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Förutom egna iakttagelser under en med statsunderstöd företagen resa i Danmark 
sommaren 1903 har jag för utarbetandet af denna skildring af den grundtvigska fri
skolan användt följande källor:

Lars Frederiksen, Friskolebevegelsen i 1852 og de følgende år, Odense 1885;
J. Nielsen, Kold og de Fyenske Friskolor (i »Den danske Højskole» årg. 1901);
Fr. Nygård, Kristen Kold, Folkehøjskolens Banebryder, Odense 1895;
K. R. Stenbæk, Bidrag til Koids Levnedstegning, 2:det oplag, Rønne 1892;
Vald. Bennike, Om Koids Skolehold (i »Fra Mindenes Væld» af Vallekildelærere), Hol

bæk 1899;
Kr. Koster, Det kirkelige Vennemøde I860;
Otto Møller, Til Alvor i Skole og Folkeliv, Kbhn 1876;

» Nogle Bemerkninger om Børneskolen, særlig Friskolen (i »Højskolebladet»- 
1880) samt den däraf föranledda diskussionen i Højskolebladet;

L. Schröder, Ernst Trier, Kolding 1894;
M. S. Lange, Indlæg i Skolesagen, Nyborg 1872;
Aarsberetning for dansk Friskoleforening årgg. 1900—1903;
Lars Frederiksen, Den kirkelige Bevegelse i Ryslinge i Fyen, Odense 1880;
Willi. Birkedal, Personlige Oplevelser i et langt Liv, Kbhn 1890—91.

Därjämte uttrycker jag mitt vördsamma tack till Kyrkoherden Otto Møller i Gylling 
och Pastorsadjunkten därstädes J. Terkildsen samt Pastor W. Malling och Folkhögskole- 
föreståndaren A. K. Dolleris i Odder och Seminarieföreståndaren L. Rasmussen i Ringe 
för de upplysningar, som de godhetsfullt gifvit mig.

Örebro i maj 1904.

K. A. Westling.



Rättelser.

Före läsningen bör följande ombrytningsfel rättas:
Ordet men ä sid. 25 r. 20 uppifrån skall stå sist ä r. 19.

Dessutom förekomma följande tryckfel:
i noten å sid. 9 står 13—1 okt., läs: 13—15 okt.
å sid. 23 r. 17 nedifrån står: men, läs: man.



Uällan har en kristlig väckelse vunnit en så djupgående och allsidig betydelse för 
ett folks framsteg i andlig och materiell kultur, som den från Grundtvig utgångna väc
kelsen i Danmark. Redan från 1830-talets början' trädde den ut i folket och gick snart 
segrande fram, upptagande i sig hvad förut fanns af andlig vakenhet och lif bland Dan
marks allmoge, särskildt de kvarlefvande resterna af den herrnhutiska rörelsen. Och 
man kan säga, att den grundtvigska väckelsen redan före århundradets midt gifvit sig 
tillkänna såsom en verklig folkrörelse. Tvänne för danska folkets framtid betydelsefulla 
tilldragelser bidrogo emellertid att bryta isen för den folklifvets vårflod, som utgick från 
de grundtvigska lifs- och frihetstankarna: författningreformen af 1849, som skänkte all
män rösträtt åt ett förut enväldigt regeradt folk, och isynnerhet nederlaget 1864, som 
liksom en elektrisk stöt genomskakade folket och dref det till inre kraftkoncentrering 
och kraftutveckling.

Och nu har den grundtvigska rörelsen genom flera mansåldrar bevarat sin lifskraft 
och ungdomsfriskhet. Ehuru den visserligen vuxit i manlig mognad och målmedvetenhet 
och kämpar med allt fullkomligare medel, äger den ännu kvar sin ungdomliga eld och 
visar inga tecken till aftyning eller dogmatisk forbening. Den är i denna stund ej blott 
en stark och djup kristlig och kyrklig lifsmakt i sitt folk, utan har alltjämt varit och 
är kulturförande såsom väl ingen af de kristliga väckelser, som samtidigt genomströmmat 
den evangeliska kristenheten, ja, den är för närvarande den främsta kulturmakten i det 
danska folket1).

Förklaringen till rörelsens ungdomsfriskhet ligger däri, att den förmår alltjämt att 
samla den tänkande och bildningssökande ungdomen kring sina kristliga och folkliga 
ideal. Den djupaste grunden till detta förhållande torde väl vara den grundtvigska lifs- 
betraktelsens och lifsupplysningens egen beskaffenhet. Den är i kristligt afseende så 
bred och allmänkyrklig, och den ser ljust och frimodigt på det mänskliga och medbor
gerliga lifvet. Dess företräden har engång uttryckts i de orden: kristendomen, folklig
heten och friheten2). Denna ljusa, varma och fria lifssyn föres alltjämt såsom en lifvets 

’) För detta påstående hänvisar jag exempelvis till Holger Begtrup, Grundtvigianismens Fremgang i 
vor Tid.

2) Björnstjcrne Björnson i företalet till första svenska upplagan af sina Fortællinger. Björnson var 
nämligen under denna tid en anhängare till Grundtvig.
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ström ut i folket genom det sedan nittonde århundradets midt pågående folkuppfostrings- 
och folkbildningsarbete, hvari denna rörelse utgjuter sina ädlaste krafter. Detta arbete 
har aldrig inordnats i något skolsystem — grundtvigianerna frukta systematiseringen 
såsom ett hinder för lifvets organiska växt — men har dock enligt sakens natur vunnit 
form och uttryck i tvänne lefvande länkar: den fria ungdomsskolan och den fria barna- 
skolan.

De grundsatser, som behärska detta folkuppfostringsarbete, inneligga i de satser, 
som enligt ett yttrande vid något af de tidigare s. k. vänmötena i Köpenhamn skulle 
kunna anses utgöra den s. k. grundtvigianismens »katekes». Dessa satser äro: 1) lif 
(»aand») är makt, 2) lif uppenbarar sig i ord och 3) lif verkar blott i frihet. De tvänne 
sista grundsatserna om lifvets uppenbarelse i lefvande ord och om dess verkan endast i 
frihetens luft angifva den förutsättning och det medel, hvari denna folkbildningsrörelse 
är grundad och hvarigenom den lefver och fortplantar sitt lif.

Förutsättningen för allt andligt lifs plantering och sunda växt är lärarens frihet i 
gifvandet och lärjungens i mottagandet. Och medlet för en fruktbar lifsupplysning är 
det lefvande ordet, d. v. s. det muntliga ordet, taladt ur ett hjärta, som varmt lefver i 
och är brinnande för de ideal och det lif, som ordet förkunnar; det ord, som har karaktär 
af personligt vittnesbörd om ett i hjärtat inneboende lif. Det var en sådan ordets och 
frihetens skola, som enligt Grundtvigs tanke allena kunde göra Danmarks folk moget att 
välsignelserikt kunna begagna den nyvunna politiska friheten, som grundlagen gifvit.

Den man, som ute i folklifvet började bryta mark för denna ordets och frihetens 
nya skola, var en ihärdig och eldig jylländing vid namn Kristen Kold. Jylländingarna 
motsvara i seg uthållighet våra småländingar, men torde i våra dagar öfverträffa dessa 
i sin hängifvenhet och uppoffring för ideella syftemål. Jylland har varit och är 
den fruktbaraste jordmån för den kristliga kultur, hvars främste såningsman Grundtvig 
var, liksom det ock är i Jylland, som man isynnerhet kan studera denna andliga 
odlings förmåga att bringa fram de resurser till materiellt välstånd, som förut lågo 
slumrande och obegagnade i jorden. Kristen Kold var en man, som ägde i rikt mått 
de nämnda jylländska egenskaperna och fick dem starkt och rikt utpräglade genom den 
kristligt-humana lifsväckelse. han genomgick under inflytande framförallt af gründtvigska 
tankar. Dessutom ägde han en sällsynt stor gåfva att med sitt ord fängsla och vinna 
barn och ungdom. Genom sina samtal och föredrag och sitt samlif med ungdomen ut- 
öfvade han en nästan hypnotisk makt öfver de unga, som kommo under hans påverkan, 
och han använde denna makt uteslutande för att besjäla sina lärjungars hjärtan för det 
människolif, som var hans eget ideal och som Grundtvig tecknat sålunda:

Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord 
som det, jeg vilde ej med kongers bytte, 
opklaret gang i fædres ædle spor, 
med lige venlighed i borg og hytte, 
med öjet, som det skabtes, himmelvendt, 
lysvågent for alt stort och skönt her neden, 
mon, med de dybe længsler vel bekendt, 
knn fyldestgjort af glans fra evigheden.



5

Kold var född 1816 i en liten vestjylländsk stad, Thisted. Tidigt framträdde hos 
honom planen att i skolan genom ordet uppväcka Danmarks ungdom till att i de gamla 
fädernas fosterländska sinne lefva ett ädelt och verksamt kristendomslif i kraft och i 
glädje. På vänmötet 1866 berättade han på sitt enkla, konkreta oeh glada sätt sin in
tressanta lifshistoria. Redan i barndomen, säger han, lärde han känna det lefvande ordets 
makt att göra människor glada. När syskonen råkade i tvist under sina lekar, fick den, 
som gifvit anledning till osämjan, stundom en örfil; men vanligare var, att modern sade: 
kom, barn, skall jag berätta en historia för eder. Och när hon berättat den, kom lif 
och munterhet tillbaka och leken kunde begynna åter. »Jag förstod ej då, säger 
han, hvarför det att få höra en historia kunde hafva en så god verkan. Mor hade 
en nio å tio historier, och dem hade vi hört så ofta, att vi kunde dem utantill, så att 
vi kunde rätta henne, när hon sade ett ord fel, men ändock återfingo vi hvarje gång- 
glädjen och lifligheten genom en sådan berättelse.» .1 den lilla staden funnos några 
gamla män och kvinnor, som för den unge gossen berättade en mängd sagor, legender 
o. s. v., och det var, berättar han, såsom om solen lyste klarare och kaffet smakade 
bättre i deras hem än annorstädes. Längre fram gick det upp för honom, att denna 
förunderliga verkan, som en berättelse har på barn, beror på det lefvande ordets makt 
att göra människorna glada, fria och lyckliga och att väcka lust och kärlek till det goda.

Vid 18 års ålder kom Kold till Snedsted seminarium i Västjylland. Under semi
narietiden gjorde han ett par erfarenheter, som starkt bidrogo att föra honom in i hans 
lifsgärning Den ena var hans kristliga väckelse genom den af Grundtvig påverkade 
lekmannapredikanten Peter Larsen från Skræppenborg.' Genom denne mans förkunnelse 
lärde Kold, att Gud älskar människorna. »Det var förskräckligt, att jag ej fått veta det 
förut under hela min lefnads tid», säger Kold. »Förut trodde jag, att Gud var 
såsom en sträng skolmästare, som, när vi göra något ondt, passar på och ger oss en 
duktig örfil. Men nu for det igenom mig med känslans och öfvertygelsens kraft, att
Gud älskar människorna och att han också älskar mig; och så förnam jag, att äfven jag
älskade människorna, om ock i ringare grad.» Och vid denna upptäckt uppstod det ett
lif och en lust, en kraft och drift i honom och en obeskriflig glädje. Och genom denna-
erfarenhet fick han ytterligare »en känsla af ordets makt att glädja människohjärtan, och 
snart erfor jag, att Gud hade gifvit äfven mina ord den kraften och lagt mig ordet i 
munnen, och så beslöt jag att hädanefter befatta mig med det».

