öfversättningar h. t. 6, v. t. 7. Lekt. Adlerz.

Tyska, 2 t.: Formläran och syntaxen repeterade. Öfversättning, delvis ex tempore, af 
Schillers Der Neffe als Onkel samt Hauffs Lichtenstein, 70 sidor. Ett hemtema hvarannan 
vecka. Adj. Elmqvist.

Engelska, 3 t.: 1) Grammatik: syntaxen utförligare genomgången. 2) Explikation: 
Washington Irving, The Alhambra, 32 sidor; extemporalier. 3) Komposition: skriföfningar på 
lärorummet; ett hemtema hvarje månad, 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. Vallström.

Matematik, 7 t.: Algebra: läran om negativa qvantiteter, digniteter, proportionslära, qva- 
dratrötter, imaginära och komplexa qvantiteter, eqvationer af första graden med en obekant jemte 
de flesta af problemen 1 —109 ur tredje upplagan af Lindmans problemsamling, början af eqva
tioner af andra graden med en obekant jemte problem. Geometri: repetition af Euklides III och 

2
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IV jemte lättare öfningssatser ur Todhunter. Skriftliga öfningar eti gång i månaden, 7 i hemmen 
och 1 vid läroverket. Adj. Gellerstedt.

Naturalhistoria, 1 t.: De vigtigaste familjerna bland dikotyledonerna med undersökning af 
lefvande växter eller herbariiexemplar. Växtinsamling. Adj. Elmqvist.

Fysik, 3 t.: Inledning, statik, värmelära och magnetism. 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 Geograf,, 3 t.: Historia, 2 t.: i allmänna historien nyare tiden till spanska 

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

Latinklassen 6: 1. (Klassföreståndare,: Adjunkten Hedenskog').

Kristendom, 2 t.: Lika med R. 6: i. v. Lekt. Wendell.
Modersmålet, 2 t.: Svensk literat.urhistoria: från början till frihetstiden jemte läsning af 

en del dithörande literatur. Dansk literatur: Holbergs Erasmus Montanus. Verslära och nödiga 
upplysningar om diktarterna. Lekt. Jacobsson. Ofningar i disposition af lättare ämnen. Tal- 
öfningar (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 bello gallico, l:sta boken samt 12 kap. af den 2:dra. 
Ovidii Metamorfoser: Quattuor ætates, Lycaon, Phaethon 210 vers, Pyramus och Thisbe samt 
Philemon ocli Baucis. 3) Komposition: extemporalier samt 12 tema under h. t. och 14 under 
v. t. Adj. Hedenskog (6 t.) och Lekt. Lyth (2 t.).

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

Tyska, 1 t.: 1) Explikation: Extemporerad öfversättning af Schillers Der Neffe als Onkel
samt Hauffs Lichtenstein, 70 sidor. 2) Komposition: profskrifningar. Adj. Elmqvist.

Franska, 4 t.: Formläran afslntad och repeterad. Muntlig och skriftlig öfversättning ur 
Ploetz’ Metodiska läsebok. Adj. Fallström.

Engelska, (linien B), 4 t.: 1) Grammatik: Uttal och formlära. 2) Explikation: Ma- 
thesii Elementarbok samt «The. Alhambra« 22 sid. 3) Komposition: muntliga och skriftliga 
ofningar på lärorummet. v. Adj. Lönnqvist.

Matematik, 3 t. och linien B. dessutom 1 t.: Algebra: läran om negativa qvantiteter, dig- 
niteter, proportionsläran, eqvationer af första graden jemte 60 problem. Geometri: repetition af 
Euklides III ooh IV jemte några lättare öfningssatser. Linien B dessutom 50 problem ur Ceder- 
bloms och 50 å 80 ur Haglunds problemsamlingar. Adj. Ihre.

Naturalhistoria, 1 t.: Botanik: De vigtigaste familjerna bland dikotyledonerna med under
sökning af lefvande växter eller herbariiexemplar. Växtinsamling. Lekt. Adlerz.

Fysik, 1 t.: Inledning och vätskors egenskaper jemte en del af gasformiga kroppars egen
skaper till och med Mariotteska lagen. Adj. Elmqvist.
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Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien gamla tiden; i Sveriges historia 
från början af nyare tiden till Kristina. Geografi: grunddragen af gamla tidens geografi. Adj. Lund.

Realklassen 6: 2. (Klassföreståndare: Lektor Jacobsson).

Kristendom, 2 t.: Nyare tidens kyrkohistoria. Johannes’ ev. v. Lekt. Wendell.
Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: frihetstiden och gustavianska tiden jemte läs

ning af en del dithörande literatur. Norsk literatur: Ibsens Kongsemnerne. Nödiga upplysningar 
om vers och diktarter. Dispositionsöfningar. Lekt. Jacobsson. Uppsatser och öfversättningar 
under h. t. 7, v. t. 8. Adj. Lund.

Tyska, 2 t : Lessings Minna von Barnhelm samt Hauffs Lichtenstein, 110 sidor, delvis 
extempore. Ett hemtema hvaranuan vecka. Adj. Elmqvist.

Franska, 4 t.: Berndison, Varietés littéraires, 40 sidor. Syntax efter Oide till och med 
infinitiven. Formläran repeterad. Skriföfningar på lärorummet ur Ploetz’ Metodiska läsebok. 
Adj. Vallström.

Engelska, 3' t.: 1) Grammatik: formläran och syntaxen repeterad. 2) Explikation:
«The Alhambra« 40 sid. samt extempore «Tales of a Grandfather«. 3) Komposition: skriföf- 
niugar på lärorummet efter Herlén; ett hemtema hvarje månad, v. Adj. Lönnqvist.

Matematik, 7 t.: Algebra: läran om kubikrötter och högre rötter, potenser, logaritmer, af- 
slutande af eqvationer af andra graden med eu obekant jemte problem, eqvationssystem af första 
och högre grad jemte problem, exponeiitialeqvatiouer, aritmetiska och geometriska progressioner. 
Geometri: Euklides VI jemte repetition af proportionsläran. Skriftliga öfningar en gång i måna
den, 7 i hemmen och 1 vid läroverket. Adj. Gellerstedt.

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

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

riment jemte kort öfversigt af de vigtigaste dertill hörande mineral och bergarter. Blåsrörslabora- 
tioner. Lekt. Adlerz.

Historia och Geografi,, 3 t.: Historia, 2 t.: i allmänna historien nyare tiden från oeh 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.

Latiuklasseu K: 2. (Klassföreståndare: Adjunkten Elmqvist).

Kristendom, 2 t.: Dogmatik § 1—29; Johannes’ ev. 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 
h. t. 6, v. t. 7. Lekt. Bellinder.

Latin, 8 t.: 1) Grammatik: syntax i det närmaste hela läran om verbet. 2) Explika
tion: Livius, l:sta boken, kap. 1—25; Cicero, De seneetute, 15 kapitel; Virgilii Aeneid, l:sta 
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boken. 3) Komposition: extern porerade öfningar en timme i veckan; tema b. t. 12, v. t. 14, 
deraf 2 proftema under läseåret. Adj. Hedenskoy.

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

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

Franska, 4 t.: 1) Grammatik: formläran repeterad; syntaxen till imperativen. 2) Ex
plikation: Berndtson, Varietés littéraires, valda stycken. 3) Komposition: öfningar på läro- 
rummet hvarje vecka. Lekt. Widholm.

Engelska (linien B), 4 t.: 1) Grammatik: syntaxen genomgången. 2) Explikation: 
»Tales of a Grandfather» från sid. 25 till bokens slut. 3) Komposition: muntliga och skriftliga 
öfningar på lärorummet. 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 Hesta problemen 
47—109 ur tredje upplagan af Lindmans problemsamling. Geometri: Euklides 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.

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

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

från början af Kristinas regering till Adolf Fredriks. Geografi: repetition af den skandinaviska 
Norden. Lekt. Bellinder.

Realklassen 7: 1. i Klassföreståndare: v. Lektor Wendell.
Kristendom, 2 t.: Dogmatik g 1—34. Ebrcerbrefvet. v. Lekt. Wendell.
Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: tiden från 1809 till 1830 jemte läsning af en 

del dithörande literatur. Dansk literatur: delar af Oehlenschlägers Aladdin. Läsningar af afhand
lingar. Dispositionslära. Talöfningar. Nödiga delar af versläran och läran om diktarterna: 
Lekt. Jacobsson. Uppsatser under h. t. 7, v. t. 8. Adj. Lund.

Franska, 5 t.: Voltaire, Charles XII pag. 24—100. Oldes lärobok afslutad och repeterad. 
Extemporalier ur Philps skriföfningar. Ett hemtema hvarannan vecka. Adj. Vallström.

Engelska, 3 t.: 1) Grammatik: repetition af formlära och syntax. 2) Explikation: 
»History of England» 35 sid. samt valda stycken ur »The Sketch Book», Ivanhoe 39 sidor. 3) 
Komposition: skriftlig och muntlig öfversättning af studentskripta. Ett hemtema i månaden, 
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.
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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. Blåsrörslaborationer. Lekt. Adlers.

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 
närvarande tid. Geografi, 1 t.: utförligare beskrifniug af Syd-Europa samt vissa delar af de främ
mande verldsdelarne. Lekt. Bellinder.

Filosofisk Propedeutik, 1 t.:. Logiken. Lekt. Jacobsson.

Latinklassen 7:1. (Klassföreståndare: Lektor Lyth.

Kristendom, 2 t.: Nyare tidens kyrkohistoria. Dogmatiken afslutad. Ebreerbrefvet. v. 
Lekt. Wendell.

Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: tiden från 1809 till 1830 jemte läsning af 
en del dithörande literatur. Dansk literatur: delar af Oehlenschlägers Aladdin. Läsningar af af- 
handliugar. Dispositionslära. Talöfningar. Nödiga delar af versläran och läran om diktarterna. 
Uppsatser h. t. 4, v. t. 4. Lekt. Jacobsson.

Latin, 8 t: 1) Explikation: Livius, Lsta boken kap. 25—2:dra boken kap. 15. Vir- 
gilius, Lsta boken v. 667 till och med 2:dra boken. 2) Grammatik: i syntaxen tempusföljden, 
oratio obliqua, frågesatser samt tillägg till kasusläran, § 320—356. Extemporerad öfversättning 
från svenska till latin. 3) Komposition: 12 tema under h. t., 14 under v. t. Lekt. Lyth.

Grekiska, 6 t.: 1) Grammatik: från adjektivens syntax till syntaxens slut. 2) Expli
kation: Xenophon, Lsta boken kap. 9 och 10 samt 2:dra boken kap. 6—4:de boken. Homeros 
Odysseia, rapsodierna 1 och 2. Lekt. Bogren och lekt. Jacobsson.

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

Engelska, (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: Ma- 
thesii elementarbok och Morens läsebok Lsta afdelningen. v. Adj. Lönngvist.

