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Sedan Kongl. Majestät funnit för godt att i nåder tilldela mig ett reseunder- 

stöd för att under tio veckor af år 1876 vid högre undervisningsanstalter i Tysk
land, Schweiz och Holland taga kännedom om metoden för undervisningen i 
historia och geografi, och jag med den djupaste tacksamhet skyndat att be
gagna mig af det erbjudna tillfället att utvidga min pedagogiska erfarenhet 
samt närmare lära känna naturen och folket i de länder, genom hvilka min 
resa skulle företagas; går jag nu min pligt likmätigt att till Kongl. Ecklesiastik- 
Departementet afgifva skriftlig berättelse såväl om sjelfva resan som om de 
under densamma gjorda iakttagelserna i afseende på undervisningen i historia 
och geografi.

1. Sjelfva resan.
Efter att på enskild väg hafva mottagit underrättelsen om det mig i nåder 

tillerkända anslaget, afreste jag redan den 8 Juni från Örebro till Stockholm 
utan att afvakta det mig först senare genom Domkapitlet i Strengnäs tillhanda- 
komna officiela meddelandet. Från Stockholm fortsattes resan med första 
ångbåtslägenhet till Lübeck. Efter några timmars vistelse i den åldriga hanse
staden, reste jag till Hamburg och besökte derstädes under en veckas tid det 
berömda Johanneum. Detta läroverk förskrifver sig från år 1529, då det un
der Johannes Bugenhagens ledning inrättades i dominikanerklostret S:t Johan
nes. Det var till en början en femklassig latinskola och hade redan 1603 
1100 lärjungar. Det tillökades 1802 genom tillfogande af realklasser och sön
derföll 1837 i tvenne fullständiga högre läroanstalter: Gelehrtenschule des Jo- 
hanneums och Realschule des Johanneums. Då desse äro belägne alldeles bred
vid hvarandra och till och med hafva gemensam skolgård, så anmälde jag mig 
till ”hospitering” i båda samtidigt. Den förra står under- direktor R. Hoches, 
den senare under direktor K. Friedlaenders ledning. Båda två mottogo såväl 
mig som doktor Montelin från Vexiö, hvilken samtidigt besökte Johanneum 
för att studera tyska språket, särdeles förekommande och lemnade beredvilligt 
alla de upplysningar, som kunde vara af nöden för att erhålla kännedom om 
undervisningsförhållandena ej blott i Hamburg, utan i Tyskland i allmänhet. 
Hvad här blifvit sagdt om Johannei båda direktorer, gäller äfven om öfriga 
lärare, med hvilka jag derstädes kom i beröring. Det var derföre ganska ange
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nämt att följa undervisningen ifrån de lägsta till de högsta stadierna. Redan 
vid Johanneum hade jag tillfälle att göra en iakttagelse, som sedermera under 
resan ofta förnyades, att den historiska undervisningen oftast sköttes af s. k. 
klassiska filologer, hvilka jemte historia äfven hade latin eller grekiska eller 
bådadera som undervisningsämnen. Sålunda hade direktor Hoche vid Gelehrten
schule jemte historia i öfversta afdelningen äfven latin och grekiska i samma 
klass, och direktor Friedländer vid Realschule undervisningen i både historia 
och latin i öfversta afdelningen. Följden häraf är, att studiet af den grekiska 
och romerska historien i allmänhet bedrifves särdeles grundligt och under stän
diga hänvisningar till källskrifterna. Naturligtvis gäller denna anmärkning i 
första rummet latinskolorna. För öfriga delar af historien blir dock härigenom 
föga tid öfrig. Och hvad medeltiden och nyare historien beträffar, håller man 
sig derföre vid undervisningen nästan uteslutande till den tyska historien.

Efter att i Hamburg hafva blifvit litet förtrolig med de tyska förhållan
dena, beslöt jag att företrädesvis egna min uppmärksamhet åt de preussiska 
länderna, med Berlin som utgångspunkt. Här öppnar sig för främlingen ett 
ganska vidsträckt pedagogiskt fält, då Berlin för närvarande har ej mindre än 
24 högre undervisningsanstalter, nämligen 12 gymnasier och 12 real- och högre 
borgarskolor. Då tiden ej medgaf mig att besöka alla dessa olika läroverk, 
icke ens flertalet af dem, så gälde det att utvälja ett eller annat bland dem. 
Detta hade kanske ej blifvit så lätt, men lyckligtvis var jag försedd med ett 
rekommendationsbref från professor Joh. Kiessling vid Johanneum i Hamburg 
till geheime-regeringsrådet och professorn Gustav Kiessling i Berlin, direktor 
för Kongl. pedagogiska seminariet för bildande af gymnasiallärare. Af honom 
erhöll jag välvilligt alla önskliga upplysningar angående såväl lärare som un
dervisningsmetoder. På hans råd besökte jag Luisenstädtische Realschule och 
Sophien Realschule, två helt nya, men särdeles lifskraftiga realläroverk med 
ungefär 800 lärjungar hvartdera, hvaraf dock omkring 200 tillhörde den s. k. 
förskolan. I dessa skolor hade jag det nöjet att få åhöra tvenne särdeles skick
lige lärare, nämligen direktorn för Luisenstädtische Realschule dr. H. R. A. 
Foss, till 1873 professor i historia, geografi och tyska vid Fredrik Wilhelms- 
gymnasiet och känd som framstående författare samt dr. Brecher vid Sophien- 
Realschule, ”oberlehrer” i historia och geografi. Hvad som mycket bidrog att i 
Berlin nästan uteslutande fästa min uppmärksamhet vid realläroverken var lik
heten mellan dem och våra nuvarande läroverks latinlinie, då så väl det tyska 
realläroverket som vår latinlinie intager en medelställning mellan egentliga 
latinskolor och rena realläroverk. Dessutom måste jag taga i betraktande att 
den geografiska undervisningen både genom lärokurser och timantal är bättre 
tillgodosedd vid de tyska realskolorna än vid de tyska gymnasierna.

Efter något mer än åtta dagars vistelse i den preussiska hufvudstaden, un
der hvilken tid jag äfven var i tillfälle att vid universitetet åhöra några före
läsningar såväl i geografi som i historia af professorer med berömda namn, 
styrde jag min kosa till Magdeburg. Der hade jag två gymnasier, Dom-gym- 
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nasiet och Pedagogium zuin Kloster ”Unser lieben Frauen” och två realskolor att 
välja emellan. Men då jag både hade rekommendation till och till namnet kände 
professor Götze vid pedagogium i egenskap af geografisk läroboksförfattare, så be
sökte jag detta läroverk under de dagar, jag uppehöll mig i Magdeburg. Prof. 
Götze mottog mig ej blott vänligt utan äfven gästfritt och jag tillbragte i hans 
sällskap några ganska angenäma och lärorika dagar. För Sverige och svenska 
förhållanden visade han stort intresse. Han undervisade utom i historia och 
geografi i de båda öfversta afdelningarna äfven i latin. Som författare och lä
rare i geografi tillhörde han liksom den förut nämde prof. Foss i Berlin den 
Ritterska eller s. k. nya skolan, d. v. s. han lade största vigten på den fysi
ska geografien och betonade skarpt sambandet mellan geografi och historia.

Från Magdeburg var Halle med sitt universitet och sina märkvärdiga 
Franckeska stiftelser närmaste målet för min resa. I Halle finnas 3 gymnasier 
och en realskola, alla utom ett af gymnasierna tillhörande de Franckeska stif
telserna. Dessa storartade inrättningar hafva att tacka för sin tillvaro den be- 
kante August Herrmann Francke, hvilken 1698 i from förtröstan på Gud utan 
några egna tillgångar lade grunden till dem. De bestå nu, utom af ett barn
hem och de tre redan nämda högre undervisningsanstalterna för gossar, af en 
högre undervisningsanstalt för flickor, fem andra större och mindre skolor för 
gossar eller flickor, apotek laboratorium, bokhandel och ett med den Canstein- 
ska bibelanstalten i förening stående boktryckeri. Der herbergeras, klädas, fö
das eller undervisas öfver 3,000 gossar och flickor; der finnas långt öfver 100 
ordinarie eller biträdande lärare och lärarinnor samt 6 direktorer och inspek
torer. De årliga utgifterna för alla dessa inrättningar uppgå till inemot en 
half million. Vid två af de Franckeska läroverken åhörde jag undervisningen, 
nämligen vid den s. k. latinska hufvudskolan och vid realskolan. Vid latin
skolan följde jag hufvudsakligen professor Weiskes och doktor Ewalds under
visning. Den senare, tillika e. o. professor i geografi vid universitetet, men 
helt ung, tycktes vara en särdeles framstående lärare. I motsats till hvad an
nars i Tyskland brukade vara det vanliga, undervisade han uteslutande i hi
storia och geografi. Uti realskolan undervisade ej samme lärare i historia som 
i geografi. ”Oberlehrer” dr. Lehmann undervisade i historia uti de sex öfversta 
afdelningarna, under det att det geografiska studiet i samma klasser handhaf- 
des af ”oberlehrer” dr. Trotha.

Från Halle fortsatte jag resan söderut öfver Merseburg, Weissenfels och 
Naumburg till den minnesrika uppfostrings- och läroanstalten Phorta, der så 
många af Tysklands berömde män inom alla områden tillbragt sin tidigare 
ungdom och lagt grunden till sitt vetande, exempelvis filosofen Fichte, skalden 
Klopstock, historieskrifvaren Ranke, egyptologen Lepsius, teologen Immanuel 
Nitzsch o. s. v. Skolan, hvars benämning numera är Königliche Landesschule, 
anlades 1543 af Moritz af Sachsen, har de sex öfversta klasserna af ett tyskt 
gymnasium och står, hvad undervisningssystem beträffar, på strängt klassisk 
grund. Dess nuvarande rektor är den välbekante professor W. Herbst, hvars 
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Historische Hülfsbücher öfvcr gamla tiden, medeltiden och nyare tiden äro ut
bredda i skolorna i hela Tyskland.

Min afsigt var nu att besöka konungariket Sachsen. Vägen till Leipzig 
tog jag öfver slagfältet vid Lützen och genomgick vid ”Schwedenstein” i mitt 
sinne de ärorika, men vemodsväckande tilldragelserna från den 6 November 
1632. I Leipzig åhörde jag föreläsningar vid universitetet och besökte Die 
Thomasschule (gymnasium). Det största af Leipzigs läroverk var dock den 
under professor Giesels ledning stående ”Leipziger Realschule Erster Ordnung.” 
At detta egnade jag också den största uppmärksamheten. Bland flere gode 
lärare jag vid detta realläroverk hade tillfälle att höra, ådrog sig professor De- 
litsch mitt lifligaste intresse. Han hade från början egnat sig åt botaniken 
såsom hufvudstudium, men derifrån ledts in på geografien och var nu hufvud- 
lärare i geografi vid realskolan. Derjemte var han professor i geografi vid uni
versitetet och utgifvare af en geografisk tidskrift.

I Dresden, dit jag från Leipzig begaf mig, besökte jag Gymnasium ”zum 
heiligen Kreuz” och den s. k. Erste Realschule, vid hvilken den för sina läro
böcker i tyska språket kände professor E. Niemeyer var rektor. Hvad under- 
visningsmaterielens beskaffenhet och rikhaltighet beträffar, tycktes de sachsiska 
läroverken stå öfver de preussiska, under det att sjelfva undervisningen, för så 
vidt jag får döma af egen erfarenhet, stod ungefär lika högt i båda länderna.

Sedan jag lemnat Sachsen, var Schweiz målet för min resa. Öfver Mün
chen anlände jag till Zürich den 15 Juli. Enligt de underrättelser jag redan 
i Berlin hade förskaffat mig, visste jag, att åtminstone en del af läroverken i 
Schweiz skulle vara tillslutna vid den tid, jag kunde inträffa derstädes, men att 
andra ännu skulle vara öppna. I kantonskolan i Zürich, bestående af ett gym
nasium och en industriskola, hade ferierna redan den 8 Juli inträdt. De flesta 
af lärarne voro bortresta; men af professor J. J. Müller vid universitetet erhöll 
jag angående det schweiziska skolväsendet högst värderika och intressanta upp
lysningar. Skolväsendet har i Schweiz under de senaste årtiondena erhållit en 
beundransvärd utveckling, och torde i många hänseenden kunna framställas 
som mönstergiltigt. Om Nordtyskland och särskildt Preussen och Sachsen 
hvad undervisningsväsendet beträffar i nyaste tider intagit en framstående plats, 
så har Schweiz och de derstädes gjorda erfarenheterna och vunna resultaten 
dervid ingalunda varit utan inflytande. Och om man i närvarande stund jem- 
för skolinrättningarna i de mest framstående länderna i Europa med hvaran
dra,. så torde särskildt den schweiziska folkskolan, sådan den i en del kantoner 
är beskaffad, taga priset. Skolväsendet i Schweiz är ej förbundets sak, utan 
en för de enskilda kantonerna särskild angelägenhet. Den delvis förvirrande 
mångfalden i skollagstiftning och skolinstitutioner finner derigenom sin förkla
ring. Vid första anblicken kan det synas underligt, att hvarje kanton på egen 
hand organiserar sitt undervisningsväsen, utan att synnerligen bekymra sig om 
de inrättningar, som finnas i grannkantonen. Saken har likväl sitt goda med 
sig. De erfarenheter, man sjelf gör, fästa sig nämligen djupare, än de andra 
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hafva gjort, och de öfvertygelser, vi sjelfve haft tillfälle att bilda oss, rota sig 
hos oss långt innerligare än påtvungna och prisade åsigter, hvilkas halt vi ej 
äro i tillfälle att pröfva. Studiet af den schweiziska skollagstiftningen har nå
gonting ovanligt tilldragande, emedan ett sundt, klart och enkelt menniskoför- 
stånd framlyser ur dess flesta akter. De åtminstone delvis förträffliga lagarna 
hafva nämligen utgått från män, som stått i direkt beröring med det friska lifvet 
och med fin känsla insett tidens behof och nutidens fordringar samt med akt
ningsvärd beredvillighet modifierat sina åsigter, om praktiken ej bekräftat de 
teoretiska förutsättningarna. En i dag utfärdad lag förändras i morgon, om 
en modifikation visar sig vara af nöden. Man respekterar den, så länge han 
visar sig lämplig, och kastar den öfver bord, då den ej mer duger. Det sega 
fasthållandet vid det för handen varande, rädslan för förändringar har gjort 
skolan ofantlig skada. Hennes välbefinnande beror väsentligen på beaktandet 
af vetenskapens och pedagogikens fordringar, och stillastående är här detsam
ma som tillbakagående.

Under den 8 dagars rundresa, jag från Zürich företog genom de schweizi
ska kantonerna, besökte jag de högre läroverken (Die Kantonschulen) i Luzern, 
Bern, Aarau och Frauenfeld. I Luzern hade jag tillfälle att åhöra undervis
ningen i kantonskolan, hvilken bestod af en undre afdelning: gymnasium och 
realskola, samt en öfre: lyceum, på hvars afslutningskurs maturitetspröfningar 
följa. Min vistelse i Luzern var dock helt kort, ty feriernas inträdande stod 
för dörren. I Bern, Aarau och Frauenfeld måste jag åtnöjas med de upp
lysningar, som lärare, program och skollagar lemnade angående undervisnings
metoder och läroplan.

Återkommen till Zürich, reste jag tillbaka österut, till S:t Gallen, hvarest, 
såsom jag hade mig bekant, undervisningen skulle fortgå ända in uti Augusti 
månad. Den egna erfarenhet, jag kunnat förskaffa mig angående skolväsendet 
i Schweiz, vann jag hufvudsakligen under den tid af något mer än en vecka, 
jag derstädes uppehöll mig. Då befolkningen i kantonen S:t Gallen bestått 
och består af ett nästan lika antal protestanter och katoliker, så hafva heta 
strider derstädes utkämpats äfven på skolans område. Först på senare tider 
har man genom fördragsamhet och ömsesidigt erkännande lyckats att införa en 
skolorganisation, hvilken redan burit ganska helsosam frukt. Högsta ledningen 
af kantonens undervisningsväsen tillkommer regeringsrådet, den närmare till
synen öfver detsamma skol- eller uppfostringsrådet (Erziehungsrath). Inom 
kantonen finnas följande undervisningsanstalter: primär- eller elementarskolor, 
real- eller sekundarskolor, ett lärareseminarium och en kantonskola.

Af dessa besökte jas blott kantonskolan, hvilken är erkänd som en af de 
bästa i Schweiz. Denna anstalt består af ett gymnasium och en industriskola. 
Gymnasiet är sjuklassigt och ansluter sig till sjette klassen i primärskolan, der- 
igenom att inträde i nedersta klassen blott medgifves de gossar, hvilka vid pröf- 
ning befinnas innehafva det kunskapsmått, som bör inhemtas under de sex för
sta åren i primärskolan. Industriskolan består af två afdelningar, en merkan-
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til och en teknisk; den förra med treårig, den senare med fyraårig kurs. För 
inträde i industriskolan fordras utom den sexåriga kursen i primärskolan äfven 
en tvåårig kurs i realskolan, hvilken är att betrakta som primärskolans fort
sättning.

Min vistelse i S:t Gallen var högst lärorik. Jag åhörde undervisningen i 
kantonskolans alla afdelningar. Det historiska studiet hade här en mer sjelf- 
ständig ställning, än hvad i allmänhet var fallet vid de preussiska och sachsi
ska läroverken: historien var ej här, så att säga, ett biämne, öfverlemnadt åt 
lärarne i de klassiska språken. Deremot var den geografiska undervisningen 
skild från den historiska. Det fans två hufvudlärare (professorer) i historia 
och två i geografi. Dessa hade dock derjemte någon undervisning i tyska språ
ket. Jag följde hufvudsakligen professor Dirauer i historien och professor Göt- 
zinger i geografi. Kantonskolan är som förut antydts paritetisk; dock under
visas lärjungar af båda konfessionerna gemensamt i historia. Vid kantonal- 
skollagens stiftande hade ett mindretal yrkat på konfessionel söndring vid den 
historiska undervisningen, och ett förmedlingsförslag fordrade att reformations
historien skulle öfverlemnas åt religionslärarne i de olika konfessionerna. Se
dan öfverläggningen härom pågått i två dagar, förkastades båda förslagen. 
Flertalet betonade med rätta, att vetenskapen hvarken vore protestantisk eller 
katolsk, och att det derföre också funnes blott en historia. Inrättandet af kon- 
fessionela professorater för verlds- och literaturhistorien vore stridande mot 
grunden och ändamålet med en gemensam kantonskola och skulle inplanta fi- 
endtliga motsatser och sträfvanden inom anstalten. Söndringen af den histori
ska undervisningen vore cn förbrytelse mot den historiska vetenskapen. En 
gemensam undervisning i detta ämne skulle ej leda till karakterslöshet och lik
giltighet, men bevara för större skiljaktigheter. Det vore ett skönt ideal att 
förmedla konfessionella skiljaktigheter genom vetenskapen och den ur henne 
uppblomstrande humaniteten.

Från S:t Gallen tog jag vägen öfver Schaffhausen, der jag hade förmånen 
af ett lärorikt samtal med den ålderstigne och erfarne rektor Ött vid ”Kantons- 
Gymnasium”, till Basel. I Basel var jag ej i tillfälle att få höra någon un
dervisning, då alla läroverken hade ferier; men att döma af kantonens förvalt
ningsberättelse rörande undervisningsväsen och vetenskapliga inrättningar, så är 
skolväsendet derstädes mycket väl ordnadt. För hvarje behof är på det rik
haltigaste sörjdt genom speciela anstalter. Under det i de öfriga schweiziska 
kantonerna en och samma läroanstalt har att tillgodose olikartade ändamål, 
eger i Basel en fullständig söndring rum i afseende på den förberedande bild
ningen till de mångfaldiga yrkesgrenarne. Kantonen förfogar också öfver rik
haltiga medel,, hvilka icke stå till buds i samma grad annorstädes.

Enligt den reseplan, jag hade uppgjort, skulle jag besöka de holländska 
skolorna under återresan till hemmet. Denna anträddes sålunda från Basel, 
och tagande vägen öfver Beifort, Paris, Brüssel och Antverpen, anlände jag 
den 12 Augusti till Rotterdam. Jag hade beslutat att inträffa i Holland så
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sent som möjligt, på det att höstterminen skulle vara begynt vid läroverken, 
då jag anlände dit. Jag hade nämligen i Leipzig af en holländsk student er
hållit den upplysningen, att sommarferierna i Holland vore längre än i Tysk
land, att de plägade inträda redan i början af Juli och räcka till ungefär med
let af Augusti; dock vore förhållandena något olika vid åtskilliga läroverk. 
Sålunda trodde jag mig komma till Rotterdam just i lagom tid, men det visa
de sig ändå vara för tidigt. Jag sökte upp mr. J. B. Kan, rektor vid ”het 
Erasmiaansch Gymnasium”, hvilket fått sitt namn efter den berömde rotter- 
damske humanisten. Enligt hvad jag nu erfor, hade sommarferierna vid detta 
läroverk tagit sin början den 8 Juli och skulle räcka till den 1 September. I 
öfverensstämmelse med hvad jag i Leipzig fått veta, sade mig nu äfven rektor 
Kan, att höstterminen likväl vid en del läroverk skulle begynna omkring med
let af Augusti; så trodde han sig t. ex. veta, att detta vore förhållandet vid 
gymnasiet i Amsterdam. Of ver Haag, Leyden och Haarlem begaf jag mig 
derföre dit. Här fick jag den upplysningen, att gymnasium skulle öppnas Tors
dagen den 17 Augusti, men att inträdesexamina skulle pågå till och med Lör
dagen den 19, och att den egentliga undervisningen skulle begynna först Mån
dagen den 21 Augusti. Så länge kunde jag ej dröja qvar derstädes, om jag 
skulle hinna hem i rättan tid, d. v. s. till höstterminens början. Den pedago
giska nyttan af min resa till Holland var sålunda högst obetydlig, då jag må
ste åtnöja mig med att genom samtal skaffa mig svar på de frågor, som in
tresserade mig. Det var ej heller lätt att på denna väg få de upplysningar 
jag önskade; ty jag gjorde i Holland samma erfarenhet som på andra ställen, 
der jag inträffade under pågående ferier: lärarne voro, så att säga, alldeles för
svunne. Dels voro de ute på landsbygden, dels borta på resor, och det kunde an
ses som en lycka, om man träffade någon hemma. För hvar och en, men 
isynnerhet för en lärare, som bland sina undervisningsämnen räknar geogra
fien, måste det vara af högsta intresse att studera naturen och folket i de län
der, genom hvilka han färdas. Det var mig derföre ett särdeles stort nöje att 
under de ungefär åtta dagar, min tid medgaf mig att dröja qvar i Holland, på 
närmare håll och med egna ögon få gifva akt på de många egendomligheter, 
som utmärka såväl landet som folket.

Då jag ansåg det som en behaglig omvexling att efter det myckna åkan
det på jernväg sjöledes återvända till fäderneslandet, sökte jag i Amsterdam 
erhålla ångbåtslägenhet till Göteborg; men då detta ej lyckades, medföljde jag 
en Stockholmsångare, förd af kapten G. B. Krutmejer, i hvilkens sällskap jag, 
den ende passageraren, hade det nöjet att få göra en särdeles angenäm sjöresa 
till Malmö, hvarifrån jag med första snälltåg afreste och anlände efter ett kort 
besök i Vestergötland, hos min moder, till Örebro i lagom tid för att kunna 
vara närvarande vid höstterminens öppnande den 24 Augusti eller 11 veckor 
efter min bortresa från hemmet.

II
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2. Historiens vetenskapliga och pedagogiska betydelse.
Hos Göthe förekommer ett yttrande, hvilket synes förneka möjligheten att 

ernå historisk sanning genom de hjelpmedel, som den historiska vetenskapen 
erbjuder. Det skulle icke vara historikern, som med sina källforskningar, sina 
mödosamma detaljstudier och sina kritiska undersökningar företrädesvis funne 
den historiska sanningen, utan .skaldens skapelser, hvilka med snillets kraft 
gåfve nytt lif åt de historiska personligheterna och händelserna, stode högre än 
historieskrifvarens arbete.

Det skulle ej vara underligt, om man i striden mellan humanism och rea
lism betjenade sig af detta yttrande som vapen och under påpekande af den 
historiska kunskapens osäkerhet samt hänvisande på det naturvetenskapliga ve
tandets klarhet, framstälde den sistnämda såsom allena eftersträfvansvärd. Man 
har ju på fullt allvar gjort den naturvetenskapliga metodens användande på 
den historiska forskningen till vilkor för historiens upphöjande på vetenskapens 
hedersplats. Schleiden påstår i en af sina föreläsningar, att det ej finnes någon 
utsigt för den historiska vetenskapen att hålla jemna steg med naturvetenska
pen, om man ej betjenar sig af den exakta metoden, och Buckle anser den nu 
varande historien, trots våra stora mästare i den historiska framställningen, 
som en förvirrad och oordnad massa, hvars lagar äro obekanta.

I sjelfva verket skulle man vid första ögonkastet kunna känna sig frestad 
att i den angifna riktningen tala föraktligt om historien. Ar icke redan den 
oöfverskådliga stoffmassan, som hopats under århundraden, och som, vid hvil
ken tidpunkt vi också stanna, för våra blickar förlorar sig i enskildheter, att 
jemföra med ett oordnadt kaos, i hvilket den forskande menniskoanden förlorar 
sig? Och hvad allt gör sig icke sedan gällande som historia? Hvarje folk, 
hvarje stam, hvarje religion, hvarje författning, hvarje språk, hvarje munart, 
hvarje konst, hvarje vetenskap, hon må ligga än så långt aflägsen från den 
stora vetenskapsströmmen, hvarje handtverk, hvarje verktyg, hvarje inrättning, 
allt har sin historia. Äfven om vi, såsom billigt är, utgallra mycket, lemna 
hela folk, såsom ej liggande inom den menskliga hufvudströmmen, å sido, huru 
mycket blifver icke ändå qvar såsom ogenomforskadt och derföre för oss form
löst material!

Men det är icke blott mängden af stoff, gent emot hvilket hela tidsåldrar 
och enskilda menniskor stå vanmäktiga, äfven en annan iakttagelse synes ålägga 
menskligheten försakelse af historisk kunskap. Det är ett bekant och gerna 
trodt påstående, att öfver den närvarande och den senast förflutna tiden någon 
historia ej läte sig skrifva. Ännu äro, säger man, tilldragelserna för färska, 
äro de alltför mycket beroende af den individuela uppfattningen, för att vi 
skulle vara i stånd att söndra det väsendtliga från det oväsendtliga; ännu stå 
vi händelserna för nära, för att vi skulle kunna vara i stånd att skilja den verk
liga orsaken från den förutgående tillfälligheten.Ö o o
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Känna vi oss resignerade, då det gäller historiskt vetande om nutiden, så 
erbjuder det förflutna återigen andra svårigheter. De vitnen, vi skulle kunna 
höra, tala ofta ett för oss obegripligt språk; och huru mycket det än har lyckats 
den inenskliga skarpsinnigheten att af stumma vitnen göra talande, huru många 
äro ej för alltid förstummade. Hvad beträffar de ännu talande kunde och ville 
de säga sanningen? Huru få voro ej de, som voro ögon- och öronvitnen, och 
stodo ej de, som voro det, liksom vi, då det gäller nutiden, händelserna för 
nära för att se riktigt, voro de ej så intagna af partiåsigter, af nationela och 
religiösa fördomar, att de måste tala falskt? Dertill kommer, att vi med den 
skarpaste syn och hörsel med våra sinnen blott kunna fatta företeelserna, ej det 
väsendtliga i tingen.

Men trots denna oss skenbart ålagda resignation, består dock den sannin
gen, att menskligheten sedan det menskliga medvetandets uppvaknande alltid 
försökt att historiskt begripa sig sjelf. Ja, menniskans första vetande, hvilket 
sträcker sig utöfver den blotta sinliga varseblifningen är, karakteristiskt nog, 
ett vetande om henne sjelf och hennes forntid. Jemte de gamla traditionerna, 
i hvilka hon sammanbinder ursprunget till sin egen tillvaro med all tings gu
domliga urgrund, visa sig tidigt sagorna om stamhöfdingar eller om djerfva 
bragder, tillskrifua hjeltar, hvilkas namn långt före det skriftliga upptecknan
det i bundet tal fortplantats från mun till mun. Till de hjeltar, hvilkas minne 
bevaras, sluta sig religionsstiftare, lagstiftare och mensklighetens »välgörare, hvilka 
lägga grunden till mensklig ordning och menskligt samhällsskick. Och till den 
grad är allt vetande ett vetande om meimiskan, att äfven den själlösa naturen, 
i likhet med hvad barn pläga göra, tänkas såsom menniskor.

Förlorar sig sålunda den äldsta historien i sagor om gudar, hjeltar och 
mensklighetens välgörare, och bär hon hufvudsakligen en poetisk drägt, så an
lägger hon med skriftecknens uppfinning en mer prosaisk klädnad. Inskrif
terna på stenmonumenten nämna konungar, deras handlingar och regeringstid, 
uppteckningar på kopparplåtar och djurhudar berätta om städers grundlägg
ning, om fester och religiösa handlingar. Hvad den skrifkunnige vid en ko
nungs hof upplefvat och erfarit anmärkningsvärdt, hvad han utforskat om den 
stad, det kloster, hvari han vistas, hvad han hört om naturföreteelser eller märk
värdiga händelser, det tecknai’ han' upp för efterveriden. Större historiska till
dragelser, gemensamma handlingar af flere till ett folk förenade stammar skapa 
en nationel historieskrifning. Så hafva det israelitiska folkets profeter skrifvit 
sina konungars och sitt folks historia; så har Herodot, historiens fader, gifvit 
oss historien om de grekiska frihetskrigen, i hvilka de vigtigaste grekiske stam- 
marne segerrikt stodo tillsammans emot den store kolossen i Öster; så har greker
nas fortsatta kamp med perserna och deras inbördes strider frambragt historieskrif- 
varne Thukydides och Xenophon. Utöfver den blott nationela historieskrifnin- 
gen måste det till verldsrike sig gestaltande romarväldet föra. Om under forn
tiden de enskilda kulturfolkens öden utmynnade i Rom, om Rom blef den me
delpunkt, omkring hvilken den dåvarande kulturverlden rörde sig, så låg det 
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för den tänkande iakttagaren nära att framställa Rom såsom slutpunkten för 
de särskilda folkens historia. På detta sätt skrifver Polybios sin historia.