Den andra erfarenheten, som under seminarietiden träffade honom, och som blef 
af största betydelse för hans lif, var bekantskapen med Grundtvigs tankar. Den gjordes 
genom en af seminariets yngre lärare, Algreen, som visserligen fick lämna sin plats vid 
seminariet för detta tilltag att om aftnarna samla elever på sitt rum och öppna deras 
hjärtan för Grundtvigs lyftande och frigörande inflytande.

Någon tid därefter fick Kold fatt på Ingemanns romaner och vardt »hänryckt öfver 
att se, att det danska folket en gång varit så stort och lyckligt, och att det hade varit 
så skönt i Danmark och nu var det så eländigt». »Hvad Danmark var skal det atter 
blive, endnu er Fædrenes Aand ilive», läste han i »Valdemar den store och hans män». 
Och nu kände han ingen ro, förrän han fick börja arbeta på att fosterlandet kunde 
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blifva stort, som det en gång varit. Det skulle ske genom att hälla skola för barn och 
fä dem att tro på Guds kärleks och fäderneslandets lycka. Och efter aflagd examen — 
han fick i betyget vitsord om böjelse för svärmeri 1 — tog han itu med sin lifsplan. 
Han blef huslärare i en familj i västra Sønderjylland (Nordschlesvig).

Men här kom första sammandrabbningen med hans lifs store fiende: katekesutanläs- 
ningen. Den tog så lång tid för barnen och var så tråkig. Isynnerhet var det en 
liten flicka, som hade svårt därmed. Hon läste och grät, och grät och läste. »Då tänkte 
jag», berättar Kold, »månne det är Guds, vilja, att barn skall pinas med en sådan utan- 
läsning? Då Gud älskar människorna, skall då detta, att lära en bok utantill, lära 
människorna att älska honom? Nej, det kan icke vara möjligt. Men hvad tjänar det 
då till? Det är för att de skola kunna bli konfirmerade. Ja, men, tänkte jag, det är 
då ett förskräckligt sätt. Kunde vi icke inrätta det så, att de blefve konfirmerade på 
något annat sätt. Och Kold bad till Gud om råd och kjälp i denna sak. Och så sva
rade Gud honom genom den ingifvelsen: Du kan ju berätta det för barnen som när du 
berättar sagor! »Och det kom en sådan lust öfver mig därtill, att jag knappt kunde 
vänta till nästa dags morgon. Jag hade gifvit mycket till, om ingen natt hade varit, 
och jag strax fått begynna försöket. Jag hade så när sprungit ut och ropat liksom 
Arkimedes: nu har jag funnit det. Men jag var en jylländing och ingen grek.» Om 
morgonen började han emellertid att berätta ur bibliska historien. Han höll på därmed 
i fjorton dagar. Då hörde han efter, om något hade fäst sig i barnens medvetande. 
Och det var förunderligt: de kunde återge allsammans. Och med hvilket intresse! Nu 
ha vi det, tänkte Kold, nu skola alla barn undervisas på detta sätt. Det är medlet att 
få Danmark att blifva hvad det en gång var.

Nu gick det förträffligt med skolan och undervisningen. Det var lust och glädje 
hos både barn och lärare. En dag, sedan Kold berättat om Abraham och stannat midt 
i berättelsen om Isaks offring — han gjorde nästan alltid så i syfte att uppehålla in
tresset till följande gång -— träffade han en af gossarna i trädgården. Gossen stod och 
såg uppåt och sade högt: var oj rädd, Abraham lilla, du får Isak tillbaka, ty — jag har 
läst vidare! Han hade nämligen, drifven af det genom lärarens ord väckta intresset, 
tagit boken och läst fortsättningen. Denna episod illustrerar Kolds och Grundtvigs upp
fattning af bokens betydelse vid undervisningen. Bokens ställning skall *på sin höjd 
vara en tjänande i förhållande till lärarens ord, som skall vara undervisningens bärande 
grund och lefvande innehåll.

Snart kom ryktet ut, att Kold undervisade efter en ny metod och ej läste katekesen 
med barnen, såsom föreskrifvet var. Prosten kom för att inspektera och hålla examen 
med de af Kold undervisade barnen. Han katekiserade härs och tvärs, och det gick 
bra, så länge han nöjde sig med barnens naiva svar, som de togo omedelbart ur sina 
hjärtan. Men när ett af barnen fick uttrycklig tillsägelse att uppläsa utantill ett uppgifvet 
katekesstycke, så var gärdet upprifvet och glädjen försvunnen. Det läsa vi ej här, det 
ha vi slutat med, sade barnet. Hvad, säger prosten, läser ni icke katekesen? Nej, in
föll nu Kold, den läsa vi ej utantill, jag tycker, det är allt för besvärligt för barnen 
och länder till ingen nytta. Jag frågar ej, om det gagnar eller icke, sade prosten, jag 



7

frågar: vill ni eller vill ni icke lära barnen katekesen? Därtill svarade dä Kold: öfver- 
lämnas afgörandet ät mig så bestämdt, så svarar jag naturligtvis, att jag icke vill. Detta 
anmäldes nu till biskopen i Ribe, och snart anlände en skrifvelse till Kold med befall
ning om redogörelse för undervisningsmetoden och förklaring därom. Kold skref dä, 
att han berättade bibliska historien för barnen, men lärde dem ej den kateketiska läroboken 
utantill, utan lät dem läsa den innantill, hvarvid han sökte förklara lärobokens ord med 
hjälp af de bibliska berättelser, som de hade lärt genom lärarens berättelse. Angående 
katekesutanläsningen skref Kold i sin förklaring bland annat: »skola danska barn fort
sätta, att rabbla katekesen, så komma de uppenbarligen att likna det släkte af Israels 
barn, som voro odugliga att inkomma i Kanaans land, och långt mindre kan det då 
blifva något af Danmarks lycka, som Ingemann beskrifvit i Valdemar den Store 
och hans män». Så blef Kold inkallad till biskopen. Denne, som var en from och 
välvillig man, — hans namn var Tage Müller — gaf Kold erkännande såsom en be- 
gäfvad lärare. »Jag vill tro, sade han, att ni kan undervisa pä detta sätt utan att låta 
barnen inlära katekesen, men hur skall det då gå med de andra skolmästarne ? Ty det 
skall naturligtvis vara en enhetlig undervisning i landet.» »Men hvarför det?» frågade 
Kold. »Om 99 skomakare i en stad göra dåliga skor, skall då äfven den hundrade 
tvingas att göra pä samma sätt». Biskopen log. »Hans hjärta var på min sida, berättar 
Kold, men hans förstånd pä världens sida, och han sade: ja, men lagen är öfver oss 
alla». Emellertid iofvade biskopen att hos Kongl. departementet göra framställning om 
tillåtelse till en smula frihet i undervisningen. Det kom också en svarsskrifvelse, som 
tillsändes Kold. Och i denna hade departementet uttryckt sig mycket tänjbart och 
tvetydigt: väl skulle katekesen inläras, men utanläsningen skulle ej få stå i vägen för 
den sanna religionsundervisningen! Se, nu äro vi frälsta, mente Kold, det är nämligen 
just den sanna religionsundervisningen, som jag åsyftar! Men så kom prosten och 
frågade: Ni har väl sett, att katekesen verkligen måste läsas utantill!

Så sökte Kold lärareplatser, men vägen var öfverallt stängd för honom. Efter åt
skilliga fåfänga försök måste han med sorg och grämelse i hjärtat lämna tanken på att 
få ägna sig åt det lifskall, som han åtrått. Han beslöt då att lämna fosterlandet. Med 
en missionär reste han till Smyrna. I denna stad vistades han i några år som bok
bindare. Men hans längtan stod till fosterlandet och de danska barnen. Och när han 
från en närbelägen turkisk skola hörde turkiska barn högljudt plugga böneformulär, så 
tänkte han på barnen i hemlandets folkskolor, där de på samma andelösa sätt lästo katekesen. 
Efter fem års bortovaro begaf han sig hem. Det gagnet hade han för lifvet af sina 
bekymmersamma år i Smyrna, att han genom sin längtan och saknad lärt sig att med 
en mer brinnande kärlek än förr älska sitt fädernesland; och denna kärlek kom till 
välsignadt bruk i hans senare lifsgärning. Han gick till fots genom Europa, ty detta 
sätt att färdas gaf enligt hans tycke största möjligheten att med egna ögon iakttaga 
folkets lif i de bygder, han genomvandrade. Efter att 1848 hafva tjänat i kriget såsom 
frivillig, blef han åter huslärare. Utsikten att få en egen skola syntes fortfarande 
vara lika ringa.
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Tillfälle att fä pröfva sina undervisningstankar gafs honom emellertid snart nog. 
Det skedde visserligen först i ringa skala, men nådde inom få år en utveckling, som 
lian nog ej själf vågat hoppas. Den man, som beredde honom möjligheten att få i 
verkligheten omsätta sina uppfostringssyften, var en af Grundtvigs hängifne vänner, 
kyrkoherden Vilh. Birkedal i Ryslinge pä Even. Denne man, är en af de märkligaste 
männen bland Grundtvigs lärjungar. Innerligt from, rikt begåfvad och högt bildad, 
stor säsom predikant och talare och framstående skriftställare, har han genom sitt klara, 
modiga och behjärtade uppträdande gjort epok i den grundtvigska rörelsens historia. 
Hans betydelse ligger visserligen närmast pä kyrkligt område. Han har pä ett för den 
danska kyrkans folkliga utveckling och sammanhållning ganska afgörande sätt skaffat 
plats i folkkyrkan för Grundtvigs frihefstankar, hvilka måhända eljest, så djupt som de 
hade trängt ner i folket, kommit att söka sig väg genom separation. Afsatt för ett 
djärft, af patriotisk begeistring fylldt yttrande, som dock var starkt tillspetsadt i en 
udd mot konungahuset — det var i sammanhang med krigsolyckan 1864 — stannade 
Birkedal kvar inom folkkyrkan, fortsatte att predika, döpa, konfirmera, utdela nattvarden 
o. s. v., och en stor del af hans förra församling och flere andra samlades omkring 
honom såsom en fri församling. Hvarken Birkedal eller hans församling ville emellertid 
skiljas från folkkyrkan; de ville hafva lagligt erkännande säsom kyrklig församling. 
Efter några års strider inom och utom riksdagen vanns detta önskemål genom den s. k. 
valgmenighedslagen (valförsamlingslagen) af 1868, enligt hvilken en krets af familjer, 
minst 20, äger rätt att bilda en fri församling inom folkkyrkan, med skyldighet att bygga 
kyrka och prästgård och kalla och aflöna en folkkyrkans präst såsom sin pastor. Dessa 
fria kyrkoförsamiingar kallas valgmenigheder, d. v. s. valförsamlingar, emedan dess präster 
ej utnämnes af Konungen säsom alla öfriga präster i Danmark, utan väljas fritt af för
samlingen.