Matematik, 3 t. och linien B. dessutom 1 t.: Algebra: eqvationer af andra graden med en 
obekant jemte diskussion och tillämpning på eqvationer, i hvilka den obekante förekommer under 
qvadratrotmärken, samt motsvarande delar ur exempelsamlingen. Geometri: Euklides VI samt 
repetition af I med öfningssatser. Linien B har dessutom genomgått läran om potenser och loga
ritmer. Rektor Phragmén.
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Fysik, 2 t.: Optiken och värmeläran. v. Adj. Dunér.
Historia och Geografi,, 3 t.: Historia: i allmänna historien nyare tiden; i Sveriges historia 

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

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

Realklassen 7: 2. (Klassföreståndare: Lektor Adlerz).

Kristendom, 2 t.: Repetition af kyrkohistorien och dogmatiken, v. Lekt. Wendell.
Modersmålet, 2 t.: Svensk literaturhistoria: öfversigtlig repetition. Läsning af afhandlingar. 

Uispositionslära och öfningar. Uppsatser h. t. 7, v. t. 6, hvaraf 5 äro författade under uppsigt 
pil 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 XII, böckerna III och IV. 3) 
Komposition: ett hemtema hvarannan vecka; muntliga extemporerade öfningar. Lekt. Widholm.

Engelska, 3 t.: 1) Grammatik: repetition af formlära och syntax. 2) Explikation: 
»Ivanhoe» 50 sidor samt extempore «Tales of a Grandfather». 3) Komposition: muntlig och 
skriftlig öfversättning af större delen af studentskripta; ett hemtema i månaden, v. Adj. Lönngvist.

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

Naturalhistoria, 1 t.: Repetition af växtrikets vigtigaste familjer. Repetition af menuisko- 
kroppens byggnad och ryggradsdjuren. 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 kort öfversigt af de geologiska perioderna. Blåsrörslaborationer under höstter
minen. 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.

Latiiiklassen 7: 2. (Klasföreståndare: Lektor Bellinder').

Kristendom, 2 t.: Lika med R. 7: 2. 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. 3, 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. Ifyllt.
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Grekiska, 6 t.: 1) Grammatik i förening med läsning af författarne. 2) Explikation:
Xenophons Anabasis, böckerna III och IV samt kursiv repetition af böckerna I—IV; Homeros 
Odysseia, rapsodierna 1—3. Lekt. Bogren.

Franska, 3 t. och linien B dessutom It: 1) Grammatik: syntaxen utförligt repeterad 
jemte tillägg och förklaringar. 2) Explikation: Victor Hugo, Hernani till akt V; Charles XII, 
böckerna II, III och IV. 3) Komposition; ett hemtema hvarannan vecka; linien B dessutom 
muntliga ofningar. 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, 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 II—VI med öfnings- 
satser. Linien B har dessutom genomgått en kort kurs i logaritmer, serier och trigonometri. 
Rektor Phragmén.

Fysik, 2 t.: Värmeläran samt repetition af hela kursen, 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 Propedeutik, 1 t.: Antropologien och repetition af logiken. Lekt. Jacobsson.

5. Under läseåret har följande ombyte af läroböcker egt rum:
Almqvist och Nordenstam, Kemiska försök i R. 6: i i st. f. muntliga meddelanden af läraren.

6. Und er visning en i välshnfning.
Undervisningen har ledts af ritläraren K. O. Lindblom.

a) Öfning sti der:
Klass 1 a. T. 8—9. ■ Klass 2 b. 0. 1—2.

» 1 b. 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;

» 2 stor och halfstor stil utan gradnät;
» 3 halfstor, mindre och små stil.

Den Påhlmanska metoden har blifvit följd som undervisningsmateriel.
Några af de mera försigkomna lärjungarne i 3:dje klassen hafva under vårterminen tillåtits 

öfva rundskrift., hvarvid Soenncekens mönsterstilar blifvit använda som undervisningsmateriel.
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7. Undervisningen i teckning och konstruktionsritning.
Undervisningen har ledis af ritläraren K. O. Lindblom.

a) Ufningstider för frihandsteckning:
Klass 1 a. 0. 7—9. Klass R. 6: 1. Th. 12—2.

» 1 b. M. 12—2. » L. 6: 1 B. Th. 12—2.
» 2 a. L. 11 — 12. » R. 6: 2. L. 8—10.

2 b. T. 1—2. » L. 6: 2 B. F. 7—9.
» 3 a. T. 12—1. » R. 7: 1. M. 8—10.
)) 3 b. F. 11 — 12. « L. 7: 1 B. M. 8—10.

R. 4 a. M. 7—8 och L. 7—8. » R. 7: 2. F. 12—2.
» R. 5. L. 12-2. » L. 7: 2 B. F. 12—2.

Frivilliga M. 4—5, F. 11--12.
Kör konstruktionsritning :

Klass R. 4. M. 4—5. Klass R. G: 2. M. 7—8.
» R. 5. T. 7—8. » R. 7: 1. Th. 7—8.
» R. 6: 1. F. 7—8. » R. 7: 2. L. 1 — 2.

Frivilliga M. 4—5, F. 11--12.
Under vårterminen har den ändring i tiderna införts, att klass L. 7: 2 undervisats i fri

handsteckning T. 12—2 och klass R. 6: 1 i konstruktionsritning T. 7—8.
b) Kurser.

I frihandsteckning:
Klass 1. Bunden teckning af såväl rät- som krokliniga räckor, ytmönster och enkla ornamentala 

figurer å rutadt och punkteradt papper samt Stuhlmanns väggtaflor å fritt papper.
» 2. Teckning å fritt papper efter Stuhlmanns och Sjöströms väggtaflor.
» 3. Sjöströms väggtaflor och Stuhlmanns konturgipser.
» 4. Stuhlmanns konturgipser och klots i front.
» 5. Klotsar i front och för hörn. Skugg-gipser.
» G; i. Tillämpningsmodeller, dresdenergipserna ser. I och II.
» 6: 2. Dresdenergipserna II och III, ansigtsdetaljer efter gips.
» 7: 1. Dresdenergipserna, profilansigten i relief efter imiterade gipsplattor.
» 7: 2. Ansigtsmasker efter gips. Naturföremål.

Undervisningsmateriel: den Stuhlmannska metoden, tillökad med 2 serier imiterade gips- 
profil-reliefer, afbildningar efter »antiken« af Monrocq fres.

I konstruktionsritning:
Klass 4. Be.skrifvande geometri: vinklar och vinkelkonstruktioner, cirkeln med tange-

ringar m. m.
» 5. Koniska sektioner och projektionsritning.
» 6: 1—7: 2. Skärningar och skuggkonstruktioner, ytors utbredning, perspektiv med tillämp

ning på naturliga föremål.
Undervisningsmateriel: William Kleins geometriska konstruktionslära, Aug. Pasch' större läro

bok med planscher och klotsar samt naturföremål. Henriques perspektivlära.
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8.
a) Öfningstider.

I musikens teori och sång: Första

Undervisningen i säng och instrumentalmusik.

I instrumentalmusik

Andra 
Tredje 
Fjerde 
Måndagar 
Tisdagar 
Torsdagar 
Fredagar

sångklassen
»

(ur klass

b) Kurser.

Första 
Andra 

samt sånger
Tredje

sångklassen: 
sångklassen: 
ur »Från när 
sångklassen:

» 
kl.

(ur
(ur
(nr

3 — 5
3 — 5
3—5
3—4 s o

e.
»
m.

1—4)
1-G)
1-6)
1-7)

Onsd. och Lörd. kl. 3,!5 —4
4 —-4,15
4, 4 S — 5,3 0

e. m.

T sång: 
Öfningar i notläsning, tonträffning m. m. samt koralsång.
Skal-, tonträffnings- och taktöfningar 
och fjerran» af Roselli.
Skal-, tonträffnings- och taktöfningar

efter Nordbloms sånglära, koraler

en och tvåstämmig sång efter »Från när och fjerran» af Roselli
efter Nordbloms sånglära, koraler, 
samt harmonilärans första grunder.

Fjerde sångklassen: Öfning i blandad körsång, hvarvid har användts »Från när och fjerran» 
af Roselli. Derjcmte har öfvats qvartetter för mansröster ur »Gammalt och Nytt» af G. J. Lewerth.

/ musik:
Vid undervisning i instrumentalmusik hafva följande läroböcker varit begagnade:
För violin: Hennings violinskola, l:sta, 2:dra och 3:dje delen samt Keysers etuder.

» piano: Aloys Hennes pianoskola.
» orgel: Orgelskola, antagen vid Kungl. Musik. Akademiens Konservatorium, samt koraler.
» blåsinstrument: A. Erikssons skola för messingsinstrument, Fürstenaus flöjtskola och 

Baermans klarinettskola.
Dessutom hafva inöfvats stycken för piano och violin, preludier af Rink, André, Mankell, 

Lund och Theile, musik för stråkorkester samt ouverturer, marscher och potponrier m. m. för 
fjortonstämmig musik, bestående af messings- och träinstrument.

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

1. Lärjungames antal och fördelning.

Antal 
lärjungar

Fördelning i gymnastik- 
afdelningar.

Fördelning 
i exercisafdel- 

n i n ga r.
Fördelning i fäkt- 

afdclningar.

Liiscterminer.

15 är eller 
derutöfver.

under 15 är.
lista 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.

lista afdeln. 
kl. 

7: 2.

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

3:dje afdeln. 
kl. 6: 2 o. 

G
: i.

Antal 
lärjn ngar.

IL T. 1886 . .
V. T. 1887 . .

156
208

252
190

74
70

101
96

102
100

49
49

77.
81

36
20

28
27

32
28

40
31

408
398
3
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2. Antal lärjungar, som på grund af nedanstående orsaker ieke deltagit i 
gymnastiköfningarna.

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

s j ll k <1 0 m a r

Sumde KX

Terminer -• : 1' i s = > 3

m
a 

i 
Itagan

a anta lär

och o
CD and< 

org 
d
 rki 
org o Ü— CM CR s V?OQ i cmCM w s G? 3

O

öfni 
de 

1

let
■jun<

n 2 2.Aldersgrupper. ° "

.■dri 
ane 
ilat 
ane g s.CD

S3 C 3 O

eorga

S»3 cn 33

nga 
ärji ■% c

r ©’ ro; 3 3 Oq fD 3 3l -s i o 5 » UQ 6; 3 re s. = dj

T i 1 CM 7:
re" re-

i Höstterminen 1886. i 
Under 15 år.............1 — 2 3 4 __ 1 5 1 2 22 __ 22 252

i 15 år eller derutöfver | — — 7 J 6 — — c 3 3 2 5 32 — 32 156
Summa ! — 2 10 ! 10 — — 10 4 8 3 7 54 — 54 408

Vårterminen 1887.
Under 15 år............... j —■ 1 2 I 3 —— 4 1 5 1 3 20 _ . 20 190
15 år eller derutöfver | — — 10 ' 4 1 — G 3 3 2 6 35 — 35 208

Summa — 1 12 7 1 — 10 4 8 9 o 9 55 — 55 398

3. Opningstider m. m.

a) Gymnastik: 1) utan redskap och 2) med redskap har öfvats ungefär hnlfva tiden af 
hvnrje lektion. Dock är det gifvet, att ju mera schemat ökas till rörelsernas antal, desto större 
del af lektionstiden komma rörelser med redskap att upptaga.

l.-sta gymnastikafdelningcn har öfvats dagligen..................................... 2—2,40 e. m.
2:dra " » » » ......................................11,so—12 m.
3:dje » » » » ...................................... 9 — 9s» f. m.

(Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Lördagar 10,so—11 f. m.
4:de » /Måndagar......................................................4,so—5 e. m.

(Fredagar........................................................... 4—4,so e. m.
Lsta gymnastikafdeluiugen har varit indelad i 5 troppar, 2:dra och 3:dje 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. Rörelseschemat har varit gruudadt på 
Kungl. Flottans Gymnastikreglemente af Törngren och «Tillägget» till Lingska tabellerna, Rö- 
relsehvarfvens antal har i Lsta afdelningen varit 19 ä 20 och i de öfriga afdelningarna något min
dre. Marschhvarfvet har af Lsta och 2:dra afdelningarna verkstälts ute, då väderleken så medgifvit.

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

c) Vapenöfniny:
1) Gevärsexercis och infanterimanöver: 5:te klassen Onsdagar 4—5 e. m.
2) Bajonett- och florettfäktning: 2:dra fäktafdelningen Tisdagar 4,4»—5,so e. m. och
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Fredagar 5,15—6 e. in., 3;djc fäktafdeln i »gen Tisdagar 1—4,45 e. m. och Freda
gar 4,3 0—5,is e. m.

3) Sabelhuggning och florettfäktning: 1 :sta fäktafdclningen Måndagar och Torsdagar 
5—6 e. in.

Gymnastik- och vapenöfningarna hafva efter läkarebesigtningens verkställande fortgått hela 
läseåret 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 varit ledd af ordinarie läraren, löjtnanten vid Kungl. Nerikes Bcge- 

mente C. L. Eroding, utan biträde.
6) Sedan föregående berättelses afgifvande har materielen i gymnastiksalen ökats med 1 

dubbelbom med stödstolpe å midten. Båglinan har afskurits och delats till 2, och afmatarc hafva 
placerats vid lodstegarna och vid båglinoruas halfva höjd.

B) De utsträckta militäröfningarna under kalenderåret 1886.
Ofningarna hafva omfattat exercis i sluten- och stridsordning samt kompaniöfning ocli mål

skjutning.
a) Dc utsträckta militäröfningarna hafva pågått under v. t. från den 1 Maj till den 2 Juni 

och under h. t. från den 2 September till den 15 Oktober.
b) Ofningarna hafva under v. t. ledts af löjtnant F. Bergqvist, dertill beordrad af chefen 

för Kungl. Nerikes Jlcgemente, enär ordinarie gymnastikläraren då var bunden af tjenstgöring vid 
regementet, och under h. t. af ordinarie läraren.

c) Exercisöfningarna hafva upptagit 6 timmar i veckan för l:sta afdelningcn (kompaniet) 
och 3 timmar för rekrytafdelningen. Målskjutningen har upptagit 6 timmar i veckan.

d) l:sfa afdelningen bestod under v. t. af 94 och under h. t. af 77 lärjungar; rekrytafdel
ningen under v. t. af 16 och under h. t. af 36 lärjungar.

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

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

summa 19 timmar, 
och under tiden för de utsträckta militäröfningarna:

exercis med kompaniet.......................................................... 6 timmar,
» » rekrytafdelningen................................................3 » ,

gymnastik med 3 afdelningar................................................9 » ,
målskjutning................................................................................6 » ,

summa 24 timmar.
Häraf synes, att gymnastiklärarens tjenstgöring ökats under tiden för de utsträckta militäröfningarna 
med 5 timmar i veckan.

f) Ofningarna inspekterades den 11 Oktober af öfverstelöjtnanten i arméen K. S. O. m. m. 
grefve Georg Adlersparre.

g) Under v. t. hafva 2 och under h. t. 4 utmarscher företagits.
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B. Lärarne.

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

llektorn, 11. N. O. d:r L. J. PIIRAGMÉN 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 11. 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 11. 7: 2.

Lektorn, 11. 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 skripta i 6: 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: 3 
och 3 t:r i L. 7: 2................................................................. till samman 20 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i L. 6: 2 och varit föreståndare för L. 7: 2.

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

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 skripta i 7: 1 och 7: 2 och varit föreståndare för L. 7: 1.

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

v. Lektorn, d:r J. G. H. WENDELL har undervisat i kristendom: 3 t:r i 3 a, 2 t:r i R. 6: 1, 2 t:r 
i L. 6: 1, 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 t:r i 
R. 7: 2, 2 t:r i L. 7: 2; i hebreiska: 1 t;e i L. 7: 1...... till samman 20 t:r
samt förrättat gudstjensterna och morgonbönerna och varit föreståndare för R. 7: 1.

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

Adjunkten, d:r K. F. 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, 2 t:r i L. 4 b, 2 t:r i L. 4 a, 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: i...................... till samman 25 t-.r
samt rättat matematiska uppsatserna i R. 6 och R. 7: i.

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 i 1 a; i matematik: 4 t:r i 1 a; i naturlära: 2 t:r i 
1 a; i historia och geografi: 4 t:r ila........................... 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 L. 4a; i matematik: 5 t:r i 
R. 5, 1 t:c i L. 6: 1 B, 3 t:r i L. 6: 1 A och B gemensamt; i fysik: 3 t-.r i R. 6: 1, 
3 t:r i R. 6: 2, 2 t:r i R. 7: 1 och 3 t:r i R. 7: 2...... till samman 24 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i L. 4 a.

Adjunkten A. SANDAHL, tjenstledig. Tjenstförrättande, d:r K. E. TÖRNSTRAND har under
visat i modersmålet: 6 t:r i 3 b, 3 t:r i L. 5; i tyska: 7 t:r i 3 b; i historia och geo
grafi: 5 t:r i 3 b och 4 t:r i L. 5.......................................till samman 25 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i L. 5 och varit föreståndare för 3 b.

Adjunkten, d:r K. F. ELMQVIST har undervisat i tyska: 2 t:r i R. 6: i, 1 t:e i L. 6: 1, 2 t:r 
i R. 6: 2, 1 t:e i Tj. G: 2; i naturlära: 2 t.-r 13 b, 2 t.-r i 3 a, 2 t.-r i R. 4, 2 t:r i 
L. 4 b, 2 t-.r i L. 4 a, 2 t:r i R. 5, 2 t:r i L. 5; i naturalhistoria: 1 t:e i R. 6: r; i 
fysik: 1 t:e i L. 6: 1 och 1 t:e i L. 6: 2 ........................till samman 23 t:r
samt rättat tyska skripta i R. 6: 1 och R. 6: 2, granskat herbarierna i 3, 4 och 5 och 
varit föreståndare för L. 6: 2.

Adjunkten, d:r B. G. F. HELLEDAY har undervisat i tyska: 4 t:r i R. 4, 3 t:r i R. 5; i fran
ska: 3 t:r i R. 5; i engelska: 7 t:r i R. 4 och 7 t:r i R. 5 . . till samman 24 t:r 
samt rättat tyska skripta i R. 4 och R. 5 och varit föreståndare för R. 5.

Adjunkten, filos, kandid. G. A. SUNDBLAD har undervisat i modersmålet: 4 t:r i L. 4 b; i latin: 
8 t:r i L. 4 b, 8 t:r i L. 4 a; i tyska: 4 t:r i L 4b . . . . till samman 24 t:r 
samt rättat tyska skripta i L. 4 b och varit föreståndare för L. 4 b.

Adjunkten, d:r K. A. HEDENSKOG har undervisat i latin: 8 t:r i L. 5, 6 t:r i L. 6: 1, 8 t:r 
i L. G: 2; i tyska: 2 t:r i R. 4 b........................................... till samman 24 t:r
samt rättat latinska skripta i 6: 2 och varit föreståndare för L. 6: 1.

Adjunkten, filos, kandid. J. G. SPANGENBERG, tillförordnad rektor vid Askersunds treklassiga 
läroverk. Tjenstförrättande, filos, licentiaten U. R. DUNER har undervisat i moders
målet: 6 t:r i 3 a; i tyska: 7 t:r i 3 a, 2 t:r i R. 4; 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 skripta i L. 4 a och varit föreståndare för 3 a.
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Adjunkten, d:r A. M. VALLSTRÖM liar undervisat i tyska: 3 (:r i L. 5; i franska: 3 t:r i L. 5,
4 t:r i R. 6: i, 4 t:r i L. 6: i. 4 t:r i R. 6: 2, 5 t:r i R. 7: 1 . . till samman 23 t:r
samt rättat tyska skripta i L. 5 och franska i R. 7: 1 och varit föreståndare för L. 5.

Adjunkten, d:r H. F. LINDER har undervisat i modersmålet: 6 t:r i 2 b, 3 t:r i R. 5; i tyska: 1 t:r i
2 b; i matematik: 5 t:r i 2 b; i historia och geografi: 5 t:r i 2b . till samman 26 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i R. 5 och varit föreståndare för 2 b.

Adjunkten, d:r K. AHLEN liar undervisat i modersmålet: 5 t:r i 1 b, 4 t:r i R. 4; i tyska: 6 t:r 
i 1 b; i matematik: 4 t:r i 1 b; i naturlära: 2 t:r i 1 b; i historia och geografi,: 
4 t:r i 1 b........................... ........................................... till samman 25 t:r
samt rättat svenska uppsatserna i R. 4 och varit föreståndare för 1 b.

Adjunkten, d:r J. G. IL WENDELL, tillförordnad v. lektor. Tjenstförrättande, filos, kandid. S. G. 
LÖNNQVIST har undervisat i engelska: 3 t:r i R. 6; 1, 4 t:r i L. 6: 1 B, 3 t:r i 
R. 6: 2, 4 t:r i L. 6: 2 B, 3 t:r i R. 7: 1, 1 t:e i L. 7: i A, 3 t:r i R. 7: 2 och 2 t:r 
i L. 7: 2 B.................................................................................till samman 23 t:r
samt rättat alla engelska skripta i 6 och 7.

v. Adjunkten, filos, kandid. E. O. F. HELLBOM. har undervisat i matematik: 5 t:r i 3 b, 5 t:r 
i R. 4, 5 t:r i L. 4 b, 5 t:r i L. 4 a och 5 t:r i L. 5 . . . . till samman 25 t:r 
samt rättat svenska uppsatserna i L. 4 b och varit föreståndare för R. 4.

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

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

Läraren i gymnastik, löjtnant K. L. FRÖD1NG har undervisat i gymnastik 13 t:r och i vapeu- 
öfningar 6 t:r................................................. : . . . . till samman 19 t:r.

Vid kalenderårets början inträffade den förändringen inom den ordinarie lärarepersonalen, 
att filos, kandidaten K. F. M. Lindman tillträdde den adjunktsbefattning, hvartill han befullmäk- 
tigats den 3 December 1886.

11. Tjenstledighet har åtnjutits under hela läseåret på grund af sjuklighet af adj. A. San
dahl och musikdirektör K. J. Lewerth samt under vårterminen af adjunkt K. F. M. Lindman 
för att fortsätta sitt vikariat som lektor vid Örebro tekniska skola.