Har romarriket sålunda begynt sprängningen af det nationela skalet, så 
fortsätter kristendomen arbetet. I stället för det sjunkande romerska verlds- 
riket, träder Guds rike, *) i hvilket allt jordiskt skall fulländas. Äfven om 
denna idé ej har funnit en historieskrifvare i ordets egentliga betydelse, så har 
dock det inom den romerska katolicismen och det romerska kejsardömet för
sökta förverkligandet af ett åndeligt gudsrike hållit blicken riktad på det all
männa. Om sålunda genom historien sjelf de historiska författarnes horizont 
utvidgas, om ett större mål och mer omfattande uppgifter framställas, och upp
giften, så att säga, ökas på bredden, så tilltager hon i nyare och nyaste tider 
på djupet genom rikligare stofftillflöde, förstoringen och samlingen af källorna, 
genom kritisk dryftning, grundlig specialundersökning, skarpsinniga kombina
tioner och glänsande upptäckter. Huru många värdefulla, skriftliga minnes
märken än gått förlorade, har det dock funnits betydande nog att samla och 
bevara. Hvad som ansågs förloradt, upptäcktes ånyo; sjöarnes djup måste be
rätta oss om det förflutna; stenarne måste tala och de döda uppstå ur sina 
grafvar. Hvad har icke den historiska skarpsinnigheten utan naturforskarens 
beqväma hjelpmedel, utan mikroskop och tuber, utan det efter behag upp
repade experimentet ur det förborgade dragit fram i dagsljuset!

Sålunda har den mensklige anden ifrån den första tiden, då dess sjelf- 
medvetande vaknade till lif, outtröttligt arbetat på den uppgiften att begripa 
sig sjelf.

Om redan under förberedelsen för den historiska kännedomen så betyd
ligt åstadkommits, att för visso den använda skarpsinnigheten och de glänsan
de upptäckterna lugnt kunna uthärda jemförelsen med de berömda storverken 
inom naturvetenskaperna, om vidare det genomforskade materialet har funnit 
ett uttryck i en hel rad af de mest glänsande sammanfattande historiska fram
ställningar, så synes ett ogynsamt omdöme öfver historien, öfver bredden och 
djupet af dess uppfattning blott förklarlig från ståndpunkten af den ensidiga 
verldsåskådning, som i de mekaniskt verkande krafterna ser verldens hela upp
gift. Liksom om det ej gåfves ett högre åskådningssätt, liksom icke historien 
i sin fullkomligaste gestalt vetenskapligen uppvisade och lärde oss känna en 
högre uppfattning afjj veriden, om hvilken det nämda betraktelsesättet ej har 
någon aning.

Jag menar uppvisandet af de i historien verksamma, densamma gestaltan
de och bestämmande idéerna. Visserligen är det långt ifrån att verldshistorien 
är den rena framställningen af etiska eller estetiska idéer. Då behöfde vi ej 
den poetiska omgestaltningen af historiska händelser, då vore verldshistorien 
sjelf den gudomliga dikt, hvars reproduktion skulle göra hvar och en till skald. 
De i historien sig uppenbarande idéerna äro fastmer typer och urbilder till

') Jemf. Augustinus, De civitate clei.
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högsta uppgift är att uppvisa och tram-

det, som sker, och motsvaras aldrig fullkomligt af verkligheten, hvilken af dem 
bestämmes och sättes i rörelse. Snillrike historieskrifvare hafva också uppvisat 
idéernas tillvaro i historien, så har en Humboldt, en Gervinus påpekat denna 
historieskrifningens högsta uppgift. Om också angående idéernas begrepp ännu 
stor olikhet är rådande, att historiens 
ställa desamma, derom är man ense.

Visserligen är idéernas verksamhet svår att förklara; *)  men allt det högsta 
undandrager sig ögats omedelbara blick: vi se icke ljuset, blott dess brytningar 
i färgerna. Så mycket tyckes vara tydligt, att idéernas verksamhet rör sig i 
tre grundformer: i personlighetens fulländning, i skapelsen af ideala verk 
och i skapelsen af institutioner. Framstående historiska personligheter äro der- 
före antingen ideala personligheter, konstnärer eller lagstiftare. De stora mas
sorna taga del i idéen genom sin delaktighet i institutionerna. För dessa, i 
synnerhet de politiska, insätta de sitt lif i krig. Deraf den företeelsen, att en 
stor del af historien blott är historien om krig. Det är likväl ett tecken till 
ett rikare ideelt lif hos ett folk, då den skapande verksamhet ej uteslutande 
hänför sig till politiska institutioner; men å andra sidan bilda dock dessa det 
underlag, på hvilket alla öfriga uppföras.

*) Utförligast finnes denna fråga behandlad af Lazarus, Ueber die Ideen in der Geschichte.

Det är tydligt, huru fruktbärande kännedomen om idéerna måste vara, 
liksom vi blott genom dem kunna höja oss öfver företeelsernas bedrägliga verld. 
Blott genom dem erhålla vi en verklig insigt om historiskt sammanhang, och 
detta sammanhang, långt ifrån att vara något subjektivt, är det sant verkliga 
i historien. Tvärtom är det empiriskt gifna, det så^kallade faktiska, ingenting 
mindre än detta. Vi kunna ej riktigt fatta någonting, så vida vi ej fatta det i 
sin helhet, d. v. s. i idéen eller såsom delaktigt i idéen. ”Hjertat i och för 
sig allena är ej något hjerta, om det ej är organ hos ett bestämdt djur.”

Det må nu vara svårt att höja sig till denna ideelt reala kunskap, man 
må under uppvisandet af idéerna misstaga sig på mångfaldigt sätt, och man 
har hittills misstagit sig på många sätt, så skall dock denna kunskap utgöra 
det värdigaste målet för menskliga sträfvanden inom alla vetandets områden, 
inom naturvetenskapen såväl som inom historien. Må också naturvetenskapen 
under sista tiden genom att använda den exakta metoden hafva åstadkommit O
beundransvärda saker i uppfinningen af nya begrepp och nya lagar, det är än
dock att stanna på halfva vägen, om man låter sig nöja med aktgifvandet på 
och upptäckten af enskilda begrepp och lagar, det gäller just att åter samman
föra dessa till ett helt. Om båda metoderna understödja och komplettera hvar
andra, om naturvetenskaper, historia och rationela vetenskaper täila i använd
ningen af båda metoderna, då torde det allt mer och mer lyckas oss att upp
visa, att alla orsaker och alla ändamål sammanlöpa i en punkt, i just den, 
hvarest ursprunget till de objektiva idéerna befinner sig.
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Vetenskapens historia lär oss, att detta upphöjda och yttersta mål för allt 
vetande så till vida ligger den historiska vetenskapen närmare, som ett ideelt 
åskådningssätt ligger henne närmare. Hvilken betydelse hon derigenom vinner 
som bildnings- och uppfostringsmedel, må här blott antydas. Dervid erinre 
man sig dock, att hon å andra sidan erbjuder tillräckligt af det empiriska för 
att kunna skydda för ideelt förflygtigandc.

Fatta vi nu tillsammans, hvad förut blifvit sagdt, kunna vi med rätta på
stå, att den historiska vetenskapen långt ifrån att förtjena de ofvan anförda 
förebråelserna, tvärtom är egnad att lyfta oss till vetandets högsta höjd. Lik
som menniskans vetande begynner med vetandet om henne sjelf, och liksom 
detsamma sättes i samband med de religiösa aningarna, så vänder detsamma 
på sin högsta utvccklingsstadie, då menniskan gör sig sjelf och sin kulturupp
gift till föremål för sina betraktelser, åter tillbaka till henne och visar henne 
utsigten öfver ett alltjemt förlofvadt, men af hvarje rätt vetande eftersträfvadt 
land, i hvilket gudomligt och verldsligt, oändligt och ändligt synes förenadt.

Om den pedagogiska eller kulturhistoriska betydelsen af historien torde 
efter det anförda knappast vara nödigt att tala. Dock har man med ganska 
allvarsamma motståndare att göra; och märkvärdigt nog har man att söka dem 
i alldeles motsatta läger, i de absoluta realisternas och de absoluta idealister
nas. Buckle och Hegel kunna gälla som deras representanter. Den förre föraktar 
historien, emedan den naturvetenskapliga metoden inom henne ej funnit någon an
vändning, och emedan hon skulle erbjuda en förvirrad och oklar massa, den 
senare, emedan han redan i idéernas dialektiska rörelse, äfven utan detaljstudier, 
trodde sig ega sanningen. Den ene, emedan han genom den naturvetenskap
liga metoden tror sig tränga djupare in i sanningen, den andre, emedan han 
afskyr denna metod. Men Buckle torde instämma med Hegel i det påståen
det, att historien lärer, att folk och regeringar aldrig lärt något ur historien. 
Grunden till detta yttrande är likväl olika hos båda. Hegel grundar detta om
döme dermed, att han säger: hvarje tid har sina egendomliga förhållanden och 
ett så individuelt tillstånd, att endast på grund af detta beslut han fattas och 
måste fattas. Medgifva vi nu också, att hvarje historisk tilldragelse är indivi
duel och saknar sin like i historien, så är detta lika så sant i hvardagliga ting. 
Hvarje sjukdom, som läkaren har att bedöma, hvarje kemisk eller fysisk pro
cess, hvarje juridiskt fall innehåller egendomliga individuela förhållanden, som 
ej återkomma på alldeles samma sätt vid ett liknande tillfälle. Hvem bestri
der likväl läkaren, kemisten, fysikern och juristen förmågan att bedöma fallet 
efter allmänna vetenskapliga grunder, hvem isynnerhet bestrider läkarens för
måga att kunna gagna i de enskilda fallen? Väl är samma sjukdomsfall ett 
annat på sjukhuset, ett annat under ogynsamma husliga förhållanden, ett an
nat hos en kraftfull, ett annat hos en svag person, och likväl får man icke be- 
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tvifla, att skarpsyntheten finner just det för det gifna fallet passande. Skulle 
vetenskaplig öfning och erfarenhet dervid ej vara af någon nytta? Det beror 
ju dock på att tillse, att speciela omständigheter ej åstadkomna a någon rubb
ning i det gifna fallet, utan att det kommer att ligga inom den allmänna gil
tighetens sfer. Skulle det månne förhålla sig annorlunda inom de historiska 
betraktelsernas område? Väl kan det medgifvas, att historiska tilldragelser i 
allmänhet äro mer individuela än de hvardagliga, ty allt, som har en högre or
ganisation, är beroende af flera förutsättningar och derigenom mer individuelt. 
Sålunda blir bedömandet af historiska händelser svårare och den lärdom, vi af 
dem kunna få, ingalunda lätt, men derföre ej omöjlig att inhemta.

Visserligen kommer det vid den historiska erfarenheten och tillämpningen 
deraf äfven an på andra, på sedliga makter. Om folken i dåraktig förblandning 
ej vilja erkänna den historiska sanningen, om de vises röst är predikarens i ök
nen, nåväl, då äro de lika en vanartig gosse, som ej följer sina uppfostrares 
lärdomar; men att bestrida möjligheten af insigt, då orsaken till det onda sit
ter i viljan, det är likväl att slå säcken och mena åsnan.

Vi få sålunda medgifva, att, om man vid historiska betraktelser ej tager 
det individuela med i räkningen, man beröfvar sig möjligheten af allt bedöman
de. Men dermed säga vi ej, att bedömandet af det individuela ej främjas ge
nom allmänna betraktelser. Nog torde en fader bedöma sitt barns egendom
ligheter riktigast och på grund af de individuela förhållandena på det enskilda 
fallet tillämpa de ändamålsenligaste medlen, men detta likväl säkrast, om all
männa pedagogiska begrepp ej äro honom alldeles obekanta.

Och till slut den frågan: när har den Hegelska pessimismen funnit de fle
sta anhängarne? Utan tvifvcl då den så kallade erfarenheten, snart sagdt, i 
alla Europas länder syntes predika den läran från taken, att, då de ädlaste 
sträfvanden att åstadkomma gynsammare politiska förhållanden hade misslyc
kats, historien ej mer vore någon lärarinna för menskligheten. Numera, då 
det politiska tillståndet mångenstädes — jag tänker särskildt på Tyskland ■—- 
betydligt förbättrats, torde väl deras antal, som instämde i nämda rop, ansen
ligt hafva förminskats.

Vi vända oss nu till den andra klassen af historiens fiender, för hvilka vi 
ansågo Buckle vara representanten. Om denne i historien ser en rå, oordnad 
massa, så är att märka, att ett sådant omdöme härleder sig från en falsk åsigt om 
historieskrifningen, hvarigenom man öfverför på denna, hvad som gäller om en 
del af naturvetenskapen och om den historiska vetenskapen, hvilken ju bör skil
jas från historieskrifningen. Den senare har att berätta, huru någonting varit, 
hon har att uppfatta det karakteristiska i händelserna och framställa just det 
individuela i dem genom att sammanbinda följd med orsak. Det är icke hen
nes uppgift att i analogi med fysik och kemi uppställa allmänna lagar. Att 
fordra detta, är att misskänna dess uppgift och fordra af henne, hvad hon icke 
vill gifva. Historien har, i af seende på sin uppgift, sin analogi med natural - 
historien. Liksom denna ej vill lösa fysiologiens uppgift, liksom ej heller geo- 
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gnosien geologiens, så vill ej heller historien lösa en henne påtvungen. Denna 
uppgift löser, ehuru visserligen på ett annat sätt än Buckle vill, vetenskapen 
om historien; ty hvad som blifvit sagdt om sättet att betrakta historien till 
dess idéer, det tillkommer hufvudsakligen denna vetenskap. — Om efter de 
mest glänsande historiska upptäckter — man tänke blott på dechiffreringen af 
kilskrift och hieroglyfer — efter de snillrikaste genomforskningar af längesedan 
svunna tider, om efter de mödosammaste källstudier och de på dem grundade 
mästerverken af en Maccaulay, en Geijer, en Ranke dylika smädefulla yttranden 
om historieskrifningen, som de nämda af Buckle kunna förekomma, så kan 
detta ej ursäktas, utan på sin höjd förklaras genom en ensidig tidsriktning, 
hvilken skjuter sina yppigaste skott, då den henne betvingande motrörelsen 
redan är i full gång.

Om icke allting bedrager, så hafva vi redan inträdt i denna rörelse af ett 
rättvist uppskattande af den historiska kunskapen gentemot ett blott naturali
stiskt åskådningssätt. Rousseaus nödrop efter naturen uppskattas numera efter 
sitt värde och utan att man instämmer i dess ensidighet; de ekon, som detta 
rop fann, blifva allt svagare och svagare. Och skulle också en viss radikal 
pedagogik söka sitt oklara uppfostringsmål i menniskans så kallade natur i 
stället för i hennes bildning, så får man skrifva det på vissa traditioners, oklara 
begrepps eller en moderiktnings räkning.

Visserligen får man ingalunda glömma, huru mycket naturvetenskapen har 
bidragit till kännedomen om menniskan, visserligen får vid uppfostran ingen
ting ske emot naturen, visserligen skall menniskan ej lösgöras från sin natur
liga grund, emedan hennes kroppsliga välbefinnande deraf skulle taga skada, 
men hennes lösgörande från den historiska grunden skulle afklippa ådrorna för 
hennes andliga odling och detta till de båda hufvudriktningarna i hennes väsen, 
till förståndet och viljan.

För att fatta historiens betydelse för vår andliga odling, så tänke man sig 
menniskans flydda historia alldeles borta. Hafva vi icke då menniskan i hen
nes ursprungligen råa tillstånd? Hafva icke vi blifvit det, hvarigenom vi ut
märka oss framför Amerikas vilda indianer, genom den historia, vi hafva bak
om oss, genom det arf vi tagit efter förgångna århundraden? Svarar man här
på, att vi med vår nuvarande odling likväl hafva hela klasser af menniskor, 
som af den historiskt flydda tiden dragit föga eller ingen nytta, som ännu lefva 
i ursprungliga naturförhållanden, så är detta blott delvis sant. I civiliserade 
stater taga äfven de understa folklagren till en viss grad del i den historiska 
utvecklingens välsignelser. Ar icke deras religiösa lifsåskådning, är icke deras 
skola, är icke deras rätt en produkt af .historien? Väl får man medgifva, att 
detta deltagande i historiens förmåner till en del är omedvetet, om också icke 
utan välsignelse; väl får man medgifva, att ett ej ringa antal af menniskor i 
civiliserade länder föga tager del i historiens förvärf, utan så till vida närmar 
sig naturtillståndet; men hvari ligger grunden till denna sorgliga företeelse, och 
hvaraf kommer det sig, att en annan del åter är så mottaglig för kulturinfly- 
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tandet från gångna tider? Det beror i ena fallet på förskyld eller oförskyld brist 
på historisk bildning, i det andra på medvetet genom historisk insigt förmed- 
ladt deltagande i nutidens ur det förflutna framgångna inrättningar. Hvadan 
den ofta beklagade likgiltigheten gentemot kyrka, stat och skola; är hon icke 
en produkt af det sinne, som vi dela med djuren, som är riktadt på lifvets 
underhållande, på mat och dryck, föda och kläder, och som undergräfver hvarje 
ädlare intresse? Så snart menniskan går utöfver de naturliga behofvens till
fredsställande, så snart hon ej längre med likgiltighet betraktar natur- och 
konstprodukter, så snart hon begynner fråga efter uppkomsten af det beståen
de; — är det yttersta omhöljet af djuriskheten hos menniskan borttaget. Frå
gor sådana som: hvem har bygt den kyrkan, hvem har anlagt den staden, huru 
gammalt är det slottet? äro de första rörelserna hos den, så att säga, till en 
början förpuppade, men nu sina vingar utvecklande menskliga intelligensen.

Kommer nu det historiska meddelandet på lämpligt sätt detta påpekade 
naturliga intresse till mötes, så måste det medgifvas, att menniskan derigenom 
gör ett väsendtligt steg framåt i afseende på sprängningen af djuriskhetens skal 
och utvecklingen af sina andliga förmögenbeter. Med hvarje steg, som barnet 
gör på denna väg, inträder en betydelsefull utvidgning af dess andliga horizont, 
med hvarje steg blir det allt mer och mer frigjordt från den torfva, vid hvilken vi 
äro fästade genom vår djuriska tillvaro. Hvilket andligt arf från förgångna 
tider tillträda vi icke redan genom språket! Hvarje ord, som vi bruka, hvarje 
konjunktion, som vi lära att använda, hvarje ordspråk, hvaraf vi betjena oss, 
hvarje sats, vi uttala, hvarje poetiskt eller prosaiskt tankeuttryck är ett andligt 
förvärf från förflutna tider, är ett arf, äfven om vi ej känna arfgifvaren. Ju 
mer menniskan andligen genomtränger de skatter, som äro nedlagda i ett språk, 
ju mer hon deraf upptager, så att säga, i kött och blod, desto mer har hennes 
andliga organism vunnit i kraft. Detta gäller närmast om modersmålets and
liga skatter, men det gäller äfven hvarje språklig bildning i allmänhet. Man 
må ej invända, att den andliga vinning, hvarom här är fråga, är en produkt 
af språkliga studier; ty de språkliga studierna äro, rätt fattade, historiska stu
dier. Språket är en historisk produkt, det är vidare ett af de hjelpmedel, hvar- 
igenom ett folks eller en persons andliga alster uppbäras. Skall ett historiskt 
förvärf inverka bildande på en följande tidsålder, så fordras det i de flesta fall 
ett återgående till originalet, ej blott hvad innehållet, utan äfven hvad formen 
beträffar. Bevis derför är, om ett sådant behöfs, konstens och vetenskapens 
pånyttfödelse genom förnyandet af de klassiska studierna. Till och med en 
Petrarkas och en Göthes snille väntade och fann sin insigt i det sköna be
främjad, utvidgad och djupare rotfäst genom att väcka det historiskt förflutna 
till nytt lif.

Hvad som gäller om det sköna, gäller äfven på det religiösas, det nyttigas 
och det sannas område. Inom religionen, inom stats- och samfundslifvet, inom 
vetenskapen är forntiden en lykta för nutiden, en lykta, som lyser så mycket 
klarare, ju djupare vi förmå att intränga i det förflutna. Historisk insigt för- 
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djupar ocli utvidgar blicken, under det insigten från i går är flack och inskränkt. 
Historikerns och partimannens insigt, den historiska framställningen och arti
keln af skriftställaren för dagen förhålla sig till hvarandra, som den mikrosko
piska undersökningen till seendet med blotta ögat, som den ledande fältherrens 
öfverblick till den af stridens hetta i anspråk tagne soldatens iakttagelser.

Att betaga en tidsålder, en ungdom historisk undervisning, är att döma 
den till kortsynthet, till bländning; tvärtom är befordrandet och hägnandet af 
historisk bildning liktydigt med utvecklingen af den menskliga skarpsyntheten.

Det återstår ännu att tala om historiens betydelse i sedligt afseende. Det 
har på senare tider blifvit vanligt att göra mycket väsen af den naturveten
skapliga bildningens sedliga betydelse. Kunskapen om naturens lagbundenhet 
skall nämligen åstadkomma en stor verkan på den menskliga viljan, i det hon 
förmår henne att foga sig efter lagarne. Må nu också beslutet att föra ett 
naturenligt lif, som väl under vissa omständigheter kan vara en följd af insig- 
ter i de fysiska, kemiska och fysiologiska lagarne, i vissa fall ej vara utan sed
lig betydelse, en verklig, hela menniskan gripande och alla lifvets områden ge
nomträngande omdaning af den inre sedliga menniskan, en sedlig pånyttfödelse, 
en alstring af idéela krafter, uppkomsten af en renande luftström, för hvil
ken den skadliga träskluften från ruttna seder och förhållanden försvinner, är 
likväl beroende af andra faktorer än en naturvetenskaplig betraktelse. Natur
föremålen äro alltför främmande för de sedliga förhållandena, för att fram
bringa en nämnbar verkan på detta område. 1 alla händelser stå sedliga för
hållanden, sedliga sträfvanden och inrättningar i långt direktare samband med 
den sedliga bildningens utveckling än den härför främmande naturen. Men de 
sedliga förhållandena finna vi i det menskliga lifvet och i utpreglad form i 
historien. Det är derföre framförallt hon, som jemte umgänget har att för
medla den sedliga bildningen.

Menniskans sedliga lif framgår ur de sedliga känslorna, hvilka framkalla 
handlingarna, ur det välbehag eller misshag, hvilket uppstår genom aktgifvan- 
det på handlingarna, orden och det för dem till grund liggande tänkesättet, 
ur de beslut, som blifva en följd af dessa känslor. Väckandet af dessa kän
slor sker omedelbart genom varseblifningar, liksom de estetiska intrycken uppstå 
genom uppenbarelsen af det sköna eller det fula.

Af hvilken betydelse den sedliga atmosfer, vi andas, är, huru hela den inre 
sundheten är beroende af den sedliga lifsluftens renhet, framgår af det föregå
ende. Liksom en fortsatt åskådning af det estetiskt fula slutligen förslöar sin
net, så kan äfven den ofta återkommande åsynen af det osedliga förslappa den 
sedliga uppfattningsförmågan. Derföre är umgänget för den sig sedligt utveck
lande menniskan af så omätlig vigt, umgänget och andan inom familjen, inom 
skolan, bland vänner. Men äfven under förutsättning af de gynsammaste för
hållanden, under förutsättning af en allvarlig och ädel anda inom familjen, un
der förutsättning af en god omgifning och en historiskt betydelsefull tid, hvad kan 
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för oss ersätta umgänget med de mest framstående personer i alla tider, be
kantskapen med tidsåldrar af stor sedlig lyftning?

Vi hafva antagit en gynsam förutsättning för nedläggandet af det första 
sedliga fröet hos menniskan, vi hafva tänkt oss en i möjligaste måtto lämplig 
jordmån för dess uppspirande, men hvar är denna förutsättning alltid verklig
het, hvar träffa vi en lycklig förening af alla dessa gynsamma momenter? Huru 
små och trånga äro i allmänhet ej förhållandena i det alldagliga lif, i hvilket 
vi uppväxa? Då behöfs det ett korrektiv, och detta erbjuder historien. Hon 
inför oss i lifvets stora förhållanden, hon antecknar i sina böcker stora män, 
stora handlingar, stora tilldragelser, stora tankar. Blott hvad som eger bestånd 
under tidens vexlingar, hvad som är af betydelse för kommande århundraden, 
bevarar hon för senare slägten. Skulle blicken på dessa af evighetens sol be
lysta höjder ej vara i stånd att höja oss öfver den trånga kretsen af våra små 
personliga förhållanden, skulle en sådan sysselsättning ej förorsaka ett välgö
rande inflytande på vårt sedliga uppfattningssätt?

Fråga vi nu, hvarifrån historien erhåller denna uppfattning och sinne vid
gande, denna idealiserande kraft, så torde vi visserligen ej finna henne i det 
vanliga moraliska betraktelsesättet af de historiska händelserna. Historien lär 
ej alltid, att lasten går under och dygden segrar, historien är ingalunda en gu
domlig dikt, full af enklang och harmoni, så litet att en kortsynt pessimistisk 
uppfattning sedan gammalt ur henne kunnat suga blott alltför mycket näring: 
profeterna stenas, verldens frälsare korsfästes, de vise måste dricka giftbägaren. 
Den påpekade, uppfattning och sinne vidgande kraften erhåller historien genom 
de förut omtalta idéerna, som i henne uppenbara sig.

Vi hafva ofvan visat, huru historien å ena sidan leder oss till en sådan 
betraktelse, å den andra derigenom finner sin värdiga afslutning. Lär hon å 
ena sidan, att idéen aldrig finnes innesluten i någon punkt i verkligheten, så 
lär hon å den andra, att all rörelse är ett kämpande efter idéen, hvilken blott 
under denna synpunkt kan uppfattas; lär hon å ena sidan, att det verkliga al
drig är det absoluta idealet, så gifver hon dock å den andra ett ovedersägligt 
bevis för idéens tillvaro; synes hon å ena sidan göra oss missmodiga, så lär 
hon oss å andra sidan, att våra handlingar, blott för så vidt vi äro gripna af 
idéen, kunna vara försäkrade om en varaktig följd. Så stämmer oss historien 
idéelt och praktiskt på samma gång, med andra ord, hon eger i ordets fullaste 
bemärkelse kraften att verka sedligt.

3. Undervisningen i historia och geografi i Tyskland och Schweiz.
a. Historia.

Såsom jag redan förut anmärkt, är den gamla historien och Tysklands 
historia hufvudföremålet för den historiska undervisningen vid de tyska läro
verken. Andra delar af historien behandlas blott i det fall, att de stå i när
mare förbindelse med nämda områden. Med gamla historien menar jag här 
blott judarnes, grekernas och romarnes historia. Orienten, Egypten inberäk- 
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nadt, indrages inom undervisningens krets, endast i den mån han har betingat 
eller forberedt dessa folks utveckling. Den tyska historien har att framställa 
det tyska folkets ursprung och utveckling i dess väsendtligaste lifsyttringar. 
Allt som på något sått uppträdt- befordrande eller hämmande på denna utveck
ling måste likväl mer eller mindre beröras. Men som denna beröring ej får 
vara fragmentarisk och sammanhangslös, så behandlas visserligen de folks hi
storia, hvilka stått i beröring med Tyskland, ej fullständigt, men dock i sådant 
sammanhang, att deras betydelse klart åskådliggöres. Dessa ledande grundsat
ser för valet af det historiska stoffet finner bäst sin förklaring genom exempel. 
Så fann jag, att bredvid den äldre tyska historien, och till en del före den
samma, äfven det frankiska rikets historia behandlades ända till den tid, då 
Tyskland bildar ett eget rike med bestämda gränser och sjelfständig betydelse; 
det följande af Frankrikes historia öfvergick man med lätt hand ända till den 
tidpunkt, beröringen mellan Tyskland och Frankrike ingriper mer bestämman
de på det förras öde, d. v. s., om vi undantaga korstågen, ända till Maximi
lian den förstes och reformationens tid. Den engelska historien anser man för 
stamförvandtskapens skull förtjena en större uppmärksamhet, likväl så att be- 
sittningstagandet af landet och utvecklingen efter reformationen mer framhållas, 
feodalkrigen och tronstriderna under medeltiden affärdas i största korthet. Ita
liens historia efter folkvandringen anses vara af någon större betydelse endast 
under de afdelningar, som omedelbart sammanhänga med Tysklands kejsar- 
historia; landets utveckling i öfrigt sammanfattas under några få allmänna syn
punkter. Rysslands historia beröres ej före utbrottet af det stora nordiska kri
get; här nämnes något litet om dess forntid, inom den följande tiden vidröres 
blott, hvad som för Tyskland har någon betydelse.

Vid de schweiziska läroverken upptog Greklands och Roms historia ej så 
stor tid som i Tyskland. Medeltiden och nyare tiden kommo här mera i frå
ga, och vid stoffurvalet fästes mera afseende vid Italien, Frankrike, England 
och öfriga europeiska länder. Dock innehar vid de tyska läroverken i Schweiz 
Tysklands historia ett mycket framstående rum, ehuru naturligt nog den stör
sta omsorgen egnas den specielt schweiziska.

Härmed har jag i korthet angifvit de väsendtligaste synpunkterna för den 
yttre begränsningen af materialet. Hvad åter beträffar det inre urvalet för un
dervisningen i de enskilda folkens och ländernas historia, så gjordes detta högst 
olika af olika lärare på olika ställen; men de fleste ansågo sig ej göra nog 
med att framställa krig och tronombyten, utan egnade äfven sin uppmärksam
het åt folkets framsteg i vetenskap och sed, i konst och religion, i handel och 
rättsväsende. Ofta skildrades de handlande personernas karakterer och öden; 
likaså redogjordes för ett folks inrättningar och statsförfattning. Det senare 
var i synnerhet falletM de schweiziska skolorna, naturligtvis hufvudsakligen i 
de öfversta klasserna.