Denna lag har sedermera flere gånger modifierats. Sä har t. ex. beviljats valför
samlingens präst rätt att hälla gudstjänst, dop, skriftermål, nattvardsgång och andra kyrk
liga handlingar i kyrkorna inom de socknar, där han har församlingsmedlemmar och pä 
kallelse af dessa, pä tider likväl, då kyrkan ej är upptagen för sockenförsamlingens 
gudstjänst. Och dessa gudstjänster och kyrkliga handlingar äro offentliga och besökas 
naturligtvis af mänga andra än valförsamlingsmedlemmarna. Och genom en ny lag, som 
trädde i kraft 1 jan. 1904, äga 10 personer af en sockenförsamling rätt att bilda val
församling och kalla en folkkyrkans präst, men de behöfva ej nu bygga kyrka, utan få 
använda sockenkyrkan på tider, då sockenförsamlingen ej använder den (enligt närmare 
öfverenskommelse, som af biskopen stadfästes). Det ligger ej inom ramen för denna 
uppsats att tala om gagnet af den genom dessa lagar vunna växelverkan mellan de 
religiösa rörelserna inom folkets breda lager och den sedan gammalt bestående folkkyrk
liga ordningen, och hurusom genom denna förbindelse de fasta sockenförsamlingarna och 
församlingsfriheten behofvet af separation ej uppkommit, utan tvärtom känslan af samband 
stärkts och i allmänhet en lycklig förening inträdt af på en gång frihet och ordning 
inom kyrkan, något som också haft till följd, att den religiösa väckelsen, som genomgått 
den evangeliska kristenheten under det sista århundradet, i Danmark icke, såsom t. ex. 
i Sverige, åstadkommit söndring mellan den bestående nationalkyrkan och fromhetsrörel- 
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serna bland folket — en söndring, som medfört upplösning af gammal god kyrklig sed 
och bidragit att skilja fromhetslif och samhällskultur ifrån hvarandra — utan tvärtom 
införlifvat dem med hvarandra, så att fromhetslifvet fritt kan röra sig inom folkkyrkans 
ram. De fria församlingarna, valförsamlingarna, och deras präster stå under samma kon
troll af biskop och stiftsstyrelse, som sockenförsamlingarna. Emellertid hafva de en betydlig 
frihet i åtskilliga afseenden, en frihet, som för öfrigt genom den rådande växelverkan 
sträckt sig äfven in i många sock^nförsamlingar. Att de i församlingsorganisationen ha 
en afsevärd frihet ligger i sakens natur. Men äfven i gudstjänstritualet, i psalmboks- 
valet råder här mycken frihet, ehuru man visserligen midt i de förefintliga skiljaktig- 
heterna märker gemensamheten i det väsentliga. För hvarje iakttagare faller det lätt i 
ögonen, hvilken djup betydelse denna frihet haft i flera afseenden, t. ex. i psalmfrågan. 
Häi’ har till kyrkligt bruk upptagits i form af supplement och tillägg till den auktori
serade psalmboken — tillägg, som för öfrigt äro olika i nära nog hvarje valförsamling — 
större delen af de andliga sånger och psalmer, som framfödts ur den religiösa väckelsen. 
I huru hög grad detta fria, men på samma gång i kyrklig ordning införda upptagande 
af den sång, som lefvei i samtiden på fromhetsfolkets läppar, bidragit att fästa de. reli
giösa folkrörelserna med kärlekens band vid folkets gamla kyrka, torde ej kunna mätas. 
Danska fosterlands- och kyrkovänner glädja sig mycket däröfver. Och i det hela äro 
alla kyrkoriktningar nu efter snart 40 års erfarenhet af valförsamlingslagens verkningar 
glada åt denna ordning, som har organiserat friheten inom kyrkoordningen1).

Dessa kyrkliga friförsamlingar hafva faktiskt hindrat separation. Men hvad mer är: 
de hafva blifvit hållpunkter och plantskolor för den djupt allvarliga, fasta och lifsvarma, 
men tillika så ljusa och för mänskligt bildningslif öppna grundtvigska kristendomsrikt- 
ningen. Deras präster, som i regeln äro fast kyrkliga i sin ståndpunkt och utmärkta 
af en innerlig fromhet, äro mycket verksamma i samtidens bildningslif: flera hafva 
uppträdt såsom goda författare på historiskt, litteraturhistoriskt, filosofiskt och skön
litterärt område, och de flesta äro stora talare. Sådana namn som Carl Kock, Morten 
Larsen, Vilh. Malling, Karl Poulsen — att icke nämna de nu aflidne Vilh. Birkedal 
och Fr. Nygård — torde vara rätt kända äfven i Sverige, huru ringa kännedom vi än 
i regeln hafva om danska förhållanden. Dessa fria kyrkobildningar i samverkan med 
den historiskt gifna folkkyrkan garantera i själfva verket en ej lätt sliten förbindelse 
mellan kristendom och kulturella framsteg. Det är rätt betecknande för kyrkans grepp 
i folkets hjärtan, att alla vänstertidningar i Danmark utanför Köpenhamn äro kyrkligt 
sinnade, men naturligtvis anhängare af största möjliga frihet inom kyrkan. Dessa fria 
församlingar i folklifvets midt, uppburna af folkets egna uppoffringar och lifsintressen, äro 
ljuspelare i folket, bålverk för en kristendom, som ej blott är innerlig och varm, utan 
också en makt i samhällets allmänna kulturutveckling.

Jag har föranledts till denna korta skildring af valförsamlingarna, emedan de, såsom 
längre fram skall visas, utgöra på kyrkligt område en motsvarighet till hvad de fria 
barnskolorna och de fria ungdomsskolorna — friskolorna och folkhögskolorna — utgöra

') Jfr. Johannes Schröder, Det kirkelige mode i Kobenhavn 13—1 okt. 1896, hvarest anföras uttalanden 
af representativa män nr olika kyrkoriktningar om förhållandet mellan folkkyrkan och valförsamlingarna. 
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på undervisningens område, och emedan de fria skolorna ofta stå i samband med en 
valförsamling eller en valförsamlingskrets. Jag återgår emellertid till skildringen af 
Kolds arbete. Hos Birkedal i Ryslinge fick han pröfva sin uppfostringstanke både med 
barn och ungdom. Dels var han lärare för Birkedals och några andra barn, och dels 
samlade han på lediga stunder omkring sig några ynglingar från trakten och undervisade 
dem och samtalade med dem. Redan 1851 blef han genom hjälp från några personer, 
som intresserade sig för hans uppfostringsplaner — på en för ändamålet utsänd lista 
till insamling tecknade sig Grundtvig främst — satt i tillfälle att på ett inköpt litet 
jordområde uppbygga en mycket anspråkslös skolbyggnad. Det var den första folkhög
skolan på den danska landsbygden1). Den började sin verksamhet den första november 
1851. Samtidigt med högskoleverksamheten var Kold fortfarande lärare för Birkedals 
barn och undervisade såväl dem som de femton eleverna på högskolan efter det lefvande 
ordets metod. Då det emellertid ej ännu lyckades Kold att vinna synnerligt intresse 
för sin skolsak bland de kristligt intresserade bönderna i Ryslinge socken, flyttade han 
redan följande år till norra Fyen, till halfön Hindsholm, där i trakten af den lilla staden 
Kerteminde funnos en del familjer bland den kristligt uppväckta allmogen, hvilka hade 
läst åtskilliga af Grundtvigs skrifter och därigenom blifvit intresserade för den kristligt- 
nationella upplysning, som Kold ville gifva. Här associerade sig Kold med en annan 
från seminariet utexaminerad man, Poulsen-Dal, som ock var vunnen för det lefvande 
ordets undervisningsmetod. Förutom den folkhögskola, som de här gemensamt drefvo, 
öppnade de här den första frisfolan sommaren 1852, Utom de familjer, som genom 
Grundtvigs skrifter redan voro intresserade för det nya folkbildningsarbetet, funnos i 
trakten åtskilliga hem, där en mera mörk och pietistisk kristendom rådde, ett arf från 
den väckelse, som genomgått denna trakt i nittonde århundradets början. Kold vann 
småningom de flesta af dessa genom sin skola. Barnen, som nu ej hade tråkigt i 
skolan och icke kommo hem med läxor att plugga in, gingo till skolan såsom till en fest: 
och genom barnen vunnos föräldrarna. Kold berättade biblisk historia, fosterlandets 
historia, folksagor,- legender och äfventyr. Han ville därigenom lära barnen och ung
domen att »älska Gud, sin nästa och sitt fädernesland». Och han kunde berätta. Han 
kunde berätta så, att de skulle säkert komma ihåg det »både i denna och den andra 
världen».

Men lärde barnen något på detta sätt, utan läxor, utan bok, blott hörande och 
frågande? Färdigheter, sådana som läsning, skrifning, räkning inlärde barnen af Poulsen- 
Dal. Det skedde också utan läxor, blott genom öfning under lärarens ledning. Kold 
själf skötte de ämnen, som mera beröra människolifvet. såsom kristendom och historia, 
dessa ämnen, som enligt Grundtvig äro de reala ämnena i egentligaste mening. Och 
denna undervisning skedde endast och allenast med det muntliga ordet, berättelser och 
samtal. Naturligtvis också med sång. Den unisona sången är ett ytterst viktigt medel 
i undervisningen i de grundtvigska skolorna, både friskolor och folkhögskolor. Hvarje

]) I Ryslinge är nu en af Danmarks största folkhögskolor, liksåom också Ryslinge valgmenighed, som 
bildades genom Birkedal, ännu äger bestånd och är en af de största i landet. Birkedals efterträdare är 
pastor Karl Poulsen. Ryslinge är ännu en brännpunkt för den grundtvigska rörelsen. 
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lektion begynnes och slutas' med sång. Skolans uppgift är nämligen, säger Kold, först 
och främst att upplifva, ej att upplysa. Det gäller först att träffa hjärtat, ej hufvudet. 
Och då finns intet bättre än att börja med en sång. Om man börjar med en sång om 
det, som under timmen skall förhandlas om, så bli hjärtana stämda från början. »Hjär
tats nyckel heter sång». Och man står i Danmark ingalunda i förlägenhet om sånger, 
som lämpa sig till detta ändamål. Grundtvig hade, långt innan Kold började sin skol- 
gärning, satt den bibliska historien och världshistorien i sång. Hela skollifvet är genom 
Grundtvig förvandladt till historia och sång. Och sången griper ej blott de unga. Äfven 
de äldre, som komma på besök till skolan, ryckas med. Isynnerhet i friskolans första 
dagar kommo ofta föräldrarna med och deltogo af hjärtats lust i sången och lyssnade 
till undervisningen. Så blefvo de »barn bland barn igen». Och på folkhögskolorna 
finner man ofta forna elever, nu gamla yrkesmän, vistas såsom gäster några dagar och 
friska upp sin ungdoms ideal och sitt sinnes värme och spänstighet genom att höra och 
sjunga med de unga. Denna unisona sång i de grundtvigska skolorna har gjort Dan
marks folk, åtminstone landtfolket, till ett sjungande folk, och det ett folk, som sjunger 
goda sånger och lyftes på sångens vingar upp till de syner, som skalderna tecknat i 
sången. »Den, som på skolan blifvit glad i att sjunga fosterlandssånger, blir icke så 
lätt med på att sjunga liderliga visor», säger Christopher Bruun1), för att belysa 
den moraliskt fostrande inverkan, som sången har. Och att den grundtvigska folk
bildningen i detta afseende haft en omfattande betydelse, däraf har man ett stark intryck, 
då man, såsom den, som skrifver detta, haft tillfälle att närvara vid folkmöten af allehanda 
slag i olika delar af Danmarks landsbygd, både på öarna och på Jylland. Där hålles 
väl knappt ett möte af något slag utan sång, vare sig fosterländska, historiska eller 
kristliga sånger. Och naturligtvis börjar man icke en lektion i en friskola eller folk
högskola utan sång.