12. Såsom vikarier hafva under läseåret följande lärare varit anstälde:
a.) under hela höstterminen: adjunkten J. G. IL Wendell för ledig lektorsbefattning; d:r K. E. 

Törnstrand för adj. A. Sandahl; filos, licentiaten U. II. Dunér för t. f. rektor J. G. Span
genberg; filos, kandid. N. G. Lönnqvist för v. lektor J. G. H. Wendell; filos, kandid. E. 
O. F. Hellbom för ledig adjunktsbefattning samt fanjunkaren A. W. Johansson för musik
direktör K. J. Lewerth.

b) under hela vårterminen: adjunkten J. G. II. Wendell för ledig lektorsbefattning; d:r K. E. 
Törnstrand för adjunkt A. Sandahl; filos, licentiaten U. R. Dunér för t. f. rektor J. G. 
Spangenberg; filos, kandid. J>. G. Lönnqvist för v. lektor J. G. H. Wendell; filos, kandid. 
E. O. F. Hellbom för adjunkt K. F. M. Lindman samt fanjunkaren A. W. Johansson 
för musikdirektör K. J. Lewerth.
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13. Under läseåret har fllos. kandidaten, civilingeniøren K. F. M. Lindman utnämnts till 
den adjunktsbefattning i matematik, fysik och svenska språket, som i föregående årsberättelse 
uppgafs vara ledig den 1 Maj 1886. På begäran har adjunkten Lindman om sig meddelat föl
jande biografiska notiser.

Kristian Lindman är född den 28 April 1852; fadern lektor. Aflade afgångsexamen i 
Strengnäs 1872 och filosofie kandidatexamen i Upsala 1878. Genomgick derefter Kungl. tekniska 
högskolan i Stockholm och afgick derifrån 1881 efter fullständigt genomgången civilingeniørs kurs. 
V. adjunkt i Örebro h. t. 1881 och i Strengnäs v. t. 1882—v. t. 1884. Assistent vid tekniska 
skolan i Örebro h. t. 1884—v. t. 1886. V. lektor dersammastädes h. t. 1886 och v. t. 1887. 
Befullmäktigad adjunkt i Örebro den 3 Dec. 1886. Har aflagt prof för adjunktsbeställningar i 
matematik, fysik och modersmålet, samt från trycket utgifvit: Elementarlärobok i Stereometri, 
Sthlm 1886.

14. Den 1 Maj 1887 var en lektorsbefattning ledig vid läroverket, hvilken dock skall tills 
vidare uppehållas genom vikarie.
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C. Lärjungarne.

15. De närvarande lärjungarnes antal höstterminen 1880.

La tinlinien

Klasser. Gemensamma 
linien. Reallinien. utan med S u 111 m a.

grekiska.
1.................:............... 53 — — — 53
2..................................... 63 — — — 63
3................................... 53 — — — 53
4.................................... — 28 40 — 68
5................................... — 18 25 — 43
G: 1................................ — 14 18 6 38
6: 2................................ — S 21 9 38
7: 1................................ — 8 6 5 19
7: 2................................ — 8 13 12 33

Summa 169 84 123 32 408

De närvarande lärjungarnes antal vårterminen 1887.•
Latinlinien

Klasser. Gemensamma 
linien. Reallini en. utan med S 11 m m a.

grekiska.
1................................... 55 — — — 55
2................................... 62 — — — 62
3.................................... 53 — — — 53
4.................................... — 28 37 — 65
5.................................... — 17 25 — 42
6: 1................................ — ■ 12 16 6 34
6: 2................................ — 9 21 8 38
7: 1................................ — 7 6 5 18
7: 2................................ — 7 12 12 31

Summa 170 80 117 31 398

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, O i 7: 2;
h) i engelska, men ieke i hebreiska 4 i 7: 1, O i 7: 2;
c) i hebreiska, men ieke. i engelska 1 i 7: 1, O i 7: 2.
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19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militär öfnin g ar undervisade 
lärjungar höstterminen 1886.

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

linier.

Närvarande

lärjungar.

Teckning.

Lärjungar, som 
deltagit

Musik.

Lärjungar, som 
undervisats i

Gymn.“ och 
mil.-öfhingar.

Lärjungar, som 
deltagit i

i obligatorisk 
teckning.

i frivillig 
teckning och 
derjem

te 
i 

obligatorisk.

endast i fri
villig teck

ning.

1 
m

usikens, 
teori och säng.

instrum
ental

m
usik.

gym
u.- och 

vapenöfningar.

utsträckta 
m

il.-öfningar.

1................................
2................................
3................................
K 4..........................
L. »..........................
11. 5..........................
L. »..........................
R. 6: 1......................

L. »......................

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

' L. ».......................

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

L. ».......................

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

L. » .......................

53
63
53
28
40
18
25
14
2Jb................................ 18

[A............. 6
8
[B...............21

30|A............. 9

8 
IB.......... 6

11 . .[A............. 5
8

2 JB...............13
25|A...............12

53
63
53
28

18

14
18

8
21

8
6

8
13

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

! 1 1 
1 1 1 

1

II 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 « 
1 1 1 

1 53
61
53 
24 
38

9
17

7
} 13

} 7

2
} 3

7
1 14

1
3
3
6

3
2

1

1

2

2

3

49
55
47
24
38
16
23
11

20

6

24

6

7

8

20

3
11

20

6

24

6

7

8

20

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

Latinlinien................

169
84

|L. 4 o. 5 . . 65
155 B 6 o. 7. . 58

| A 6 o. 7 . . 32

169
84

58 —
7

167
49

92

4
7

16

151
71

132

31

74

Summa 408 311 - 7 308 27 354 105

20 . Lärjungarne i första klassen hafva i allmänhet för hvarje dag haft hemlexor i 1 å 2 
ämnen, i andra och tredje i 2, i fjerde klassen i 2 å 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 före- 
skrifna niänadslofve.n i hemmen egna åt skriftliga arbeten, och efter lika fördelning af veckans 
arbete på de G hvardagarna tyckas lärjungarna åt hemarbetena egna i första klassen ej fullt 1

4
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timme, i andra 1 i tredje 1 4- å 2, i K. 4 2|, i L. 4 3j, iE. 5 2}, i L. 5 3 i R. 
6: i 4, i L. 6: i B och A4, i R. 6: i 3, i L. 6: s B och i A 4, i R. 7: i 4, i L. 7: i 
B och A 4 it 4 -j. Bör afgångsafdelningarna kunna inga sådana siffror angifvas.

21 a. Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarne vid Örebro 
högre allmänna läroverk vårterminen 188ß.

Sjuke personer.

Å r s t i <1.
Summa.

Anmärk
ningar.

Januari. Februari. Mars. April. Maj.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.
1__________

Under 15 år............. 6 — 12 — 20 — 5 — 4 — 47 —
15 år eller derutöfver 7 — 21 — 17 — 2 — 5 — 52 —

Summa 13 — 33 ' — 37 — 7 — 9 — 99 —

Sjukdomar:
Vattenkoppor............. _ _ ._ . _ _ . 1 1
Ögonsjukdom............. 1 — 2 — 2 — — — — — 5 —
Öronsjukdom............. — — 2 — 1 — — — — — 3 —
Strupkatarr................ — — 3 — 1 — — — — — 4 —
Luftrörskatarr............. — — 8 — 16 — — — 1 — 25 —
Halsfluss................... 4 — 5 — 8 — 2 — 2 — 21 —
Magkatarr................ 2 — 2 ■— 6 — 1 — — — 11 —
Diarrhö...................... —• — — — 1 — — — 1 — 2 —
Blindtarmsinflammation — — — — 1 — — — — — 1 —
Kolik.......................... —. — 1 — — — — — — — 1 —
Rheumatism................ — — 1 — — — 1 — — 2 —
Hudsjukdom............. 1 — — — — — — — — — 1 —
Div. smärre åkommor 2 — 6 — — — — — 1 — 9 —
Yttre åkommor .... 3 — 3 — 1 — 2 — 4 — 13 —

Summa 13 — 33 - 37 - 7 — 9 — 99 —
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21 b. Tabellarisk uppgift från Örebro högre allmäntia läroverk öfver lärjmigarnes 
kroppsbyggnad och allmänna helsotillstånd samt öfver antalet närsynta vårterminen 1886.

Klass.

A
ntalet lärjungar.

M
edelålder.

Kroppsbyggnad. Allmänt hel- 
sotillstånd.

Lidande af bleksot 
och blodbrist.

O
fta besvärad af 
hufvndvärk.

O
fta besvärad af 

I 
näsblod.

A
ndra åkom

m
er, som 

kunna anses 
bero 

på 
skolans inflytelse.

Närsynthets- 
grad.

Sum
m

a 
närsynta.

Procent närsynta.

C o

M
edelm

åttig.

cn
qq

G
odt.

M
indre godt.

U
nder 3 D

.

3—
G D

.

G
 9

7: 2 . . . 26 19,7 23 3 — 18 8 5 5 2 — 8 4 — 12 46,i
7: 1 . . . 33 1 8,9 28 5 — 27 6 3 2 — — 8 3 — 11 33,3
6: 2 . . . 29 17,7 25 3 1 19 10 9 7 2 — 4 — 1 5 17,2
6: 1 . . . 39 16,2 32 6 1 30 9 7 6 2 — 6 1 — 7 17,9

5 ... 46 15,7 40 5 1 38 8 11 8 3 — 8 3 — 11 23,9
4 ... 60 14,8 54 3 3 47 13 10 12 3 — 7 3 1 11 18,3
3 . . . 66 13,5 51 13 2 58 8 11 11 2 — 1 1 — 2 3,o
2 ... 41 12,6 34 4 3 35 6 9 7 3 — 1 — — 1 2,4
1 ... 59 11,7 49 7 3 47 12 10 9 — — 2 — — 2 3,3

Summa 399 15 336 49 14 319 80 75 67 17 - 45 15 2 62 15,5

Af skolkatalogens 400 lärjungar äro tvenne icke upptagna i ofvanstående tabell af den orsak, 
att den ene under terminen beröfvat sig lifvet, och att den andre, ehuru anmäld, icke infunnit sig 
vid läroverket; deremot är i tabellen införd en lärjunge, som icke upptagits i katalogen, enär han 
först efter densammas tryckning ankommit till läroverket.
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21 c. Tabellarisk uppgift å antalet sjuke och sjukdomar bland lärjungarne vid Örebro 
högre allmänna läroverk under höstterminen 1886.

Sjuke personer.

Å r 8 t i d.
Summa.

Anmärk
ningar.

September. Oktober. November. December.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

I 
Insjuknade.

1 
D

öde.