Det historiska stoffets fördelning på de särskilda stadierna var ej alldeles 
densamma i Tyskland och Schweiz. På båda ställena följde man den natur
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liga grundsatsen att fortgå från det enkla till det sammansatta, från det en
skilda till det allmänna, från det lilla till det stora: man tog med andra ord 
samma väg som den historiska utvecklingen sjelf. I första klassen (sexta i 
Tyskland) finnas ej några särskilda undervisningstim mar i historia; men studiet 
af denna forberedes genom den bibliska historien, hvilken för detta ändamål 
synes vara särdeles lämplig; ty å ena sidan uppenbara sig i henne de religiösa 
grundvalarne för vårt lif, å den andra ega hennes gestalter och händelser den 
enkelhet, klarhet och afrundning, som allra åskådligast och djupast inpreglar 
sig i det ungdomliga sinnet. Lärjungens blick riktas här på personerna och 
deras omedelbara ledning genom Gud. Derigenom ledes öfver till den biogra
fiska historieundervisning, som i Schweiz och Sachsen vanligen vidtog i andra 
klassen (qvinta), fortsattes i tredje (qvarta) och i Sachsen omfattade Greklands 
och Roms historia i andra, medeltidens (den tyska) i tredje klassen; i Schweiz 
hann man deremot att i dessa båda klasser på detta biografiska sätt genomgå 
äfven nyare tiden. I Preussen sysselsatte man sig vanligen med berättelser ur 
Greklands historia i qvinta (andra) och ur Roms i qvarta (tredje kl.). I fjerde och 
femte klasserna (tertia, tvåårig) vid de preussiska och sachsiska läroverken var 
Tysklands historia föremålet för undervisningen. Af de båda åren egnades det 
ena åt tiden från 113 f. K. till 1500 e. K. och det andra åt tiden från 1500 
till och med 1870. Härvid var (fet dock ej alltid fråga om en utförlig och samman
hängande framställning af händelserna, men ej heller om en blott biografisk 
anordning, utan de vigtigaste tilldragelserna sammanfattades vanligen gruppvis 
och berättades till sitt förlopp och sina följder. Såväl i dessa som i de före
gående klasserna inpreglades ett visst antal af de vigtigaste årtalen; men ej mer 
än på ett enda ställe fann jag den historiska undervisningen på detta stadium 
inskränkt till blott och bart namn- och årtalsregister, hvilket, såsom det an- 
gafs, skulle tjena till grund och stomme för undervisningen på ett högre 
stadium.

Lärarnes sätt att gå till väga vid undervisningen var både i Tyskland och 
Schweiz såväl på detta stadium som på det (högre ganska olika; dock ansåg 
man sig i allmänhet i dessa klasser böra beakta följande punkter.

Undervisningen i historia borde hvila på ett geografiskt underlag: lärjun
gen skulle hafva den politiska och fysiska beskaffenheten hos det land, som 
afhandlades, klart för sina ögon.

Det hela underkastades en öfverskådlig indelning, till hvilken läraren ofta 
kom tillbaka och hvilken hos lärjungen inpreglades jemte dithörande årtal.

Lärarens framställningssätt var lefvande och slöt sig synnerligast inom 
gamla historien nära till källorna. Hvarken bibeln, den homeriska framställ
ningen eller Herodots berättelser borde förlora sin egendomlighet. Derigenom 
trodde man sig vinna, att lärjungen erhölle ett honom näraliggande stoff i ett 
begripligt och dock värdigt språk. Lärarens föredrag var ofta fritt, dock var 
detta ej allom gifvet. Derföre förelästes äfven ur tryckta böcker, på det att 
detaljerna skulle blifva lefvande och framstälda i öfverensstämmelse ined källorna.
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Repetitioner återkommo regelbundet och, så vidt möjligt, efter nya syn- 
punkter. Så, t. cx. repeterades perserkrigen den ena gången på det sättet, att 
händelserna berättades i ordningsföljd, en annan så, att hufvudpersonerna, drabb
ningarna, de förekommande städerna och orterna uppräknades. Vid de efter 
hvarje större afdelning förekommande repetitionerna lemnades lärjungen tillfälle 
att uttala sig angående händelser, personer och deras öden i ett längre sam
manhang eller åtminstone i flere satser, hvarvid man lade vigt på, att riktiga 
uttryck användes och att provinsialismer undvekos.

Såsom förut antydts, ansågo månge lärare det biografiska behandlingssät
tet af historien det lämpligaste för det första stadiet. Läraren skulle dervid 
likväl ej framför allt sysselsätta sig med hjeltarnes karaktersskildring, utan sna
rare göra personen till medelpunkt i sin berättelse och omkring honom grup
pera de händelser, till hvilka han varit upphofsmannen, eller af hvilka han träf
fats. Deremot lade andra större vigt på, att historien redan ifrån början be
rättades i sitt sammanhang. För lärjungens ögon, sade de, bör ej så mycket 
den bristfällige och oftast historiskt oklare personen framställas, utan fastmer 
den sammanhängande kedjan af händelser, af hvilka personerna blott utgöra 
en del. Dessutom gifves det många ganska vigtiga förhållanden och inrättnin- 
gar, såsom de grekiska spelen och oraklen, den romerska författningen, hvilka 
icke eller blott tvunget låta anknyta sig till personer. Det tyckes väl också, 
som vore det lämpligare att framställa den romerska författningens historia i 
sammanhang med historien om den romerska staten i sin helhet än bitvis i 
biografierna öfver Romulus, Servius Tullius, Brutus, Appius Claudius, Licinius 
Stolo, Sempronius, Gracchus, Sulla, Cæsar o. s. v. På samma sätt skildras 
perserkrigen bättre i ett sammanhang än i biografierna öfver Miltiades, The- 
mistokles, Leonidas, Aristides, Pausanias och Cinion. Kriget är i senare fallet 
hufvudsaken, liksom i det förra författningen, och ej personerna. Uppmärk
samheten bör i första rummet ledas på tilldragelserna i sitt sammanhang, först 
i andra på de dervid medverkande personerna. Det gifves blott enstaka fall, 
då händelserna, så att säga, lägra sig omkring personerna, då verldshistoriskt 
stora män tillika äro herskare öfver stora stater, såsom en Alexander, en Karl 
den store. Men en biografi öfver Luther, Melanchton, Zwingli framställer icke 
reformationens historia; förvecklingen inom den politiska verlden blifver oför
klarad och skulle blifva det, äfven om man lade till biografierna öfver Franz I 
och Karl V. Den biografiska formen har för den tidigare åldern, för hvilken 
historien i större stil ännu ej finnes till, något tilltalande, men äfven något 
förföriskt och farligt, derigenom att den riktiga synpunkten bortskymmes, och 
mången person ställes i ett ljus och erhåller en betydelse, som honom ej till
kommer.

På det öfre stadiet af de tyska läroverken (secunda och prima, båda i all
mänhet tvååriga och motsvarande sjette och sjunde klasserna hos oss) föredra- 
ges historien i det ofvan angifna omfånget på ett pragmatiskt sätt, d. v. s. 
sammanhanget mellan orsak och verkan, framåtskridandet i den allmänna mensk- 
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liga utvecklingen och den gudomliga ordningen påpekas för lärjungarne. Vid 
de preussiska och sachsiska gymnasierna upptager den grekiska och romerska 
historien den ojemförligt största tiden, alldenstund hela tiden i secunda, d. v. s. 
två år, uteslutande användes härpå, under det att man på de två åren i prima 
måste hinna genomgå ej blott medeltidens, utan hela den nyare historien och 
derjemte repetera Greklands och Roms historia. Vid de schweiziska gymnasi
erna och de preussiska och sachsiska realläroverken åter användes blott ett år 
på den gamla historien, kultur- och författningshistoria inberäknad, likaså på 
medeltiden, men deremot på nyare historien två år, af hvilka dock det sista i 
Schweiz företrädesvis egnas åt landets pragmatiska historia, förbundsförfattnin- 
gen och hufvudgrunderna för de särskilda kantonalförfattningarna.

Lärarens föredrag anslöt sig ofta till en handbok, till hvilken det utgjorde 
kommentar. Till denna handbok håller sig lärjungen vid repetitioner på egen 
hand. Mången lärare föredrog likväl att i ett sammanhang framställa, hvad 
han sjelf samlat och bearbetat. Denna framställning skedde antingen i ett 
fritt föredrag eller genom uppläsning från papperet. Till försvar för det sist- 
nämda sättet att gå. till väga, hvarigenom föredraget ej alltid blef så lifligt och 
lefvande, som önskligt hade varit, anfördes som skäl, att ett sorgfälligt memo- 
rerande kostade mer tid, än lärarens tid med afseende på öfriga pligter och läro
timmar medgåfve. Inlärde han det åter icke utantill, så riskerade han att 
glömma eller bortse ifrån det vigtigaste eller också förfalla i en viss bredd, 
som toge mycken tid, utan att fängsla lärjungarne. En universitetslärare i hi
storia, som egnar hela sin tid och sitt studium åt detta fack, kan väl, sade 
man, hålla fritt föredrag och behörigen memorera det för på. sin höjd sex tim
mar i veckan; men ej en gymnasiilärare, som har ända till 18—20 timmar i 
veckan, och detta oftast i olika ämnen. Också torde väl ett noggrant utarbe- 
tadt manuskript, af läraren föredraget lugnt, men kraftfullt och under särskildt 
framhållande af de vigtigaste momenten, göra samma gagn som ett fritt före- 
drag, hvilket under anförda förhållanden ofta måste blifva bristfälligt.

De fleste tyske lärare i historia, som jag hade tillfälle att höra, sökte att 
förstärka åskådligheten i sitt föredrag genom två hjelpmedel, på hvilka den 
nyare historiska undervisningsmetoden lägger stor vigt. Det första bestod i an
vändandet af historiska kartor. Härigenom erhöll man ett yttre åskådnings- 
inedel, hvilket kompletterade lärarens ord och kom lärjungens uppfattning till 
hjelp. Det andra hjelpmedlet till åskådlighetens förstärkande var meddelandet 
af lämpligen valda afdelningar ur källförfattarne. Sålunda förekom vid be
handlingen af den grekiska historien, att läraren föreläste vissa stycken ur He
rodot, Thukydides och Arrianos; medeltidens historia åskådliggjordes genom 
ställen ur Paulus Diakonus, Gregorius af Tours m. fl. Om man också ej kan 
anse det vara gymnasiilärarens uppgift att på något mera omfattande sätt in
föra lärjungen i studiet af källorna, hvilket redan den knapt begränsade tiden 
förbjuder, så kan dock den tanke, som ligger till grund för försöken i denna 
riktning, förtjena att på ett mycket sparsamt sätt utföras för att göra under
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visningen lefvande, ej för att ersätta henne. Det första af de två anförda hjelp- 
medlen för åskådlighetens underlättande var allmänt äfven i Schweiz, ej så
det sista.

Vid många af de tyska, läroverken var det vanligt att lärjungarne mer eller 
mindre utförligt antecknade lärarens muntliga eller skriftliga undervisningsfore
drag, dels emedan läraren häruti såg ett bevis på flit och uppmärksamhet, dels 
emedan det kom dem till nytta vid repetitionerna, synnerligast om läraren ej 
vid undervisningen följde någon bestämd lärobok. En och annan lärare ville 
likväl ej tillåta dessa anteckningar, emedan det afbröte det lefvande sambandet 
mellan lärare och lärjungar, och emedan det vore alltför tidsödande.

Hvad formen för meddelandet af historisk undervisning vid ett tyskt läro
verk vidkommer, finner man sålunda, att lärarens föredrag, det må nu vara fritt 
eller efter papperet, i allmänhet utgör hufvudsaken. Då hos oss åter frågan 
är den vanligaste undervisningsformen, så förefaller det tyska sättet oss väl 
mycket katederartadt: vi tycka, att gymnasiiläraren går universitetsläraren väl 
mycket i förväg. — Emellertid saknades ej frågor helt och hållet vid undervis
ningen; dock blefvo de sällsyntare, ju högre upp i ett läroverk man kom. 
Utom de frågor, som en och annan lärare inströdde i sitt föredrag, nöjde man 
sig på det högre stadiet vanligen med att vid timmens början låta två eller tre 
lärjungar i korthet och utan afbrott återgifva, hvad som under föregående tim
me blifvit föredraget. Två fördelar hade onekligen detta sätt att gå till väga. 
För det första tvangs lärjungen att noga fästa sig vid hufvudsakerna och låta 
dem klart framträda: hans egen och hans medlärjungars uppfattning skärptes 
alltså härigenom. För det andra erhöll lärjungen genom detta återgifvande en 
förträfflig öfning i konsten att fritt uttrycka sig, emedan det, utan att vara 
ordagrant öfvertänkt, likväl måste stödja sig på saklig förberedelse.

Det förekom äfven att läraren fortsatte sitt föredrag timme efter timme, 
utan att rikta några frågor till sina lärjungar. I detta fall anstäldes repetitio
ner efter hvarje tidehvarfs eller större afdelnings slut. Dylika repetitioner före- 
kommo efter vissa veckors mellanrum, allt efter det genomgångna områdets 
omfång och vigt. På det lärjungarna till dem skulle vederbörligen bereda sig, 
tillkännagåfvos de på förhand. När alltså läraren genomgått t. ex. medeltidens 
historia till och med longobardernas bosättning i Italien, sammanfattades den 
så kallade folkvandringen i en repetition på det sätt, att en lärjunge i korthet 
fick berätta de särskilda stammarnes historia från deras uppträdande på histo
risk botten till deras sammansmältning med andra folk och tillika angifva, hvil- 
ka länder som genomvandrades, en annan i hvilken ordning, af hvilka stam
mar, och genom hvilka händelser de olika romerska provinserna besattes; en 
fick anställa en jemförelse mellan de vandrande folkens anförare, en annan 
framställa kristendomens inverkan på de olika stammarne och dess inflytande 
på. mellersta och södra Europas politiska författning o. s. v.

Efter den gjorda framställningen af den historiska undervisningen, sådan 
den i allmänhet förekom på lägre och högre stadier vid läroverken i Tyskland 
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och Schweiz, vill jag yttra några ord om tillgodogörandet för den uppfostran
de undervisningen af historiens framställning uti sina idéer. Så mycket torde 
väl vara klart, att universalhistoriens meddelande efter de i henne sig utveck
lande idéerna ej ens på det högsta stadiet af den uppfostrande undervisningen 
egentligen kan komma i fråga. Dertill fattas både tid och den nödvändiga 
förutsättningen, en grundlig kännedom af hela det historiska kunskapsstoffet. 
Utan denna förutsättning skulle man blott kunna åstadkomma ett allmänt 
schema. Framför ett sådant är den speciela kännedomen om de olika perio
derna vida att föredraga. Men att idéernas verksamhet i de konkreta företeel
serna, i personerna och folken bör påpekas ju mer, ju högre undervisningen 
stiger, är en fordran, som ej kan lemnas opåaktad, utan att undervisningen för
lorar sin förnämsta frukt. Hvarifrån skulle ynglingen annars få den honom 
så väl prydande entusiasmen, den patriotiska eller religiösa hänförelsen, om ej 
från historien, hvilken återspeglar mensklighetens idéela sträfvanden? Väl sak
nar han, ju närmare han står barnaåldern, egentlig mottaglighet för insigt i de 
historiska idéernas utveckling; men det fordras ej synnerligen mycket för att 
frambringa den omtalta verkan. Ynglingen skall åtminstone på berättelsens 
ton höra hvarom det handlar för att åtminstone få en aning om det, hvari han 
genom att ytterligare skrida framåt i historiskt förstånd skall erhålla insigt. 
På det att läraren härutinnan må kunna uppfylla sin pligt, är det nödvändigt, 
att de i historien uppträdande idéerna ej äro honom obekanta. Af läraren får 
man derföre önska, att han framtränger till denna högsta grad af historisk 
uppfattning, en uppfattning, som verkar på förstånd och vilja i lika hög grad. 
Om en fruktbärande historisk undervisning ganska mycket är beroende på rik
tiga metodiska grundsatser, så brister å andra sidan ännu mer, om läraren i 
historia är i saknad af denna idéela sinnesriktning. Är det för andra under
visningsämnen en betänklig sak, om lärjungarne sofva, så är det vid den histo
riska undervisningen lika illa, om de frysa.

b. Geografi.
Under titeln af geografi eller jordbeskrifning kan man, om man så vill, 

sammanfatta rätt mycket. Men betänker man att jordens form och rörelse 
samt dess beroende af solsystemet finna sin förklaring i astronomien, att mine
ralier, växter och djur höra till naturvetenskapen, liksom undersökningen af de
ras beståndsdelar och krafter jemte atmosferens egenskaper till kemien och fy
siken, och att historia och statistik taga allt, som rör stater och folk, i anspråk 
för sig; så blifva gränserna för geografien betydligt trängre. Hon blifver då: 
en beskrifning af jordytan efter dess naturliga beskaffenhet och såsom en bo
ningsplats för menniskan. *)

') Enligt K. Ritter är: geografien vetenskapen om det af jorden uppfylda rummet.
IV
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Äfven inom dessa gränser är det likväl mycket af nämda vetenskaper, som 
ej kan skjutas åt sidan, utan såsom resultat af dem måste tagas till hjelp 
vid jordens beskrifning. Detta nedsätter likväl lika så litet geografien, som 
det nedsätter nämda vetenskaper, att de ej kunna undvara geografien. I all
mänhet får man ej alltför ängsligt utstaka de särskilda vetenskapernas områ
den, då de nästan alltid gripa in i hvarandra. Särskildt får förhållandet 
mellan historien och geografien icke uppfattas såsom ett blott yttre och till
fälligt; redan den yttre utvecklingsgången af de båda herodotska discipliner
na förbjuder en sådan uppfattning. Den geografiska vetenskapens objekt är 
jorden. Betraktar man, i likhet med Ritter, denna såsom ”menniskosläg- 
tets bonings- och uppfostringshus”, så följer deraf så väl för den filosofiskt 
vetenskapliga som för den pedagogiska ståndpunkten, att de båda vetenska
perna ömsesidigt ej kunna undvara hvarandra, utan stå i en innerlig vexel- 
verkan. Jord och mensklighet höra tillsamman såsom natur och ande, så
som kropp och själ och med insigten härom är äfven idéen till geografien 
såsom vetenskap gifven. Den geografiska vetenskapens sj elf ständighet beror 
nämligen derpå, att dess objekt är jorden, icke blott i och för sig, utan så
som bakgrund för allt menskligt, jorden såsom bestämmande för den mensk- 
lige andens utveckling och å andra sidan bestämd och förändrad af den mensk- 
lige anden.

Håller man fast vid dessa begrepp och vid idéen om jorden som ett helt, 
så undvikas lätt de otillbörliga öfvergrepp, som ofta blifvit gjorda på andra 
vetenskapers område, särskildt på naturvetenskapernas och historiens. Den geo
grafiska betraktelsen omfattar alltså följande föremål: 1. den kosmiska ställnin
gen af jorden såsom planet i hennes trefaldiga förhållande till solen, månen 
och sig sjelf, eller med andra ord jordens ställning bland himlakropparne, hen
nes form, storlek och rörelse, dessa omständigheters inflytande på hennes be
lysning och uppvärmning; — 2. jorden, såsom individ, i hennes delar, för såvidt 
de äro tillgängliga för den geografiska betraktelsen, d. v. s. i hennes om
slutna och omslutande yta och dess olikheter, de allmänna fysiska elementen, 
eller med andra ord skildringen af de i atmosferen försiggående meteorologiska 
processer och de dermed sammanhängande klimatiska företeelserna, vidare af vul- 
kaniteten, vattnen, de fasta jordformerna och de hos desamma varseblifna yngre 
förändringarna; — 3. de individuela bildningarna, eller med andra ord de produk
ter, hvilka framträda såsom geologisk, vegetabilisk eller animalisk natur, och deras 
beroende af allmänna faktorer; — 4. menniskan, eller med andra ord allmänna och 
speciela faktorers inverkan på menniskan i fysiskt och intellektuelt afseende, folk
slagens utbredning och åtskilhad samt slutligen staterna, deras odling och na
tursidor, deras naturliga skatter, politiska gränser, indelning och vigtigaste orter.

Härmed afslutas geografien såsom en för sig bestående vetenskap, i det 
hon åt etnografien öfverlemnar den närmare skildringen af folken, åt topogra
fien uppräkningen af äfven mindre vigtiga orter och åt statistiken den egent
liga beskrifningen öfver staterna.
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Geografien, fattad i ofvan nämda betydelse, är en helt ny vetenskap, som 
uppkommit först i vårt århundrade och ännu ej öfverallt vunnit medborgarrätt. 
Förut förstod man med geografi knappast något annat än ett illa ordnadt sta
tistiskt material utan ändamålsenligt urval och utan inre sammanhang. Den 
pedagogiska nyttan af geografien såsom undervisningsämne var derföre obetyd
lig, och det geografiska studiet låg nästan öfverallt i lägervall. Den moderna 
pedagogiken inom Tyskland är med rätta angelägen om att förskaffa geogra
fien, liksom de realistiska disciplinerna i allmänhet, en allt fastare ställning in
om skolundervisningen. Att undervisningen i geografi, trots de förtjenstfulla 
reformatoriska grundsatser, som blifvit uppstälda af Karl Ritter, och trots de 
utmärkta geografiska arbetena af framstående lärde, som följt i Ritters spår, 
emellertid ännu i denna stund ej i alla Tysklands skolor meddelas på ett verk
ligen bildande sätt efter den Ritterska skolans grundsatser, kan jag af egen er
farenhet påstå. Ännu händer ofta i Tyskland, hvad som är ännu vanligare i 
vårt kära fädernesland, att densamma består i ett sammanhangslöst uppräk
nande af allehanda enskildheter och märkvärdigheter ur de mest olika veten
skapsgrenar, och behandlingen af det på bredden uttänjda politisk-statistiska 
materialet anses fortfarande som hufvudsaken vid den geografiska undervisnin
gen. Detta olämpliga sätt att handhafva det geografiska studiet har berott och 
beror ännu till en ej ringa del på bristen af skicklige lärare och lämpliga un
dervisningsmetoder — ett förhållande som ej är synnerligen att förvåna sig öf- 
ver, om man betänker, att i Tyskland lärostolar i detta ämne först på sista 
tiden begynt att inrättas vid universiteten, och att vårt lands lärare fortfarande 
äro i saknad af geografisk undervisning vid våra högskolor. Denna styfmoder- 
liga behandling af geografien vid våra universitet är så mycket mer i ögonen 
fallande, som i öfrigt till och med för underordnade grenar af samma fack 
särskilda lärostolar finnas, livar skall den blifvande läraren samla stenarne 
till den bygnad, som han skall uppföra i skolan? Huru skall han för bygna
den och medarbetarne kunna utarbeta en passande plan? Han känner ju ej 
ämnets utveckling, dess tillväxt och drifkraft; han är ofta icke ens införd i den 
literatur, som skulle tjena honom som styre på hans pedagogiska färd och kän
ner icke de nödiga hjelpmedlen. Vid hvarje undervisningsämne äro vidare, om 
det skall bedrifvas med friskhet och lif, väcka intresse och sjelfverksamhet, 
icke blott grundligt vetande och metodisk skola af nöden, utan äfven samtidiga, 
i detalj gående privatstudier å lärarens sida oundgängliga, ty hans fördjupande 
i ämnet besjälar det, som erbjudes lärjungarne, och omgifver de eljest matta 
teckningarna med ett behagfullt lif, så att lärjungen gripes af hänförelse, anings
fullt blickar ned i djupet och klart uppfattar det innehållsrika stoffet. Sådana 
djupare privatstudier bedrifver likväl en lärare först då, när han sjelf sitter fast- 
rotad i ämnet och fattat stor förkärlek för detsamma. Men huru är denna för
kärlek, denna fasthet möjlig, om den ej medföres från universitetet?

Om derföre vid våra högskolor det för lärarekandidaten bereddes möjlig
het och tillika blefve skyldighet att egna sig åt geografiskt studium, så skulle 
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derigenom den bästa möjlighet uppstå för ernåendet af bättre resultat genom 
den geografiska undervisningen vid våra läroverk.

Såsom jag redan på annat ställe i det föregående nämt, gjorde jag såväl 
i Schweiz som i Tyskland bekantskap med åtskilliga mycket framstående lärare 
i geografi, särskildt var detta fallet i Hamburg, Magdeburg, Halle, Leipzig och 
St. Gallen. Äfven om deras undervisningsmetoder i enskilda fall voro olika, 
voro de dock alla Ritters lärjungar. Den nya, af Ritter grundade skolans huf- 
vudgrundsats vid den geografiska undervisningen är: att framhålla den vexelver- 
kan, i hvilken de geografiska föremålen stå till hvarandra, och framför allt att 
gifva lärjungen en fullständig och klar fysisk bild af jordens särskilda delar, 
emedan blott på detta sätt kausalsainmanhanget mellan de olika geografiska 
elementen blifver möjligt att uppvisa. Vid tillämpningen af denna grundsats 
gick man likväl tillväga på olika sätt. Redan med den geografiska undervisnin
gens första början vid de tyska läroverken stötte jag på olösta principfrågor. Hvar
med skall den geografiska undervisningen begynna? Skall den, såsom så mån
ga ifrigt anbefalla, begynna med läran om hemorten, eller med införandet i de 
allmänna jordförhållandena? För den förra åsigten talar Ritters eget votum. 
”Den naturligaste metoden är den, som först söker att göra barnet hemmastadt 
och rotfäst i verkligheten, som lär det att först gifva akt på det ställe, hvar- 
est det bor. Det må nu vara stad eller by, berg eller dal, hvarest barnet er
håller sina första geografiska kunskaper, det är detsamma, blott det ej är i 
rummet, på kartan eller ur boken, utan i naturen. Denna elementarmetod för
enar alla vetenskapens och metodikens fordringar och är derföre den enda. 
Härigenom lär barnet att känna landet i alla dess förhållanden, lär att i den 
deraf tecknade bilden äfven förstå alla andra länders kartor. Ar denna ele
mentarbildning ändamålsenligt af slutad, så äro äfven de flesta svårigheterna, 
som erbjuda sig för det fortsatta studiet af geografien, undanröjda.” Härvid torde 
man kunna erinra om Göthes gyllne lefnadsregel till konstnären för vandrin
gen genom konstnärslifvet: ”utgå ifrån det husliga och utbred dig, om du så 
kan, öfver hela verlden.” Mången lärare lade derföre också synnerlig vigt på 
läran om hemorten såsom den geografiska undervisningens utgångspunkt, och 
Ritters ord har framkallat stort bifall. Men så riktig denna utgångspunkt ock
så tycks vara, så stora auktoriteter den har för sig, och så vigtiga bildnings
medel deruti kunna ligga; för undervisningen i den första gymnasialklassen — 
så sade mången — passar den ej. Vid inträdet i gymnasiet borde nämligen 
lärjungen redan vara i besittning af de förberedande geografiska kunskaper, som 
läran om hemorten afsåge att bibringa. I folkskolan hade alltså denna läro
metod sin rätta plats. I Schweiz, der lärjungen först vid ungefär 12 års ålder 
inträder i kantonskolan eller gymnasiet, är helt naturligt att så bör vara; och 
jag fann ej heller läran om hemorten som undervisningsämne vid något läro
verk derstädes. I Tyskland åter, der lärjungen i allmänhet vid 9 års ålder in
träder vid läroverket, blir förhållandet något annorlunda, och läran om hem
orten förekom ofta i första gymnasialklassen, så vida det ej fans en s. k. för
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skola, då den vanligen förekom i dess sista klass, hvilket t. ex. var förhållan
det i Hamburg. Många ansågo det dock riktigast att genast införa lärjungen 
i de allmänna geografiska förhållandena, i det de påstodo, att man angående läran 
om hemorten hade drifvit en i och för sig riktig grundsats, att nämligen vid 
undervisningen fortskrida från det enskilda till det allmänna, till sin spets eller 
snarare tillämpade den på oriktigt sätt. Lärjungens lekamliga öga räckte icke 
till att med nödig klarhet och till sin fulla betydelse uppfatta de geografiska olik
heterna; dessa vore ej heller öfverallt för handen i tillräckligt skarpt utpreglad ge
stalt, kan hända i barnets hemort ej alls, och slutligen vore öfverförandet af lekam
liga'åskådningar på andliga, synnerligast som dessa skulle antaga en så snabb 
och utomordentlig förstoring, allt för svåra för lärjungens krafter. Denna ut
vidgning och detta förallmänligande af inskränkta åskådningar, hvilka dessutom 
genom sin tillfälliga beskaffenhet fängsla och inskränka blicken, fordrar snarare 
en ganska stor abstraktionsförmåga, så vida de följande föreställningarna ej 
skola blifva fullkomligt skefva och oklara. Att lärjungen i sexta (första klas
sen) ej genast kunde begripa och förståndsmessigt uppfatta jordens klotformig- 
het, zonernas förhållande till hvarandra, polernas betydelse och dylikt, vore 
visserligen sant; men detta vore ej heller nödvändigt. Att det verkligen så för
håller sig, tror han på grund af lärarens ord och globens utseende. Detta är 
tillräckligt som underlag för den fortsatta undervisningen, och numera är det 
jemförelsevis lätt att för honom göra den punkt, hvarest han sjelf bor, klar och 
tydlig; med andra ord, han föres härigenom den didaktiskt riktiga vägen till 
analysen af en syntetisk åskådning. Hade på detta sätt det allmänna förhål
landet mellan hemorten och dess omgifning till jorden i sin helhet blifvit för 
lärjungen klart, så ansåg man det visserligen lämpligt att numera fästa hans 
blick, om icke på den närmaste hemorten, likväl på den del af jordytan, han 
med sitt lif och sina handlingar tillhörde, för att härifrån åter utvidga kretsen 
för hans geografiska åskådning och vetande. Sedan han sålunda i allmänhet, 
men på ett klart sätt, blifvit undervisad om jordens form och dess förhållande 
till veriden i sin helhet, sedan han på jorden lärt känna förhållandet mellan 
land och vatten, verldsdelarnes, sitt eget lands och sin hemorts läge samt fått 
en allmän uppfattning om höjder och djup, om berg och floder, föres han till
baka från sin egen provins, till staten, från staten till verldsdelen.