Men jag återgår till frågan: lärde barnen sig något i Kolds skola med denna sång- 
och berättelsemétod? Svaret gafs första gången vid biskopens besök. Han kom för att 
inspektera den redan illa anskrifna, nya skolan, där barnen icke fingo lära sig något! 
Han blef förundrad öfver att barnen kunde med lif och lust berätta ur bibliska historien 
och fäderneslandets historia. Och så många psalmer och sånger de kunde utantill! Men 
på biskopens kateketiska frågor svarade barnen visserligen på sitt naiva sätt ur eget 
hjärta och icke med katekesens ord. Här ha ni väl haft bok? frågade biskopen. Nej, 
jag har berättat och vi ha sjungit, svarade Kold. Biskopen blef förtjust och lät skolan 
ha sin gång. Det var första genombrottet af den Koldska skolgärningen.

Men hvad tankar hade Kold själf principiellt i den frågan: i hvad mån böra kun
skaper inhämtas i barnaskolan? Det är bekant, att den grundtvigska uppfostran ej lägger 
synnerlig vikt vid kunskapsinsamlandet i skolan, hvarken i barn- eller ungdomsskolan. 
Den afser att påverka de unga och uppväcka rörelse och längtan i deras inre lif. Det 
gäller ej kunskaper i första hand, utan lifsupplysning^ ej undervisning, utan uppfostran. 
Och detta mål vinnes väsentligen genom lärarens lefvande ord, i frihet gifvet och mot
taget, utan tvång å någondera sidan. Kold har uttalat sig i en skrift »Om Barnaskolan», 
som han ingaf 1855 såsom prisskrift till Fyns stifts litterära sällskap, men som så långt

>) Christopher Bruun, Folkelige Grundtanker, Christiania 1878, s. 244. 
2
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ifrän fick pris, att man tvärtom blef stött på Kold för hans friskoletankar och hans fri
språkighet. Han säger där, att ej barnets förstånd, utan dess fantasi skall tilltalas i 
skolan. Lärarens plikt är att tilltala, ej blott tala till eleverna, d. v. s. han skäll verka 
tilltalande, väckande, intresserande, så att i hjärtat förnimmes en ljuflig återklang af lä
rarens ord. Bort därför, säger han, med katekesmetoden och utanläsningen i skolan. 
Där skall man alls icke inlära något genom läxor, hvarken i katekes, biblisk 
historia eller fäderneslandets historia. Läraren skall blott lifligt och utförligt berätta. 
Han skall i berättelser skildra Israels historia, fosterlandets historia, den kristna 
församlingens historia. Han skall berätta sagor och äfventyr för barnen, särskildt 
ur den nordiska mytologien. Bort också med allmännyttiga läseböcker; deras plats 
skall utfyllas därigenom att läraren berättar folksagor, det ger stoff till eftertanke 
och sätter barnasjälen i verksamhet. Barnet skall lämnas att i frihet mottaga hvad 
det vill och kan d. v. s. hvad som motsvarar dess ståndpunkt och behof. Att 
begära redogörelse för hvad barnet mottagit af undervisningen är en dålig metod. 
Man skall därför vara varsam med förhör, sådana böra förekomma blott vid enstaka till
fällen. Utanläsnings-, uppvisnings- och examensväsen är förkastligt. Skolans uppgift är 
att utså frön i barnahjärtat och de skola lämnas att i frihet gro. Kristendomen är 
en lifssak, i högst ringa grad en kunskapssak, i alla händelser är detta förhållandet på 
barn astadiet. I folkskolan examineras i religion, de vise fråga, de enfaldiga svara och 
resultatet är egyptiskt mörker. Detta läx- och upp visnings väsen i ting som röra hjärte- 
lifvet lägger ok på barnasjälen och hindrar dess fria och glada utveckling, beröfvar 
barnasjälen dess poesi och för den onaturligt in i lifvets prosa. Barnaskolan afser att 
taga inbillningskraften i beslag. Ringa hänsyn bör därför tagas till minnet och förstån
det. Hvad som vinner ingång i och gläder barnahjärtat skall vara undervisningens 
innehåll. Det gäller att väcka kärlek till det himmelska och jordiska fäderneslandet 
och att meddela själen ett innehåll, hvaräf lifsutveckling kan följa. I den skola där 
barnen äro lifligast, göra de flesta frågorna, införa det lärda i sina lekar och äro ifriga 
att hemma berätta- om hvad läraren sagt, där har skolan bäst nått sitt mål. Naturligtvis 
finns åtskilligt, som måste inläras, nämligen yttre färdigheter, såsom läsning, skrifning, 
räkning, men hufvudsaken är uppfostrande påverkan genom lärarens ord.

Slutligen påyrkar Kold bildandet af fria barnaskolor vid sidan af den offentliga 
folkskolan. Familjer, som ha kärlek till saken, må få sammansluta sig, upprätta en 
skola, kalla lärare, välja en präst eller annan vederhäftig person, som pä heder och 
samvete intygar, att barnen i denna skola ej i bildning och utveckling stå efter den 
offentliga skolans. För öfrigt må dessa skolor lefva i full frihet: om läraren är exami
nerad eller ej, skoltiden, timplanen, undervisningsmetoden o. s. v. äro frågor, soni i dessa 
fria skolor icke böra vara underkastade offentliga myndigheters kontroll1).

Rörande fråga om examen och förhör af inlärda läxor anför M. T. Lange ett ytt
rande af L. Helveg, att den skola, hvars arbete går ut härpå, är som en skara barn,

') Då Kolds skrift ej varit mig tillgänglig, har jag citerat hans uttalanden enligt Fr. Nygård i hans 
biografi öfver Kold, 2:dra delen s. 75 ff. och efter J. Nielsen, Kold og de Fyenske Friskolor, i tidskriften 
»Den danske Hojskole, årg. 1901.
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som plantern lösryckta blommor i sanden. Det tar sig vackert ut, när alla dessa utspruckna 
blommor, som man stuckit ner i sanden, visas fram vid examen, men det är välsignelse 
endast ‘med det, som gror. Och Lange säger härtill: det, som skall planteras sä, att 
det kan gro, ser ofta långt oansenligare ut, och det kan icke heller alltjämt ryckas upp 
och ses efter, om det gror. Men det är detta, som friskolan vill, att utsädet 
skall få gro1). Kold själf har jämfört läx- och undervisningsmetoden med det tillväga- 
gåendo, som han iakttagit hos Birkedals barn, då de i Ryslinge prästgårdstrådgård fingo 
plantera ärter: de gingo oupphörligen och petade i marken för att se, om ärterna grodde; 
men någon verklig groning eller växt kunde ej äga rum för det ideliga undersökandets 
skull. Grundtvigska lärare anmärka för öfrigt mot läx- och förhörsmetoden, att den för 
mycket lägger an på minnes- och förståndsutveckling, men tränger ej in till samvetet 
och känslan. Äfven om läraren på lefvande sätt föredrager sitt ämne, och lärjungen sitter 
med den förnimmelsen, att han måste följande dag redogöra för innehållet af hvad lä
raren sagt, så anstränger han sig för att upptaga lärarens ord i minnet, men det tränger 
icke ned till hjärtat. Skall ordet sjunka ner och bli ett i själens inre nedlagt frö, så 
måste lärjungen få hängifva sig åt hörandet utan att pinas af skyldigheten att följande 
lektion åter gifva ifrån sig det utsäde, som läraren gifvit i hans själ. En af Kolds 
högskoleelever yttrade en gång till Kold sin ledsnad öfver att han icke kunde behålla i 
sitt minne allt det goda, Kold sagt i sina föredrag. »Var icke ledsen för det», sade 
Kold. . »När vi lägga dräneringsrör i marken, måste vi sätta märken i jorden för att 
veta, hvar de ligga, om vi en gång vilja taga upp dem. Så är det med det ord, som 
blott talas till hufvudet och förståndet: vilja vi gömma dem, måste vi sätta märken, 
d. v. s. vi måste fästa dem i minnet. Men när vi lägga ner sädeskorn i jorden, så 
behöfva vi ej sätta märken: de komma ju upp. Så är det med det lefvande ordet, som 
talas till hjärtat: det gror och växer upp. Var lugn. De goda intryck, ni fått i skolan, 
skall ni nog få välsignelse af i lifvet. Och är det bland de ord, ni hört, några sär
skilda, som ni i lifvet får användning för, ja, så komma de fram hos eder, när den 
tiden kommer»2). Något liknande har ock Grundtvig yttrat. Det var i ett samtal om 
huruvida man borde låta barnen lära och framsäga inlärda läxor. Grundtvig sade då: 
Plato säger, att när fåren fått mat, så klämmer man dem icke nästa dag för att de 
skola gifva upp maten igen, utan man väntar, till dess man i form af ull kan draga 
frukt af den föda, som de fått. Så skall man ej heller begära, att barn skola efter- 
pladdra i dag, hvad de hörde i går, utan man skall vänta, tills det, som de lärt, bär frukt 
i deras lif. Men, såsom pastor Otto Möller säger, af hvilken jag fått detta samtal mig 
meddeladt, Grundtvigs mening var likväl icke, att man icke skulle få med frågor för
vissa sig om att barnen uppfattat hvad läraren sagt och att de minnas hvad som bör 
fästas i minnet.

Efter de i skriften »Om barnaskolan» uttalade grundtankar fortgick nu Kolds 
och Poulsen-Dals friskola i Dalby vid Kerteminde. Kold införde alltså i barnaunder- 
visningen i sitt land en ny metod, i hvilken hela undervisningen bäres af lärarens 

’) Lange, Indlæg i skolesagen s. 24.
2) Fr. Nygård, Kristen Kold II s. 219 f.
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framställning. Det var det lef vande ordets och åskådlighetens metod. Därigenom är 
Kold i sitt fosterland banbrytare för den pedagogiska reformrörelse, som under det gångna 
århundradet genomströmmade Europa, men som i Danmark genom Grundtvigs inflytande — 
Kold var i sin läraregärning alltigenom en Grundtvigs lärjunge—vann mera fria och 
själfständiga former än annorstädes, nämligen i de fria barn- och ungdomsskolorna.