Under 15 år............. 8 — 14 — 13 — 8 1 43 1
15 år eller derutöfver 3 — 4 — 13 — 4 — 23 —

Sinn ra a 11 — 18 — 26 — 12 1 66 1

Sjukdomar:
Skarlakansfeber .... 1 1
Tyfoidfeber................ — — — — — — 2 1 2 1
Difterit...................... — — 1 — — — — — 1 —
Ögonsjukdom............. 1 — — — 1 — — — 2 —
Oronsjukdom............. 1 — — — — — — — 1 —
Luftrörskatarr............. 1 — 2 — ■ 2 — — — 5 —
Lunginflammation . . . — — — — — - — 1 — 1 —
Blödning i luftrören . 1 — — — — — — —• 1 —
Halslluss................... 2 — 2 — 11 — 1 — 16 —.
Magkatarr................... 1 — 2 — 2 — 1 — 6 —
Gulsot....................... — — 1 — — — — — 1 —
Rheumatism............. — — — — 3 — 1 — 4 —
Ledvrickning............. — — — — 1 — — — 1 —
Ledvridning................ — — 1 — — — — — 1 —
Benbrott................... — — 1 — — — — — 1 —
Hudsjukdomar .... — — 2 — 1 — 3 — 6 —
Yttre åkommor .... 4 6 — 4 — 3 — 17 —

Summa 11 — 18 - 26 — 12 1 67 1
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21 d. Tabellarisk uppgift från Örebro högre allmänna läroverk öfver lärjungarnes 
kroppsbyggnad och allmänna helsotillstånd samt öfver antalet närsynta höstterminen 1886.

H. Eckman.

3 Kroppsbyggnad. Allmänt 
helsotillstånd. S- 5

O
fta 
hi

O
fta

A
ndra 

kunna 
skola

Klass.

et lärjungar.

ra
rago
ra*

1 
G

od.

M
edelm

åttig.

Svag.

G
odt.

______

M
indre godt.

de af bleksot 
blodbrist.

besvärad af 
ifvudvärk.

besvärad af 
näsblod.

åkom
m

or, som
 

anses 
bero på 

m
s inflytelse.

7: 2 . . . 33 19 29 4 — 31 2 4 4 — —

7: i . . . 19 17,4 18 1 — 16 3 5 5 — —

6: 2 . . . 38 16,2 32 5 1 33 5 10 5 1 —

6: 1 ... 38 15,6 31 6 1 30 8 8 8 1 —

5 . . . 43 14,6 39 2 2 35 8 9 7 3 —

4 . . . 68 13,4 55 10 3 61 7 13 7 — —

3 . . • 53 12,5 43 6 4 47 6 11 6 2 —

2 . . . 63 11,6 53 6 4 55 8 10 8 2 —

1 ... 53 10,7 33 13 7 42 11 6 8 2 —

Summa 408 14 333 53 22 350 58 76 58 11 -

Skolans läkare uppbär ur materielkassan ett årligt arfvodc af 250 kronor.
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22 a. Antal inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1886.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
r* S Vå rier i) i n n 1886. Höstterminen 1886.

A f (1 e 1 n i n 
och 

linier

ga r
t» »= » ef

Lärjungar, som vid vårterminens 
slut flyttats till afdelningen

Lärjungar, som vid 
början flyttats til

höstterminens 
afdelningene lärj:r 

i 
före flytt

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer.
tä O

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer.

fr. annai

5 5
□ MO 0. 1. 2. 3. 4. eller 

flere.

linie.

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

linie.

1 59 — -- . — — — — — — — — — — — —
0 41 — 34 — 4 — — — — 14 — 3 — —
3 66 — — 30 — 1 — — 4 — 6 —- — •— —
R. 4 . . . . 35 — — 12 1 3 — — — — 6 — — —■ —
L. »....... 25 — — 25 — 1 — — — — 6 —■ — — —
R.
L.

5 . . . . 
».............

24
22 — —

9
14

1 3
5

—
—

— — 7
3

— —
— —

R.
L.
»

ß. , 
» B . .
» A .

7
24

8
—

-— 19
5
2

— 1
2

—

___
— 5

2

—

_

—

- -.
R.
L.

1 T,

« B .
» A . .

7. ,

....
8

12
7
7

14
12

6
14

— —
4

15
5
5
A

—

1
1
1

0

—

—

1 
1 

1 
1 1 1 1 

1 2
6
1
2

— —
—

—

»
R.
L.

» A .
7. ,

» B .

....
—

II 
1 - 4

3
9

—

-Ib —
—

—
1
3
1

— 1
—

—■

)) » A . .... 6 — — 9 3 — — —
Gemensamma linien . 166 — — 64 .— 5 — — 4 — 20 —. 3 — —
Reallinien . .... 87 — —■ 52 2 8 — — — — 20 — 1 — —
Latinlinien . .... 144 — 1 92 — 13 — — — — 28 — — — —

Summa 397 — 1 208 2 26 — — 4 — 68 - 4 — —

Dessutom flyttades vid början af vårterminen 1 från R. 4 till L. 4, 1 från L. 6: 2 A till 
L. 6: 2 B och 1 från L. 6: 2 B till L. 7: 1 B, som tillhört den lågre afdelningen 2 terminer.

Af de vid vårterminens slut flyttade slutade under sommarferierna
af de till 2 flyttade . . ■ ■ 1,
» » » 3 » • • 1,
» » » R. 4 • • 1,
» » » L. 4 » • ■ 1,
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af de till R. 5 flyttade . . 2
» » » L. 5 » • ■ 2,
» » » K. 6: 1 » . . 8,
» » » L. 6: 1 » 1, ofvan förd till B.
» » t) L. 6: 2 B » . . 1.

22 b. Lärjungarnes omsättning vårterminen 1886.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (0

Närvarande lärjungar i afdelningen 
den 1 Februari.

Lärjungar afgängne frän läroverket 
i afdelningen

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

Q
var i afi 
föregåe

Flyttade till af
delningen pä 

grund af beslut

Inskrifne 
under c

från tern 
till 

ocJa

frän och 
i 

till term

under 
i 

m
elk

cz>
c

linier.

einingen frän 
de term

in.

fid föregående 
term

ins slut.

rid vårterm
i

nens början.

i läroverket 
term

inen.

m 
m a.

nens början 
m

ed 31 
luari.

ned 
1 Febr, 

inens slut.

istföljande 
iterm

in.

B
S3

1................................ 60 — — — 60 — 1 2 3
2................................ 41 — — — 41 — — 3 3
3................................ 65 — — 1 66 — — 8 8
R. 4.......................... 34 — 1 — 35 — — 10 10
L. ».......................... 25 — .— — 25 — — 4 4
R. 5.......................... 24 — — — 24 — — 12 12
L. ».......................... 22 — — — 22 — — 4 4
R. G: i ....................... 7 — — — 7 — — — —

L. » B................ 24 — — — 24 — — 2 2
» » A................ 8 — — — 8 . — — — —

R. 6: 2...................... 8 — — — 8 — — — —

L. » B................
» » A................

12
7

— 1 — 13
7

— 1 3 4

R. 7: i......................
L »B................

7
14 __ 1 __

7
15 — 1 1 2

» » A................ 11 — — 1 12 — — — —

R. 7: 2....................... 6 — — — 6 — — 5 5
L. »B................ 14 — — — 14 — — 13 13
» » A................ 6 — — — 6 — — 6 6
Gemensamma linien . 166 — — 1 167 — 1 13 14
Reallinien................ 86 — 1 — 87 — — 27 27
Latinlinien................ 143 — 2 1 146 — 2 33 35

Summa 395 — 3 2 400 — 3 73 76
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Lärjungarnes omsättning höstterminen 1886.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Närvarande 
den

ärj ungar i afdelningen 
15 September.

Lärjungar afgångne från läroverket 
i afdelningen

A fd e 1 n i
och

agar

Q
var 

i aft 
föregåei

Flyttade till af- 
delningen på 

grund af beslut
Inskrifne 

under

æ

från tern 
till 

oc
Sep

från och 
tem

ber t

under 
: 

m
elk =

1 i n i e r. p .

_ rt

vid föregi 
term

ins 
i

vid hösttt 
nens bör

i lärover 
term

inen.
B
B 
?*

linens böi 
:h m

ed h 
tem

ber.

m
ed 

15 
‘ 

ill term
in 

slut.

riästföljam 
m

term
in.

B
B
PJ

»o

iende 
slut, 

;

___
1

= B. *5’ B Q

1 3 — — 50 53 — — 1 1
2 2 33 17 11 63 — — 1 1
3 6 30 10 7 53 — —. — —
B. 4 . 7 15 6 — 28 1 — 1 2
L. )) . 1 25 6 8 40 — — 2 2
B. 5 . — 11 7 — 18 — — 2 2
L. 3 17 3 2 25 — — — —
B. 6: 1 — 12 — 2 14 — 1 1 2
L. » B . 2 6 5 5 18 — — 2 2
» )) A . 1 2 2 1 6 — — — —
B. G: 2 1 5 2 — 8 — — — —
L. » B . 3 15 3 — 21 2 — — 2
n » A . 2 6 1 — 9 — — 1 1
B. 7: i — 5 2 1 8 — — 1 1
L. » B . — 6 — — 6 1 — — 1
)) » A . — 4 1 — 5 — — — —
B. 7: 2 1 3 4 — 8 — — 1 1
L. D B . 1 11 1 — 13 — — 1 1

)) A . — 9 3 — 12 — — — —
Gemensam ma linien . 11 63 27 68 169 1 — 2 3
Beallinien . 9 51 21 3 84 — 1 6 7
Latinlinien . 13 101 25 16 155 3 — G 9

Summa 33 215 73 87 408 4 1 14 19
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23. Af de under. läseåret inskrifne hafva förut
bevistat läroverk, nemligen senast 

folkskola.................................................................... 40
allmänt läroverk........................... .....................................18 *)
enskildt » ................................................................ 11

endast undervisats i hemmen...................................................18
Summa 87.

24. Förteckning öfver de lärjungar, som, efter att hafva genomgått läroverkets sjunde klass, 
flagt godkänd mogenhetsexamen under kalenderåret 1886.

a) Under vårterminen:

*) Biand dtssa iuberäknas 1, som efter 2 års frånvaro återVändt till läroverket.