Enligt dessa grundsatser var undervisningsstoffet ofta så fördeladt, att de 
nyss antydda allmänna egenskaperna hos jorden jemte beskrifningen af hem
landet föllo på sexta, Europas geografi på qvinta, och de öfrige verldsdelarne 
på qvarta. Vid många anstalter var ordningen mellan de båda sistnämda klas
serna omvänd. Men i allmänhet ansågs likväl språnget mellan fäderneprovin- 
sen och de främmande verldsdelarne för stort, för att utan betänkande kunna 
vågas. Man ansåg sig göra bättre, om man från Europa, hvilket genom sin 
mångfald och sin omvexling i former erbjöd exempel på, snart sagdt, hvarje 
geografisk företeelse, öfverginge till aflägsnare och större förhållanden, för hvil- 
kas uppfattning lärjungen i qvarta vore skickligare än förut; dessutom vore det 
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oriktigt att i qvinta blott summariskt genomgå de främmande verldsdelarne, 
hvilka dock erbjöde mycket både tilldragande och bildande. I tertia vände 
undervisningen åter till Europa på det sätt, att under det dess produkter och 
politiska förhållanden numera utförligare afhandlades, jemförelser anstäldes så 
väl mellan de europeiska länderna sinsemellan som mellan dessa och de öfriga 
verldsdelarnes. Härmed ansågs den geografiska undervisningen vid de flesta 
latinläroverk vara afslutad. Ty liksom skollagen ej för vår latinlinies fyra sista 
årsafdelningar föreskrifver något särskildt pensum i geografi, så var äfven detta 
förhållandet inom Tyskland och Schweiz. Men som man allt mer och mer 
började finna, att lärjungens geografiska kunskaper vid afgången från läroverket 
på detta sätt blefve alltför otillfredsställande, så anstäldes på åtskilliga ställen 
sammanfattande repetitioner i de öfversta klasserna, hvarigenom ofta i första 
rummet afsågs att bibringa lärjungen en komparativ åskådning af förhållandena 
på jorden. Med undantag af de allmännaste begreppen ansågs det i allmän
het lämpligast att uppskjuta studiet af den matematisk-fysikaliska delen af geo
grafien till någon af de högsta klasserna, då lärjungen först här egde de för
kunskaper, som gjorde detta studium fruktbärande. Det handhades vanligen 
af läraren i fysik och ingick i dennes kurs i nämda läroämne. Realläroverken 
hade i allmänhet något större utrymme för den geografiska undervisningen, hvil
ken här, dock ej inom de schweiziska yrkesskolorna, fortsattes genom alla klas
serna. Samfärdsel och handel, ländernas produkter och folkens lif betonades 
här mer än vid gymnasierna.

Af hvad förut blifvit anfördt, framgår, att den nya geografiska skolans högsta 
metodiska grundsats vid undervisningen består deri, att de geografiska elemen
ten icke behandlas fristående och abstrakt, utan såsom lefvande lemmar af jor
den såsom ett helt. Läraren får visserligen icke inskränka sig till den fysiska 
beskrifningen af ett land, men ännu mindre till den statistiska och politiska be
ståndsdelen af geografien; han måste taga hänsyn till alla dessa delar och det 
så, att de icke uppträda söndrade från hvarandra, utan att de ömsesidigt beröra 
och komplettera hvarandra. Härvid gälde naturligtvis som allmän grundsats, 
att blott så mycket meddelades, som lärjungen på ifrågavarande utvecklings
stadium kunde smälta. Det land eller den del af jorden, som förekom till be- 
skrifning, erhöll i öfverensstämmelse härmed ett rikare innehåll, ju högre un
dervisningsstadiet var; men åskådningen deraf måste alltid bibehålla sin klar
het, alltid blifva mer lefvande och sammanhängande. Här var nödvändigt, att 
läraren under sin beskrifning lemnade fysiska, statistiska eller politiska total
bilder, i hvilka det enskilda blott framträdde i samma grad, som det hade be
tydelse för det hela. De enskilda delarne af en bergskedja söndrades sålunda 
ej efter de länder, i hvilka de förekommo, utan kedjan i sin helhet beskrefs 
till sitt läge, sin upphöjning, till sin geologiska beskaffenhet och sin betydelse 
för de länder, som af densamma genomströkos eller begränsades, och likaså 
förfors med floderna, flodsystemen och flodområdena. På samma sätt anfördes 
storleks- och befolkningsförhållandena ej löst bredvid hvarandra och inpregla- 
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des ej livar för sig i minnet, utan de sammanbundos och jemfördes sins emellan. 
Stamlandets förhållande till kolonierna, fabriksdistriktens till de åkerbrukande 
områdenas åskådliggjordes. Sjelfva det enskilda landet fick ej, ehuru det i och 
för sig beskrefs i sin helhet och till sina delar, lösgöras från sin omgifning, 
utan det måste för lärjungen göras klart, hvilken ställning det i sina vigtigaste 
lifsyttringar intager till de omgifvande staterna eller till dem, med hvilka det 
står i historiskt samband. Sålunda uppstår för lärjungen en bild af hvad Rit
ter kallar det telluriska sammanhanget och det af jorden uppfylda rummet. 
Denna lefvande kännedom om jordklotet måste alla enskilda delar af under
visningen afse att befrämja. Derföre måste inom det gjorda stoffurvalet det 
inre sammanhanget städse påpekas, och på åskådligheten i undervisningen må
ste särdeles stor vigt läggas. Denna fordran framträder ej blott på det lägre 
stadiet, utan kanske ännu mer på det högre, hvarest större geografiska bil
der och grupper framställas bredvid hvarandra.

Vid den geografiska undervisningen måste läraren på mångfaldigt sätt åter
gå till historien eller dit hänvisa. Befolkningens likhet inom olika länder och 
olika verldsdelar, dess olikhet inom samma stat, religionens utbredning och in
verkan, betydelsen af kolonisationer och samfärdsel, enskilda länders bebyggan
de eller förödande och annat af dylik art blifver först genom de historiska till
dragelserna klart, liksom dessa åter till en viss grad förklaras genom landets be- 
skaffenhet. I denna inre vexelverkan, ej i den yttre anknytningen består det 
enhetsband mellan historien och geografien, hvilket aldrig bör lemnas utan be
aktande.

Till undervisningens åskådlighet hörde naturligtvis också användandet af 
yttre åskådningsmedel. Att kartor äro oumbärliga för den geografiska under
visningen, bestrides väl ej af någon, och de hafva blifvit så mycket mer använd
bara, ju mer betydande de nya framstegen inom kartografien blifvit, och ju mer 
denna lämpat sig efter undervisningens behof. Utom de vanliga kartografiska 
hjelpmedlen för åskådningen, nämligen vägg- och skolkartor, glober och luna- 
rier, fann jag mångenstädes inom skolorna — rikhaltigast i Sachsen ■— såsom 
geografiska åskådningsmedel relieffer och plastiska figurer, t. ex. racebyster och 
andra geografiska bilder. Lärjungen bör naturligtvis ej använda kartan blott 
till en allmän orientering öfver bergens och flodernas, städernas och orternas 
läge, utan ännu mer för att förskaffa sig en innehållsrik och lefvande total
åskådning af jorden och dess delar. Kartan bör ej blott vara en minnes- 
hjelp, utan en sjelfständig bild.

Denna kartans vigt för undervisningen år så stor, att månge lärare för att 
vara förvissade om, att lärjungen vore i besittning af en sådan bild, ålade ho
nom att teckna kartor. Detta förekom ej mindre i Schweiz än i Preussen och 
Sachsen. På ett och annat ställe gick man till och med till öfverdrift härut- 
innan, i det man sökte utbilda lärjungarne till ordentlige kartritare. Så god 
tid hade man likväl i allmänhet ej, utan man nöjde sig med att låta lärjungen 
på svarta taflan ur hufvudet uppdraga konturerna öfver ett visst genomgånget
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område samt derinom angifva den ungefärliga riktningen af förekommande vat
tendrag och höjdsträckningar äfvensom de vigtigaste orternas läge. Man be- 
tjenade sig äfven af tryckta kartnät, hvilka af lärjungen ifyldes efter bestämdt 
angifna synpunkter.

I det föregående har blifvit antydt, att den nya geografiska skolan i Tysk
land lägger vigt på den komparativa behandlingen af det geografiska materialet. 
Dermed är alltså i allmänhet denna skolas metod för den geografiska under
visningen angifven: denna metod är den komparativa. Den analytiska metoden, 
hvilken utgår från jorden som ett helt för att så småningom taga kännedom 
om dess särskilda delar, och den syntetiska metoden, hvilken begynner med de 
enskilda länderna och slutar med att förena dem till ett helt, afse mer anord
ningen af det geografiska stoffet än sjelfva behandlingssättet. Det senare afser åter 
den konstruktiva metoden, hvilken låter lärjungen sjelf behandla jordens olika 
delar medelst kartritning, och detta vanligen före lärarens sammanhängan
de undervisning öfver desamma. Hvad som skall behandlas och bemärkas, af- 
tecknas först, och sålunda är enligt denna metod kartritningen det första och 
hufvudsakligaste medlet för den geografiska undervisningen. Det kan visserligen 
icke förnekas, att de genom lärjungens sjelfverksamhet skapade åskådningarna af 
rummet fortare och säkrare inpregla sig i hans minne; ty under det han gör 
utkastet till kartbilden, skall han samtidigt inpregla den. Men å andra sidan 
äro de stora svårigheterna i den konstruktiva metoden ej att förneka. Oafsedt 
att mången lärare ansåg den konstruktiva metoden ”alldeles opedagogisk", der
före att det bildande elementet dervid så lätt ginge förloradt, fordrar den en 
mycket grundlig och med saken bekant lärare och framförallt långt större tid, 
än som kan inrymmas åt den geografiska undervisningen. Derföre är också 
förhållandet det, att oaktadt kartritning i många af Tysklands skolor, särskildt 
i realskolorna, för närvarande med mycken flit och framgång bedrifves och oak
tadt åtskilliga modifikationer i den konstruktativa metoden gjort sig gällande, 
ingen af desamma förmått att förskaffa sig allmännare erkännande.

Den jemförande behandlingen af det geografiska stoffet ansåg man lämpa 
sig väl för den dialogiska undervisningsformen icke blott vid repetitioner, utan 
redan första gången materialet framställes för lärjungen. Hvad lärjungen sjelf 
på kartbilden kan läsa, och hvad han på grund af kartan kan sluta sig till, 
det bör läraren ej föredraga, utan genom användande af den dialogiska formen 
låta lärjungen sjelf utsäga det. Lärarens analyserande frågor skola föranleda 
lärjungen att på grund af den föreliggande kartan sjelfständigt taga reda på 
ett lands horizontala och vertikala beskaffenhet, dess bevattning och topografi
ska förhållanden. Genom användandet af utvecklande frågor nödgade läraren 
vidare sina lärjungar att på grund af naturförhållandena, sådana de framgå af 
kartan, bestämma ett lands klimat, dess styrka och näringsgrenar, invånarnes 
odling, kroppsliga och andliga egenskaper o. s. v. Ett dylikt bruk af den dia
logiska formen tjenar ej blott till att öfva och stärka lärjungarnes tankeför
måga och åt minnet öfverlemna de vunna geografiska kunskaperna såsom ett 
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fast och varaktigt material, utan den geografiska undervisningen erhåller deri- 
genom för lärjungen, hvilken ej behöfver förhålla sig ensidigt receptivt, då han 
genom sin sj elf verksamhet får ingripa i undervisningens gång, en hög grad af 
intresse.

När deremot sådana förhållanden förekomma, hvilka lärjungen ej af sig 
sjelf kan finna, då det är fråga om att gifva en lefvande karaktersbild af ett 
landskap — en stepp, en öken och dylikt — eller af en verldsstad eller att 
utförligt skildra ett folks seder, bruk och öfriga egendomligheter, — kan den 
akroamatiska undervisningsformen med fördel användas.

Men för att kunna gifva lärjungen en lefvande geografisk karaktersbild, är 
det ej nog med förberedelsen ur ett geografiskt konpendium. ”Det är en all
män villfarelse, att man tror sig kunna lära den geografiska vetenskapen blott 
med tillhjelp af kartan och ett godt konpendium. Ingen filolog blir genom att 
blott lära sig grammatiken och ordboken utantill i stånd att meddela en bil
dande undervisning i ett språk. Dertill hör äfven studiet af de klassiska ver
ken. Likaså hör till geografien det åskådliga studiet af jorden” *). För att skaffa 
sig en rikedom af geografiska åskådningar, måste läraren studera utförligare 
geografiska framställningar i större geografiska handböcker, geografiska mo
nografier, resebeskrifningar och geografiska tidskrifter; väl icke för att använ
da dem vid den geografiska undervisningen i den form de föreligga, utan för 
att vidga sin egen geografiska synkrets, hvarigenom äfven undervisningen vin
ner i friskhet och lifaktighet.

Men ännu mer än genom läsning kan läraren i geografi förvärfva sig geo
grafiska åskådningar genom resor. Dervid bör han likväl ej endast på jernväg 
genomfiyga landet. Fotresor förtjena i och för detta ändamål företrädet. Alla 
stora geografer och geografiska metodiker hafva också varit mycket flitiga i att 
resa. Vi behöfva blott tänka på Herodot och Strabo, Alexander von Humboldt 
och Karl Ritter. Avtopsien underlättar icke blott framställningen af det man 
sjelf sett, utan äfven den klara uppfattningen af liknande företeelser. Under
visningen öfver den lefvande- naturen af den, som ej genom egen åskådning stu
derat densamma, blir alltid mer eller mindre död, då deremot den, som med 
egna ögon sett och betraktat verlden, bör kunna göra framställningen för sina 
lärjungar lefvande. Skilnaden är, att den förre talar hvad han känner till or
den, ej i sak; den senare känner föremålen genom egen åskådning, och derföre 
uppväcker han hos sina lärjungar en trogen bild af desamma och lifvar deri- 
genom deras sinne för naturen.

■) Ritter.



Läseordning vid Karolinska Högre Elementar-Läroverket i Örebro under Läseåret 1876—1877.
Måndag. Tisdag. Onsdag.
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l R. M Ph E W E W K G KG Hl Bl Ke Hn Ke Hn Mi Hn M Ph M Ph Hi Bl M Ph M Ph F Ed F Ed

7—8 8—9 9-10 11—12 12—1 1—2 4—5 7—8 8—9 9—10 11—12 12—1 1—2 7—8 8—9 9—10 11 — 12 12—1 1—2
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R 2. E Hy E Hy X Sm X Sm K G T Et 37 I Ml £ Hy £ Hy S Et T Et T1 Et E Hy E Hy Hi Ld
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T h o r s d a g. Fredag. Lördag.

Beteckningarnas 
betydelse:

E Engelska, 
F Franska, 
Fi Filosofi, 
Fk Fysik, 
G Grekiska, 
H Hebreiska, 
Hi Historia och 

Geografi, 
K Kristendom, 
Ke Kemi, 
L Latin, 
M Matematik, 
Mi Mineralogi, 
N Naturkunskap, 
R Ritning, 
S Svenska, 
T Tyska, 
V Välskrifning.

B Bogren, 
Bl Bellinder, 
Br Brodén, 
Ed Englund, 
Ek Ekelund, 
Et Elmqvist, 
G Granell, 
Gt Gellerstedt, 
Hy Helleday, 
Hd Hedenskog, 
Hg Högberg, 
Hm Hellbom, 
Hn Hartman, 
I Ihre, 
K Karlson, 
L Ljungberg, 
Ld Lund, 
Ph Phragmén, 
R Rödström, 
Sd Sundblad, 
Sm Sädbom, 
Sp Spangenberg, 
T Törnstrand, 
W Wallström, 
Wr Wikander.



Ftedogörelse
för Karolinska elementarläroverkets verksamhet under läsedret 

1876 Augusti—1877 Juni.

A. Undervisningen.
1. Höstterminen 1876 började den 24 Augusti och afslutades den 20 December. Vårter

minen 1877 vidtog den 20 Januari ocli kommer enligt Efori bestämmande att afslutas den 1 Juni.
2. Med undantag af första klassens lärjungar har den öfriga ungdomen hvarje morgon 

samlats till gemensam bön med sång och bibelläsning kl. 6 t. 40 m. Undervisningen har der
efter, ehuru med någon olikhet mellan de särskilda klasserna, föranledd af gymnastiköfningarnas 
förläggande till förmiddagarna, fortgått från kl. 7—10 och 11—2 samt måndagar och torsdagar 
kl. 4—5 e. m. Bitöfningarna hafva ordnats i sammanhang med den öfriga undervisningen på 
nyss angifna tider. Sånglektionerna hafva alla varit förlagda till tisdags- och fredags-eftermidda- 
garna och öfriga öfningar i musik till de andra hvardagseftermiddagarna. Gymnastiköfningarna 
hafva försiggått kl. 9—10 f. m. och 2—$ e- ,n- samt fäktöfningarna på onsdags-, torsdags- 
och lördags-eftermiddagarna.

3. Antal lärotimmar i veckan för ämneslärare under läseåret.

Anm. För de från Grekiskan befriade tillkomma ytterligare i 6: i 2, i 6: 2 1, i 7: i 1 och i 7: 2 2 timmar, så 
att hela antalet lärotimmar för ämneslärarne uppgår till 581. Gemensamma lärotimmar, alla i engelska och 
med motsvarande realafdelning, förekomma i 6: i 2, i 6: 2 2, i 7: i 3 och i 7: 2 2.

( Klass

i och
1 afdel-
1 ning.

Larjunge- 
antal.

Antal 
läro

timmar 
för 

ämnesl.

Gemensamma lärotimmar med närmast föregående afdelning.

Hela 
antalet.

De ämnen, i hvilka gemensam undervisning egt ram, 
och timtalet i hvarje ämne.H.-t. V.-t.

1 1: a 28 29 25
1 1: b 28 28 25

2: a 26 26 29
2: b 26 27 29
2: C 25 25 29
3: a 28 25 28
3: b 28 27 28
3: c 28 26 28

4 R: a 24 23 30
4 R: b 25 24 30
4 L. 32 32 30
5 R. 25 25 30
5 L. 24 24 30

6: t R. 4 4 30
6: 1 L. 25 24 20 12 Kristendom 2, Svenska 2, Franska 4, Naturalhistoria 2, Historia 2.
6: 2 R. 4 4 30
6: 2 L. 21 19 20 12 Kristendom 2, .Svenska 2, Franska 4, Naturalhistoria 2, Historia 2.
7: 2 R. 7 7 30
7: 2 L. 17 17 24 8 Kristendom 2, Svenska 2, Franska 2, Historia 2.
7: 2 R. 2 3 28 2 Matematik 2 (med 7: i R.)
7: 2 L. 16 16 22 10 Kristendom 2, Svenska 2, Franska 2, Historia 2, Filosofi 2.
Summa 443 435 575 44 Kristendom 8, Svenska 8, Franska 12, Matematik2, Nat. hist.4, Historia8, Filosofi2.

1



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

Svenska språket.
Första klassen (5 timmar i veckan). Läroböcker: Svensk grammatik af Brodén, Fryxells berät

telser ur svenska historien.
1) Grammatik: det allmännaste af formläran samt läran om satsen och dess delar. 
Satsanalys och satsbildningsöfningar. Rättskrifningsöfningar. 2) Lektyr: uppläsning och 
reproduktion af valda stycken ur l:sta delen af Fryxells berättelser ur svenska historien.

Andra klassen (6 timmar). Läroböcker: Brodéns grammatik och rättskrifningsöfningar, Sundéns 
och Modins läsebok samt V. E. Omans poetiska läsebok.
1) Grammatik: form- och satslära samt rättskrifnings- och interpunktionsöfningar. 
Satsanalys i förbindelse med läsning af Tyska. 2) Lektyr: uppläsning och reproduktion 
af valda stycken ur Sundéns och Modins läsebok samt Omans poetiska läsebok.

Tredje klassen (6 timmar). Läroböcker: Brodéns grammatik, Sundéns och Modins läsebok. Fän
rik Ståls sägner.
t) Grammatik: form- och satslära. Läran om satsers förhållande till hvar andra. In- 
terpuuktionslära. Satsbildningsöfningar. Rättskrifning efter diktamen med iakttagande af 
de allmänna reglerna för interpunktionen. 2) Lektyr: läsning och förklaring af valda 
stycken i bunden och obunden form samt öfningar i det muntliga återgifvandet af det 
lästas innehåll. 3) Komposition: skriftliga öfversättningar från tyska språket samt 
smärre uppsatser på lärorummet under lärarens ledning.

Fjerde klassen (4 timmar). Läroböcker: Brodéns grammatik, Sundéns och Modins läsebok, 
Frithiofs saga af Tegnér. Lindblads Fosterländska minnen.
1) Grammatik: repetition af formläran, sats- och interpunktionsläran fullständigt genom
gången. 2) Lektyr: valda stycken ur läseboken jemte Frithiofs saga. Metrik, de enkla 
versslagen. 3) Komposition: uppsatser öfver lättare ämnen och öfversättningar från 
tyska språket, under H. T. G st., V. T. 7 st., derjemte skriföfningar på lärorummet nä
stan hvarje timme.

Femte klassen (3 timmar). Läroböcker: Brodéns grammatik, Sundéns och Modins läsebok.
1) Grammatik: hela läroboken fullständigt genomgången och repeterad, äfven ordbild- 
ningsläran. Det allmännaste af metriken. 2) Lektyr: Sundéns och Modins läsebok, 
med nödiga upplysningar och förklaringar. Fänrik Ståls sägner. 3) Komposition: 
lättare uppsatser, under H. T. 6, V. T. 7.

Sjette nedre klassen (2 timmar). Läroböcker: Brodéns grammatik, Uppmarks läsebok, Svensk 
Stilistik af Sjöberg och Klingberg.
1) Grammatik: repetition af grammatiken. Läran om stil, troper och figurer. Det 
vigtigaste af metriken. 2) Lektyr: öfversättning af valda danska och norska stycken ur 
Uppmarks läsebok. 3) Komposition: uppsatser, förberedda af läraren, under IT. T. G, 
V. T. 7.

Sjette öfre Hassen (2 timmar). LFiroböcker: Brodéns grammatik och diktarter, Bjursténs och 
Uppmarks läseböcker samt H. Ibsens skådespel «llærmændeue på Helgeland».
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1) Retorik och Poetik: repetition. Metrik, samt af diktarterna afdelniugen B till och 
med Dalinska tidehvarfvets författare. 2) Lektyr: läsestycken ur Bjursténs läsebok, med 
upplysningar om författarne. Danska läsestycken efter Uppmarks läsebok samt Ibsens 
skådespel «Hærmændene på Helgeland». 3) Komposition: uppsatser under H. T. 6, 
V. T. 7.

Sjunde nedre klassen (2 timmar). Läroböcker: Brodéns grammatik och diktarter, Bjursténs läse
bok. Schiller, Lyriska dikter.
1) Grammatik och Poetik delvis repeterade. 2) Lektyr: litteraturhistoriska notiser 
öfver den romantiska periodens författare i förening med läsning af ett talrikt antal läse
stycken. Härvid hafva dels Bjursténs läsebok, dels författarnes utgifna diktsamlingar blifvit 
begagnade. 3) Komposition: uppsatser med nödig ledning för dispositionen, under 
H. T. 3, V. T. 3.

Sjunde öfre klassen (2 timmar). Läroböcker: Brodéns grammatik och diktarter. Afhandlingar 
och tal af Geijer och Tegnér.
1) Retorik och disputationsöfuingar. 2) Lektyr: afhandliugar och tal, förnämligast af 
Geijer och Tegnér. 3) Komposition: månatligen författade uppsatser granskade och 
genomgångna.
Reallinien har öfverallt- haft samma kurser, med författningsenlig tillökning i komposi- 
tionsarbeten.

Tyska spraket.
Läroböcker: Flachs grammatik i de 4 lägre klasserna, Hjorts i 5 och dessa eller Calvagens 

i de öfriga; Paulis skriföfningar i 3, 4 och 5 R., Calvagens i 5 L., Lyths i 6: 1 R. och 6: 2 R.
Läseböcker: Thielers’ Elementarbok i 1 och 2, Lyths i 2, Moréns i 3 och 4, Calvagens i 

5 R., 6: 1 R. och 6: 2 L.; Schillers 1) Wilhelm Tell inom 5 och 6: 1, 2) Die Jungfrau von 
Orleans i 6‘: 1 L. till kursläsning och i 6: 1 R. lexvis, 3) Geschichte der 3O-jährigeu Kriegs i 
5 L.; Goethes Egmont i 6: 2; Hauffs Märchen i 4 och 6: 1 R., Hebels Schatz-Kästlein i 6: 2 R., 
begge hufvudsakligen till kursiv läsning.
Första klassen (6 timmar i veckan): det vigtigaste af läran om substantiv, adjektiv, räkneorden, 

personliga och possessiva pronomina, hjelpverben, det aktiva svaga verbet efter Flachs 
grammatik, jemte motsvarande öfniugsstycken i Thielers’ elementarbok; vokabelläsning.

Andra klassen (7 timmar). 1) Grammatik (Flachs): det vigtigaste af formläran. 2) Explika
tion: elementarboken (Thielers') fullständigt genomgången från La kursens 12:te stycke 
med satsanalys och vokabelläsning, de 9 första styckena af Lyths läsebok. 3) Kompo
sition: muntliga och skriftliga öfningar på lärorummet.

Tredje klassen (7 timmar). 1) Grammatik (Flachs): formläran utförligare genomgången och 
repeterad. 2) Explikation: La afdelningen af Moréns läsebok. 3) Komposition: 
efter Paulis skriföfningar på lärorummet och muntligt åter öfversatta.

Fjerde realklassen (4 timmar). 1) Grammatik (Flachs): formläran repeterad, syntaxen till 9 
kap. 2) Explikation: första afdelningen af Moréns läsebok från 2O:de stycket, en del 
af andra afdelningen. 3) Komposition: ett hemtema hvar annan vecka. Muntlig öf- 
versättning till tyskan.
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Fjerde latinklassen (4 timmar). 1) Grammatik (Flachs): formläran repeterad, syntaxen ut
om prepositionerua. 2) Explikation: 2:a afdelningen af Moréus läsebok; Hauffs 
Märchen till kursiv läsning. 3) Komposition: hemtema hvar annan vecka, Pauli till 
muntliga öfningar å lärorummet.

Femte realklassen (3 timmar). 1) Grammatik (Hjorts): formläran repeterad, syntax under läs
ning och muntliga öfningar. 2) Explikation: Wilhelm Tell, första och andra akterna 
repeterade, tredje nytt, Calvagens läsebok 20 sidor lexvis, ex tempore 16 sidor. 3) Kom
position: hemtemata hvar fjortonde dag, muntliga öfningar å lärorummet efter Pauli.

Femte latinklassen (3 timmar). 1) Grammatik (Hjorts): formläran repeterad, syntaxen afslutad.
2) Explikation: de två första akterna af Wilhelm Tell, Lsta och 2:dra scenerna af 
tredje; en mindre del af Schillers Geschichte des 30-jährigen Krieges (dritter Theil). 3) 
Komposition: extemporalier efter Calvagen, hemtemata hvarje vecka.

Sjette nedre realklassen (2 timmar). 1) Grammatik: delvis repeterad. 2) Explikation: 
Wilhelm Tell, tredje aktens tredje seen, fjerde och femte akterna, Die Jungfrau von Or
leans, kursiv läsning; Hauffs Märchen, 70 sidor (Reclams edit.), Calvagens läsebok, 36 
sidor. 3) Komposition: 28 hemtemata.

Sjette nedre latinklassen (1 timme). 1) Grammatik: formläran repeterad. 2) Explikation: 
Wilhelm Teil, tredje och fjerde akterna; Die Jungfrau von Orleans, kursläsning, prologen, 
första och andra akterna; Calvagens läsebok, ex tempore 15 sidor.

Sjette öfre realklassen (2 timmar). 1) Grammatiken repeterad. 2) Explikation: Göthes 
Egmont till 5:te akten med repetition; Hebels Schatzkästlein, 10 stycken. 3) Komposi
tion: Lyths skriföfningar till syntaxen, bref; 29 hemtemata.

Sjette öfre latinklassen (1 timme). 1) Grammatik: endast för tyskan egendomliga och vigtiga 
delar. 2) Explikation: Göthes Egmont t. o. m. hälften af fjerde akten; die Jungfrau 
von Orleans från tredje akten afslutad genom kursläsning; Calvagen, 38 sidor. 3) Kom
position: tre gånger å lärorummet.

Franska språket.
Läroböcker: Oides grammatik, Dryséns läsebok (kl. 5), Sandeau: «Madelaineu (6: 1 och 

6: 2), Mallet: «une visite au monastére d'Einsiedlen» (6: 2), Berndtson, 2:dra häftet af «Variétés 
littérairesu (7: 1), Berndtson, l:sta häftet af «Variétés littérairesu (7: 2 R.), Saint-Germain: «pour 
une épingle» (7: 2), Töppfer: «nouvelles Génevoises» (7: 2 R.), Dryséns skriföfningar (7: 1 R. 
och 7: 2 R.), Paulis skriföfningar (6: 2 R., 7: 1 L. och 7: 2 L.)
Femte latinklassen (3 timmar i veckan). 1) Grammatik: det vigtigaste af formläran till de 

oregelbundna verben med undantag af de obestämda pronomina. 2) Explikation: 15 
stycken af Dryséns läsebok. 3) Komposition: muntliga exempel till franskan.

Femte realklassen (3 timmar). Lika med latinklassen.
Sjette nedre latinklassen (4 timmar). 1) Grammatik: till och med de oregelbundna verben.

2) Explikation: 8 kap. i «Madeleine» ■ 3) Komposition: skriftliga och muntliga 
öfversättningar till franskan under en del af nästan hvarje lärotimme.

Sjette nedre realklassen (5 timmar). Det samma som latinklassen och dessutom i syntaxen till 
infinitiven.
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Sjette ofre latinklassen (4 timmar). 1) Grammatik: repetition af oregelbundna verben samt på
8:de kap. ‘från 251—291. 2) Explikation: afslutat «Madeleine« från 9:de kap.; hela 
«une visite au monastére d'Einsiedeln». 3) Komposition: å lärorummet skrifna och 
rättade uppsatser.

Sjette öfre realklassen (5 timmar). Det samma som latinklassen och dessutom i Komposition 
§§ 48—155 i Paulis skriföfningar.

Sjwide nedre latinklassen (5 timmar). 1) Grammatik: 9:de och 10:de kapitlen samt repetition
från början till läran om verbet (kap. 6). 2) Explikation: 2:dra haftet af «Variétés 
littéraires». 3) Komposition: hela första kursen af Paulis skriföfningar. 20 timmars 
temaskrifning på lärorummet under året. Ett hemtema hvar annan vecka.