Det väsentliga i den Koldska friskolan har emellertid i längden visat sig icke 
bestå i undervisningsmetoden, ty denna har från friskolorna trängt in i den offentliga 
folkskolan. Snarare ligger friskolans väsentliga karaktär däri att den är en hemmets skola. 
Kold har genom sin friskola väckt uppmärksamhet för den ideala tanken, som i längden 
visat sig vara mer säregen för friskolan än metoden, nämligen att, då barnens uppfostran 
är föräldrarnas och ej statens uppgift, staten endast bör tillse, ått alla barn få tillräcklig 
undervisning, men att föräldrarna hafva både plikt och rätt att på det sätt, som deras 
hjärtan synes bäst, ordna barnens undervisning. Föräldrarna skola äga skolan, och den 
skall egentligen vara blott en utvidgning af hemmet eller, med andra ord, folkskolan 
skulle direkt vara folkets egendom, ej blott indirekt genom staten. Ja, Kold har t. o. 
m. stundom uttalat sig i den riktningen, att skolan blott vore en provisorisk åtgärd, 
till dess att föräldrarna vore mogna att själfva i hemmen undervisa sina barn, en 
fantastisk tanke, som visserligen för länge sedan är öfvergifven. Däremot är tanken om 
föräldrarnas personliga förhållande till skolan ingalunda försvunnen, tvärtom, på den är 
danska friskolan byggd. Denna skola är därigenom på undervisningens område hvad val
församlingen är inom kyrkan: en fri sammanslutning af personer och familjer, som 
förena sig för att utan statens inblandning få lefva och verka för sina andliga och kul
turella uppgifter på det sätt, som är i öfverensstämmelse med deras egna lifsintressen.

På initiativ af några präster och andra för de grundtvigska folkbildningstankarna 
intresserade män bildades år 1856 »Sällskapet för den danska folkskolan». Syftet med 
detta sällskap var att stödja Kolds fria skola och att väcka allmänhetens intresse till 
bildande af nya friskolor. Man afsåg en »hjärtlig och folklig skola, där religionen ej 
behandlas som skolämne utan föredrages med tro och kärlek till fri tillägnelse af barnen». 
Sällskapets ledande män voro prosten V. Bloch i Kerteminde och kyrkoherden V. Bir
kedal i Ryslinge. Sällskapet väckte uppmärksamhet, och det uppstod en fejd i prässen 
för och emot friskolan. Med anledning häraf skref Bloch en brochyr i saken, hvari 
han framställer friskolans syftemål. Vi kalla dessa folkskolor fria, säger han, emedan 
deras upprättande och underhåll beror på frivillighet och emedan grundsatsen i arbetet 
är, att blott den undervisning, som i värme och hängifvenhet meddelas lefvande till fritt 
mottagande och tillägnande, leder till verklig kunskap. Däremot äro de icke fria i den 
meningen, som de offentliga folkskolorna, ty undervisningen är icke kostnadsfri1).

Nu uppstod en häftig strid för och emot. Ett motsällskap bildades genom försorg 
af några präster och andra inflytelserika män i trakten. Denna förening, som kallade 
sig, »landtmannaföreningen på Hindsholm», vann stor tillslutning. Den insände en in- 
inlaga till kyrko- och undervisningsdepartementet med anmälan mot Kolds skolverksamhet 

') Citeradt eftei' Fr. Nygård, Kristen Kold s. 144 f.
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såsom ledande till tygellös frihet och söndring bland folket(l). Den strid, som nn följde, 
blef afgörande för både folkhögskolans och friskolans bestånd och utveckling under den 
närmaste tiden. Det lilla understöd, som Kold förut lyckats få ur statskassan, indrogs^ 
med anledning af landtmannaföreningens inlaga. Och en dag infunno sig i Kolds folk
högskola en inspektionsnämnd för att anställa examen med ynglingarna där: det var 
amtmannen (landshöfdingen), kontraktsprosten och några andra herrar samt socknens 
kyrkoherde och skolråd. Det gällde närmast folkhögskolan, men resultatet, hurudant det 
nu blefve, skulle naturligtvis äfven träffa barnaskolan, såsom ock utgången visade. 
Prosten examinerade i världshistoria, och det gick bra: »det knep blott vid frågan om 
namnet på en general med ett konstigt namn, men en minnesstark jylländing räddade 
skolan». Det hela slutade med tillåtelse att fortsätta, ja, t. o. m. med erkännande af 
Kolds arbete. Och landtmannaföreningens underminerande sträfvanden misslyckades. 
Från denna dag strömmade elever till, så att skolbyggnaden snart blef för liten. Kold 
byggde år 1862 en ny och större skola i Dalum nära Odense. Efter sin flyttning till 
denna större verksamhet kunde Kold ej själf fortsätta med friskolan. I Dalum lefde 
han till sin död 1870 i en alltmer välsignad verksamhet bland ungdomen. Om vintrarna 
höll han skola med män och om somrarna med kvinnor. Och så fick han ända till sin 
död i tusende unga hjärtan tända en eld af hänförelse för kristendomens och 
fosterlandskärlekens ideal. Det var dock ej en hänförelse i det blå utan sammanhang 
med lifvets verkligheter. Hans sträfvan gick ut på att hålla sina lärjungar »på det
jævne», med båda benen på marken och med vaken kärlek för sitt eget mänskliga lif 
och till sitt mänskliga hem och folksamfund, säger en af hans biografer1). Men genom 
att väcka en varm och sund hänförelse hos sina lärjungar för just det äkta mänskliga 
blef han banbrytare för den skola, som man har kallat »skolan för lifvet», helst han 
också förstod att med starka band knyta samman skola och hem, så att både ungdomen 
och de äldre rundt omkring kände sig hemma i hans skola.

Med sådana sträfvanden är det klart, att hans kärlek till den af honom skapade 
nya barnaskolan, friskolan, ej kunde kallna. Han tog alltjämt, så långt hans tid medgaf, 
aktiv del i friskolerörelsen, i det att han reste eller, rättare sagdt, vandrade omkring — 
hans ekonomiska resurser ända tills hans senaste år voro små, men hans energi och för
måga af uppoffring stora — och talade för saken och bildade nya friskolor. Men 
isynnerhet verkade han för friskolerörelsen genom att på sin högskola utbilda lärare för 
friskolan. Dessa »Koldungar», som de kallades, voro brinnande i sina hjärtan och vissa 
i sitt sinne såsom sin läromästare och hade liksom han stor förmåga i att försaka och 
offra för den sak, de älskade. Friskolelärarnes villkor voro nämligen i denna begynnelse
tid ytterst knappa. Det var mest fattigt folk, som upprättade friskolor. Men dessa 
hängifna lärare höllo i. Kold betraktade också enhvar af dessa lärjungar, som utsändes 
till friskolearbetet, såsom en missionär för den kristliga och folkliga uppfostran, hvaråt 
han gifvit sitt lif. De bildade en mängd friskolor i de trakter, där Grundtvigs lifsupp- 
lysning börjat att rotfasta sig.

’) Fr. Nygård, K. Kold II, s. 25.
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Den fria skolan och dess undervisning väckte naturligtvis en vidsträcktare upp
märksamhet i män af sin utbredning. Snart började den allmänna folkskolans lärare 
att taga intryck. Några började undervisa i kristendom pä Kolds sätt. De fingo bestä 
en dust med präst och skolråd, men slutligen läto dessa det dock i allmänhet passera, 
att barnen ej hade inlärda svar att gifva, utan svarade ur sitt hjärta af eget tankeförråd, 
så godt de kunde. Sina flesta vänner hade friskolan bland bönder och husmän och 
har sä ännu i dag. De flesta friskolor hafva intill denna dag uppburits af den grundt
vigska rörelsens vänner bland allmogen. Blott i få städer hafva borgare bildat friskolor 
och då vanligen i anslutning till en befintlig valförsamling, såsom i Kerteminde, Odense, 
Holstebro.

Ehuru Grundtvig själf ej direkt hade del i friskolans första framträdande, var den 
dock en produkt af hans folkuppfostringstankar, och han gaf den ock vid betydelsefulla 
tillfällen sitt stöd. Han uttalade sig mot skoitvång, d. v. s. mot det förhållandet, att 
man ej ägde rätt att bilda fria skolor (naturligtvis ej mot det, att alla skulle hafva 
undervisning). Han häfdade föräldrarnas rätt att själfva sörja för barnens uppfostran. 
Den gamla skolan med dess utanläsning, läx- och uppvisningstvång kallade han en andlig 
afrättningsanstalt. Den egentliga uppfostringstiden är ungdomen. Men äfven barnen 
skola hjälpas tillrätta så mycket som möjligt, men utan tvång. Ditet har varit sä för- 
därfligt för kristendomen ibland folket, som att trossaker gjorts till utanläsning. »Lägg 
igen boken och öppna munnen, det är den nya skollag vi behöfva», utropade han i 
riksdagen. För öfrigt uttalar han sig för en lärarebildning, som står i lefvande samband 
med folkets historiska och nutida lif, med samtidens humana och samhälleliga utveckling, 
med ett ord en folklig lärarebildning, ej en doktrinär, utan lefvande i samkänsla med 
folkets lif. Dessa kraf rörande lärarebildningen hafva gått i god uppfyllelse i Danmark. 
Flera privata seminarier — för närvarande ej mindre än 8 — hafva upprättats af 
grundtvigska män, och vid tre statsseminarier är den grundtvigska riktningen domine
rande1). Grundtvig utgaf en del små böcker »till lefvande skolbruk»: historisk Borne- 
lärdom, Krönikerim etc. Uttrycket »lefvande skolbruk» förklarar han så: boken vill vara 
en pekpinne till att påvisa och lära att skatta och bruka den rikedom vi hafva i vår 
historia, och den tjänar de barn bäst, som läsa minst däri, när den blott äggar de 
äldre till att berätta för barnen hvad de veta och vinnlägga sig om att få kunskap om 
mera för att meddela det till de små.