1) realister:
Karl Berglund till universitet,
Bengt Djurklon D till militäryrket,
Johannes Miintzing n mekanisk verkstad,
Daniel Ullgren utan lemnad uppgift;

2) ieke greker:
Henning Almbergcr till postverket,
Vilhelm Blix » kon tor,
Set Flodin » universitet,
Ernst Hammarström » tekniska högskolan,
Alfred Henriksson D universitet,
Vilhelm Holmberg » handelsinstitut,
Evald Kallstenins » universitet,
Sven Krikortz » » ,
Oskar Malmrot )) » ,
Magnus Palmstjerna » militäryrket,
Abel Peterzén » universitet,
David Pettersson » tullverket,
Ivar Vijk » militäryrket;

3) greker:
Klas Carlsson )> universitet,
Oskar Enbom » » ,
Vilhelm Gustafsson » » ,
Arvid Persson )) » ,
Johan Sädbom » militäryrket,
Viktor Öhlander » universitet;

b) Under höstterminen:
1) realist:

Axel Almström » militilryrket;
2) icke grek :

Erik Dahlström utan lemnad uppgift;
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25. Förteckning öfver de lärjungar, som i öfrigt ocli utan att hafva aflagt mogenhetsexa
men, sä väl under vår- som höstterminen sist förflutne kalenderår, afgått från läroverkets särskilda 
klasser och afdelningar:

a) Under vårterminen och påföljande mellantermin:
från kl. 2 Erik Sundström

Hjalmar Rothman
Karl Flygare

till
»

))

latinläroverket i Göteborg, 
folkskola,
Kristianstads allmänna läroverk;

från kl. 2 Axel Gullberg 
Kristian Schedin 
Axel Åberg »

seminariet i Karlstad, 
enskilda studier, 
yrke;

fran kl. 3 Axel Uggla
Filemon Pettersson 
Martin Nilsson 
Johan Eriksson 
Per Sundström
Erik Oskar Eriksson
Olof Uddén 
Axel Tvengström

» Upsala allmänna läroverk,
» landtbruk,
» jernväg,
» handel,
» latinläroverket i Göteborg,
» landtbruk,

F den 9 Juli 188G, 
till handel;

från kl. 11. 4 Peter Thorsell 
Oskar Palm 
Per Fosselius 
Knut Bergendahl 
Viktor Jakobsson 
Ivar Eriksson 
Karl Kriksson 
Pontus Franklin 
Axel Fritzberg 
Kaleb Malmström

»

»

))

» 
» 
»

»

»

»

landtbruk, 
jernväg, 
bankinrättning, 
enskild undervisning, 
handtverk, 
landtbruk, 
sjös, 
härv. tekniska läroverk, 
handel,

» ;
från kl. L. 4 Emil Söderström

Hugo Staberg
Knut Klingberg
Inge Sahlin

))

0

))

härv. tekniska läroverk, 
handel
Upsala allmänna läroverk, 
plats på kontor;

från kl. K. 5 Emil Andersson
Karl Callander 
Vilhelm Grahm 
Birger Larsson 
Klas Rahlén 
Hjalmar Lundqvist 
Jon Dahlqvist 
Adolf G ripen berg 
Karl Almqvist

» 
Ö 
n 
» 
» 
» 
» 
»

jernväg, 
handel, 
jernväg, 
härv. tekniska läroverk,

» » » ,
» » w ,
» » » ,
» » » ,
» » » ,
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26. Under sist förflutna kalenderår hafva till lärjungarne utdelats såsom

Per Vesterlund
Joel Ekström
Gustaf Asplund

till handel,
» landtbruk,
» fabrik;

från kl. L. 5 Hans Flyckt
Karl Blix 
Axel Andersson 
Magnus Johansson

» mekanisk verkstad,
» läroverk i Stockholm,
» Strengnäs allmänna läroverk,
» praktiskt läroverk i Stockholm

från kl. L. 6: i B Erik Hallmén
Viktor Hermelin

» handel, 
» landtbruk;

från kl. L. 6: s B David Ahlberg 
Vilhelm Anneli 
Herman Bågenholm 
Karl Luthander

» musikaliska akademien, 
utan lemnad uppgift, 
till landtbruk,

» jernväg;
från kl. L. 7: i B Gustaf Fosselius 

Karl Uggla
» bankinrättning,

-p d. 6 April 1886.

Under höstterminen och påföljande mellantermin:
från kl. 1 Gustaf Jansson till handtverk;
från kl. 2 Amandus Karlberg f d. 29 December 1886;
från kl. 11. 4 Gunnar Sander

Ulf Sparre
till Skara allmänna läroverk, 

» enskild undervisning;
från kl. L. 4 Hjalmar Englund

Torsten Eriksson
» Amerika, 

frånvarande för sjukdom;
från kl. 11. 5 Hjalmar Pettersson

Helmer Atterling
till mekanisk verkstad, 

» Chalmerska slöjdskolan;
från kl. R. 6: i Hjalmar Ringström 

Gustaf Rylander
» handel, 
» » ;

från kl. L. 6: t B Fredrik Ahlberg 
Axel Follin

» Amerika,
« läroverk i Stockholm;

från kl. L. 6: 2 B Henrik Almström 
Magnus Kinnander

» Linköpings allm. läroverk, 
» apotek;

från kl. L. 6: 2 A Frans Sjöström » fabrik;
från kl. R. 7: i Rolf Fischer « kontor;
från kl. L. 7: i A Erik Larsson « enskilda studier.

Stipendier........................................................................... 3 504 kr. 50 öre;
Premier................................................................................ 580 kr. 50 öre;
Understöd......................................................................

Summa 4 085 kr.
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27. Uppgifter för hvardera terminen af läseåret angående antalen befriade från terniins- 
afgifterna ni. m.

Höst- 
t:n.

Vår- 
t;n.

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

» byggnadsfonden.......................................................■....................... 63 56
båda ofvannämda kassor........................................................................... 48 56

Ej befriade från någondera afgiften................................................................ 297 285
Summa närvarande lärjungar j 408 | 397

Afgiften till ljus- och vedkassan liar båda terminerna utgjort 4 kronor 50 öre samt erlades 
af 408 lärjungar under höstterminen och af 397 under vårterminen.

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 8 800 volymer och har under året tillväxt
dels genom inköp af

Regnier, Les grands écrivains de la France 6 B.; V. Rydberg, Undersökningar i germanisk mytologi 
del 1 ; Boström, Föreläsningar i religionsfilosofi, utg. af Rbg; A. Nyblæus, Den filosofiska forskningen i 
Sverige I, 1, 2, II, 1, III, 1; Lyttkens och Wulff, Svenska språkets ljudlära och beteckningslära; Sundén 
och Jansson. Ordbok öfver Svenska språket; Generalstabens kartor 34, 36, 44; Ljunggren, Smärre skrifter; 
Bernhardy, Grundriss der römischen Litteratur; Motley, Nederländernas frihetstrid I, II, III; Schiick, Svensk 
literaturhistoria h. 1, 2, 3, 4; Schulthess, Svensk-fransk ordbok, skoluppl. 5 ex.; Godet, Romarcbrcfvet 2 
ex.; Brehm, Djurens lif; Guizot, Europeiska civilisationens historia; Bondesson, Historiegubbar på Dal; 
Skrifter, utg. af Svenska literatursällskapet; Kieperts politiska karta öfver Frankrike;

dels ock genom följande gåfvor af
Gumælius, K. A., boktryckare i Örebro: Riksdagshandlingar för 1886.
Lars Larsson, Örsta, Kumla: Bülowius, Christelig förklaring öfver then store propheten Esaiam, del 1 Stinn 

1669 0.
Liljeqvist, student, Upsala: Lindberg, Hebreisk grammatik; Tullberg-Almqvist, Hebreisk läsebok.
Lyth, lektor: Sundström, Sveriges användbara fiskar, plansch.
Nya Elementarskolan, Stockholm: en mängd äldre läroböcker, författade för Nya Elementarskolans räkning 

. af dess lärare.
Stockholms högskola: Styrelsens berättelse till 1885 års slut.
Strengnäs Domkapitel: Svenska riksrådets prot., utg. af S. Bergh IV; Konung Gustaf I:s registratur af 

Granlund IX, h. 2; Meddelanden från svenska riksarkivet X; Vega-oxpeditionens vetenskapliga 
iakttagelser af Nordensköld I, II, III; Fornskriftsällskapets samlingar h. 83 samt h. 85 — 90; 
Hällristningar från Bohuslän af Baltzer h. 8 och 9; Om dödsstraffets befogenhet etc. af Kleen; 
Utlåtanden angående läroverkskomiténs betänkande IV (3 ex.).

Zetterlund, C. G., direktör: Recherches sur les graines originaires par Peterman, Bruxelles 1887.
Aberg, docent, Upsala: 8 disputationer och afhandlingar af gifvaren.
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Samlingen af mynt och. minnespenningar m. m.
har under läseåret erhållit följande gåfvor:

Linder, H. F., läroverksadjunkt i Örebro: silfver, preussiskt mynt å 3 pfennige 1802; koppar, kreutzer 
1773 för f. d. furstendömet Fürstenberg.

Linder, J., studerande från Södertelge: koppar, halfstiver 1813 för engelska Guyana, penny 1854 för nya 
Braunschweig, halfpenny 1854 för Kanada, cent 1871 för prins Edwards ö, cent 1875 för Eng
lands besittningar på Malacca samt 2 engelska mynttecken; jern, tysk minnespenning öfver en 
grefve Adalbert af Elsass.

Svenska akademien : silfver, dess minnespenning för 1886 öfver B. B. von Platen.
Svenska vetenskapsakademien: silfver, dess minnespenning för 1887 öfver J. P. Lefrén.
Söderlindh, R., kassör i Örebro: silfver, 3 svenska minnespenningar, österrikisk minnespenning öfver kejsar 

Frans Josefs och hans gemål Elisabets silfverbröllop 24 april 1879, tysk minnespenning, obestämdt 
ensidigt silfvermynt; koppar, 2 svenska minnnespenningar, 1 norsk d:o, 3 svenska polletter, 4 
svenska spelpenningar, 2 omstämplade spanska mynt samt 2 obestämda mynt; brons, 2 mynt från 
Marokko; tenn, 2 svenska minnespenningar, 2 tyska d:o, 1 engelsk d:o samt ett falskt spanskt 
mynt; bly, 2 tyska minnespenningar; jern, 2 svenska minnespenningar; messing, 1 norsk minnes
penning, 1 engelsk d:o samt 17 utländska spelpenningar.

Den naturalhistoriska undervisningsmateidelen 
har ökats genom följande gåfvor och inköp till museet:

tvenne stycken turmalin från trakten af Nora af stud. G. Elgenstierna,
en röktopas från Gustaf Adolfs s:n af N. Anrep,
en samling färglagda planscher för växtanatomien af läroverksadjunkten Elmqvist och lektor Adlerz, 
en samling småfoglar inköpt från Upsala.

E. Läroverksbyggnader och Inredningsmateriel.
29. 1 afseende på läroverksbyggnaderna torde förtjena nämnas, att. under sommaren 1886 

i ett af lärorummen i gamla läroverksbyggnaden insatts en Vestins kamin med lufttrummor lör 
en kostnad af 715 kronor 58 öre.

F. Ekonomiska Förhållanden.
31. Uppgifter om nedan nämda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1886.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll
ning vid 

ä rets 
början.

Summa 
in

komster.

Skuld 
vid 

arets slut.
Summa.

Skuld 
vid 

arets 
början.

Summa 
utgifter.

Behåll
ning vid 

arets slut.
Summa.

Kr. ö. Kr. lö. Kr. ö. Kr. Ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö.
Byggnadsfonden....................... 9 143 59 3 513'42 — — 12 057 01 — — 1 372 79 11 284 22 12 657 01
Ljus- och vedkassan............. 950 04 3 395 50 — — 4 345 54 — — 3 972 71 372 83 4 345 54
Biblioteks- o. materielkassan •230 99 3 730 — — — 3 960 99 — — 3 388 24 572 75 3 960 99
Premie- och fattigkassan . . . 2 249 28 556^27 — — 2 805 55 — — 580 50 2 225 05 2 805 55
Stipendiekassan....................... 67 625 48 6 363 97 — — 73 989 45 — — 3 554 50 70 434 95 73 989 45

Summa 80 199|38| 17 559,16 - - 97 758)54 — — 12 868 74 84 889 80 97 758 54
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Den Bergenschöldska stipendiefonden, stor 2 000 kronor, på hvilken ränta efter 5 proc, af 
läroverket uppburits från den 1 Januari 1883, har den 18 Mars 1886 till läroverket öfverlcmnats.