Sjunde nedre realklassen (5 timmar). Det samma som latinklassen och dessutom 30 stycken 
muntligt, öfversatta i Dryséns skriföfningar; ett hemtema hvarje vecka.

Sjunde öfre latinklassen (3 timmar). 1) Grammatik: fullständig repetition. 2) Explikation:
afslutat »Pour une épingle». 3) Komposition: muntliga öfversättningar ur 2:dra delen 
af Paulis skriföfningar. Talrika skrifningar på lärorummet. Ett hemtema hvar annan vecka.

Sjunde öfre realklassen (5 timmar). 1) Grammatik: lika med latinklassen; dessutom prepo-
sitionerna efter Drysén. 2) Explikation: det samma som latinklassen i «Pour une 
épingle; dessutom: första häftet af «Variétés littéraires» samt «le lac de Gers» och «le 
grand St. Bernhard» af Töppfer. 3) Komposition: ifrån 39:de till 52:dra stycket i 
Dryséns skriföfningar. Talrika muntliga och skriftliga öfningar på lärorummet. Ett 
hemtema hvarje vecka.

Engelska språket.
Läroböcker: Hérlens grammatik och skriföfningar genom hela läroverket.
Läseböcker: Moréns engelska läsebok inom 4 R.; Washington Irving's The Alhambra inom 

5 B. samt för realister och dispenserade inom 6: 1 och 6: 2; densammes Companions of Colum
bus för dispenserade inom 6: 2; Macaulay’s Frederic the Great för dem som läsa grekiska i 7: 2 
och nybörjare i 7: 1; för realister och dispenserade i 7: 1 till kursiv läsning; Washington Irving's 
Sketchbook för 7: 1 R. och 7: 2 R. och dispenserade i 7: 1; Macaulay, History of England för 
dispenserade och realister inom 7: 2; Bulwer's Harold för de samme; Sheridan’s School for Scandal 
för dispenserade inom 7: 2; Longfellow's Tales of the Wayside Inn för 7: 2 R.
Fjerde realklassen (8 timmar i veckan). 1) Grammatik: etymologien. 2) Explikation: 38

sidor i Moréns läsebok. 3) Komposition: skriftliga öfningar å lärorummet, sedan 
muntligt återöfversatta.

Femte realklassen (8 timmar). 1) Grammatik: etymologien och vigtigare delar af syntaxen 
med repetition. 2) Explikation: uti Irving's The Alhambra: The two discreet statues, 
The three beautiful princesses, Prince Ahmed, The rose of the Alhambra. 3) Komposi
tion: skriftliga och muntliga öfningar å lärorummet.

Sjette nedre klassen, dispenserade (3 timmar). 1) Grammatik: repeterat formläran och börjat
syntaxen. 2) Explikation: The Alhambra by Washington Irving, 56 sidor. 3) Kom
position: en skriftlig uppsats hvarje vecka å lärorummet till återöfversättning.
Realister. Samma kurs som 6 nedre dispenserade, men färre skriftliga öfningar.
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Sjette öfre klassen, dispenserade (3 timmar). 1) Grammatik: repetition af syntaxen från 
§55—118, nytt från 118—155. 2) Explikation: The Alhambra, 60 sidor, Companions 
of Columbus, 36 sidor. 3) Komposition: skriftliga öfningar en timme hvarje vecka. 
Realister (2 timmar). Det samina som dispenserade, men färre skriftliga öfningar.

Sjunde nedre klassen, dispenserade (4 timmar). 1) Grammatik: öfversigter under skriftliga öf- 
ningar. 2) Explikation: 60 sidor i Irving’s Sketchbook samt extemporeriug i Frederic 
the Great. 3) Komposition: skriftliga Öfningar en timme hvarje vecka.
Realister (3 timmar). Det samma som foregående, men hemskrifning hvar annan vecka. 
Icke dispenserade (nybörjare, 1 timme), 1) Grammatik: formläran. 2) Explikation 
i förening med läsöfuingar, 22 sidor i Frederic the Great.

Sjunde öfre klassen, dispenserade (4 timmar). 1) Grammatiken repeterad. 2) Explikation: 
Macaulay, History of England, läst och repeterat 60 sidor, Bulwer's Harold 50 sidor, 
Sheridan's School for Scandal, dels föreläsningsvis, dels ex tempore 2 akter. 3) Kom
position: 1 timme hvarje vecka å lärorummet, några talölniugar i form af disputationer 
öfver uppgifna teser.
Realister (4 timmar). 1) Grammatik: under muntliga och skriftliga öfningar. 2) Ex
plikation: History of England lika med föregående, Irving’s Sketchbook 50 sidor, styc
ken ur Longfellow's Tales of the Wayside Inn. 3) Komposition: 1 hemtema i veckan. 
Icke dispenserade (1 timme). 1) Grammatik: formläran repeterad. 2) Explikation: 
50 sidor i Frederic the Great.

Latinska spraket.
Läroböcker: Ellendt-Seyfferts Språklära, Törnebladbs Elementarbok, Extemporalier samt edi

tion af Cornelius och Viigilius, Bromans af Livius, Fahlcrantz', Frigeils och Kumlins af Hora- 
tius, Sundéns och Klotz’ af Cicero; Ordböcker af Cavalliu, Georges, Mühlmann, Salenius, Sjögren. 
Fjerde klassen (8 timmar i veckan). 1) Grammatik: det allmännaste af formläran. 2) Expli

kation: Törnebladhs elementarbok till större delen genomgången. 3) Komposition: 
skriföfningar på lärorummet.

Femte klassen (8 timmar). 1) Grammatik: formläran repeterad, Syntax, kasusläran och det vig
tigaste af läran om verbet. 2) Explikation: Cornelius Nepos, de sex första fälther- 
rarne samt Thrasybulus, Iphicrates, Pelopidas och De Regibus. 3j Komposition: 
extemporalier.

Sjette nedre klassen (8 timmar). 1) Grammatik: syntax, kasusläran repeterad och §§ 202— 
235, 242—248, 256—282. 2) Explikation: Livius l:sta boken kap. 1—41; Virgilii
Æneid Lsta boken. 3) Komposition: extemporalier; hemtemata under H. T. 10, un
der V. T. 12 samt dessutom 2 proftemata under hvardera terminen.

Sjette ofre klassen (8 timrnar). 1) Grammatik (2 timmar): syntaxen afslutad och till större 
delen repeterad; extemporalier. 2) Explikation (6 timmar): Livius l:sta boken kap. 
42—60, 2:dra boken kap. 1—24; Virgilii Æneid 2:dra och 3:dje boken. 3) Kompo
sition: hemtemata under H. T. 12, under V. T. 12 samt 1 proftema H. T. och 2 V. T.

Sjunde nedre klassen (7 timmar): 1) Grammatik och Antiqviteter muntligen under studiet 
af författarne. 2) Explikation: Livius 2:dra boken kap. 40—65, 3:dje boken kap.
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1—12; Ciceros Disp. Tusc. Lsta boken kap. 1—34; Virgilii Æneid 3:dje boken 
v. 330—718 samt 4:de boken; Horat,ii Oder Lsta boken Od. 1—25. 3) Komposition: 
hemtemata under H. T. 10, under V. T. 12 samt dessutom under hvardera terminen 2 
proftemata.

Sjunde öfre klassen (7 timmar). 1) Grammatik, Stilistik och Antiqviteter: muntligen under 
studiet af författarne samt vid genomgåendet af scripta. 2) Explikation: Livius 3:dje 
boken till kap. 50; Ciceros Disp. Tusc. l:sta boken; Virgilii Æneid 5:te boken från 
v. 485 samt 6:te boken till v. 637; Horatii Oder Lsta boken. 3) Komposition: hem
temata under H. T. 11, under V. T. 7, samt dessutom under H. T. 2, under V. T. 3 
proftemata.

Grekiska språket.
Läroböcker: Löfstedts grammatik och Bogrens deklinationstabeller, Homeros' Odysseia och 

Ilias, Xenophons Anabasis, Herodotos’ Musai, Platons Kriton, Löfstedts ordförteckningar.
Sjette nedre klassen (6 timmar i veckan). 1) Grammatik: formläran samt hänvisning till syntak

tiska reglor i explikation. 2) Explikation: Xenophons Anabasis bok I kap. 6—10, 
bok II, med vokabler.

Sjette ofre klassen (5 timmar). 1) Grammatik: syntax S§ 67—71 och § 97 med extempora- 
lier. 2) Explikation: Anabasis bok III, Odysseia rhaps. I och hälften af rhaps. II, 
med vokabler.

Sjunde nedre klassen (5 timmar). 1) Grammatik: Syntaxen med extemporalier. 2) Expli
kation: Anabasis bok IV; Odysseia rhaps. II, III med vokabler, Herodotos bok I 
kap. 1—60.

Sjunde öfre klassen (5 timmar). 1) Grammatik: muntlig med läsning af författarne. 2) Expli
kation: Anabasis bok V samt kursiv genomgång af bok I—IV, Ilias rhaps. I—III, 
Platons Kriton.

Hebreiska språket.
Läroböcker: Lindbergs grammatik, Psaltaren.

Sjunde nedre latinklassen (1 timme i veckan). 1) Grammatik: det vigtigaste af läroboken. 
2) Explikation: psalmen 1.

Sjunde öfre latinklassen (1 timme). Grammatik: repetition af läroboken. 2) Explikation: 
psalmerna 1 —10.

Kristendom.
Läroböcker: Svenska bibeln (1—7), Hübners Bibliska historia (1), Sandbergs Bibliska hi

storia (2—3), Katekesen (1—5), Psalmboken (1—3), Sandbergs Öfversigt af bibelns böcker (4, 
5, 7), Cornelii kyrkohistoria (6—7), Norbecks Teologi (6—7).
Första klassen (3 timmar i veckan). Biblisk historia, gamla testamentets; Katekes, l:sta hufvud- 

stycket; valda psalmer.
Andra klassen (3 timmar). Biblisk historia, nya testamentets; Katekes, 2:dra hufvudstycket; 

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

Fjerde klassen (2 timmar). Öfversigt af bibelns böcker; Nya testamentet, Matthei evangelium,
kap. 1—12; Katekes: l:sta och 2:dra hufvudstyckena. ।

Femte klassen (2 timmar). Öfversigt af bibelns böcker; Nya testamentet, Marci evangelium; 
Katekes, repetition af hela.

Sjette nedre klassen (2 timmar). Nya testamentet, Luce evangelium; Kyrkohistoria, gamla tidens; 
Dogmatik, kap. 1—2.

Sjette öfre klassen (2 timmar). Nya testamentet, Johannis evangelium; Kyrkohistoria, medel
tidens; Dogmatik, kap. 3—6.

Sjunde nedre klassen (2 timmar). Öfversigt af bibelns böcker; Nya testamentet (på grekiska 
med de lärjungar, som läsa detta språk), Matthei evangelium, kap. 5—7; Kyrkohistoria, 
nyare tidens; Dogmatik, kap. 7—11.

Sjunde öfre klassen (2 timmar). Öfversigt af bibelns böcker, repetition; Nya testamentet (på 
grekiska med de lärjungar som läsa detta språk), Matthei evangelium, kap. 5—7, repe
tition; Kyrkohistoria, repetition af hela; Dogmatik, repetition af hela.

Filosofisk Propedevtik.
Sjunde nedre realklassen (2 timmar i veckan). Logiken efter Borelii lärobok, genomgången 

och repeterad.
Sjunde öfre klassen (2 timmar). 1) Logiken, som i föregående klass. 2) Psykologi, fullstän

digt efter föreläsningar.

Naturlära.
Läroböcker: Geländers lärobok i Naturlära (1—3), Berlins lärobok i Naturlära (4—5), 

Anderssons Inledning till Botaniken, l:sta kursen (3-—5), Torins Zoologiens studium, 5:te uppl. (5). 
Första klassen (2 timmar i veckan). Det allmännaste af läran om menniskokroppens byggnad. 

Undersökning af lefvande växter.
Andra, klassen (2 timmar). Om växterna i allmänhet och deras förnämsta hufvudgrupper. Om 

djuren det vigtigaste af 13—16:de kap.
Tredje klassen (2 timmar). Tjugu växtbeskrifningar i Anderssons Botanik för inhemtande af organ

läran samt sexualsystemet med tillämpning. Omläsning af l:sta och 2:dra klassens kurser 
om djuren. Frivillig växtinsamling af en del lärjungar.

Fjerde klassen (2 timmar). Afdeln. 6—9 samt 11 af Berlins lärobok. Första kursen af Anders
sons Botanik afslutad. Frivillig växtinsamling af flertalet lärjungar.

Femte klassen (2 timmar). Afdeln. 4, 5 och 12- af Berlins lärobok. Omläsning af föregående 
klassers kurser i växtläran. Om menniskokroppen, däggdjuren samt typer af öfriga rygg
radsdjur. Växtinsamling som i föregående klass.

Botanik.
Lärobok: Anderssons Inledning till Botaniken, 3:dje kursen.

Sjette nedre klassen (1 timme i veckan). Om växternas inre organ samt naturliga systemets två 
första serier. Frivillig växtinsamling.
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Sjette öfre klassen (1 timme). Naturliga systemet afslutadt och omläst. De allmännaste växt
arterna efter egna herbarier. Frivillig växtinsamling.

Zoologi.
Lärobok: Torin, Zoologiens studium (4:de upplagan i 6: 1, 3:dje uppl. i 6: 2).

Sjette nedre klassen (1 timme i veckan). Det vigtigaste om ryggradslösa djur.
Sjette öfre klassen (1 timme). Omläsning af hela läroboken.

Fysik.
Läroböcker: Fernlundh, Inledning till Fysik och Kemi (6:2 L.); Schabus, Fysikens första 

grunder (7: 1 L. och 7: 2 L.); Floderus, Fysikens första grunder (6: 1 R. och 7: 2 R.). Pro
blemsamlingar af Floderus, Fock m. fl. (7: 1 R. och 7: 2 R.).
Sjette öfre latinklassen (1 timme i veckan). Det vigtigaste af Fernlundhs lärobok.
Sjunde nedre latinklassen (2 timmar). Akustik och Optik. Magnetism och Elektricitetslära till 

konstanta staplar.
/ Sjunde öfre latinklassen (2 timmar). Elektricitetsläran afslutad och omläst. Hydro- och Aerosta

tik. Hela läroboken omläst.
Sjette nedre realklassen (3 timmar). Akustik och Optik, med undantag af kap. 5 och G (om 

interferens och ögat).
Sjette öfre realklassen (3 timmar). Optik och Magnetism frdlständigt; Elektricitet till kap. 3 

(elektromagnetism). Akustiken omläst.
Sjunde nedre realklassen (2 timmar). Det vigtigaste af fysikens alla förut genomgångna delar 

omläst med problemlösningar.
Sjunde öfre realklassen (2 timmar). Fortsatta problemlösningar; omläsning af hela de föregående 

årens kurs.

Kemi och Mineralogi.
Läroböcker: Blomstrand, kort lärobok i Kemi; Hellbom, lärobok i Mineralogi samt vid 

laborationerna Kurs i laborationsöfningar af Keyser och Grunderna för den qvalitativa kemiska 
analysen af Berlin.
Sjette nedre realklassen (2 timmar i veckan). Inledning till kemien .samt metalloiderna.
Sjette öfre realklassen (2 timmar). De lätta metallerna. Omläsning af metalloiderna.
Sjunde nedre realklassen (2 timmar Kemi). De tunga metallerna. Omläsning af de lätta.

(1 timme Mineralogi). De vigtigaste mineralierna med ledning af läro
boken och läroverkets mineralsamling.

Sjunde öfre realklassen (3 timmar). Hela läroboken i Kemi omläst. Alla timmar under hela 
höstterminen använda till laborationsöfningar.

' Matematik.
Läroböcker: Nyströms räknebok (kl. 1—4), Bergii geometriska åskådningslära (2 och 3), 

Lindmans Euklides’ 4 första böcker (4—7), Björlings Kuklides' C:te bok (6 och 7), Todhunters 
2 



10

geometriska öfningssatser till Euklides' (6 och 7), Guldbergs stereometri (6: 1 R), Hellströms 
stereometri (6: 2 R.), Lindmans lärobok i algebra (4—6), Bjorlings lärobok i algebra (6 och 7), 
Rhragméns plana trigonometri (7: 1 R. och 7: 2 R.), Cederbloms mekanik (7: 2 R.), Lindmans 
problemsamling (5 och 6), Bjorlings problemsamling (6 och 7), femsiffriga logaritmtabeller af 
Gernerth (6 och 7).
Första klassen (4 timmar i veckan). Hela tal, decimalbråk och nya sorter. Hufvudräkning.
Andra klassen (5 timmar). Decimalbråk, nya sorter och allmänna bråk. Hufvudräkning. Geo

metrisk åskådningslära.
Tredje klassen (5 timmar). Repetition af allmänna bråk jernte reduktioner af en del gamla sor

ter. Hufvudräkning. Enkel och sammansatt regula de tri. Geometrisk åskådningslära 
med tillämpning på lättare planimetriska och stereometriska uppgifter efter kort, skriftlig 
uppsats enligt lärarens föredrag.

Fjerde klassen (5 timmar). Algebra, reduktioner vid de fyra räknesätten med hela tal. Euklides 
I och II. Aritmetiska öfningar.

Femte klassen (5 timmar). Algebra, kap. I—IV i förra afdelningen jemte binomialteoremet. Eqva- 
tioner af första graden med lättare problem, tagna dels ur läroboken dels ur Cederbloms 
exempelsamling Planimetriska och stereometriska uppgifter. Euklides III och IV.

Sjette nedre latinklassen (4 timmar). Lindmans algebra, kap. III, IV och VII i förra afdelnin
gen samt kap. XIII och XIV i senare afdelningen. Lindmans exempel och problemsam
ling, kap. III, IV och af XIV till och med problem 35. Euklides IV med lättare öf
ningssatser ur Todhunter.

Sjette, nedre realklassen (6 timmar). Bjorlings algebra, från kap. VIII § 3 till och med kap. 
IX S 4 A. Björlings problemsamling, andra afdelningen II, IV och en del af V. Re
petition af Euklides V och VI med öfningssatser ur Todhunter. Guldbergs stereometri 
§§ 1 och 2.

Sjette öfre latinklassen (4 timmar). Björlings algebra, från kap. VI till och med kap. VIII § 2. 
Björlings problemsamling, första afdelningen III—VI. Euklides VI samt repetition af
V och VI med lättare öfningssatser ur Todhunter.

Sjette öfre realklassen (6 timmar). Björlings algebra, senare delen. Björlings problemsamling, 
större delen af tredje afdelningen. Hellströms stereometri I och II jemte formlerna 1—38.

Sjunde nedre latinklassen (4 timmar). Afslutande af förra delen af Björlings algebra och en kort 
kurs i läran om eqvationssystem med problem ur andra afdelningen af samlingens förra 
häfte. Repetition af Euklides I—III: 22 med öfningssatser. Skriftliga öfningar hvar an
nan vecka, 12 i hemmen samt 4 på lärorummet.

Sjunde, nedre realklassen (6 timmar). Fjerde och femte afdelningarna af Björlings problemsam
ling. Förra kursen af plana trigonometrien. Repetition af Euklides I—IV med dertill 
hörande öfningssatser ur Todhunter. Skriftliga öfningar hvarje vecka, 22 i hemmen samt 
4 på lärorummet.

Sjunde öfre latinklassen (4 timmar). Afslutande af läran om eqvationssystem med problem. Re
petition af Euklides IV—VI med öfningssatser. Repetition, hufvudsakligen medelst pro
blem, af hela kursen. Skriftliga uppsatser hvar annan vecka (8 i hemmen och 4 på lä
rorummet). Flere halva derjemte genomgått läran om potenser, logaritmer och serier.
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Sjunde, öfre realklassen (6 timmar)- Senare kursen af plana trigonometrien. Mekanik. Repeti
tion, hufvudsakligen medelst problem, af hela kursen. Skriftliga uppsatser hvarje vecka 
(15 i hemmen och 4 på lärorummet).

Historia och Geografi.
Läroböcker: Odhners större och mindre läroböcker i Sveriges historia, Ekelunds lärobok i 

gamla historien, Pallins lärobok i medeltidens historia, Palmblads lärobok i nyare och Strömbergs 
i allmänna historien: i geografi Palmblads, Sörenssons och Uahms läroböcker.
Första klassen. Svensk historia till Gustaf 1, efter Odhners mindre lärobok, 2 t:r. Geografi: 

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Ryssland och Tyskland, efter Dahms mindre lärobok, 
samt det. allmännaste om verldsdelarne efter globkartan, 2 t:r.

Andra klassen. Svensk historia, efter Odhners mindre lärobok, från nyare tidens början till Karl 
XII:s slut, 3 t:r. Geografi: Europas geografi afslutad och repeterad, efter Dahms lärobok 
för skolans 3 lägsta, klasser, 3 t:r.

'Tredje klassen. Svensk historia från frihetstidens början till lärobokens slut, efter Odhners min
dre lärobok, 3 t:r. Geografi: de främmande verldsdelarne» samt repetition af Europas 
efter Dahms lärobok för skolans 3 lägsta klasser, 2 t:r.

Fjerde klassen. Allmänna historien, efter Strömbergs lärobok, från början till och med medel
tidens, 3 t:r. Geografi: Europa med undantag af Sverige, efter Sörenssons lärobok, 2 t:r.

Femte latinklassen. Allmänna historien, efter Strömbergs lärobok, nyare tiden till de allmänna 
staterna efter 1789 års revolution, och Svensk historia, efter Odhners större lärobok, me
deltiden. 3 t:r. Geografi: Norra och Södra Amerika, Afrika och Australien, efter Sö
renssons lärobok, 1 t:e.

Femte realklassen. Allmänna historien, efter Strömbergs lärobok, nyare tiden till Österrike 1792. 
Geografi och Svensk historia: lika med femte latinklassen.

Sjette nedre latinklassen. Medeltidens historia, efter Pallin, från början till tredje tidehvarfvet 
(1300); Sveriges historia, efter Odhners större lärobok, forntiden och medeltiden, 2 t:r 
och hvar annan vecka 3 t:r. Geografi: 1 t:e hvar annan vecka, hvarunder Syd-Europa 
utförligare genomgåtts och beskrifvits, delvis efter Sörenssons lärobok.

Sjette nedre realklassen. Medeltidens historia och Sveriges historia lika med sjette nedre latin
klassen. Geografi: den turkisk-grekiska hallon samt Asien, Afrika och Australien, 1 t:e.

Sjette öfre latinklassen. Medeltidens historia, efter Pallin, från och med den pyreneiska halfön 
på tredje tidehvarfvet till lärobokens slut, och Nyare historien, delvis efter Palmblad, från 
början till spanska successionskriget; Sveriges historia, efter Odhners större lärobok, från 
början af nyare historien till och med Karl XI, 2 t:r och hvar annan vecka 3 t:r. Geo
grafi: Syd-Europa och Sverige utförligare beskrifvet, delvis efter Sörenssons lärobok, 1 t:e 
hvar annan vecka.

Sjette öfre realklassen. Allmän och Svensk historia lika med sjette öfre latinklassen. Geografi: 
de främmande verldsdelarne, delvis efter Sörensson, 1 t:e.

Sjunde nedre latinklassen. Nyare historien, delvis efter Palmblad, från början af franska revolu
tionen till närvarande tid samt repetition af det föregående; Sveriges historia, efter Odh
ners större lärobok, från och med Kristina till och med Karl XIII, 2 t:r och hvar annan 
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vecka 3 t:r. Geografi: Öst-Europa och Central-Europa utförligare beskrifvet, delvis efter 
Sörensson, 1 t:e bvar annan vecka.

Sjunde nedre realklassen. Nyare tiden och Sveriges historia lika tned sjunde nedre latinklassen, 
dessutom de två första tidehvarfven af medeltiden, efter Pallin. Geografi: utförligare be- 
skrifning af Nordvest-, Öst- och Central-Europa, 1 t:e.

Sjunde öfre latinklassen. Repetition af gamla tidens, nyare tidens och Sveriges (Gustaf 1—-Gustaf 111) 
historia, 2 t:r och hvar annan vecka 3 t:r, samt det vigtigaste af Europas geografi, 1 t:e 
hvar annan vecka.

Sjunde öfre realklassen. Lika med sjunde öfre latinklassen med den skilnad, att här medeltidens 
historia repeterats i stället för gamla tidens, och att här geografi lästs 1 t:e hvarje vecka, 
hvarigenom Europas kulturländer kunnat något utförligare beskrifvas.

5. Under läseårct hafva följande läro- och läse-böcker antagits: Lindblads Fosterländska 
minnen för fjerde och femte klasserna såsom läsebok, Lyths tyska läsebok för andra och tredje 
klasserna samt Guldbergs stereometri för realafdelningarna i sjette och sjunde klasserna,

6. 1 välskrifning har undervisning lemnats en timme i veckan inom alla afdelningar af 
första och andra klasserna.

7. Ritund ervisningen
har under året fortgått på samma sätt, som under de närmast föregående. De lägre klassernas 
lärjungar hafva ritat efter de på ecklesiastik-departemeutets försorg utgifna väggtaflorna, de öfre 
klasserna åter efter Carots ornamenter, Calames landsskapsstudier och Juliens med lieres figurer, 
hvarjemte en och annan fått öfva sig i konstruktionsritning.

Med undantag af andra klassen, som haft blott en lektionstimme i veckan i detta ämne, 
hafva öfriga klasser, som erhålla undervisning deri, haft tvä rit-timmar i hvarje vecka.

8. Sang och Musik.
Sång: 1 öfvereusstämmelse med förhållandet under de föregående åren hafva lärjungarne, 

oberoende af klassindelningen, varit fördelade på fyra sångafdelningar. 1 första klassen hafva öfvats 
tonträffning och lättare koraler, i andra sångklassen tonträffning och rytmisk sång. I tredje 
sångklassen hafva inöfvats: 3-klauger, 6- och ”-ackord, 7:a ackordets ömvändningar, 5, t och 2 
ackorden samt i fjerde sångklassen flerstämmiga sånger i blandad kör.

Musik: Violinspelning har öfvats af 7 lärjungar, hvilka utfört lättare två- och tre-stämmiga 
stycken. Till orgelspelning hafva så många anmält sig, att endast de i musikaliskt afseende bäst 
begåfvade kunnat till undervisning emottagas. llarmonimusiken har äfven detta läseår lidit af 
den starka omsättningen bland lärjungarne vid höstterminens början, i synnerhet genom öfvergång 
till härvarande tekniska skola, och består af- ess- och b-kornett, alt- och tenor-horn samt bastuba 
och trummor.

9. Redogörelse
a) för undervisningen i Gymnastik och Fäktning vid Örebro högre elementar-läroverk 

under år 1816.
Af under vårterminen närvarande 434 lärjungar voro 291 under och 143 öfver 15 år. Af 

desse blefvo vid anstäld mönstring 54 befriade från all gymnastik, och då desse jemte 7:de öfre 
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klassens icke befriade 19 lärjungar dragas från hela antalet, återstodo sålunda 361 til! deltagande 
i de gymnastiska öfningarna, för hvilka de voro fördelade i tre afdelningar, nemligen: l:sta afdel
ningen (l:sta och 2:dra klasserna) 126, 2:dra afdelningen (3:dje och 4:de klassernaj 144 och 3:dje 
afdelningen (5:te, 6:te och 7:de klasserna) 91 lärjungar.

Under höstterminen voro 443 lärjungar närvarande, af hvilka 298 voro under och 145 öfver 
15 år. Befriade blefvo 50 och återstodo således för deltagande i öfningarna, sedan äfven 7:de 
öfre klassens icke befriade 13 lärjungar blifvit fråndragne, 380. Fördelningen gestaltade sig så
lunda, att l.-sta afdelningen räknade 122, 2:dra afdelningen 152 och 3:dje afdelningen 106 lärjungar.

Under båda terminerna har deras antal, hvilka på grund af svaghet haft lindrigare eller 
blott fristående gymnastik, uppgått till 20.

Gymnastiktiderna hafva under året varit de samma som under de senaste åren eller 9— 
för l:sta afdelningen, VglO—10 för 2:dra och 2—e. m. för 3:dje.

l:sta och 2:dra afdelningarna hafva under undervisningstimmarne varit delade i sex under- 
afdelningar eller gymnastiktroppar hvardera, förda af gossar ur samma afdelningar, och har un
dervisningen omfattat dels fristående enkla rörelser utförda på lärarens kommando och dels red
skapsrörelser, hvilka uti l:sta afdelningen hafva inskränkts till blott ett hvarf häfrörelser, men i 
2:dra afdelningen hafva utgjorts af tvenne hvarf häfrörelser jemte bundna språng. Fria språng 
hafva öfvats i båda afdelningarna.

Öfningarna i 3:dje afdelningen hafva omfattat mera invecklade fristående rörelser, starkare 
redskapsrörelser samt bundna och fria språng. De redskapsrörelser, som gymnastiksalens bristfälliga 
inredning tillåta att utföras, äro armgång och äntring på linor, äntring på stänger, slingring i 
i stegar, slagäntriug på våglina samt armgång på häfplanka, hvarjemte spännböjande rörelser öf
vats, dock mest med lefvande stöd, enär 'den ribbstol, som finnes, är för liten att använda för mer 
än en tropp i sender.

Fäktöfning arna hafva under båda terminerna bedrifvits på 2 afdelningar med 2 timmar i 
veckan för hvardera. Undervisning har meddelats inom 6:te klassen i bajonett- och florettfäktning 
på ett och två led, 7:de klassen har dessutom undervisats i sabelhuggning. De fäktandes antal 
uppgick under båda terminerna till 75.

Enär under våren och hösten, då undervisning meddelas såväl i gymnastik åt de-lägre klas
serna som i exercis och målskjutning åt de högre, det har visat sig hardt när omöjligt att vid 
ett så stort läroverk som Örebro medhinna allt, utan att något tillbakasättes, så blef hos domkapitlet 
begärdt, att en biträdande lärare måtte vid läroverket anställas i gymnastik och exercis, och blef 
dertill förordnad underlöjtnanten vid Kongl. Nerikés regemente C. L. Eroding, hvilken äfven tjenst- 
gjort under hela höstterminen från den 20 September, och har han under den tiden, utom att han 
handledt 6;te och 7:de klasserna i målskjutning med salongsgevär och biträdt vid exercisöfuin- 
garna, undervisat 5:te, 6:te och 7:de klasserna i gymnastik och 6:te i fäktning.

b) för Militäröfningarna vid Örebro högre elementar-läroverk under vårterminen 1816.