Bland andra framstående män, som verkat för friskolan, äro isynnerhet de tre, som 
näst efter Kold voro banbrytare för den grundtvigska lifsupplysningen, nämligen högskole- 
föreståndarna L. Schröder på Askov, d:r J. Nörregaard på Testrup och Ernst Trier på 
Vallekilde. L. Schröder har också yrkat på föräldrarnas rätt och plikt att sörja för 
sina barns undervisning utan statens inblandning. Han har yttrat bl. a.: »Staten 
skall ej komma med sin kalla hand mellan föräldrar och barn». »Jag vill aldrig sända 
mina barn i en tvångsskola.» Ernst Trier var en synnerligen varm friskolevän. Han 
var påverkad af Kold i sin undervisning, och hans lefvande och gripande skildringar ur 

’) 1 Danmark finnas 10 privatseminarier och 5 statsseminarier. De flesta af såväl privat- som stats
seminarier äro således grundtvigska.
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bibliska historien äro ännu 1 varm hågkomst hos hans lärjungar, och äfven han hade ett 
starkt och i det personliga lifvet djupt ingripande inflytande på tusenden af den danska 
allmogens söner och döttrar. Trier var född jude, men blef i sin ungdom krist
ligt gripen och var Grundtvigs kyrkliga och folkliga sträfvanden innerligt hängifven. 
Han var en glödande entusiast och en i hög grad eldig och medryckande talare. Ett 
minne af Triers förmåga att genom sin målande skildring gripa sina åhörare är en 
stör tafla, som nu finnes i den stora lärosalen å Fredriksborgs folkhögskola, en af de 
större högskolorna i Danmark. Den är af målaren Viggo Pedersen och föreställer den 
aftonstund i solnedgången, då Isak, ensam ute på fältet i sina betraktelser, längtande 
blickar mot horisonten i väntan på sin brud och vid anblicken af karavanen längst 
borta vid synranden utropar: »se, kamelerna komma». Konstnären var nämligen åhörare 
vid ett tillfälle å Vallekilde högskola, då Trier skildrade detta för sina lärjungar, och 
blef gripen af Triers medryckande skildring särskildt af den nämnda situationen i be
rättelsen och beslöt att fästa den på duken.

Trier var varmt öfvertygad om att friskolerörelsen ägde stor betydelse för hela 
det danska folket liksom valförsamlingsrörelsen för den danska kyrkan1). I den trakt, 
där Trier hade sin välsignelserika verksamhet, alltifrån 1865 till sin död 1893, uppstodo 
ock ej mindre än 2 valförsamlingar — i Ubberup nära staden Kallundborg och i 
Vallekilde — och flera friskolor. En af Triers förste medlärare å Vallekilde, ägnade 
största delen af sin lifsgärning åt friskolerörelsen.

Ett intressant och belysande exempel på en uppfostran, som ej gifver blott ett 
kvantum af kunskaper och förståndsodling utan är en verklig karaktärs- och lifsupp- 
fostran hörde jag omtalas vid ett besök å Vallekilde; och jag kan ej underlåta att i 
förbigående omnämna det. Det var en ung man, några och tjugu år gammal och stude
rande vid universitetet, där han redan aflagt filosofisk kandidatexamen och nu är 
sysselsatt med teologiska studier. Han hade blifvit uppfostrad konsekvent efter grundt
vigska grundsatser. Under barnaåren gick han i en friskola, till hvars föräldrakrets 
hans föräldrar hörde, och mottog där undervisning på det lefvande sätt, som här 
ofvan nämnts. Under öfvergångsåren -— de s. k. slyngelåren, då de unga icke böra 
sitta på skolbänken utan sysselsättas med kroppsarbete — lärde han ett handtverk. Vid 
18 års ålder började han studier för studentexamen. Då hade han ännu aldrig haft 
någon skolläxa eller mödat sig med någon utanläsning, hvilket naturligtvis icke bör 
missförstås så, att han icke alls hade läst något, tvärtom, lärarens skildringar häde 
uppeggat hans intresse till läsning långt mer än läxor och utanläsning någonsin 
förmå. Af sitt handtverk har han haft den nyttan, att han, som eljest icke haft medel 
till resor, kunnat tillbringa ferierna i några af utlandets kulturcentra, där han för 
tjänat sitt lefvebröd genom sitt yrke och tillika på lediga tider idkat studier.

* * *
Friskolerörelsen gick alltjämt framåt under 1870-talet i samband med öfriga sträf

vanden, som utgingo från den religiösa och folkliga, d. v. s. fosterländska och sociala 
väckelse, som redan då i de flesta trakter af landet hade sina fasta och själfständiga 

’) L. Schröder, Ernst Trier s. 53.
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medelpunkter i folkhögskolorna. Där den grundtvigska lifsupplysningen vunnit sinnena, 
förde den öfverallt med sig lifliga intressen och rörelser, såväl på kyrkans och skolans 
som det allmänna medborgerliga lifvets områden: man intresserade sig för kyrkligt lif, 
för barnens och ungdomens uppfostran; man bildade läse- och föredragsföreningar, skytte
föreningar, gymnastikföreningar, konsumtionsföreningar o. s. v. I sådana af Grundtvigs 
tankar genomsyrade trakter slog ock friskolan mest an. Ernst Trier har därom yttrat 
bl. a.: »På de trakter, där den folkliga upplysningen har slagit igenom, upprättas den 
ena fria barnaskolan efter den andra. Det förtjänar uppmärksamhet, att en ej ringa 
del af våra bönder, förutom sin skatt till det bestående folkskoleväsendet, frivilligt upp
rätthåller med egna medel en fri skola. Det är mycket glädjande, ty, såvidt jag 
känner till det, visar det sig nästan öfverallt, att driffjädern därtill är kärlek till upp
lysning och blick för att upplysningen skall verka i frihet, om den skall bli till rätt 
gagn för lifvet. Ett omisskännligt bevis för att det är en kärlekssak, är det, att det i 
allmänhet kräfves en ej ringa grad af uppoffring både från föräldrarnas och lärarens 
sida, för att dessa fria skolor skola kunna upprätthållas. Det är långt ifrån så, att det 
blott är välburgna män, som äro ifriga för dessa skolor: det är lika mycket småfolk, 
som ifra för denna sak, och jag känner fall, där öfver hälften af barnen, som besöka 
friskolan, äro husmansbarn»1).

Dessa friskolor, som sålunda upprättades å olika orter, blefvo i sin tur små medel
punkter för det lif och den rörelse, som från de grundtvigska högskolorna strömmade 
ut öfver landet. Många friskolelärare samlade ortens ungdom i friskolan under vinter
aftnarna dels för att hjälpa de unga att uppfriska och utveckla sina skolkunskaper, dels 
för att berätta eller läsa något för dem eller samtala med dem om sådant, som kunde 
väcka och stärka ädla lifsintressen hos ungdomen och naturligtvis alltid för att esom
oftast under samvaron sjunga goda fosterländska och andliga sånger med dem. Där
jämte var friskoleläraren ofta själen i en mängd gagneliga företag, som den grundtvigska 
lifsupplysningen alltid framalstrat å de orter, där den gått fram. Såsom ett belysande 
exempel härpå vill jag nämna friskoleläraren och riksdagsmannen K. R. Stenbæk, som 
1865 grundade på egen bekostnad en friskola i trakten af Korsör och där var verksam 
i sjutton år och jämväl för sin skolas uppehållande uppoffrade den lilla förmögenhet 
han ägde. Han höll två gånger i veckan under vintermånaderna aftonskola för den 
manliga ungdomen i orten och hvarannan lördag för den kvinnliga. Två gånger i må
naden höll han söndagsmöten, som dels åsyftade kyrkohistorisk upplysning — läraren 
berättade ett och annat ur kyrkans historia — dels kyrklig uppbyggelse. Dessa möten 
upphörde visserligen, så snart man i trakten fick präster, som voro sinnade att öfver- 
taga dem. Men folkliga möten, d.. v. s. sådana, som afse historisk-fosterländsk och med
borgerlig upplysning, höllos hvarje månad under alla dessa år. Därjämte höllos stundom 
sammankomster särskildt för friskolans vänner. Läraren hade dessutom en läseförening 
att ombestyra, var ledare af en skytteförening och verksam i styrelsen för en konsum
tionsförening2).

’) L. Schröder, a. a. sid. 54.
2) Lars Frederiksen, Friskolebevegolsen s. 78 ff.
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Men äfven å trakter, där den grundtvigska rörelsen ännu icke vunnit insteg, grun
dades stundom en friskola af någon entusiastisk och företagsam lärare, och så kunde 
det hända, att skolans arbete i förening med lärarens öfriga folkliga sträfvanden lycka
des öppna sinnena för den från folkhögskolorna utgående lifsupplysningen. En lärare, 
som under sådana förhållanden begynt sin skola, skref omkring 1870 bl. a. följande om 
sin verksamhet: »Det var i början just ej lysande utsikter, skolan var närmast att be
trakta som ett slags nytt konstförsök. Till en början voro i skolan två familjers barn,
så kommo ett par till, men den enas gick snart igen. Skolan gick ett år, de fyra
barnen höllo ut och jag med, ehuru det icke alltid gick med lif och lust. Då ordnades 
ett »skolmöte», där Trier talade och ryckte åhörarna med, så att utsikterna blefvo lju
sare, folk fick lust att se, hvad det egentligen var, som vi förehade. Jag blef upp
fordrad till att tala för upprättande af en skytteförening, och blef sedan vald till dess 
ordförande. Jag grufvade mig mycket för denna skytteförening, men det gick bra. 
Därtill bidrogo mest själfva öfningarna och samlifvet, men äfven aftonskolan, där sjöngo 
vi och jag läste högt, en historia af Anton Nielsen, en af H. C. Andersen, af Hostrup, 
Holberg eller Ingemanns Valdemar Sejr. På våren blef det bättre fart. För flickorna, 
som också voro i aftonskola, berättade jag biblisk historia hvarje lördagsafton; de skaffade 
med förenad hjälp en fana. Hustrurna ville ej vara utanför: den dag, fanan öfverläm- 
nades, bespisade de både skyttarna och flickorna. Vid detta tillfälle talade Trier m. fl. 
och folk sade: det är den lyckligaste dag, vi upplefvat. Nu fingo vi flera barn i sko
lan, barn från åtta familjer, som kunde och ville offra något för sina barn». Detta är, 
säger härom L. Schröder, från hvilken jag hämtat detta uttalande, ett drag af den pio- 
nierverksamhet, som i dessa tider utöfvades af många af folkhögskolans bästa lärjungar. 
Den nämnde friskoleläraren hade nämligen fått sin utbildning i Vallekilde och Askovs 
folkhögskolor1).

Ar 1880 funnos 270 friskolor, de flesta på Fyen men äfven många på Jylland, 
Själland och äfven några på Langeland, naturligtvis mest och kanske uteslutande i 
grundtvigska kretsar af befolkningen2). . Låland-Falster synes vara en efterblifven lands
ända, som föga tagit del vare sig i friskolerörelsen eller andra folkrörelser.