Dessutom har såsom vanligt en och annan vän till läroverket ihågkornmit det med gåfvor, 
dels afsedda till omedelbar utdelning vid läseårets slut, dels att först elter någon tid i form af 
stipendier komma läroverkets ungdom till godo. På sådant sätt är en liten fond till ett gymna
stikstipendium under bildning, hvilken fond vid det nya årets ingång uppgick till 391 kr. 72 öre.

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

a) boksamlingen............................................ 588 kr. 56 öre,
b) den öfriga uudervisningsmaterielen...............................1 154 kr. 12 öre,
c) inredningsmaterielen..................................................... 231 kr. 71 öre.

G. Examina och Terminsafslutning m. m.

33. Muntlig afgångseæamen hölls vid läroverket den 22 och 24 Maj 1886 i närvaro af 
professor A. Möller, prosten L. Collinder och professor O. Alin såsom censorer samt af pro- 
starne F. Wallin och P. Helander, borgmästaren E. J. Wikander, stadsläkaren C. M. Fallenius 
och rektor F. Virgin såsom examensvittnen. Samtlige de 23 examinerade, hvilka alla tillhörde 
läroverkets afgångsafdelning, blefvo mogne förklarade.

Under höstterminen anmälde sig till afgångsexamens undergående 2 af läroverkets egna lär
jungar, 1 från den klassiska och 1 från den reala linien, samt 1 från enskild undervisning på den 
reala linien. Efter aflagda skriftliga prof förklarades läroverkets båda egna lärjungar berättigade 
till muntlig profiling, hvaremot privatisten underkändes. .Den muntliga afgångseæamen hölls den 
13 December 1886 i närvaro af professorerna G. A. Holmgren och A. M. Aleaanderson såsom 
censorer samt kammarherren baron N. G. Djurklon, som med detta läseårs början tillträdt inspek
tionen öfver läroverket, prosten P. Helander, kyrkoherden J. A. Lindgren, stadsläkaren C. M. 
Fallenius och regementsläkaren A. U. Qvennerstedt såsom vittnen. Båda de examinerade förkla
rades mogne.

Under innevarande vårtermin hafva till af gångse,ramens undergående hit hänvisats 31 af 
läroverkets egna lärjungar, af hvilka 24 tillhöra den klassiska och 7 den reala linien, samt 3 från 
enskild undervisning på den reala linien, och derjemte till komplettering i matematik på den reala 
linien 1, som således i detta ämne skulle undergå både skriftlig och muntlig profiling. Efter 
aflagda skriftliga prof förklarades 24 af läroverkets egna lärjungar och 2 privatister berättigade 
till muntlig profiling. 7 af läroverkets egna lärjungar, 5 tillhörande den klassiska och 2 den 
reala linien, underkändes samt 1 af privatisteren. Den muntliga afgångseæamen är utsatt att 
börja den 10 Juni.

Den 25 och 26 Februari inspekterades läroverket af H. 11. Eforus.
34. Höstterminen afslutades den 20 December med examen i de fem lägre klasserna.
Uppvisning i gymnastik och fäktning med fjerde, femte, sjette och sjunde nedre klassernas 

lärjungar skedde den 28 April.
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Den offentliga årsexamen är af II. H. Eforus utsatt till tisdagen den 7 Juni. Dagen förut, 
måndagen den 6 Juni, få lärjungarne visa sin färdighet i vid läroverket förekommande öfningar. 
Uppvisning i gymnastik med de tre lägre klassernas lärjungar börjar kl. 12 f. m., en slutöfning 
i sång och musik kl. 4 t. 30 m. e. m. samt en uppvisning i exercis omkring kl. 6 t. e. m. 
Prof på lärjungarnes skicklighet i teckning finnas tillgängliga under tisdagens examen, som börjar 
kl. 9 f. m. och fortgår till kl. 1 e. m., hvarefter flyttningar afkunnas, belöningar utdelas och 
ungdomen heinTörlofvas.

35 Då det ej är att hoppas, att H. H. Eforus skall kunna sjelf öfvervara årsexamen 
vid härvarande läroverk, kommer läroverkets inspektor, kammarherren, R. N. O. m. m., fil. d:r 
friherre N. G. Djurklou att öfvertaga ledningen af densamma, och får jag på hans vägnar vörd
samt inbjuda följande herrar att såsom vittnen dervid närvara: landshöfdingen, kommendören med 
stora korset af Kongl. Nordstjerne och Wasaordnarne in. m., jur. och fil. d:r P. A. Bergström, 
kontraktsprosten K. E. Edlund, fabrikören, R. W. O., D. J. Elgérus, rektorn, R. W. O., E. B. 
Fernqvist, landssekreteraren, R. N. O., A. Reiling, regementsläkaren, R. W. O., d:r A. U. Qven- 
nerstedt, stadsfullmäktiges ordförande, öfverstlöjtnanten, R. S. O., P. IJ. V. Reutersvärd, stads
fullmäktiges v. ordförande, häradshöfdingen E. B. Tersmeden och borgmästaren, R. N. O., E. J. 
Wikander. Jag anhåller derjemte, att den allmänna undervisningens öfriga gynnare och vänner 
inom staden och orten samt ungdomens föräldrar, målsmän och anhöriga måtte med sin närvaro 
höja betydelsen af denna högtid.

36. Nästa termin börjar enligt H. II. Efori bestämmande måndagen den 29 Augusti kl. 10 
f. m., då likväl endast inträdessökande och de, som i ett eller alla ämnen vilja undergå pröfning 
för uppflyttning till högre klass, ega att inställa sig, hvaremot allmän samling sker och upprop 
anställes onsdagen den 31 Augusti kl. 12 m.

Örebro i Maj 1887.

LARS PHRAGMÉN.
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Redogörelse
för

lä,gre allmänna läroverket i A sker,svind under 
läseåret 1886—1887.

A. Undervisningen.

1. Höstterminen började den 30 Augusti och afslutades den 20 December. Vårterminen 
började den 17 Januari och är bestämd att afslutas den 4 Juni. Under höstterminen började den 
egentliga undervisningen den 31 Augusti och slöts den 17 December; under vårterminen den 18 
Januari och kommer att afslutas den 2 Juni kl. 10 f. m. Höstterminen gafs en fridag den 30 
Oktober i midten af terminen och vårterminen en fridag såsom marknadslof, hvartill komma dc i 
skolstadgan bestämda påsk- och pingstlofven.

2. Till morgonbön med psalmsång och bibelläsning hafva 15 minuter näst före morgon
lektionernas början kl. 8 varit anslagna. Aftonbön har hållits omedelbart efter lektionernas slut 
kl. 3 e. m. Undervisningen har varit förlagd till följande tider: i Jäsämnena samt vnlskrifning 
och teckning kl. 8—11 f. m. ooh 1—3 e. m.; i sång kl. 3—3so e. m. måndagar, tisdagar, ons
dagar och torsdagar samt 3—4 e. m. lördag; i orgelspelning kl. 3—4 e. m. fredagar; i gymnastik 
kl. 11—11,30 f. m. hvarje läsdag.

3. Antalet lärotimmar i veckan för Jäsämnena har varit: i l:sta klassen 24, i 2:dra 28 och 
i 3:dje 28. Lärjungarnes antal utgjorde 7 i Lsta, 12 i 2:dra och 11 i 3:dje klassen. Vid vår
terminens början inskrefs en lärjunge i 2:dra klassen, hvadan då antalet der varit 13.

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

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

(1, 2, 3).
Modersmålet: Sundén, Svensk språklära i sammandrag (1, 2).

Brodén, Svensk språklära (3).
Fischier, Rättskrifningslära (2, 3).
Läsebok för folkskolan (1, 2, 3).
Runeberg, Fänrik Ståls sägner (2, 3).
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Tyska: Calw agen, Språklära (1, 2, 3).
» Elementarbok (1, 2, 3).

Morén, Läsebok (3).
Matematik: Zweigbergk, Räknebok (1, 2, 3).

Bergius, Geometrisk åskådningslära (2, 3).
Naüll'lära: Berlin, Naturlära 1, 2, 3).

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

Svensk Historia: Odhners lärobok för-skolans lägre klasser (1, 2,. 3).
Ge<»“'rali: Dahms lärobok (1, 2, 3).

b) Lärokurser.
Första klassen.

Kristendom, 3 t.: Katekes: Lsta hufvudstyckct. Biblisk historia: gamla testamentet. Läs
ning af valda psalmer samt bibelläsning efter hänvisning i bibliska historien. Kollega Helén.

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

Tyska, G t.: Lsta kursen i Calwagens elementarbok samt motsvarande delar af formläran. 
Vokabelläsning. Kollega Helén.

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

Naturlära, 2 t.: Det allmännaste af läran om människokroppens byggnad. Några växt
typer i läroboken och undersökning af lefvande växter. Kollega Helén.

Historia, och Geografi, 4 t.: Sveriges historia till Gustaf I. Geografi: det allmännaste om 
verldsdelarne samt Sveriges, Norges, Danmarks och Einlands politiska geografi. Kollega Helén.

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

läsning efter hänvisning i bibliska historien. Valda psalmer. Kollega K. Svartling.
Modersmålet, G t.: Grammatik: det allmännaste af formläran. Öfningar i satslösning och 

resolution. Rättskrifningsöfningar. Läsning af valda stycken ur läseboken och Fänrik Ståls sägner. 
Kollega Kl Svartling.

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 Lsta afdelningens 
2:dra kurs. Skrifnitigar på lärorummet. Kollega K. Svartling.

Matematik, 5 t.: Aritmetik: Repetition af decimalbråk och nya sorter. De fyra räknesätten 
med allmänna bråk. Hufvudräkning. Geometri: åskådningsöfningar med nfseendc på kroppar, 
ytor, linier, plana figurer och vinklar. Rektor Spangenberg.

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

6
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Historia och Geografi, 5 t.: Fäderneslandets historia från nyare tidens början till Karl 
XII: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 och 5:te hufvndstyckena. Biblisk historia: repeti

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

Modersmålet, G t.: Repetition af formläran, det vigtigaste af satsläran med öfningar i sats
analys. 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 timmar.

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

Matematik, 5 t.: Aritmetik: läran om bråk afslutad samt dess tillämpning på sorter; till- 
lämpning af de genomgångna kurserna på regula de tri, intresseräkning, bolngsräkning, alligationss 
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 från nyare ti
dens början. Geografi: de främmande verldsdelarncs geografi samt repetition af Europas geografi. 
Rektor Spangenberg 3 t., Kollega Helén 2 t.

5. Vid läseårets början infördes i 2:dra klassen svensk språklära i sammandrag af Sundén, 
som höstterminen 1885 infördes i l:sta klassen och höstterminen 1887 äfven skall införas i 3:dje 
klassen i stället för svensk språklära för elementarläroverken af Bröden.