Ofvannämnda öfningar började den 20 April och fortgingo oafbrutet till terminens slut den 
1 Juni, sålunda upptagande en tid af nära 6 veckor, och leddes af löjtnanten vid Kungl. Nerikes 
regemente O. W. Falkman i egenskap af ordinarie gymnastiklärare vid läroverket. Under tiden 
från 10 till 21 Maj, då denne var kommenderad vid regementets befälsmöte, leddes öfningarna af 
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löjtnanten vid samma regemente C. K. Vogel, dertill beordrad af Chefen för Kongl. Nerikes rege
mente på grund af begäran af Eforus.

Den exercerande styrkan har varit delad i två afdelningar, af hvilka den ena har exercerat 6 
timmar i veckan och den andra 3 timmar, och hafva sålunda 9 timmar i veckan varit anslagna till 
exereisöfningar. Till målskjutningsöfningar hafva 6 timmar i veckan varit anslagna. Gymnastik
lärarens tjenstgøring har under tiden för de utsträckta militäröfningarna varit minskad med 4 timmars 
undervisning i fäktning under hvarje vecka. Undervisningen i gymnastik var under denna tid 
visserligen instäld i 5:te, 6:te och 7:de klasserna, men då den tid, som till denna öfning an
vändes, i stället upptogs af exercis med den lägre exercisafdelningen, så ifrågakom dervid ingen 
minskning i tjenstgöringsskyldigheten.

1 öfningarna deltogo af 6:te och 7:de klassen .... 56 lärjungar
» » af 5:te klassen.................................. 33 <>
» » af lägre klasser.................................. 36 "

Summa 125 lärjungar.
I öfningarna deltogo dessutom 30 lärjungar vid härvarande tekniska elementarläroverk, och 

utgjorde, till samman med dem, den exercerande styrkan dels ett kompani på 125 man med fullt 
öfver- och underbefäl dels en rekrytafdelning på 30 man.

Öfningarna hafva omfattat rekryt- och kompani-exercis i sluten och spridd ordning, fält
marscher och bevakningstjenst. ■ Öfningstiderna hafva varit måndagar och torsdagar 5—6 e. m., 
onsdagar och lördagar •1/95 — e. m. samt för rekrytafdelningen 2—V.,3 e. m. alla dagar, 
hvarförutom denna afdelning jemte hela 5:te klassen under vintermånaderna öfvats en timme i 
veckan onsdagar 4—5 e. m.

c) för Militäröfningarna vid Örebro högre elementar-läroverk under höstterminen 1876.

Öfningarna, som började den 1 September och afslutades den 15 Oktober, upptogo sålunda 
en tid af 6 veckor och leddes af ordinarie gymnastikläraren, dervid från den 20 September bi
trädd af biträdande läraren i gymnastik vid läroverket, underlöjtnanten vid Kongl. Nerikes rege
mente C. L. Eroding.

Till exercisöfningarua hafva 9 timmar i veckan varit anslagna och till målskjutningsöfnin- 
garna 10 timmar i veckan. Enär under denna tid gymnastik- och fäktundervisningeu för 5:te, 
6;te och 7:de klasserna varit instäld, har gymnastiklärarens tjenstgøring varit minskad med 7 
timmar i yeckan, men då ofvannämnde klassers gymuastiktid i stället varit använd till exercis med 
5:te och lägre klasser har gymnastiklärnrens tjenstgöringstid egentligen blott varit minskad med 4 
timmar.

öfningarna deltogo af 7:de öfre klassen...................... 4 lärjungar,
D » af 7:de nedre och 6:te klassen 60
D )) af 5:te klassen ............................ 40 »
» )) af lägre klasser ............................ 31 )>

Summa 135 lärjungar.
Då härtill läggas 35 lärjungar vid härvarande tekniska elementar-läroverk, utgjordes den 

exercerande styrkan dels af ett kompani på 130 man och dels af en rekrytafdelning på 40 man.
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Öfningarua hafva omfattat rekryt- och kompaniexercis i sluten och spridd ordning, fältmar
scher och bevakningstjenst samt under de två sista veckorna äfven bataljonsexercis. Öfningarna 
afslutades med en större fältmanöver.

Den 30 September inspekterade majoren och riddaren C. J. E. Öbrström läroverket, i hvad 
angår den militära undervisningen.

B. Lärarne.
10. Tjenstgöringsskyldighet och undervisningsämnen hafva under höstterminen varit på 

följande sätt fördelade:
Rektor d:r L. J. PHRAGMEN har undervisat i matematik inom 7: 1 R. 2 timmar (till samman 

med 7: 2 R.), inom 7: 1 L. 5, inom 7: 2 R. G och 7: 2 L. 5, till samman 16 t:r, 
rättat de matematiska arbetena inom 7: 2 samt varit föreståndare för 7: 2 L.

Lektor d:r J. I. BRÖDEN har undervisat i filosofi inom 7: 1 R. 2 t:r och inom 7: 2 2 t:r och 
i skandinaviska språk inom 4 L. 4 t:r, inom 5 R. 3 t:r, inom 6: 1 2 t:r, inom 6: 2 
2 t:r, inom 7: 1 R. 1 t:e, inom 7: 1 2 t:r och inom 7: 2 2 t:r, till samman 20 t:r, 
samt rättat uppsatserna på modersmålet inom 7: 1 och 2.

Lektor d:r O. F. ENGLUND har undervisat i franska språket inom 6: 2 R. 1 t:e, inom 6: 2 
4 t:r, inom 7: 1 R. 3 t:r, inom 7: 1 L. 3 t:r, inom 7: 1 2 t:r, inom 7: 2 R. 3 t:r, 
inom 7: 2 L. 1 t:e och inom 7: 2 2 t:r, till samman 19 t:r, rättat alla de franska skrif- 
öfningarna samt varit föreståndare för 7: 1 L.

Lektor R. N. O. d:r K. HARTMAN har undervisat i kemi och mineralogi inom 6: 1 R. 2 t:r, 
inom 6: 2 R. 2 t:r, inom 7: 1 R. 3 t:r och inom 7: 2 R. 3 t:r, i fysik inom 6: 2 L. 
1 t:e, inom 7: 1 R. 2 t:r, inom 7: 1 L. 2 t:r, inom 7: 2 R. 2 t:r och inom 7: 2 L. 
2 t:r samt i botanik inom 6: 2 1 t:e, till samman 20 t:r, granskat ungdomens herbarier 
i 6: 1 och 2, vårdat läroverkets fysikaliska kabinett och museets botaniska, mineralogiska 
och paleontologiska samlingar samt varit föreståndare för 6: 2 R., /: 1 R. och 7: 2 R.

Lektor d:r A. G. BOGREN har undervisat i grekiska språket inom 6: 1 6 t:r, inom 6: 2 5 t:r, 
inom 7: 1 5 t:r och inom 7: 2 5 t:r, till samman 21 t:r, och rättat de latinska skrif- 
öfningarna inom 6: 2.

Lektor d:r K. F. KARLSON har undervisat i latinska språket inom 6: 2 G t:r, inom 7: 1 7 t:r 
och inom 7: 2 7 t:r, till samman 20 t:r, och rättat de latinska skriföfningarna i 7: 2.

Lektor d:r E. J. F. GRANELL har undervisat i kristendom inom 4 R: a 2 t:r, inom 4 R: b 2 
t:r, inom 4 L. 2 t:r, inom 5 R. 2 t:r, inom 5 L. 2 t:r, inom 6: 1 2 t:r, inom 6: 2 
2 t:r, inom 7: 1 2 t:r och inom 7: 2 2 t:r samt i hebreiska, språket inom 7: 1 1 t:e 
och inom 7: 2 1 t:e, till samman 20 t:r, har predikat vid de gemensamma gudstjensterna 
och handledt årets nattvardsungdom samt varit föreståndare för 6: 1 L.

Lektor d:r A. BELLINDER har undervisat i historia och geografi inom 6: 1 R. 2 t:r, inom 6: 1
L. 1 t:e, inom 6: 1 2 t:r, inom 6: 2 R. 2 t:r, inom 6: 2 L. 1 t:e, inom 6: 2 2 t:r,
inom 7: 1 R. 2 t:r, inom 7: 1 L. 1 t;e, inom 7: 1 2 t:r, inom 7i 2 R. 2 t:r, inom 7: 2
L. 1 t:e och inom 7: 2 2 t:r, till samman 20 t:r, rättat uppsatserna på modersmålet
inom 6: 2 L. samt varit föreståndare för 6: 2 L.
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Adjunkt K. A. F. SÄDBOM har undervisat i naturalhistoria inom 2: b 2 t:r, inom 2: c 2 t:r,
inom 3: a 2 t:r, inom 3: b 2 t:r, inom 3: c 2 t:r, inom 4 R: a 2 t:r, inom 4 R: b 2 t:r,
inom 4 L. 2 t.-r, inom 5 R. 2 t:r, inom 5 L. 2 t:r, inom 6: 1 2 t:r och inom 6: 2 1 t:e,
till samman 23 t:r, granskat ungdomens herbarier inom 4 och 5. samt vårdat museets
zoologiska afdelning.

Adjunkt d:r P. A. WIKANDER har undervisat i matematik inom 2: c 5 t:r, inom 3: a 5 t:r, 
inom 3: b 5 t:r, inom 3: c 5 t:r och inom 4 L. 5 t:r, till samman 25 t:r, rättat, gemen
samt med fil. kand. Rödström, de latinska skriföfningarna inom (i: t samt varit före
ståndare för 4 L.

Adjunkt d:r P. J. HELLBOM, klasslärare i 2: a, har undervisat i historia och geografi, 5 t:r, i 
matematik 5 t:r, i naturlära 2 t:r, i modersmålet 6 t:r och i tyska språket 1 t:r, till 
samman 25 t:r, rättat uppsatserna på modersmålet inom 4 R: b samt varit föreståndare 
för 2: a.

Adjunkt d:r K. J. H. LUND har undervisat i historia och geografi, inom 4 R: a 5 t:r, inom 4 
R: b 5 t:r, inom 4 L. 5 t:r, inom 5 R. 4 t:r och inom 5 L. 4 t:r samt i välskrifning 
inom 1: b 1 t:e, inom 2: a 1 t:e och inom 2: b 1 t:e, till samman 26 t:r, rättat, ge
mensamt med adj. Ljungberg, uppsatserna på modersmålet inom 6: 1 och 6: 2 R. samt 
varit föreståndare för 4 R: a.

Adjunkt d:r K. F. A. LJUNGBERG har undervisat i kristendom inom 1: b 3 t:r, inom 2: a 3 t:r, 
inom 2: b 3 t:r, inom 2: c 3 t:r, inom 3: a 3 t:r, inom 3: b 3 t:r och inom 3: c 3 t:r 
samt i modersmålet inom 4 R: a 4 t:r, till samman 25 t:r, och, gemensamt med adj. 
Lund, rättat uppsatserna på modersmålet inom 6: 1 och 6: 2 R.

Adjunkt d:r N. K. W. GELLERSTEDT har undervisat i matematik inom 6: 1 R. 6 t:r, inom
6: 1 L. 5 t:r, inom 6: 2 R. 6 t:r, inom 6: 2 L. 4 t:r och inom 7: 1 R. 4 t:r, till 
samman 25 t:r, rättat de matematiska arbetena inom 7: 1 samt varit föreståndare för 6: 1 R.

Adjunkt d:r F. HÖGBERG, klasslärare i 1: a, har undervisat i kristendom 3 t:r, historia och geo
grafi. 4 t:r, matematik 4 t:r, naturlära 2 t.-r, modersmålet 5 t:r, tyska språket 6 t:r och 
välskrifning 1 t:e, till samman 25 t:r, rättat, gemensamt med adj. Ihre och adj. Törn
strand, uppsatserna på modersmålet inom 5 samt varit föreståndare för 1: a.

Adjunkt d:r J. K. KJELLSTRÖM, tjenstledig. Tjenstförrättande, d:r K. E. TÖRNSTRAND, klass
lärare i 1: b, har der undervisat i historia och geograf, 4 t:r, matematik 4 t:r, naturlära 
2 t:r, modersmålet 5 t:r, tyska språket 6 t:r samt i historia och geografi inom 3: b 5 t:r, 
till samman 26 t:r, rättat, gemensamt med adj. Högberg och adj. Ihre, uppsatserna på 
modersmålet inom 5 samt varit föreståndare i 1: b.

Adjunkt d:r O. A. IHRE har undervisat i matematik inom 4 R: a 5 t:r, inom 4 R: b 5 t:r, inom 
5 R. 5 t:r och inom 5 L, 5 t:r samt i fysik inom 6: 1 R. 3 t:r och inom 6: 2 R. 3 t:r, 
till samman 26 t:r, rättat, gemensamt med adj. Högberg och d:r Törnstrand, uppsatserna 
på modersmålet inom 5, vårdat läroverkets bibliotek samt varit föreståndare för 4 R: b.

Adjunkt A. SANDAHL, tjenstledig. Tjenstförrättande, fil. kand. P. RÖDSTRÖM har undervisat i 
•modersmålet inom 3: a 6 t:r, i tyska språket inom 3: a 7 t:r och inom 4 L. 4 t:r samt 
i latinska språket, inom 4 L. 8 t:r, till samman 25 t:r, rättat, gemensamt med adj. Wi- 
kander, de latinska skriföfningarna inom 6: 1 samt varit föreståndare för 3: ;a.



17

Adjunkt d:r K. F. ELMQVIST har undervisat i modersmålet inom 3: c 6 t:f och inom 4 R: b 
4 t:r samt i tyska språket inom 3: c 7 t:r, inom 4 R: a 4 t:r och inom 4 R: b 4 t:r, 
till samman 25 t:r, rättat, gemensamt med adj. Ekelund och adj. Helleday, de tyska 
skriföfningarna inom 4 och 5 L.' samt varit föreståndare för 3: c.

Adjunkt d:r K. O. EKELUND bar undervisat inom 3: b i modersmålet 6 t:r och i tyska språket 
7 t:r samt i franska språket inom 5 R. 3 t;r, inom 5 L. 3 t:r, inom 6 N. R. 1 t:e och 
inom 6 N. 4 t:r, till samman 24 t:r, rättat, gemensamt med adj. Elinqvist och adj. Helle
day, de tyska skriföfningarna inom 4 och 5 L. samt varit föreståndare för 3: b.

Adjunkt d:r B. G. F. HELLEDAY har undervisat i engelska språket inom 4 R: a 8 t:r, inom 4 
R: b 8 t:r och inom 5 R. 8 t:r, till samman 24 t:r, rättat, gemensamt med adj. Elm- 
qvist och adj. Ekelund, de tyska skriföfningarna inom 4 och 5 L. samt varit förestån
dare för 5 R.

Adjunkt fil. kand. A. G. SUNDBLAD, klasslärare i 2: c, har undervisat der i historia och geografi 
b t:r, i modersmålet 6 t:r, i tyska språket 7 t:r och i välskrifning 1 t:e samt i historia 
och geografi, inom 3: a 5 t:r och inom 3: c 2 t:r, till samman 26 t:r, rättat uppsatserna 
på modersmålet inom 4 R: 1 och varit klassföreståndare för 2: c.

Adjunkt d:r K. A. HEDENSKOG har undervisat i modersmålet inom 5 L. 3 t:r, i tyska, språket 
inom 5 L. 3 t:r samt i latinska språket inom 5 L. 8 t:r, inom 6: 1 L. 8 t:r och inom
6: 2 L. 2 t:r. till samman 24 t:r, rättat de latinska skriföfningarna inom 7: 1 L. och va
rit föreståndare för 5 L.

Adjunkt d:r J. G. SPANGENBERG, klasslärare i 2: b, har der undervisat i historia och geografi 
5 t:r, i matematik 5 t:r, i modersmålet 6 t:r och i tyska 7 t:r samt i historia och geo
grafi inom 3: c 3 t:r, till samman 26 t:r, rättat uppsatserna på modersmålet inom 4 L. 
och varit föreståndare för 2: b.

Adjunkt S. G. WALLSTRÖM har undervisat i tyska språket inom 5 R. 3 t:r, inom 6: 1 R. 2
t:r, inom 6: 1 L. 1 t:e, inom 6: 2 R. 2 t:r och inom 6: 2 L. 1 t:e samt i engelska språ
ket inom 6: 1 L. 1 t:e, inom 6: 1 2 t:r, inom 6: 2 L. 1 t:e, inom 6: 2 2 t:r, inom 7: 1
L. 1 t:e, inom 7: 1 3 t:r, inom 7: 2 R. 2 t:r, inom 7: 2 L. 2 t:r och inom 7: 2 2 t:r,
till samman 25 t:r, och rättat de tyska skriföfningarna inom 5 R., 6: 1 R. och 6: 2 R. 
samt alla de engelska.

Ofningslärare:

I teckning, ingeniören, innehafvaren af medaljen «Litteris et artibus», A. W. KJELLSTRÖM har 
undervisat 12 t:r och biträdande läraren, K. O. LINDBLOM, 12 t:r.

I musik, direktör K. J. LEWERTH har undervisat 15 t:r.
I gymnastik, löjtnanten vid Kongl. Nerikes regemente O. W. FALKMAN har undervisat 15—24 

timmar.
Under vårterminen hafva i undervisningens ordnande följande förändringar egt rum:
Till följd af lektor Brodéns sjukdom hafva med H. H. Efori médgifvande från terminens 

början dennes undervisningstimmar i 4 L. och 6: 1 samt från den 25 April hela hans undervis- 
ningsskyldighet uppehållits af de öfrige lärarne.

3
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Adjunkten Saudahls tjenstgöring har uppehållits af studenten af Södermanlands och Nerikes 
nation, II. S. Gumælius.

Adjunkten Ekelunds tjenstgöring har från den 25 September 1876 till läseårets slut uppe
hållits af studenten U. 11. Dunér. •

Underlöjtnanten vid Kongl. Nerikes regemente, K. L. Fröding har från den 20 September 
1876 och till läseårets slut förordnats till biträdande lärare i gymnastik och militäröfningar, och 
har denna undervisning mellan de båda lärarne så fördelats, att hufvudläraren haft 9-1-12 och den 
biträdande 6 —10 timmar.

11. Under hela läseåret hafva adjunkten, utnämnde komministern, J. K. Kjellström för 
presterlig tjenstgöring och adjunkten A. Sandalil för sjukdom samt från den 25 September 1876 
och till läseårets slut adjunkten K. O. Ekelund på grund af sjukdom åtnjutit tjeustledighet.

12. Såsom vikarier hafva under läseåret vid läroverket tjenstgjort
a) under höstterminen 1876:

D:r K. E. Törnstrand för adjunkten J. K. Kjellström under hela terminen utan bidrag af 
statsmedel; i

Fil. kand. P. Rödström för adj. A. Sandalil under hela terminen med ett arfvode af stats
medel uppgående till 426 kronor 82 öre;

Studenten U. 11. Dunér för adj. K. O. Ekelund från den 25 September 1876 till terminens 
slut med 225 kronor 71 öre i arfvodesbidrag af statsmedel;

hvarjemte K. O. Lindblom tjenstgjort under hela terminen såsom biträdande lärare i teck
ning med 283 kronor 33 öre i arfvodesbidrag af statsmedel och underlöjtnanten K. L. 
Fröding från den 20 September såsom biträdande lärare i gymnastik och militäröfningar 
utan bidrag af statsmedel.

b) under vårterminen 1877 (samtlige för hela terminen):
D:r K. E. Törnstrand för adj. J. K. Kjellström utan bidrag af statsmedel;
Studenten H. S. Gumælius för adj. A. Sandahl;
Studenten U. R. Dunér för adj. K. O. Ekelund;
hvarjemte K. O. Lindblom tjenstgjort såsom biträdande lärare i teckning och underlöjtnan

ten K. L. Fröding såsom biträdande lärare i gymnastik och militäröfningar, den senare 
utan bidrag af statsmedel. 1

Jam. Då arfvodesbidragen af statsmedel för vårterminen ännu ej ankommit från Kongl. Statskontoret, torde de 
först i nästa årsberättelse böra angifvas.

13. Under tiden från och med den 1 Maj 1876 till den 30 April detta år har ingen ordi
narie lärare afgått från läroverket. Deremot har den i föregående årsberättelse omnämnda utnämning, 
genom hvilken vice adjunkten N. G. Wallström den 8 Mars 1876 af domkapitlet i Strengnäs ut
nämndes till adjunkt i engelska, tyska och franska språken, den 7 Juli s. å. af Kongl. Maj:t stad
fästats. Vi intaga här nedan följande af adjunkten Wallström benäget lemnade lefuadsteckning.

Wallström, Suno Gallus,' född 1836 den 18 Juni; fadern militär; genomgått Östersunds hö
gre elementarläroverk; bevistat föreläsningar och idkat studier i historia, estetik, klassiska och mo
derna språk vid universitetet i Upsala åren 1859—1865, gjort upprepade studieresor i England, 
Frankrike, Tyskland, norra Spanien och Italien; bevistat föreläsningar vid universiteten i London, 
Oxford, Bonn, Heidelberg; tjenstgjort vid högre elementarläroverket i Örebro såsom extra lärare, 
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vice adjunkt ooh vice lektor från höstterminen 1865 till vårterminen 1872; genom Kongl. Maj:ts 
nådiga bref af den 29 September 1871 förklarad kompetent att söka adjunktsbefattning' i lefvande 
språk vid Orebro läroverk; utnämnd ordinarie adjunkt den 8 Mars 1876, hvilket genom nådigt 
bref af den 7 Juli 1876 vann Kung], Maj:ts stadfästelse.

Men ehuru under nyss nämnda tidrymd ingen ordinarie lärare åtgått hvarken till följd af 
befordran eller genom dödsfall, har dock under den samma en person lemnat det jordiska, som 
för läroverket haft en större betydelse och gripit verksammare in i dess utveckling än någon an
nan, åtminstone sedan Jakobi Rudbeckii tid, och om äu den nya planen för årsredogörelserna icke 
anvisar någon plats åt de dödas minne, torde hvarje läsare i Örebro läroverks program för detta 
år söka en tacksamhetsgärd egnad åt minnet af Otto Jttel. Gumælius. Född i Lids församling af 
Nyköpings län den 16 Oktober 1791, blef han efter slutade studier i Strengnäs trivialskola stu
dent 1812, fil. doktor 1821 och jubeldoktor 1872, allt vid Upsala universitet. Sin lärareverksam
het började han i Örebro såsom vice kollega den 9 Februari 1820, utnämndes redan samma år 
till kollega i Strengnäs, men tillträdde platsen först den 1 Maj 1822, hvarefter han såsom kol
lega, konrektor och vice rektor verkade der, till dess, efter att den 26 September 1829 hafva 
blifvit utnämnd till rektor i Örebro, han den 1 Maj 1830 i denna egenskap återvände till det 
läroverk, åt hvilket han sedan i nära ett tredjedels århundrade egnade den bästa och drygaste 
delen af en om ovanlig kraft och ihärdighet vittnande verksamhet. Efter att 1853 hafva blifvit 
nämnd till riddare af nordstjerneorden erhöll han den 21 Februari 1862 på egen begäran afsked 
med bibehållande af den kontanta lönen oafkortad såsom pension och förklarande af Kuugl. Maj:ts 
«välbehag öfver det nit och den utmärkta skicklighet», han under sin långvariga tjenstetid ådaga
lagt, men fortfor ända till sin död att vårda läroverkets myntsamliug, på hvars ordnande och be- 
skrifvande han nedlade mycket arbete.

För att kunna gifva någon föreställning om läroverkets utveckling under rektor Gumælii led
ning', meddelas här nedan för hvart tionde år utdrag ur läroverkets kataloger. Vårterminen 1831 
var läroverket ordnadt på 2 linier, lärdomsskolan i 4 afdelningar med 99 lärjungar och apologist- 
skolan i 2 afdelningar med 99 lärjungar, till samman 198 lärjungar. Lärarne voro 8 (rektor, 
konrektor, 3 kolleger, 2 apologister och 1 sånglärare). Vårterminen 1841 var läroverket fortfa
rande. ordnadt på 2 linier, lärdomsskolan med 94 lärjungar på 4 afdelningar, apologistskolan med 
70 lärjungar på 3 afdelningar och en för båda skolorna gemensam förberedande klass med 55 lär
jungar, in alles således 219. Lärarne voro nu 12 (rektor, konrektor, 3 kolleger, 1 högste lärare 
i apologistskolan med rektors namn, 2 apologister, 1 lärare i förberedande skolan och 3 öfnings- 
Järare). Från den nyinrättade högsta klassen i apologistskolan hade läroverket enligt Kungl. cir
kuläret af den 1 November 1839 rätt att dimittera lärjungar «utan kunskap i de gamla språken» 
till akademien. Vårterminen 1851 befinnes läroverket ordnadt i 8 klasser (förändringen infördes 
höstterminen 1849) med lärjungar äfven i högsta klassen, som läsa alla tre de gamla språken. 
Lärjungeantalet är 284. Lärarnes antal har stigit till 17 (rektor, 8 lärare, 1 extra lärare, 4 du- 
plikauter och 3 öfningslärare). Den dimissionsrätt till universitetet, som läroverket vunnit på den 
reala linien, hade på rektors uppmaning genom nit och uppoffring af tid och möda från rektor 
och lärare utan tillökning i lönen utsträckts äfven till den klassiska, och det återstod nu endast 
att få läroverket erkändt såsom ett på båda linierna fullständigt högre elementarläroverk med till
börligt antal af statsverket aflönade lektorer och adjunkter. Också finna vi vårterminen 1861 läro
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verket ordnadt i 9 klasser med 446 lärjungar och 23 lärare (rektor och 7 andre lektorer, 12 
adjunkter och 3 öfningslärare). Vid början af höstterminen 1861 voro 464 lärjungar närva
rande vid läroverket. *)

Det stora och i högsta grad välgörande inflytande, rektor Gumælius sålunda under sitt rek
torat haft på utvecklingen af det läroverk, som anförtrotts åt hans närmaste ledning, fortfor natur
ligtvis äfven, sedan han dragit sig till baka från rektorsbestyret och lärareverksamheten. Det vi
sade sig icke blott i andan inom och anseendet utom läroverket, utan äfven i de frikostiga stif
telser till läroverkets gagn, som skänkts af vänner till läroverket, och af hvilka en stor del härröra 
från vänner och forne lärjungar till rektor Gumælius. Bland dessa stiftelser förtjenar särskildt 
omnämnas den stipendefond, för närvarande uppgående till nära 4000 kronor, som bär rektor 
Gumælii namn och sammansköts af forne lärjungar, samlade här i Örebro, då han fylde 70 år, 
vid hvilket tillfälle äfven hans porträtt, måladt af hofmålaren Staaf, skänktes till läroverket. Hek
tor Gumælius afled nästan utan föregående sjukdom den 27 Oktober 1876. Sent, om någonsin, 
skall hans minne glömmas vid Örebro läroverk.

14. Den 1 Maj 1877 voro inga ordinarie lärareplatser lediga vid läroverket.

C. Läijungarne.

Lärjungames antal höstterminen 1876.

Gemensamma Reallinien '
Latinlinien

Summa.
Klass. I linien med 

grekiska
utan 

grekiska frän- 
varande.

Total-

närv. närv. franv.
summa.

franv. närvarande. närv. franv.

1 56 1 56 1 57
2 77 77

i
77

3 84 84 84

4 49 1 1 32 81 82

5 25 24 49 49

6: 1 4 13 12 29 29

6: 2 4 i 15 6 25 25

7: 1 1 12 5 24 24

7: 2 2 1i 7 9 18 18
Summa 217 1 91 1 ' 47 88 443 3 445

‘) Vårterminen 1866 uppnådde lärjungeantalet vid läroverket sitt maximum med 595 lärjungar.
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Af 443 närvarande lärjungar tillhörde således 217 eller 49 procent den gemensamma, 91 
eller 20,.’> proc, den reala och 135 eller 30,.5 proc, den klassiska linien. 211 desse 135 Jäste 47 
eller 34, a proc, grekiska.

16. Lärjunyarnes antal vårterminen 1811.

Klass.

Gemensamma 
linien Reallinien

Latinlinien !
med 

grekiska
utan 

grekiska från
varande.

Total
summa.

närv. frånv. närv. ’
1

frånv. närv. frånv.närvarande.

1 57 1 57 1 58

2 78 78 78

3 78 2 78 2 80

4 47 32 79 79

5 K Q
l 24 49 49

6: 1 4 13 11 28 28

6: 2 4 13 6 23 _____ 23

247: 1 7 12 5 24

7: 2 3 7 9 19 19

Summa 213 3 90 45 87 435 3 438

Af 435 närvarande lärjungar tillhöra således 213 eller 49 proc, den gemensamma, 90 eller 
20,- proc, den reala och 132 eller 30,a proc, den klassiska linien. Af desse 132 läsa 45 eller 
34,i proc, grekiska.
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Lärjungarnes ålder höstterminen 1876.16.

1

Klass och Linie. 10
■ nr.

11 
är. är.

13 
å r. ar.

15 
år.

16 
år.

17 
är.

18 
år.

19
år.

20 j 21 22 
år.

Sum ma 
närvarande 
lärjungar.

i
ar. ar.

1
1 25 9 14 8 56

i 
i_ 2 11 28 18 11 5 4 77

3 1 8 20 27 22 4 1 1 84
1 R. 4 1 15 17 11 5 49

L. 4 1 ß 14 5 2 4 32

R. 5 1 3 9 10 2 1 25

L. 5 1 4 10 5 2 1 1 24

R. 6: 1 2 2 4
1

L. G: 1 4 12 3 2 3 1 25 j
i”

1 R. 6: 2 1 3 *;
L. G: 2 1 5 6 3 3 2 1 21 !

R. 7: 1 1 1 O 2 1 1 7
L. 7: 1 4 6 4 1 1 1 17

R. 7: 2 1 1 2

L. 7: 2 1 2 3 4 5 1 16 1

Gemensamma linien 37 45 52 46 27 8 1 1 217
2 Real lin ien 1 18 26 23 11 5 2 3 2 91
S 3 CO Latinlinien 1 7 18 20 24 20 114 u 7 6 3 i 135

Summa 37 46 60 82 73 55 32 20 16 10 8 3 i 443

Medelåldern är således
inom 1 .... 11,. år, inom R. 5 . . 14,i år, inoii L. 6: 2 . . 16,8 år

» 2 .... 11,8 ) . » L. 5 . . 14,4 11 , 0 R. 7: 1 . . 18, i »
3 .... 13 >, R. 6: 1 15,8 » , 1) L. 7: 1 . . 17,5 »

M IL 4 ... . 14,i » L. 6: 1 . . 15,8 » R. 7: 2 . . 19,5 »
L. 4 . . . . 13,4 « R. 6: 2 16,8 » , » L. 7: 2 . . 18,7 »



17. De under höstterminen 1876 närvarande lärjungarnes hemorter äro:

a) fördelade efter Irin;
b) fördelade för livarje klass efter hem i 

Örebro eller annan ort.