Lagstiftningen hade också vid flera tillfällen vändt sin uppmärksamhet till friskolan. 
1855 medgafs rätt till bildande af friskolor, men med skyldighet för .friskolans barn att 
infinna sig till hvarje examen i socknens folkskola. 1864 befriades friskolan från denna 
skyldighet: examen skulle nu ega rum i friskolan, om minst 10 elever där funnos. En 
annan afsevärd frihet vanns dessutom: examen i kristendom får icke anställas i friskolan, 
hvarken i biblisk historia eller katekes, om blott skolans lärare ingifver till distriktets 
skolstyrelse ett intyg från en folkkyrkans präst om att barnen i förhållande till sin ålder 
hafva god kristendomskunskap2). Detta ger tillfälle för skolan att söka sådant intyg af 
en präst, som med afseende på religionsundervisningen, i barnaskolan och kristcndoms- 
kunskapens betydelse besjälas af friskolans egna grundsatser. Nu för tiden hafva emeller
tid dessa grundsatser för barnaundervisningen i kristendom trängt igenom i så hög grad,

L. Schröder, a. a. sid. 56 f.
2) L. Frederiksen, Eriskolebevegelsen s. 43 ff.
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att man nästan alltid kan anlita socknens präst. Detta förhållande visar, att danska 
präster således endast undantagsvis fordra katekesutanläsning i religionsundervisningen. 
Åtminstone bereda de i regeln icke friskolan några svårigheter för dess ställning till 
katekes och katekesutanläsning, äfven om de, att döma af uttalanden från olika håll1), 
mångenstädes låter katekesutanläsning äga rum i den offentliga folkskolan. Både präster 
och lekmän hafva emellertid i friskolan länge haft en åskådlig bild af en verksam 
kristendomsundervisning utan katekesutanläsning, ja, t. o. m. utan lärobok i katekes, och 
detta har naturligt nog verkat därhän, att man åtminstone i trakter, där friskolan haft 
inflytande, ej kan fortsätta att påyrka och drifva den gamla utanläsningsmetoden. För 
öfrigt har numera den bestämmelsen tillkommit dels att friskoleläraren vid examen i sin 
skola själf skall examinera — således ej kyrkoherden — dels att, om examen äger 
rum i kristendomsämnet, frågor ej få ställas till den enskilde lärjungen, utan till hela 
klassen att besvaras af hvem som helst bland lärjungarna.

* *

År 1880 inträdde en vändpunkt i friskolans historia. Man har sagt, att denna skola 
då lämnade sin brusande ungdomsperiod och ingick i sin mannaålder. Hon hade näm
ligen förut mångenstädes gått till ensidig öfverdrift i fullföljandet af sina grundidéer. 
Många friskolelärare hade »fått Grundtvigs mäktiga tankar i vrångstrupen». De afskaffade 
alldeles bruket af böcker i skolan och ville ej höra talas om att något skulle inläras. 
För öfrigt voro de till den grad förälskade i den fornnordiska världen, att de berättade 
för barnen om de fornnordiska gudarna och myterna, så att barnen formligen trodde på 
dem såsom vore de en verklighet. Men isynnerhet hade berättelsemetoden hos mången 
friskolelärare antagit karaktären af en ny doktrinarism. Läraren skulle blott berätta, 
hvad som föll honom in, och barnen skulle i frihet mottaga hvad de ville och kunde! Det 
fanns friskolelärare, som blott gingo upp och ned på golfvet och pratade — ty här 
blef det prat, ej lefvande ord — och barnen hade visserligen innerligt roligt i frihet, 
men hänfördes ingalunda af lärarens vittnesbörd, utan af själfförvärfvade glädjeämnen! 
Då uppträdde den bekante kyrkoläraren och författaren Otto Möller, kyrkoherde i Gylling 
i Østjylland med några allvarliga och verksamma inlägg i friskolesaken. Den nu 73-årige 
Möller kan sägas vara den grundtvigska kyrkoriktningens lärofader efter Grundtvig. 
Han har i en mängd arbeten både exegetiskt, historiskt och dogmatiskt framställt och 
utvecklat Grundtvigs åskådning. Härigenom har han utöfvat ett betydligt inflytande inom 
den danska kyrkan under de senare årtiondena. Men trots sina omfattande studier 
och författareskap har dock Otto Möller stått i liflig beröring med folkets lif. Så 
har han också deltagit i friskolerörolsen och varit med om upprättandet af flera 
friskolor i sin hemort. I slutet af 1870-talet höll Möller några föredrag2) och skref 
år 1880 en serie artiklar i Hojskolebladet, i syfte att föra friskolan för framtiden in i 
en utveckling, där den ej blott gjorde revolution mot gammal skolslentrian utan framför 
allt vore en verkligt positiv och fruktbringande faktor i ett nationellt folkuppfostrings- 
arbete. Denna uppgift hade visserligen äfven under de gångna decennierna af friskolans 

') T. ex. R. J. Holm, Grundlaget for Kristendomsundervisning i vor Borneskole s. 15 f.
2) Otto Möller, Til Alvor i Skole og Folkeliv, fire Foredrag fra et Lærermode pan Testrup Ilojskole, 
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tillvaro fyllts af många, kanske de flesta friskolor; men åtskilliga voro dock alltför dok
trinära i sin fiendskap mot den gamla metoden och kunde lätt, om de fortginge i sitt 
radikala underskattande af kunskapers och böckers betydelse, skada friskolans sunda ut
veckling och motverka dess mission att vara en plantskola för en lefvando och pedago
gisk undervisning. Otto Möller visar i sina föredrag, att friskolan mångenstädes gått till 
ytterlighet i sin eljes så berättigade opposition mot läx- och pluggsystemet. Visserligen 
hade friskolan haft väsentligen rätt i sitt angrepp på den gamla skolan, denna skola, där 
man endast lärde trollformler. Den lärda skolan, där man inpluggade »det heliga latinska 
tungomålet» såsom ett trollmedel till sann bildning, fick af Grundtvig benämningen den 
svarta, skolan. Men i själfva verket äro alla skolor, där utanläsningsväsen florerar, svarta 
skolor. Och folkskolan med religion i form af katekes såsom hufvudämno, var blott en 
mindre upplaga af den svarta latinska skolan. Och dess märkbaraste utbyte var ofta icke 
annat än inpluggade religiösa trollformler, afsedda att anbringas i lifvets kommande svårig
heter. Mot detta gjorde friskolan revolution. Allt detta skulle bringas att försvinna. En 
fullständigt ny skola skulle nu komma, en skola, som icke skulle vara tråkig och dyster 
som den gamla, utan alltigenom glad och solljus för barnen. I skolan, menade friskolans 
radikale förfäktare, är solsken det enda nödvändiga, ty »hvad solsken är för den svarta 
mull, är sann upplysning för ljusets frände». Och det kan ej nekas, att i de gamla skolorna 
vettade allt, bildligt taladt, mot norr, och de hade blott ett litet blyfönster, så att solljus 
kom mycket sparsamt insilande i dem. Nu åter vettar allt mot söder, och allt är fönster. 
Man skaffar sol från början till slut genom sång, berättelse och lek. Och det är ej annat 
än godt. Måtte vi icke återvända till de gamla fängelserna, säger Möller. Men något 
är lika viktigt som sol och luft. Och det är rörelse. Skall barnet kunna komma att 
uträtta något annat i världen än att låta solen lysa på sig och låta luften vifta sig om 
kinden, så måste det sättas i rörelse, i verksamhet, i arbete. Tillämpadt på skollifvet 
betyder detta: barnen måste lära sig något, så att det vet och kan redogöra för det. 
Det duger ej att blott sjunga och åter sjunga, berätta det roligaste af bibliska historien 
och annan historia, berätta allt, löst och fast, äfventyr, sagor, legender. Barnen vämjas 
slutligen vid den myckna maten, och det leder till andlig maklighet och okunnighet. 
Det finns mycket arbete, som barnen till sin egen glädje och nytta kunna sättas till. 
Men de skola naturligtvis hjälpas och ledas därtill, ej tvingas. Grundtvig har sagt: barn 
kunna ej lära för mycket af bibi, historia, fyndiga bibelspråk och psalmer. Till och 
med kristendomskunskap måste de således genom arbete förskaffa sig; dock att här icke 
må öfvas något tvång på barnen. Mycket få äro också de barn, som behöfva tvingas, 
om de eljes ha lärare, som förstå att leda och hjälpa. I andra ämnen än kristendoms- 
kunskapen finns det mycket, som man alldeles ej bör vara rädd för att tvinga barn att 
lära, ehuru det nog i regeln är lärarens och ej barnets skuld, när tvång måste tillgripas. 
Det går ej an att låta lärarens arbete blott bestå i att leka för barnen, såsom den en
sidiga berättelse- och sångmetoden tenderar till; men leken skall in i skolan på det 
sättet, att barnens eget arbete går som en lek för dem. Men intet andligt arbete kan 
äga rum utan att verkligen inlära något; all karaktärsutveckling och bildning är oskilj
aktig från inplantande af bestämda, välförstådda ord, d. v. s. utanläsning. Skall alltså 
utanläsningen in ånyo genom en bakport? Nej, icke den gamla utanläsningen, där man 
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tvingade barnen att inlära gamla människors lifsäskådning såsom en oförstådd läxa och 
oförstådt plugga sig till att uttala det, som man ville, att de en gång i framtiden skulle 
lefva på, något, som innebär ett groft missförstånd af barnanaturen, ty barnen äro ej 
hundar, som skola dresseras, eller skådespelare, som skola inlära en roll. Den förnuftiga 
utanläsning, som är nödvändig för verklig kunskap, är icke ett mekaniskt upprabblande 
af oförstådda ord, utan ett hugfästande i hjärta och sinne af det, som förut lefvande 
framträdt för föreställningen och som man således lärt sig att älska. Skolan åsyftar att 
grundlägga ett visst mått af bildning. Men det att vara en bildad människa, är att 
vara hemmastadd i hela den värld, den andliga och timliga, som människan är skapad 
att träda i förhållande till. Men att blifva hemmastadd och verklig medborgare i männi
skans värld, det kan ej ske genom ett blott flyktigt omtalande. All bildning är betingad 
af vetande. Och därför skall t. o. m. barnaskolan gifva något af det vetande, som för 
till bildning. Hvarför skulle det eljes heta skola, och icke hellre barngudstjänst, barn
teater eller lekstuga. Grundtvig har sökt utforma principen för en fri, folklig skola. 
Hans tanke var en skola, där man skulle upphöra med det förtviflade försöket att tvinga 
godt i ondt, en skola med sikte på folkets lyftning och församlingens behof. Men denna 
innehållsrika princip har mångenstädes blifvit blott en fras, och annat är det icke, när 
det slutar i en friskola med frihet från både tukt och arbete, en lekstuga, en munter 
barngudstjänst. Då har man i Grundtvigs namn bildat det motstånd mot hans tankar, 
som han själf ansåg farligast: skenets. Man lefver då i sken, ej i sanning.