6. I välskrifning har Lsta klassen erhållit undervisning 2 t. i veckan, 2:dra och 3:dje 
klassen hvardera 1 t. i veckan. Denna undervisning har bestridts i Lsta 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 1 (Tisdagar 1—2) har öfvats med rätliniga figurer och ytmönster på å rutor indeladt 

papper samt med rätliniga figurer på punkteradt papper enligt Stuhlmanns lärobok. Vidare hafva 
äfven figurer af räta och böjda linier enligt Burmans ritkurs öfvats.

Klass 2 (Måndagar 2—3) har öfvats med rätliniga figurer på punkteradt papper efter 
Stuhlmanns lärobok samt figurer af böjda och räta linier efter Burmans ritkurs. Dessutom hafva 
Kölders ritkurser genomgåtts samt af några få ritats ansigten och menniskofigurer.
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Klass 3 (Torsdagar 10—11) har genomgått Köhlers ritkurser, ansigten, menuiskofigurer 
samt landskapsritning.

8. 1 sång hafva lärjungarne varit fördelade på två afdelningar, och har hvar afdelniug för 
sig undervisats 2 halftimmar i veckan. Undervisning har omfattat tonträffning, inlärande af de 
vigtigaste musikaliska tecknen samt inöfvaude af enklare tvåstämmiga sånger. Koralsång har ge
mensamt af båda sångklasserna öfvats 1 timme i veckan. I orgelspelning har lemnats en timmes 
undervisning i veckan åt de lärjungar, som deraf velat begagna sig.

9. Gymnastiköfningarna, som fortgått Ug timme dagligen, hafva varit förlagda till kl. 
11 —11,30 f. m. Häruti hafva samtliga läroverkets lärjungar deltagit med undantag af en enda, 
som varit befriad på grund af sjukdom. 3:dje klassens lärjungar hafva turvis tjenstgjort som rot
mästare; ombyte har skett hvar vecka, Ilotmästarna hafva blott ledt häf- och springhvarfveu, 
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 be- 
sigtning ansetts böra delvis befrias från öfuingarne.

B. Lärarne.

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

T. f. Rektorn filos, kandid. J. G. SPANGENBERG har undervisat i modersmålet: 4 t:r i 3, i tyska:
7 t:r i 3, i matematik: 5 t:r i 3 och 5 t:r i 2, i historia: 3 t:r i 3 . till samman 24 t:r
samt rättat de skriftliga uppsatserna i modersmålet och tyskan i klass 3.

Kollegan, d:r L. G. HELÉN har undervisat i geografi: 2 t:r i 3, 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. SVABTL1NG har undervisat i kristendom: 2 t:r i 3, 2 t:r i 2, 1 t:e gemensamt 
i 2 och 3; i modersmålet: 1 t:e i 3, 5 t:r i 2, 1 t:e gemensamt i 2 och 3; i tyska: 
7 t:r i 2; i naturlära: 2 t:r i 3, 2 t:r i 2; i historia och geografi: 5 t:r i 2

. . till samman 28 t:r 
samt rättat de skriftliga uppsatserna i modersmålet och tyskan i klass 2.

T. f. läraren i teckning, underlöjtnant 1). S. LILLIEHOOK har undervisat i teckning 3 t:r samt 
i välskrifning: 1 t:e i 3 och 1 t-.e i 2......................................till samman 5 t:r

T. f. läraren i gymnastik, underlöjtnat D. S. LILLIEHOOK har undervisat i gymnastik
till samman 3 t:r

Läraren i sång och musik K. MALMSTEN har undervisat i sång: 3 t:r; i orgelspelning: 1 t;e 
till samman 4 t:r.

Under vårterminen har undervisningen varit den samma som under höstterminen.

11. Ingen af lärarne har under läseåret åtnjutit tjenstledighet.

12. Förordnade: adjunkten vid Örebro allmänna läroverk filos, kandid. J. G. Spangenberg 
att tills vidare uppehålla rektorsbefattningen samt underlöjtnant D. S. Lilliehöök att uppehålla 
de lediga lärarebefattningarna i teckning och gymnastik under höstterminen.
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Under vårterminen har undervisningen i teckning och gymnastik uppehållits pä samma sätt. 
Arfvode för året liar utgått af statsmedel med 300 kronor för hvardera beställningen.

14. llcktorsbefattningen äfvensom lärarebefattningarna i teckning och gymnastik äro ej med 
ordinarie innehafvare besatta.

C. Lärjungarne.

15. De närvarande lärjungarnes antal under läseåret 1886—87.

Höstterminen 1886.
i
I Vårterminen 1887.

Klass. Närvarande. 1 Klass. Närvarande.

1 7 i 1 7
2 12 ! 2 13
3 11 3 11

Summa 30 Summa 31

19. Uppgift på antalet lärjungar, som deltagit i nedan nämda öfningar höstterminen 1886.

Klass.
Närvarande 
lärjungar.

Lärjungar, som deltagit i

Teckning. Sang. Orgelspelning. Gymnastik.

1 7 7 7 2 7
O 12 12 12 1 11
3 11 11 11 2 11

Summa 30 30 30 5 29

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

At hemarbetena tyckas lärjungarna hafva egnat i första klassen 1 timme, i andra 1 och 
i tredje 1

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

varit af lindrigare beskaffenhet.»
Skolans läkare uppbär ur materielkassau ett årligt arfvode af 30 kronor.
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22 a. Antalet inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1886.

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

Afdelningar.

N
ärvarande lärjungar vid 
vårterm

inens slut före 
flyttningen.

Vårterminen 1886. Höstterminen 1886.

Lärjungar, som vid vårterminens 
slut flyttat till afdelningen

Lärjungar, som vid höstterminens 
början flyttat till afdelningen

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelniug följande antal 

terminer.

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning följande antal 

terminer.

0. 1. 2. 3. 4.
5 

eller 
flere.

0. 1. 2. 3. 4.
5 

eller 
flere.

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

10
11

7 __

—
5
3 _ 1

—
_

—
3
4

— 1
_

Summa 28 — — 8 — 1 — 7 — 1 —

22 b. Lärjungarnes omsättning kalenderåret 1886.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Afdelningar.

Närvarande lärjungar i afdelningen 
den 1 Februari och 15 September.

Lärjungar afgångne från läroverket 
i afdelningen

1Q
var 

i afdelningen från 
1 

föregående term
in.

Flyttade till af- 
delnin|^n på 

grund af beslut

1i 
Inskrifne i läroverket 

under term
inen.

Sum
m a.

i. 
___

_

från term
inens början 

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.

vid föregående 
term

ins slut.

1vid term
inens 

i 
början. 

1

V. T. 1886.
1.
2.
3.

10
11

7
—

—
—

10
11

7
—

—
1
4

1
4

Summa 28 — — — 28 — — 5 5
H. T. 1886.

1.
2.
3.

1
2
3

5
4

1 6
1

7
12
11

— —
—

Summa 6 9 8 7 30 — - - —
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23. Af under läseåret inskrifun 8 lärjungar hafva 6 förut bevistat folkskola och 2 åtnjutit 
enskild undervisning.

25. Efter sistlidne vårterminen hafva afgått från läroverket:
i klass 3: G. Sundstedt och F. Sundstedt (till högre allmänt läroverk). 

S. P. Gustafsson och A. A. Karlsson (till yrke).
i klass 2: J. W. Pettersson och W. W. Lang (till handel).

26. Under sistfördutna kalenderår hafva till lärjungarne utdelats såsom: 
Stipendier......................................................................................................................78 kr. 66 öre.
Premier........................................................................................................................... 69 » 75 »
Understöd...................................................................................................................... ........

Summa 148 kr. 41 öre.

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

erlagts af 30 lärjungar med

Hösttermin. Vårtermin.

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

» byggnadsfonden..................................................................... 2 2
båda ofvannämda kassor................................................................ 8 11

Ej befriade från någondera afgiften...................................................... 20 18
Summa nän^trande lärjungar 30 31

3 kr.Afgiften till ljus och vedkassan har under höstterminen 
samt under vårterminen af 31 lärjungar med 3 kr.

D. Boksamlingar och Undervisningsmateriel.

Boksamlingen har ökats genom inköp af pedagogisk tidskrift; 6 exemplar af Läsebok för 
folkskolan samt 5 ex. af Moréns tyska läsebok 1 och 3; från Ecklesiastikdepartementet: Läro- 
verksprogrammen; och från Statsverket: Sveriges officiella statistik. Undervisningsväsendet 4 och 5. 
Försök till framställning i Naturrätt af K. Kleen, Stockh. 1883. Utlåtanden angående Läroverks- 
komitens framställningar och förslag I—IV.

Undervisningsmaterielen har ökats genom inköp af: Dybdahls Zoologiska väggplanscher; 
6 st. penncirklar och 5 skalor.
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F. Ekonomiska förhållanden.

31. Uppgifter om nedannämda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1886.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behållning 
vid årets 
början.

Summa 
inkomster. Summa. Summa 

utgifter.
Behållning 
vid årets 

slut.
Summa.

Byggnadsfonden..........................
Ljus- och Vedkassan...................

Biblioteks- och Materielkassan . . 
Premie- och Fattigkassan .... 

Stipendiekassan.............................

Kr.
2 443

30
924
632

1 389

öre 
70 
88 
87 
39 
66

Kr.
308
196
255

86
101

öre 
87 
50 
85
54 
38

Kr.
2 752

227
1 180

718
1 491

öre 
57
38
72
93 
04

Kr.
292
193
256

69
78

öre 
62 
16 
10 
75
66

Kr.
2 459

34
924
649

1 412

öre 
95 
22 
62
18 
38

Kr.
2 752

227
1 180

718
1 491

öre 
57 
38 
72
93 
04

Summa 5 421 50 949 14| 6 370 64 890 29 5 480 35 6 370 64
32. Under sist förflutna kalenderår hafva följande belopp utgått för underhåll och till

ökning af:
a) boksamlingen..........................................:..................................................................3 kr. —•—■
b) den öfriga undervisningsmaterielen.......................................................................... 78 » 15 öre.
c) inredningsmaterielen..................................................................................................... 62 » 52 »

33. Efter afgångspröfning, som egde rum i sammanhang med examen vid sistlidne vårter
mins slut, förklarades 5 lärjungar berättigade att afgå till 4:de klassen af ett högre läroverk.

Den 20 Maj 1886 inspekterades läroverket af H. II. Eforus Biskopen m. m. A. T. Strömberg.
34. Höstterminen afslutades med offentlig examen den 20 December. Innevarande vårtermin 

kommer att afslutas med offentlig årsexamen, hvilken af H. H. Eforus är utsatt till lördagen den 
4 Juni kl. 9 f. m. — 1 e. m. Slutöfning i sång hålles 12,so — 1 c. m. Derefter tillkännagifves 
flyttningar samt utdelas stipendier, premier och understöd, hvarefter ungdomen hemförlofvas.

36. Nästkommande hösttermin tager sin början Måndagen den 29 Augusti kl. 10 f. m.

Askersund den 1 Maj 1887.

J. G. SPANGENBERG.
'I'. f. Rektor.