Länets namn.
Örebro . . .

Lärjungeantalet. 
. . 33 6

Skaraborgs.................................. 2 6

Karlstads..................................... 18

Vesterås........................................ 13

Nyköpings.................................. 11

Kopparbergs.............................. 10

Stockholms stad........................ 6

Linköpings.................................. 5

Stockholms.................................. 3

Upsala .......................................... 2

Elfsborgs..................................... 2

Jönköpings................................. 2

Vesternorrlands........................... 2

Kronobergs.................................. 1

Gefleborgs.................................  1

Finland........................................ 5

1
1

■ Klass.
1

Örebro. Annan ort.

1
Smnina. 1

1. 29 27 56
2. 36 41 77

1 3- 36 48 84
4 R. 23 26 49

i 4 L. 10 22 32
5 R. 8 17 25
5 L. 9 15 24

1 • 6: 1 R. 1 3 4
6: 1 L. 9 16 25
6: 2 R. 1 3 4
6: 2 L. 5 16 21
7: 1 R. 1 6 7
7: 1 L. 2 15 17
7: 2 R. 1 1 2
7: 2 L. 4 12 16

Summa 175 268 443Summa 443.

18. Under höstterminen 1876 hafva af 12 lärjungar i sjunde nedre klassen, som deltagit 
i undervisningen i grekiska språket, 9 tillika begagnat undervisningen i både hebreiska och engel
ska och de återstående 3 undervisningen i engelska, men icke i hebreiska, samt af 7 i sjunde öfre 
klassen 5 läst både hebreiska och engelska och 2 engelska, men icke hebreiska.
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19. Uppgift om antalet af de lärjungar, som deltagit i nedan nämnda öfningar 
höstterminen 1876.

Klass och Linie.

N
ärvarande lärlj ungar.

Lärjungar som deltagit i

Teckning

Sång.

Instrum
entalm

usik.

G
ym

nastik 
och 

vapen- 
öfningar enligt cirkulä
ret den 19 Juni 1866.

Särskilda m
ilitäröfnin- 

gar enligt cirkuläret 
den 23 M

ars 1870.

obligatorisk.

frivillig.

1 56 56 56 51

2 77 77 77 71

3 84 84 84 8 78 6

R. 4 49 49 41 5 45 15
1

L. 4 32 5 31 1 29 10 i

R. 5 25 25 15 23

19

22

18

i

L. 5 24 5 18 4 I

R. 6: 1

L. 6: 1

4

25

4

12

1

15 1

3

21

3

18

i

R. 6: 2 4 4 1 4 4

L. 6: 2 21 6 7 1 18 18

R. 7: 1 7 7 3 1 6 5

L. 7: 1 17 5

9
___ “

9

9 1 12 12

R. 7: 2

L. 7: 2

2

16

° 
i —

1

12 4

1

I S
um

m
a fö

r

Gemensamma linien
Reallinien
Latinlinien

217
91

135

217
91
32 10

217
61
84

8
6
8

200
82

111

6
49
80

Summa | 443 340 10 i 362 1 22 f 393 135 1
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20. Lärjungarna i första klassen hafva i allmänhet för hvarje dag haft 2 hemlexor och i 
alla de andra klasserna 3. Med inberäkning af den tid, lärjungarne i hemmen egna åt de skrift
liga arbetena, och efter lika fördelning af veckans arbete på de 6 hvardagarna tyckas lärjungar 
ined medelmåttiga anlag åt hemarbetena egna i första klassen l1/2 timme, i andra 2 timmar, i 
tredje 2^2 3, ’ fjerde realklassen 3, i fjerde latinklassen 3*/2, i femte realklassen 3 å SVa, i 
femte latinklassen 3 å i sjette nedre realklassen 3J/2, i sjette nedre latinklassen 4!/2, i 
sjette ofre realklassen 4, i sjette ofre latinklassen 5, i sjunde nedre realklassen 3*/2 och i sjunde 
nedre lalinklassen 4ä 5, då den senare siffran torde vara den rätta för dem, som läsa alla 
de gamla språken. För afgångsafdelningen kan ingen siffra angifvas.

21. Tabellarisk uppgift å antalet lärjungar, som, på grund af nedanstående orsaker, icke 
deltagit i gymnastiköfningarna vid Örebro luigre elementarläroverk.

Lärjungarnas antnl.

M
issbildning.

Sjukdom
ar 

i nerv
system

et.

Sjukdom
ar 

i cirku
lationsorganen.

Sjukdom
ar i ande- 

drägtsorganen.

Sjukdom
ar 

i m
at

sm
ältningsorganen.

Bråck.

Sjukdom
ar i urin- 

och könsorganen.
Sjukdom

ar i rörelse
organen.

A
llm

än svaghet jem
te 

sådana konstitutionela 
sjukdom

ar, som ej kun
na upptagas 

under 
nå

got af de resp, syste
m

ens rubriker.

A
ndra orsaker.

] 
A

ntal.

g 
Procent.

s=

Lärjungarnes hela 
antal.

H. T. 1876.
Öfver 15 år.............
Under 15 år.............

3 1
1

8
6

4
3

— 2
8

— 2
6

5
1

— 25
25

17,2
8,4

145
298

Summa 3 2 14 7 10 — 8 6 — 50 11,3 443

V. T. 1877.
Öfver 15 år.............
Under 15 år.............

t 1
1

9
5

7
4

1 4
5

— 5
4

5
1

— 33
20

. 15,6
9

212
223

Summa 1 2 14 1 9 — 6 — 1 53 12,2 435

Hvad lärjungarnas kroppskonstitution angår, kan den i allmänhet anses såsom god, och be
vittnar ungdomens helsa, utseende och hållning ovedersägligen det goda inflytande, gymnastiken 
på den samma utöfvar. Helsotillståndet har under läseåret varit särdeles tillfredsställande och 
blott få sjukdomsfall, alla af lindrigare beskaffenhet, hafva inträffat. Under vårterminens förra 
hälft förekommo några fall af vattkoppor och under den senare äfven ett af smittkoppor, men 
har för öfrigt ej tecken till smittosam sjukdom visat sig.

4
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22. Vårterminen 1876.

1

Klass och Linie.

1

Lärjungar, flyttade till nedan 
nämnda klasser

Lärju 
nämn 

brna

igar tillhörande nedan| 
da klasser den 1 Fe- 1 
ri (så väl när- som i 

frånvarande). !

1
Lärjungar afgångne 1 

från läroverket i ne-; 
dan nämnda klasser.

efter att hafva tillhört närmast 
lägre klass af samma linie föl

jande antal terminer.

frän andra linien.
Q

var i klassen från föregående 
i 

term
in.

Flyttade 
till klassen 
på grund 
'af beslut

1 
Inskrifne under term

inen.

S u 
m 

m 
a.

från term
inens början till 

och m
ed 31 Ja

 n
 u

 a
 r
 i.

från och m
ed 

1 Februari 
till term

inens slut.
under nästföljande m

ellan- 
term

in.

S u 
m 

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

eller 
flere.

vid föregående 
term

ins slut.
vid vårterm

inens 
början.

........... ____________ !
1 i 50 3 53 1 3 4

2 1 83 1 84 2 9 11

_________3________ '

R. 4 1

84

47
— 84

47

1

,2

10

12

11

14

L. 4 30 30 4 4
' R. 5

12 12 1 7 8

L. 5 26 26 12 5 7

R. 6: 1 — 1 1

4 4‘ L. 6: 1 29 29

R. 6: 2

. L. 6: 2
t 7

19
— 7

19

1
—

7

i: R. 7: 1 3
II

3'II 1

L. 7: 1 17 17 1 1 2

R. 7: 2 5 5 5 5

L. 7: 2 I 18 18 18 18

I S
um

m
a fö

r

Gemensamma linien
Reallinien
Latinlinien

217
75 

; 139

4 221
75

139
i

4
8

21

22
20
14

26
28
35

Summa 1 P431 4 1435 33 56 89
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Höstterminen 1876.

Klass och Linie.

Lärjungar, flyttade till nedai 
nämnda klasser

efter att hafva tillhört närmast 
lägre klass af samma linie föl

jande antal terminer.

i 
fran andra linien.

1 
Q

var i klassen frän föregående
3 

~
 

_ 
__

term
in.

ugar tillhö 
da klasser 
ber (sä väl 

fränvaran

Flyttade 
till klassen 
pä grund 
af beslnt

's s 
Inskrifne under term

inen.
Ä v S -5

nedan 
5 Sep- 
som

<70
ES

.§* a - 
frän term

inens början till
och uied 14 Septem

ber.

S 
frän och m

ed 15 Septem
ber 

§ 
till term

inens slut.
1 

under näst-följande m
ellan-

1 
" 

43 
term

in.
1

ngne 
i ne-
asser.

i

W
G
s

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

! 
vid föregående 

1 
term

ins slut.
jvid höstterm

inens 
början.

1 4 53 57 1

2 2 38 4 8 34 10 25 77

3 1 1 54 10 8 46 20 10 84 2 2 i

K. 4 1 31 6 1 8 27 12 3 50 3

L. 4 25 2 2 26 1 3 32 i

K. 5 22 2 1 16 9 25^ 1 1

L. 5 22 1 1 23 1 24

R. 6: 1 4 4 i

L. 6: 1 17 1 3 18 4 25 1 1

R. 6: 2 1 3 1 3 4

L. 6: 2

R. 7: 1
— 1 17

7

2

—

1 18

7

2 — 21

7

2 2

L. 7: 1 16 16 1 17 ■

R. 7: 2 2 2 2 i 1 1

L. 7: 2 1 11 4 11 5 16'

1 S
um

m
a fö

r

Gemensamma linien
Reallinien 
Latinlinien

1

1

3
1
1

92
67

108

14
8

10
5
1

'20
8
6

80
57

112

30
24

9

88
3
8

218
92

135

2 2
5
3

4
5
3

Summa 2 5 267 32 6 i 34 249 63 99 445 2 10 12
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23. Af de under läseåret vid läroverket inskrifne 104 lärjungar liafva endast 13 förut be
vistat folkskolor, 17 annat offentligt läroverk och de öfrige 74 haft enskild undervisning.

24. Under vårterminen 1876 aflades godkänd afgångsexamen af följande lärjungar i sjunde 
öfre klassen: 1) å klassiska linien: Ernst Lindblad, Uno Dunér, Lars Romell, Erans Lundgren, 
Wilhelm Pettersson, Hugo Andersson, Baltzar Grill, David Hedengren, Karl Lundberg, August 
Sanden, Hjalmar Göthlin, Emil Sandell, Oskar Norström, Algot Eroding, Erik Almgren, Emil 
Lindencrona, Viktor Klingberg, Otto Afzelius; 2) å reala linien: Anders Olsson, Georg Wenström, 
Georg Zethrin, Erik Wahlmail, Oskar Andersson; således, af 18 på den klassiska och 5 på den 
reala linien.

Under höstterminen hade ingen af läroverkets lärjungar anmält sig till afgångsexamens un
dergående.

25. Under vårterminen 1876 och vid dess slut hafva i öfrigt följande lärjungar lernuat 
läroverket:

i första klassen Karl Götherström (till Vesterås el. Ivk), Karl Schéele (till sockerbagarlära), 
Ivar Kindstrand (till Linköpings el. Ivk), Robert Carlsson (till folkskola); i andra klassen August 
Pettersson (till yrke), Fridolin Ritschel (till kontor), Hjalmar Pettersson (till yrke), Viktor Gu
stafsson (till landtbruk), Hjalmar Phalén (för flyttning till Stockholm), Georg Morén (till landtbruk), 
Karl Apelgren (till handel), Erik Hamnström (till kontor), Robert Andersson (till yrke), Fraus 
Bäckman (flyttat från orten), Karl Nilsson (till yrke); i tredje klassen Adolf Björklund (till han
del), Fritiof Carlsson (till yrke), Knut Landsort (till yrke), Karl Andersson (till handel), Karl 
Pettersson (till yrke), Göran Welin (till handel), Axel Sundqvist (till yrke), Gottfrid Lindgren (till 
landtbruk), Hjalmar Robsahm (till handel), Viktor Jansson (till bergsbruk), Karl Persson (till landt
bruk); i fjerde realklassen David Pettersson (till sjös), Edvard Eriksson (till tekn. skolan), Johan 
Bergström (d:o), Karl Ringholm, Erik Lindeberg (till kontor), Klas Fernström (till handel), Uno 
Murray (till Nyköpings el. Ivk), Ernst Cedervall (till tekn. skolan), Erik Ahlin (till landtbruk), 
Johan Andersson (till handel), Albert Fallenius (till sjös), Waldemar Wennermark (till tekn. sko
lan), Håkan Lindgren (till kontor), Edvard Lundberg (till handel); i fjerde latinklassen Gustaf 
Wadsten (T d. 4 Augusti), Wilhelm Forsberg (till handel), Wilhelm Larsson (till Nerikes regem, ss. 
volontär), Axel Söderqvist (till tekn. skolan); i femte realklassen Gustaf Svensson (till sjös), Karl 
J. Nilsson (till handel), Charles Price, Josef Zetterlund och Sven Sköldberg (alla tre till tekn. 
skolan), Hjalmar Persson Wassland (till landtbruk), Gustaf Pettersson, Oskar Björling (till handel); 
i femte latinklassen Arvid Blomqvist (till apotek), Adolf Murray (till Nyköpings el. Ivk), Karl 
Törnblom (till handel), Otto Gumælius (till landtbruk), Konrad Hellbom (till tekn. skolan), Erhard 
Wennermark (till landtbruk), Jon Lindgren (till sjös); i sjette nedre latinklassen Sigfrid Björkvall 
(till Jönköpings el. Ivk), Karl Hagendahl (till faderns kontor), 'Wilhelm Palm (till Jönköpings 
el. Ivk), Gustaf Hultqvist (till tekn. skolan); i sjunde nedre realklassen Johan Sundström (till 
enskilda studier); i sjunde nedre latinklassen Birger Johansson (till länsmanskontor), Elis Kumlin 
(för sjukdom).

Under höstterminen 1876 och vid dess slut hafva följande lärjungar lemnat läroverket: 
i tredje klassen Gustaf Widen (till yrke), Lars Nilsson (till landtbruk), Otto Svensson (till sjös), 
Georg Frankel (till Malmö el. Ivk); i fjerde realklassen Karl Olsson (till handel), Knut Lindqvist 
(till sjös), Emanuel Lundberg (till bokhandel); i femte realklassen Axel Hansson; i sjette nedre 
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latinklassen Emanuel Malmström (till handel); i sjette öfre latinklassen Teodor Rabenius (till en
skilda studier), Ehrenfrid Rylander (till sjös); i sjunde öfre realklassen Karl Carlsson (för sjuklighet).

26. Vid vårterminens afslutning 1876 utdelades till lärjungarne i stipendier 2046 kronor 
50 öre, i bokpremier 186 kronor 65 öre samt i penningebelöningar 105 kronor eller samman- 
lagdt 2338 kronor 15 öre.

27. Af 443 under höstterminen 1876 närvarande lärjungar hafva
78 eller 17,s proc, befriats från afgift både till materielkassan och byggnadsfonden;
74 eller 16,7 proc. » » » till byggnadsfonden, men ej till den förra;

291 eller 65,7 proc. erlagt full afgift.
Af 435 under vårterminen 1877 närvarande lärjungar hafva

76 eller 17,5 proc. befriats från afgift både till materielkassan och byggnadsfonden;
71 eller 16,3 proc. » » » till byggnadsfonden, men ej till den förra;

288 eller 66,2 proc. erlagt fall afgift.

D. Undervisningsmateriel.

28. Till samlingarna hafva under året (1876 Juni —1877 Maj) förärats följande gåfvor.

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

kl. V9II—11 och hvarje lördag kl. V2I2—12.
Baumbach, V.. apotekare: Collegium theologicum, mnspt 1698 af T. Odhelius. Schenmark, Computus 

ecclesiasticus, 1780. Symbol-kateehismus für Schule und Haus 1860. Hecker, Handbok i prak
tiska läkare-vetenskapen, 1810. Salander, Ciceros lefverne.

Bonde, Carl, grefve: Porträttsamlingen vid Vibyholm, innehållande 301 st., hvaraf 76 äro afbildade; det 
skänkta exemplaret var N:o 20 af de 200 utgifna exemplaren.

Ecklesiastik-departementet, kongl. svenska: Bibliographie de PArcheologie préhistoriqne de la Suede, Stockh. 
1875. Mühlerts historiskt geografiska Atlas med 22 kartor. Schlegel & Klingspor, Den med 
sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade Svenska Adelns Attartaflor i 6 häften. 
Silfverstolpe, C., Historiskt bibliotek, 2:dra delen 1876. Svenskt Diplomatarium från och med 
1401, del. I, 1 och 2. Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver, del. 4. 
Svenska fornminnesföreningens tidskrift N:o 3—7.

Gumælius’ sterbhus, f. d. rektor vid läroverket: En samling af omkring 50 volymer böcker, ur den aflid- 
nes boksamling utvalda af läroverkets bibliotekarie.

Haggren, .1. Th., prost: De två sista häftena af den af honom förut skänkta tidskriften Tids-Tavler.
Kristiania universitet: Guldberg & Mohn, Etudes sur les mouvements de l’atmosphére, 1876. De Seue, 

Windrosen des südlichen Norwegens. 1876. Nyt Magazin for naturvidenskaberne, 22 bind 2—4, 
1876. Siebke, Enumeratio insectorum norvegicorum, fase. Ill & IV, 1876. Wulfsberg, Enume- 
rantur muscorum rariorum sedes in Norvegia, 1876. Smitt, J., Det norske landbrugs historie i 
tidsrummet 1815—1870. Anden beretning om Ladegaardsöens hovedgaard, 1875. Lieblein. Die 
Aegyptischen Denkmäler in S:t Petersburg etc., 1873. Broch, Kongeriget Norge og det norske 
folk, beretning till kongressen for sundhedsforhold og redningsvæsen i Bryssel 1876. Norwegian 
special catalogue for the international exhibition at Philadelphia 1876. Det kongl. norske Fre
deriks universitets aarsberetning 1875. Norske universitets og skole-annaler XIV 1 og 2, 1876. 
Undervisnings-materiel till Hammarfest skolevæsen, 1876. Aubert, Et græsk senatsconsult om 
Thisbæerne i Boeotien fra aaret 170 f. Chr. Johanssen, J., Grammatiske studier I, Stoikernes 
inddeling af verbets tider og De elegia et peculiar! ejus operis indole apud Romanos. PröveLre- 
læsninger till professorat i latinsk filologi og ved concurrence om professorpost i lovkyndighed.
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Ljungberg, K. F. A., adjunkt vid läroverket: Grosser! Theologia thetica, Lipsiæ 1732. Isocratis oraliones 
tres, Jena 1647.

Onämnd, i bref från Nora: Hof-, Krigs- och Civil- samt Stockholms stads-kalender för år 1805.
Oscar II, Hans Maj:t konungen: Hans samlade arbeten i 2 delar; Bidrag till Sveriges krigshistoria åren

1711 —13 i 3 delar; Carl den tolfte, tal af Oscar Fredrik vid militärsällskapets minnesfest; Nytt 
och gammalt af O ... ., hvilka alla äro af honom sjelf utgifna.

Riksgäldskontoret, kongl., genom boktryckaren A. Gumælius: Allt riksdagstryck för 1875 och 1S7G års 
riksdag i 48 band.

Sahlin, A., rusthållare i Näsby af Almby socken: Kartbok, innehållande 114 kartor af N. och V. San
son, Paris 1676.

Statsverket, kongl. svenska: Bidrag till Sveriges officiela statistik: A) Befolkningsstatistik XVII för 1875;
D) Fabriker och manufakturer, Commercecollegii berättelse för 1874; I) Telegrafväsendet 15 för 
år 1875; L) Statens jernvägstrafik, berättelse för 1875; N) Jordbruk och boskapsskötsel, Hus
hållningssällskapens berättelser 1874 och sammandrag af K. M:ts befällningshafvandes års- 
växtberättelser för 1876; O) Landtmäteriet IX för 1875; Q) Skogsväsendet VI för 1874; 11) 
Valstatistik III, Statistiska centralbyråns berättelse rörande Riksdagsmannavalen 1875; S) Allmänna 
arbeten, Väg- och vattenbyggnads-styrelsens berättelse för 1875; T) Lots- och fyr-inrättningen 
III för 1875; U) Kommunernas fattigvård och finanser, Stat, centralbyråns berättelse för 1874.

Törustrand, Kn., lärare vid läroverket: Silfverstolpe, C., Historiskt bibliotek, l:sta delen 1875.
Vetenskaps-akademien, kongl. svenska: Dess Handlingar i 4:to, bandet 11, text och atlas. Bihang till

handlingarne i 8:o, 3:dje bandets l:sta häfte. Öfversigt af förhandlingarne, årg. 32. Meteoro
logiska iakttagelser i Sverige, bandet 15 för 1873.

Naturliistoriska Samlingen.
Af ett antal vänner till och lärare vid läroverket: En af dem inköpt större, dyrbar samling utländ

ska lafvar.
Gautier, Menageriegare: Apa till uppstoppning.
Gyllenkrook, Sperling, stationsinspektor: 3:ne mindre meteorstenar upphittade nära Ställdalens jernvägsstation. 
Lindmark, A. F., Längbrogärdet: Snösparf till uppstoppning.
Platen, Wilhelm v., kammarjunkare, Skåne, genom apothekaren A. Borg: Hjorthud till uppstoppning. Denna 

värdefulla gåfva, i ett föregående program omnämnd, har först under detta läseår blifvit insatt i 
Ivkts museum, sedan huden blifvit uppstoppad.

Utom förestående gåfvor hafva flere djur, förnämligast foglar, aflemnats eller erbjudits till museum. 
Då samma djur i flere exemplar förut finnas i samlingen och dessutom många varit otjenliga till uppstopp
ning eller inläggning i sprit, så ha de icke kunnat användas. Under tacksamt erkännande af gifvarnes 
välvilja mot Ivkt anhålles, att, då något föremål af ovanlig art påträffas, sådant måtte tillkännagifvas, på 
det att intet af värde må förkomma.

Samlingen af mynt ocli minnespenningar m. m.
Akademien, svenska: silfver, dess senast slagna minnespenning öfver dess sekreterare N. v. Rosenstein.
Akademien, svenska vetenskaps-: silfver, dess senast slagne minnespenning öfver doktor Carlander.
Bergström, Gustaf, studerande vid läroverket: en mindre samling, hufvudsakligen bestående af tyska, dan

ska och norska silfver- och koppar-mynt.
Björkander, Hilda, fröken: två tyska silfvermynt.
Borg, Harald, i Örebro, f. d. studerande vid läroverket: silfver, tyska rikets 20-pfennig 1873 1. I., nickel (?),

samma rikes 10-pfennig 1873 C. C.. 1874 B. B. och samma år C. C.
Bromme. Rudolf, i Örebro, handelsresande: silfver, drottning Viktorias rupie för Indien 1874.
Cervin, fröken, i Stockholm: minnespenning öfver utställningen i Kjöbenhavn 1872.
Djurklon, Gabriel, på Sörby, friherre: sedel (assignation eller invisning) n:r 51,547 Borgå d. 1 Sept. 1790 

å 16 skilling specie, på krigskommissariatets vägnar utfärdad af P. G. Fahnehjelm.
Drakenberg, Karl Samuel, på Hjelmarsberg, öfverstelöjtnant och riddare: silfver, 1 svensk mark Karl 

II:s 1692.
Ekström och Forssberg i Örebro, handelsbolag: guld, nordamerikansk dollar 1856, silfver, Gustaf 3:s 2/3 

rdr sp. 1779, 1/3 d:o för åren 1777, 1778, 1783 och 1787, 1/6 d:o för åren 1778, 1779, 1781, 
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1783, 1784, 1785, 1786, 1788, 1789 och 1799. 1/12 d:o 1777, 5/24 d:o 1783, Gustaf 4:de 
Adolfs 1/3 d:o 1800. 1/6 d:o für åren 1800, 1804, 1805 och 1806. Karl 13:s 1/24 d:o för åren 
1810, 1811, 1812, 1814 och 1816, norsk 8-skilling 1819, engelsk florin (Viktoria 1852), 1 shil
ling (d:o 1842), belgisk 1 franc (Leopold 2:s 1867), österrikisk 1/4 florin (Frans Josef 1859). 
svenskt kopparmynt 4. skilling banko 1851. 2 skilling banko för åren 1839, 1841, 1842 och 
1844. 1 skilling banko för åren 1829, 1830, 1835, 1838, 1844, 1845, 1849, 1850 och 1853, 
2/3 skilling banko för åren 1835, 1837, 1846 och 1850, 1/3 skilling banko 4 st. för olika år.

Ericson, A. W„ från Arcata i Kalifornien: sydstaternas sedlar, 1 på 20 dollars, 1 på 10 dollars, 1 på 5 
dollars, 1 på 2 dollars och 1 på 50 cents.

Frödin. Uno, v. adjunkt vid högre elem.-läroverket i Umeå, f. d. lärjunge vid karol, läroverket: en sam
ling af utländska mynt, hvaraf 25 öre af silfver och de öfriga af brons och koppar, nämligen 2 
norska, 3 danska, 6 franska, 1 luxembourgiskt. 5 italienska, 2 belgiska, 1 österrikiskt, 7 holländ
ska, 13 engelska, 12 tyska, 1 schweiziskt. 5 spanska, 5 förenta staternas, 4 finska, 5 ryska. 
2 portugisiska, 1 från Buenos Ayres, 1 från Peru, 1 från Chili, 1 från Argentinska republiken 
och 1 från Sydamerika (?)

Gumælius, Karl Arvid, i Örebro, boktryckare m. m.: silfver, sällskapet Pro patrias belöningspenning “för 
medborgerliga dygder“ att bära på bröstet, brons, samma belöningspenning “för trohet ocli flit“, 
d:o d:o mindre för d:o d:o, silfver. preussisk 4 groschen 1805. 1/6 thaler 1823. 1/6 d:o 1849, 
kungl. sachsisk 1/6 thaler 1846, kurhessisk 1/6 thaler, tyska rikets 5-mark 1876, 20-pfeimig 
1874, 20-pfennig 1875, engelsk 3-pence 1875, förenta staternas 1/2-dollar 1874, 1/4-dollar 1875, 
lflO-dollar 1875, 1/20-dollar 1872, 3-cent 1852 och 1858, 5-cent 1872, nickel, tyska rikets 
10-pfennig 1874 AÅ, CC, 1875 AA, II, 5-pfennig 1876 AA, GG. II. förenta staternas 5-cent 
1868 och 1869 samt 3-cent 1873, brons och koppar, tyska rikets 2-pfennig 1875 och 1-pfennig 
1875, förenta staternas 2-cent 1865, 1-cent 1862. 1863 och 1875 samt en adresspenning, äfven 
som af förgyld koppar, en minnespenning öfver 1876 års verldsutställning, silfver, engelsk haif- 
krona Wilhelm 4:s och d:o sexpencestycken Viktorias 1862, 1863 och 1873, tenn, falsk svensk 
krona.

Gumælius, Augusta, i Örebro, fru: guld, svensk dukat af 1848, silfver, 2 norska 10-öreu 1876.
Gumælius, Otto, grufingeniör: guld, svensk 10-krona af 1873, silfver, norska mynt Oskar l:s 24-skilling 

1846 och 1847. densammes 12-skilling 1846. Karl 15:s halfspecie 1862 ocli 12-skilling 1871. 
Oskar 2:s 12-skilling 1873 och 3-skilling 1873, samme konungs 1-krona 1875 och 50-öre 1873 
ocli 1874 samt 10-öre 1874 och 1876, danskt 10-öre 1874 ocli rysk 10-kopek 1874, koppar, 
3 norska småmynt.

Gumælius, Gulla, fru: guld, svensk 10-krona af 1874.
Grönqvist, vaktmästare, i Örebro: silfver. Karl ll:s ett-öre s. m. af år 1668.
Holst, Hjalmar, i Örebro, ryttmästare och riddare: silfver. ett Johan 3:s fjerdedels-öre 1592.
Jacobsen, Karl, i Stockholm, grosshandlare: tenn, spansk minnespenning från utställningen i Paris 1867. 
Kjellström, Johan Konrad, läroverksadjunkt, fil. doktor m. m.: silfver, 2/3 riksdaler specie Gustaf 3:s 1777. 
Kjellström, Erik, studerande vid läroverket: silfver, grekiske konungen Georg l:s 1/2 drakma, ett litet 

hamburgermynt, brons, 1 tyskt och 1 nederländskt mynt, dessutom trenne speipenningar. 
Lindstrand, Frans Teodor, Sveriges ministerresident i Madrid (genom läroverkets inspektor teologie doktor 

Gumælius): silfver, 2 gamla spanska mynt från Castilien utan år, 1 spanskt mynt utan år efter 
uppgift från Filip 2:s tid. 1 d:o Filip 5:s 1721, 1 d:o Karl 3:s 1761, brons, 6 arabiskt-spanska 
mynt, koppar eller brons, 1 spanskt mynt å 10 realer Filip 4:s 1652 (?), 1 d:o Filip 3:s 1599, 
1 d:o Karl 4:s utan synligt år, 1 d:o Josef Napoleons 1811, 2 d:o Ferdinand 7:s 1820 ocli 1829, 
1 d:o d:o 1828, 1 d:o d:o 1832, 4 d:o Isabella 2:s 1841, 1853, 1859 och 1868, 2 d:o utan 
regentnamn 1870 å 10 och 5 gramos, 4 tiocentimos de peseta af 1875 och 2 tvåcentimos af 
1875, dessutom ett belöningstecken, härledande sig från don Carlos, samt af papper t,venne don 
Carlos postfrimärken å 50 centimos.

Ljungberg, Per Adolf, kyrkoherde i Vester-Våla, f. d. studerande i karol, skolan: silfver, 3 mindre svenska 
mynt från Johan 3:s tid, 1 litet från Fredriks, engelsk shilling af 1861, koppar. 2 svenska, 1 
finskt, 1 franskt, 2 ryska, 4 skådepenningar af olika oädla metaller och en engelsk adresspenning 
af messing, samt dessutom en större samling af silfver och kopparmynt samt minnespenningar, 
hvilken ännu icke hunnit ordnas.

Magnuson, F., vid Dylta, silfver, ett-öre från Karl ll:s och 1 d:o från Fredriks tid.
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Malmgren, Karl Gunnar, från Söderberke, studerande vid läroverket: några, dels svenska dels utländska 
mynt af silfver och koppar.

“Onämd“: 3 utländska kopparmynt.
Pettersson, W„ från Afdala i Ervalla socken: silfver, Karl ll:s ett-öre s. m. af år 1677.
Preumayer, E, i Stockholm, telegrafintendent: en samling af åtskilliga svenska, tyska och ryska mynt samt 

7 medaljer och minnespenningar.
Ringbom, fru, i Örebro: silfver, Karl ll:s ett-öre och ett danskt silfvermynt.
Sander, N. Fredrik, kanslisekreterare, R. N. O. fil. doktor: n. v. grekiske konung Georg l:s mynt, silfver, 

1 drakma och 1/2 drakma eller 50 lepta, koppar, 1 mynt å 10, 1 å 5 och 1 å 2 lepta.
Selin, A. W., i Örebro, handlande m. m.: silfver, Karl 11 :s fyra-öre s. m. 1679, Fredriks ett-öre 1725,

Gustaf 3:s sexton-öre s. m. 1774, Karl 13:s tolftedels-riksdaler 1811 och Karl 14:s d:o 1832, 
koppar, 8 stycken Karl 14:s banko-skillingar för olika år, fjerdedels-skilling för 1824. 3 tredje- 
dels-skillingar för olika år, 2 sjettedels-skillingar, Oskar l:s tredjedels-skilling för två olika år, 
4 stycken sjettedels-skillingar.

Strokirk, W. T„ byråschef i civildepartementet: 25 olika slag polletter och 5 minnespenningar.
Staaf. K. O., i Vadstena, kapten: silfver, 3 svenska mynt, 2 danska, 1 spanskt och 1 från Geneve, kop

par, 8 utländska mynt, svenska sedlar, J å 12 daler kopparmynt af 1760, 1 å 14- och 1 å 10- 
skilling koppar samt 1 å 12-skilling riksgäld 1804, norsk sedel å 1 speciedaler.

Snndstedt, A V., i Stockholm, grosshandlare: silfver, ett stort vestfrisiskt mynt 1655.
Södergren, A. W., i Örebro, postmästare och riddare: silfver. svenskt Kristinas ett-öre 1637, Karl 12:s

fyra-öre 1718, Karl Johans 1/6 riksdaler 1819, 1/12 d:o 1829, finsk 25 penni 1869, dansk
2-mark Kristian 4:s 1645, 12-skilling dansk Fredrik 4:s 1716, d:o 1718, 2 d:o d:o Kristian 7:s
1806 och Fredrik 6:s 4-skilling skillemynt 1809, Meklenburg-Schwerins 12-tedels thaler och 
I -schilling courant 1785, 1792 och 1803. Sachsen-Weimar-Eisenachs 1/2 silbergroschen 1840, 
belgisk half-franc 1834, engelsk trepencé 1843, fransk half-franc Louis Philippes 1844, Lom-
bardiet-Venedigs halflion 1823, rysk 5-kopek 1838, kopparmynt, 1 svensk-pommerskt, 4 danska,
2 preussiska, 1 Sachsen-Weimar-Eisenachs, 1 hannoveranskt, 1 nederländskt, 1 belgiskt, 2 engel
ska, 1 franskt, 1 italienskt, 5 ryska, 1 nordamerikanskt.

Tägtström, Rickard, i ÖreJbro, bankbokhållare: dels silfver dels koppar, åtskilliga svenska och utländ
ska mynt,

Westerling, Lars Gustaf, i Örebro, lasarettssyssloman: silfver, litet engelskt mynt (1 penny?) Georg 2:s 1757.
Wilson, Per, på Skäfvesund, student: några svenska sedlar å 8- och 12-skilling banko.
Wadström, A., från Mosås, studerande vid läroverket: koppar, norsk 1-skilling species Karl 13:^ 1816, 

1-skilling species Karl Johans 1827 och 2-skilling species Karl Johans 1828.
Wijnbladh. Hjalmar, i Örebro, studerande: silfver, 2 danska, af hvilka det ena en Fredrik 2:s två-skilling

1582, 1 preussiskt, 1 wiirtembergskt, 1 frankfurtiskt, 1 hamburgskt och 2 nordamerikanska, 
nickel (?), 3 nordamerikanska, brons, 1 australiskt mynt.

Ölander, A., handlande från Småland: koppar, 1/2 daler silfvermynt 1720.

F ornminneR«amlinge  rr.
Gumælins, W.: japansk knif och gaffel samt en hickorynöt, tagen på Lincolns graf.
Wedberg, C. O.: en snusdosa af messing från 1787, på yttersidorna försedd med runstaf och almanack.

E. Läroverksbyggnader och Inredningsmateriel.

29. 1 hit hörande förhållanden är för året intet vidare att förmäla än anskaffandet af 4 
s. k. kaminkakelugnar från firman Wiman et Comp., hvilka anbragts i 4 af de största lärosalarna 
och hittills så väl i afseende på uppvärmning som luftvexling gifvit tillfredsställande resultat. I 
mån af behof och penningtillgång komma derför allt flere att anskaffas.
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F. Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgifter om nedan nämnda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1876.

Kredit.

Kassans rubrik. i Behåll
ning vid 

årets 
början.

Summa 
in

komster.

Skuld 
vid 

årets slut.
Summa.

Skuld 
vid 

årets 
början.

Summa 
utgifter.

Behåll
ning vid 
årets slut.

Summa.

Byggnadsfonden 9709, sa 3680,7 o 722,05 14112,63 850, s 9 3631,5 5 9630,0 9 14112,83

Ljus- och Vedkassan 153,7 5 4560, o s 403, i ? 5116,9 7 1551,9 4 3411,28 153,7 5 5116,9 7

Materielkassan 1590,8 7 3202,1)(J 4792,8 7 2533,15 2259,7 2 4792,8 7

Bibliotekskassan 23,0 3 73,r> o 96,5 3 38,45 58,0 8 96,5 3

Premie- och Fattigkassan 754, si 1504,9 6 2259,7 7 291,65 1968,12 2259,7 7

Stipendiekassan 42939,0 4 8733,3 0 51672.3 4 2396,5 0 49275,8 4 51672,3 4

Summa 55171,38 21754,r>i 1125,2 2 78051,n 2402,9 3 12302,5 8 63345, o o 78051,i i

Bland materielkassans utgifter samt ljus- och vedkassans inkomster ingår ett bidrag, 1067 
kronor 33 öre, från den förra till den senare på grund af Kungl. cirkuläret den 27 November 1868.

Sedan sista årsberättelsen utgafs, hafva 3 donationer tillfallit läroverket.
I medlet af Augusti månad förlidet år öfverlcmnade handlanden Gustaf Gyllander såsom om

bud för sterbhuset efter handlanden .1. W. Gyllander till undertecknad ett kapital af 5000 kronor 
jemte följande donationsbref:

«För att bilda ett varaktigt minne efter aflidne Handlanden J. Gyllander samt på samma 
gång i någon mån gagna det läroverk, där han erhöll sin första undervisning, och sönerna af det 
samhälle, i hvilket han tillbringat sitt verksamma lif, donera vi undertecknade, Handl. J. W. Gyl- 
landers dödsbodelägare, härmed till Karolinska Högre Elementarläroverket i Örebro en summa stor 
Fem Tasen (5,000) Kronor, skolande dessa medel för evärdlig tid utgöra en stipendiefond, som 
enligt nedanstående bestämmelser förvaltas och användes:

l:o. Kapitalet ställes under samma vård och ansvar som läroverkets öfriga stipendie- 
medel.

2:o. Den årliga räntan utdelas hvarje vårexamen med hälften hvardera till tvänne behöf- 
vande, i Örebro stad födde samt för godt uppförande, fit och goda kunskaper 
kände ynglingar inom någon af läroverkets tvänne högsta klasser (sjätte och sjunde). 
Stipendiaterna utses af läroverkskollegiet.

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

4:o. Behöfvande slägtingar, som i öfrigt äro lika berättigade, äge företräde.
5
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5:0. Stipendierna, som benämnas J. W. GyUanders stipendier, må behållas under sti
pendiaternas hela studietid vid läroverket, så vida de fortfarande visa sig daraf 
förtjänte. Örebro den 5 Augusti 1876.

AUGUSTA GYLLANDER. ADOLF GYLLANDER. GUSTAF GYLLANDER.
AMALIA GYLLANDER

genom 0. Flodin, Förmyndare."
1 slutet af September månad öfverlemnades till läroverket den i de båda föregående års

berättelserna omnämnda Rohlottska donationen till premiekassau, 100U kronor.
Några dagar senare öfverlemnades genom adjunkten d:r J. G. Spangenberg å 1866 års af- 

gångskamraters vägnar en stipendiefond af 1000 kronor jemte följande
»Gåfvobref.

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

För att på ett varaktigt sätt gifva ett uttryck åt denna önskan beslöts stiftande af ett Sti
pendium vid läroverket — och det är enligt kamraternas uppdrag, som vi härmed öfverlemna de 
för detta ändamål insamlade medlen, Ett Tusen (1,000) Kronor, såsom fond för ett blifvande Sti
pendium vid Karolinska Högre Elementarläroverket.

Denna fond skall handhafvas och förvaltas af skolans styrelse i likhet med öfriga stipen
diefonder.

Af den årliga räntan skall en fjerdedel läggas till kapitalet för fondens ständiga förökande. 
Återstående tre fjerdedelar af räntan utgöra således hvad, som under namn af «1806 års afgånys- 
kamraters Stipendium» skall årligen utdelas såsom uppmuntran och understöd till någon lärjunge 
vid Läroverket, som lärarekollegium pröfvar deraf vara fortjent, och för hvilken understöd är 
behöfligt.

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

ALB. FORSELL. GUST. LYBÄCK. GOTTLIEB SPANGENBERG.»
Dessutom hafva såsom vanligt ej få gåfvor lemnats till premiekassan från vänner till läro

verket, så att detta under det nu snart till ända gångna läseåret i hög grad haft anledning till 
glädje i den välvilliga uppmuntran, soin kommit det samma till del från allmänhetens sida.

32. Under det sist förflutna kalenderåret hafva följande belopp utgått för underhåll och 
tillökning af

a) boksamlingen . . 368 kronor 65 öre,
b) den öfriga undervisningsmaterielen...................... 680 » 71 » j
e) inredningsmaterielen....................................................... 451 » 91 » .

G. Examina och Terminsafslutning.
33. I närvaro af herrar censorer, domprosten Linder och akademieadjunkterne Lidforss och 

Dillner samt de af H. H. Eforus utsedde examensvittnen, herr doktorn och kommendören m. m.
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G. W. Gumælius, herr prosten och kyrkoherden d:r F. Wallin och herrar kyrkoherdar och f. d. 
lektorer d:r A. P. Falk och d:r P. Helander, anstäldes den 29 och 30 Maj 1876 afgåiigsexamen med 
23 af läroverkets egne lärjungar och en lärjunge från enskild undervisning. Endast den senare 
blef i examen underkänd.

Under innevarande termin har hela afgångsafdelniugen, bestående af 16 lärjungar på den 
klassiska och 3 på den reala linien, anmält sig till afgångsexamens undergående, samt på grund 
af de aflagda skriftliga profven alle förklarats berättigade till den muntliga examen. När denna 
blir, är, då detta skrifves, ännu ej käudt.

34. Under läseårets båda terminer har läroverket hugnats med besök, hvilka så väl lärare som 
lärjungar förvara i kärt minne. Den 14 December 1876 behagade Hans Majestät Konungen visa 
läroverket nåden af ett personligt besök, under hvilket Högstdensamme, efter åhörande af några 
fosterländska sånger utförda af högsta sångklassens lärjungar, värdigades delvis öfvervara en lektion 
i latin i sjunde öfre, en i matematik i sjunde nedre latinklassen och en i naturlära i eu af första 
klassens afdelningar, hvarefter läroverkets museum och bibliotek besöktes. Enligt Hans Maj:ts vid 
detta tillfälle gifna löfte öfversändes kort derefter såsom gåfva till läroverkets bibliotek samtliga 
af Hails Maj:t hittills utgifna arbeten, in alles .15 band.

Den 2, 3, 4 och 5 Maj innevarande termin inspekterade H. H. Eforus läroverket och be
sökte alla dess afdelningar. Det alltid kärkomna besöket väckte denna gång så mycket större 
glädje, som H. H. biskopen under flere år af sjukdom hindrats besöka läroverket.

Höstterminen afslutades den 20 December med examen i de 5 lägre klasserna. Den of
fentliga årsexamen är af eforus utsatt till fredagen den 1 Juni. Den börjar kl. 9 och lortgår till 
kl. 1 e. m., hvarefter flyttningar afkunnas, belöningar utdelas och ungdomen hemförlofvas. Dagen 
förut, torsdagen den 31 Maj, få lärjungarne, i likhet med förhållandet under de senaste åren, 
afgifva prof på vunnen färdighet i vid läroverket förekommande öfningar, hvilka prof till före
kommande af eljest möjlig öfveransträngning äfveu nu fördelas så, att uppvisningen i gymnastik 
och fäktning börjar kl. 1 e. ra. samt en kort slutöfning i sång kl. e. m., hvarefter uppvis
ningen i exercis vidtager. Båda dagarne förevisas prof på lärjungarnes färdighet i teckning.

35. Med anledning af det besök, hvarmed H. H. Eforus nyss behagat hedra läroverket, 
torde man ej kunna hoppas, att högtidligheten vid den snart stundande afslutningsfesten skall för
höjas genom närvaron af stiftets biskop, ordensbiskopen och kommendören med stora korset af 
Kong). Nordstjerneorden, högvördigste herr doktor Ture Annerstedt. Jag anhåller derför vörd
sammast, att läroverkets inspektor, prosten och kyrkoherden i Örebro, kommendören af Kongl. 
Nordstjerne- och Vasa-orden, högvördige och höglärde herr doktor Gustaf Wilhelm Gumælius 
måtte å Efori vägnar öfvervara och leda så väl uppvisningarna som den egentliga examen samt 
utdela premier och stipendier till dem, som deraf ansetts fortjente. Vördsamt anhålles ock, att 
vetenskapernas och den allmänna undervisningens vänner inom staden och orten samt ungdomens 
föräldrar, målsmän och anhöriga måtte med sin närvaro hedra och genom det intresse, de lägga 
i dagen för ungdomens framsteg, förhöja betydelsen af denna läroverkets enkla fest.

36. Nästa termin öppnas läroverket åter tisdagen den 28 Augusti kl. 10 f. m.
Örebro i Maj 1877.

LARS PHRAGMÉN,
HEKTOR VID ÖREBRO H. EI.KM.-LÄROV,



JR,edogörelse
för lägre eleiu,entarläroverket l Askersund under läseåret 1876—1877.

Undervisningen.

1. Höstterminen började den 24 Augusti och afslutades den 20 December. Vårterminen 
tog sin början den 20 Januari och är bestämd att afslutas den 1 Juni.

2. Den dagliga lärotiden har varit fördelad på för- och eftermiddagarna, så att undervis
ningen, efter förrättad bön och bibelläsning, fortgått från kl. 7—9 och 10 —12 förmiddagarna 
samt 2—4 måndags-, tisdags- och torsdagseftermiddagar. Undervisning i gymnastik har meddelats 
kl. 12—.12,3 0 efter formiddagslåsningens slut samt i sång och teckning på eftermiddagarna.

3. Antalet lärotimmar i veckan har under hela läseåret för 2:dra och 3:dje klassen varit 28 
och för den Lsta 24, af hvilka de tvenne förstnämnda undervisats gemensamt i kristendom 2 tim
mar och i modersmålet 4 timmar.

4. Följande läroböcker hafva under läseåret blifvit begagnade: i kristendom katekesen och 
Åkerbloms bibliska historia; i modersmålet Brodéus språklära samt Svedboms och den af Staten 
utgifua läseboken; i tyska språket Lyths språklära; i matematik Bergii geometri och linearteckning 
samt Zweigbergks räknebok; i naturkunskap Arrhenii botanikens första grunder, Anderssons lärobok 
med tillhörande väggplauseher, Sundevalls zoologi samt Berlins naturlära jemte zoologiska vägg
planscher; i historia och geografi Odhners svenska historia samt Dahms geografi; i teckning vägg- 
taflor för undervisningen i frihandsteckning, l:sta och 2:dra kurserna.

5. Följande lärokurser hafva under läseåret blifvit genomgångna:

Tredje klassen.

Kristendom: Biblisk historia: repetition af gamla och nya testamentet. Katekes: 3:dje, 
4:de och 5:te hufvudstyckcna. Bibelläsning i sammanhang med Biblisk historia. 
Kort öfversigt af Bibelns böcker,' muntligt framstäld. Valda psalmer. ... 3 timmar.

Modersmålet: Läsning och förklaring af valda stycken jemte öfningar att muntligt 
återgifva det lästa. Stycken af Fänrik Ståls sägner, lärda utantill. Grammatik: 
satslära jemte repetition af form- och rättstafningsläran, öfningar i satslösuing 
och resolution. Kättskrifning med iakttagande af reglerna för interpunktion, 
omvexlande med en uppsats eller öfversättning från tyskan........................6 d:o.

Tyska språket: Formläran och det hufvudsakligaste af syntaxen. Af läseboken 14 
prosaiska och 8 poetiska stycken. Skriföfningar...........................................6 d:o.

Historia och geografi: Fäderneslandets historia afslutad och fullständigt repeterad. 
Alla verldsdelarnes fysiska och politiska geografi samt Europas fysiska geografi 
utförligare efter Sörenssons lärobok...................................................................5 d:o.

Matematik: Andra och tredje afdelningarna af andra kursen i Bergii geometri eller 
läran om trianglar och fyrsidingar samt rätliniga figurers ytor. Aritmetik:
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Regula de tri och intresse samt bolags- och kedjeräkning jemte repetition af 
bråk och deras tillämpning på sorter.............................................................................6 timmar.

Naturkunskap: Anderssons botanik l.-sta häftet. Exkursioner och undersökning af
lefvande växter efter Linnés system. Berlins uaturlära............................................ 2 d:o.

Andra klassen.

Kristendom: Biblisk historia: nya testamentet. Katekes: 2:dra hufvudstyckct. Bibel
läsning i sammanhang med bibliska historien. Valda psalmer........................... .3 d:o.

Modersmålet: Läsning och förklaring af valda stycken samt öfningar att med egna
ord återgifva innehållet af det lästa. Grammatik: forinlära och rättstafnings-
lära. Öfningar i satslösning och resolution. Rättskrifniugsöfningar. Stycken
af Fänrik Ståls sägner lärda utantill..............................................................................6 d:o.

Tyska språket: Formläran med dithörande explikationsöfningar samt 12 stycken af 
läseboken. Muntliga öfversättningar från modersmålet jemte satsanalys och 
resolution................................................................................................................ t> d:o.

Historia och geografi: Fäderneslandets historia från Gustaf Wasa till Karl XILs död.
Europas fysiska och politiska geografi....................................................................... 5 d:o.

Matematik: Geometrisk åskådningslära samt l:sta afdelningen i 2:dra kursen af Bergii 
lärobok om räta linier och vinklar. Aritmetik: vanliga bråk och decimalbråk 
samt deras tillämpning- på sorter............................................. 6 d:o.

Naturkunskap: Botanikens första grunder till läran om frukten. Linnés sexualsystem.
Anderssons väggplanscher. Öfningar att undersöka lefvande växter. Berlins 
naturlära: djurriket................................................. ~ d:o.

Första klassen.

Kristendom: Katekesen: La hufvudstycket. Biblisk historia: gamla testamentet. Läs
ning af valda psalmer....................................................................................3 d:o.

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

Tvska språket: Formläran till verben med motsvarande explikationsöfningar ... 6 d:o. 
Historia och geografi: Medeltidens svenska historia. Verldsdelarnes fysiska samt Sveri

ges, Norges, Danmarks och Finlands politiska geografi............................................4 d:o.
Matematik: Enkla tal och sorter jemte öfningar i hufvudräkning...................................... 4 d:o.
Naturkunskap: Afdelningarna 4 —12 af Berlins lärobok.......................................................2 d:o.

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

7. I teckning har undervisats tisdags-, onsdags och fredagseftermiddagar med 1 *, j timmes 
undervisning för hvarje klass eller sammanlagdt 4 timmar, hvarunder väggtaflornas båda kurser 
hunnit genomgås, hvarjemte de mera för sig komna i 3:dje klassen sysselsats med teckning af 
lättare ornament och figurer.

8. I sång hafva lärjungarne varit fördelade på två afdelningar. I den lägre sångklassen, 
som undervisats en timme på måndagseftermiddagarna efter läsningens slut, har inöfvats tonträff- 
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ning och lättare koralsång; i den högre, som haft sin undervisningstimme på torsdagseftermid- 
dagarna likaledes efter läsningens slut, derjemte tvåstämmig sång. Lördagsmiddagarna hafva båda 
afdelningarna haft gemensam undervisning i koralsång. 1 orgelspelning har lemnats en timmes 
undervisning för de lärjungar, som deraf velat begagna sig,

9. I gymnastik har undervisats kl. 12—12,30 efter förmiddagsläsuingens slut, och hafva 
af de under vårterminen 1876 närvarande 35 lärjungarna 32 deltagit i undervisningen samt 3 varit 
befriade på grund af sjuklighet. Under höstterminen hafva utaf 36 närvarande lärjungar likaledes 
32 deltagit i undervisningen samt 4 varit befriade för sjuklighet. De hafva varit fördelade på 4 
afdelningar med sin särskilta rotmästare, och har undervisningen fördelats ungefär lika mellan öf
ningar med och utan redskap. Under den vackrare årstiden, då väderleken det tillåtit, har ung
domen öfvats ute i fria luften i gevärsexercis och infauterimauövrer. Fria öfningar och lekar 
halka anstalts på skolans gårdsplan så väl emellan läsetimmarna som ock en eller annan timma 
under de eftermiddagar, ungdomen haft lediga från läsning i skolan.

Lärarne.
10. De särskilda läroämnena hafva varit sålunda fördelade mellan läroverkets trenne lärare, 

af bvilka rektor undervisat 24 timmar och de båda andra lärarne 28 timmar hvardera i veckan, 
att rektor varit lärare i matematik i 2:dra och 3:dje klasserna med 4 timmars undervisning i den 
förra och 6 timmar i den senare samt i tyska språket med 6 timmars undervisning i hvardera 
klassen, och derjemte i välskrifning 2 timmar i 3:dje klassen, samt rättat lärjungarnes skriftliga 
uppsatser i tyska språket; kollega fil. d:r J. G. IV. Palmberg inom samma klasser i kristendom 
4 timmar, hvaraf 2 gemensamt för båda och 1 timme särskilt med hvardera klassen, i historia 
och geografi 5 timmar i hvardera klassen, i modersmålet 6 timmar, hvaraf 4 gemensamt för båda 
och 2:ne särskilt med hvardera, i naturkunskap 2 timmar i hvardera samt välskrifning 2 timmar 
med 2:dra klassen och derjemte rättat de skriftliga uppsatserna på modersmålet; kollega fil. d:r 
L. G. Helén i aritmetik 2 timmar i 2:dra klassen samt ensam lärare i l:sta klassen i kristendom 
3 timmar, i modersmålet 5 timmar, i historia och geografi 4 timmar, i matematik 4 timmar, i 
tyska språket 6 timmar, i naturlära 2 timmar samt välskrifning 2 timmar. Rektor har varit klass
föreståndare för 3:dje klassen, kollega Palmberg för 2:dra och kollega Helén för l:sta klassen.

11. Under båda läseterminerna har rektor på förordnande uppehållit den lediga gymnastik- 
läraretjensten och majoren och riddaren D. W. Lindhult likaledes den lediga läraretjeusteu i teck
ning, hvardera med ett arvode af 300 kronor för år.

Lärjungarne.
12. Lärjungarnes antal under läseåret 1876—77.

Höstterminen 1876. I1 Vårtermmen 1877.

Klass. Närvarande, i Klass. Närvarande.

1 11 1 10
2 14 1 2 12
3 11 1 3 10

Summa 36 II Summa 32
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13. Lärjungarnes ålder under läseåret 1876—77.

Höstterminen 1816. Vårterminen 1811 ■ 1
Klass.

10 1 11 1 12 13 14 ’ 15 : Klass. 10 11 12 13 ) 14 15
år. år. år. år. är. i år. i Kr. år. 1 år. år. i år. år.

1 5 ' 2 i 2 1 1 ■ 1 1 4 ! 1 2 ' 1 1
i 2 1 1 1 4 5 4 ; / 2 i 2 4 ! 3 3
i 3 i 1 j 2 5 2 j i |j 3 i 1 2 i 5 0

i Summa 5 I 4 1 8 11 7 1 1 Summa 1 4 1 4 8 9 6 ;

14. Uppgift för höstterminen på de närvarande lärjungarnes hemorter:

Askersund: Sundbo härad inom Orebro län:
1 klassen ........ 6 1 klassen   5
2 d:o ........................ 9 2 d:o   5
3 d:o ........................ 6 3 <1:0   5

Summa 21. Summa 15.

15. Uppgift på antalet af de lärjungar, som deltagit i nedan nämda öfningar hösttermi
nen 1876.

i

Klass.

I

ii
N

ärvarande lärljungar.

Lärjungar, som deltagit i

Sång. 

Teckning.

O
rgelspelning.

G
ym

nastik 
och 

V
apenöfningar

1 11 11 11 2 10

----- ..... ...
2 i 14 14 1 14 2 13

3 9I 3
i 11 11 J 11

i Summa 36 36 36 7 32

16. llemlexor hafva i allmänhet icke gifvits 
den för deras öfverläsning icke hafva upptagit mera

mer än i 2 ämnen för hvarje dag och bör ti
an 1 */9 timme.

Helsotillståndet har i allmänhet varit godt.
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18. Uppgift öfver antalet inskrifne, inom läroverket flyttade och derifrån afgångne lärjungar.

K lass.

V. T. 1876.
1

H. T. 1876.
1

l| Lärjungar tiyttade till nedan 
nämnda klasser

efter att hafva tillhört när- j| 
j mast lägre klass följande j 
j antal terminer. i

1. 2.

40

Lärjungar tillhörande nedannämnda 
klasser d. 1 Febr, och 15 Sept.

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut.

Lärjungar afgångne 
från läroverket i ne- 
dannämnda klasser.

c!

12

16 16

7

8 11

I 91 14

11

o

3

2 8

6

19. Af de under läseåret inskrifne hafva 5 förut bevistat folkskola, de öfrige åtnjutit en
skild undervisning.

20. lifter sistlidna vårtermins slut afgångne ur 3:dje klassen:
(1. T. Strandberg, (anstäld vid jernbruk); J. A. Orman, (anstäld i handel).

Ur 2:dra klassen:
L. H. Wikgren, (till Örebro h. elementarläroverk); G. Andersson; C. 0. Holm, (i urma- 

karlära); A. B. Brubn, (i handel); C. 0. Kjerrström, (i garfvarlära).
21. 1 premier och fattigmedel hafva under sist förflutna kalenderår till lärjungarne utdelats 

ett. belopp af 35 kronor 10 öre.
22. Under höstterminen hafva befriats från afgift till både materielkassan och

byggnadskassan............................................................................................................................... 17.
från afgift till den förra, men ej till den senare................................................................ ingen,
från afgift till den senare, men ej till den förra ................................................................ 4.

Under vårterminen hafva befriats från afgift till både materielkassan och bygg
nadskassan ....................................................................................................................................... 13.
från afgift till den förra, men ej till den senare................................................................ ingen,
från afgift till den senare, men ej till den förra......................................................  5.
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Undervisningsmateriel.
23. Boksamlingen har ökats genom inköp af Fjellstedts Bibel, Pedagogisk tidskrift och 

Kölders ritkurs, hvarjemte några läroböcker anskaffats till utlåning åt obemedlade lärjungar.

Ekonomiska förhållanden.
24. Uppgift om nedannämnda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1876.

Kassans rubrik.

Debet. Credit.

Behållning 
vid årets 
början.

Summa 
inkomster. Summa. Summa 

utgifter.
Behållning 
vid årets 

slut.
Snmma.

Byggnadsfonden........................... 1,699,78 182 1,881,78 221,73 1,660,0 5 1,881,78

Ljus- och Ved-kassan................. 143,99 231,5o 375,4 9 223,6 8 151,81 375,4 9

Materielkassan.............................. 607, i 9 172,70 779,89 183, 9 9 595,9 0 779,89

Bibliotekskassan............. ... 28,9 3 3,5 0 32,43 32,4 3 1 32,4 3

Premie- och Fattig-kassan .... 1,34 34,6 4 35,9 8 35, io 0,8 8 1 35,9 8

Till ljus- och ved-kassan har utgått från materielkassan en tredjedel af terminsafgifterna 
med 52 kronor 50 öre.

25. Boksamlingen har ökats genom inköp af böcker och kartor för 44 kronor; för den öf
riga undervisningsmaterielen har utgifvits 60 kronor och för inredningsmaterielen 17 kronor.

Examina och terminsafslutning.
26. Vid sistlidne vårtermins slut omedelbart före terminsexamen anstäldes afgångspröfning 

med 2 lärjungar från 3:dje klassen i närvaro af inspektor.
27. Höstterminen afslutades med offentlig examen den 20 December, och kommer examen 

för innevarande vårtermin, enligt meddeladt beslut af Elbrus, att hållas fredagen den 1 Juni samt 
nästa läseår att börja onsdagen den 29 Augusti kl. 10 f. m.

Askersund i Maj 1877.

V. TH. ALMSTEDT,
REKTOR.