Liknande tankar uttalade Otto Möller i Højskolebladet: Den gamla skolan proppade 
in i minnet och ansåg det som ett godt förarbete för lifvet. Man såg ej skadan af att 
inplugga utantill det, som ej kan läras, blott lefvas. Reaktionen blef: bort med all utan
läsning. Det gäller i skolan blott att gifva värmande intryck, andlig påverkan. Men
lifsupplysning vinnes ej utan att lära något. Och allt verkligt lärande är oskiljaktigt
från förnuftig utanläsning. Intryck vinnes ej utan en klar och i minnet förblifvande
kunskap. Det måste dock förutsättas, att man ej får gå öfver gränsen för det, som bör
och kan inläras af barn. Hvad som skall inläras är: 1) färdigheter, som läsning, skrif- 
ning, räkning'; 2) biblisk historia, lämpliga bibelspråk och psalmer, fosterlandets historia, 
geografi o. s. v. Men den metod, som skall användas, är denna: först lärarens munt
liga berättelser, och så må lärjungen i sin bok läsa det, hvarom läraren berättat. Vägen 
är alltså för lärjungen denna: först höra, sedan läsa. Vidare måste förhör äga rum. 
Däri äger läraren en sporre att hålla barnen till arbete. Barn låta eljes lärarens föredrag- 
gå in genom det ena och ut genom andra örat. Att blott fortsätta att berätta och aldrig 
kontrollera är lika roligt och nyttigt som att hälla vatten i ett bottenlöst kärl. Att låta 
allt gå genom öronsållet utan att tillse, att något tillvaratages, är doktrinarism eller lätt
sinne. Men förhöret skall ej bestå i utanläsning vare sig af katekesstycken eller histo
riska berättelser eller fordran, att barnen skola upprepa lärarens berättelse. Förhöret 
skall icke hafva karaktär af examinering af inlärda läxor. Det skall vara samtal, där 
barnen ej ge utantill inlärda svar utan svara ur eget genom undervisningen inhämtadt 
förråd. Och öfverallt skall läggas bred grundval genom lärarens muntliga och fria be
rättelse, som bör vara liflig, bred och utförlig. Ty skolan skall verkligen vara ett gläd- 
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jens, ej tråkighetens hemvist; och därtill äro de bästa medel icke för goda. Lärarens 
konst är att få äfven det nödvändiga arbetet att gå med lust.

Med anledning af dessa Otto Möllers artiklar i Hojskolebladet utspann sig en pole
mik om friskolan och dess metod. Folkhögskoleföreståndaren Jens Bek uppträdde med 
några inlägg, som gingo i en riktning motsatt Möllers; friskoleläraren J. Andersen-Bo 
i Testrup stod väsentligen på samma sida som Möller. J. Bek försvarade t. o. m. 
Kolds fantastiska mening, att skolan blott representerade en provisorisk åtgärd, fram
tidens skola voro helt enkelt hemmet, där föräldrarne själfva undervisa sina barn. 
För öfrigt yrkade han, att i de ämnen, som röra hjärtelifvet, såsom isynnerhet religio
nen, måste allt hafva frivillighetens prägel, här skall ej inläras, blott skildras, lefvande 
målas för barnen. Om något här blir förblifvande, beror på, om det får gro och växa 
i frihet utan att hindras af läxor och förhör. När t. ex. Pauli bref kom till en för
samling, icke gäfvo föräldrarne det åt barnen att lära utantill! Barnen fingo på sin 
höjd höra berättas af föräldrarna delar af brefvet, som de ansågo passande för barnen. 
Bibelläsning är ej för barnasinnet, än mindre bibelutanläsning. Sådant hindrar barnen, 
att, när tid och mogenhet kommer, gå med frisk glädje till denna församlingens stora upp- 
byggelse- och tröstebok. Lär barnen skillnaden mellan ord och skrift, lär dem känna 
ordets lif och härlighet, att de komma till denna tankegång: så är det, därför står det 
så skrifvet i boken, ej tvärtom: så står det skrifvet, därför förhåller det sig så. Huru 
outveckladt vårt ord än må vara: vi måla dock mera lefvande mod vårt ord än de största 
skribenter med pennan, om vi själfva lefva med hänförelse i det lif, som vi skildra. 
Att plocka ut skriftställen ur en historisk bild i den heliga historien och ge barnen till 
läxa, det verkar för barnen som ett hål i bilden och förstör dess helhet och därmed 
intrycket af densamma.

Otto Möllers uppträdande var af stor betydelse för friskolans utveckling. Man har 
behållit det goda, som vunnits genom den tidigare friskolans arbete och erkänner ännu 
det berättigade i dess angrepp på den öfvertro, men i den gamla skolan hyste på böc
kernas och i allmänhet det skrifna ordets betydelse. Men den doktrinära och absoluta 
forkastelsen af hvarje skrifvet ord är öfvergifven. Böckerna hafva för längesedan åter
kommit. Man använder läroböcker i friskolan ungefär i samma utsträckning som i den 
allmänna folkskolan. Och förhör anställas naturligtvis också. Ehuru det primära och 
det, som uppbär hela undervisningen, fortfarande är lärarens lefvande ord, som skall 
väcka intresset och lusten hos lärjungen, ställes likväl den fordran på lärjungarna, att 
de skola underkasta sig ett arbete för att tillägna sig något af hvad läraren sagt. Så 
vidt möjligt vill man dock, att detta arbete skall ha frivillighetens prägel och hafva sin 
drifvande orsak ej i det utvärtes tvånget, som ligger i en föreskrifven läxa, utan i det 
genom lärareordet tända intressets inre driftkraft, som bör vara nog stor at; ge lärjun
gen lust att läsa i sin bok om det, som varit föremål för lärarens berättelse En yttre 
impuls ligger naturligtvis ock däri, att lärjungen af erfarenhet vet, att vid nästa lektions 
början genomgår läraren det, som förra gången talats om, och att denna genomgång sker 
förmedels frågor till lärjungarna. Men en läxa gifves vanligen icke; läraren ger endast 
vid behof en anvisning om hvar det i läroboken står att läsa om den sak, som just 
varit föremål för lärarens muntliga framställning. De olika skolorna arbeta emellertid i 
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detta afseende olika, beroende dels af lärarnes olika förmåga att ge lif och intresse åt 
sin undervisning; dels af lärjungarnes olika anlag. Och dessa faktorer kunna stundom 
gifva nödvändighet åt tillgripandet af läxtvångets yttre hjälpmedel. Men detta anses 
likväl såsom en brist och noga sedt motverkande skolans uppfostrande ändamål. Det 
målet fasthålles alltjämt, att skolan skall lämna en så god undervisning som möjligt med 
sä få läxor som möjligt och helst alldeles utan läxor. Läxor i vanlig mening gifvas 
därför i regeln icke. Och detta gäller alldeles särskildt i religionsundervisningen: Här 
kan man säga, att allt berättas in. Väl förekomma förhör, d. v. s. samtal öfver det, 
som berättats, såsom kontroll öfver att det inhämtats, som bör inhämtas; men läxor — 
»därifrån och dit» — gifvas icke. Katekes läses icke alls i någon friskola. Någon 
lärobok i den kristna trosläran förekommer icke i friskolornas kristendomsundervis
ning. Korrektiv mot hallningslöshct, godtycklighet och fullständig normlösbet i dogmatiskt 
afseende äga dessa fria skolor i den grundtvigska lifsuppfattningen, hvari dess lärare 
lefva. Läraren har sin trosnorm i de kyrkliga grundorden: dopbekännelsen, fader vår 
och nattvarden. Eller med andra ord: läraren lefver i de trostankar, som Luther fram
burit i sin lilla katekes. Och att äga lärare, som af hjärtat lefva i dessa centrala evan- 
geliskt-kyrkliga lifsord, det ger en garanti för en äkta evangelisk och kyrklig hållning 
och karaktär öfver hela undervisningen, hvartill intet motstycke kan åstadkommas af nå
got statstvång. Läraren beder naturligtvis dagligen bekännelsen och fader vår med bar
nen, liksom han oupphörligen återkommer till talet om Herrens förbund med oss i dopet 
såsom kristendomens på en gång saliga gåfva och heliga plikt för hvarje kristen att 
dagliga införsätta sig i och därigenom dagligen förnya sitt Gudsförbund och taga fäste i 
den kristna barnatron och barnaskapet hos den himmelske fadern. Men han gifver ej 
detta till läxa åt barnen. Det är för honom det kristna lifvet själft, och det kan man 
ej läsa såsom en läxa, det måste erfaras och lefvas. I bibliska historien däremot användas 
läroböcker. Det är dock en karaktäristisk egendomlighet, som visar att lärobokens vä
sentliga uppgift ej är att vara läxbok, att man i en och samma skola kan i samma 
ämne finna olika läroböcker hos olika barn. Läraren har för föräldrarna gifvit anvisning 
pä läroböcker af olika författare, t. ex. i bibliska historien, och föräldrarna hafva inköpt 
efter eget val ät sina barn, som sedan fritt fä läsa hvar och en i sin bok om det, som 
läraren berättat om. Det är klart, att läx- och pluggmetoden under sådana förhållanden 
icke gärna kan komma till någon blomstring.

För att finna ett karaktäristiskt uttryck för friskolans grundsatser och metod i reli
gionsundervisningen vill jag hänvisa till ett uttalande af den pedagogiske författaren, 
rektorn vid Ordrups latin- och realskola H. C. Frederiksen. Den högre undervisningen 
i Danmark har i det hela förblifvit tämligen oberörd af Grundtvigs befruktande pedagogiska 
tankar. Där är fortfarande — liksom hos oss — hufvuduppgiften att insamla en kvantitet 
färdiga kunskaper — ju fler, dess bättre — i hufvudet, och att vid skolans slut 
underkasta lärjungen en examen, där han skall uppvisa alla de väl fyllda lärdomsfacken i 
sin hjärna, på det att han på ett betygspapper måtte få det i sanning konstateradt, 
att han i ett visst ögonblick af sin lefnad haft allt detta inlärdt. Examenstvång och 
betygsväsen ger åt det högre skolväsendet en alltför intellektualistisk karaktär, hvarigenom 
inverkan på känslo-, fantasi- och viljelif försummas och det hela blir kunskapsinsamling, 
ej lifsupplysning, som verkar uppfostrande.
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Rektor Frederiksen säger emellertid, att den senast gifna lagen för den högre 
skolan i Danmark lättat något på examenstrycket till båtnad för en mindre schema
tisk och mera lefvande och fostrande undervisning. Ordrups läroverk, som är i enskild ägo, 
är ett af dem, som äro genomsyrade af det kraf på en lefvande undervisning, somGrundtvig 
häfdat och så segrande lyckats genomföra i den danska folkundervisningen till sannskyldig 
välsignelse för sitt folks kulturutveckling. Rektor F. älskar varmt denna lefvande under
visning, där det mänskliga lifvet i dess historia och verklighet, i dess lidande och strid, 
i dess seger och härlighet passerar förbi lärjungarnas blick, där lärjungen så vidt möj
ligt får genom lärarens liffulla framställning lefva sig in i de stora historiska personlig
heternas lifskamp och lifsgärning, där det således ej gäller att plugga in läror, satser, 
teorier och formler, utan där lifvet får genom sin egen kraft verka på lärjungarnas själslif, 
där således ej blott förståndet fylles, utan näring framför allt gifves äfven för de själs
krafter, hvilkas omsorgsfulla eller försummade odling afgör människans karaktär och sanna 
bildning eller obildning och karaktärslöshet, nämligen fantasin, känslan, samvetet, viljan. Rek
tor Frederiksen har i sin lifsgärning och i flera skrifter gifvit uttryck åt sin varma tillslutning 
till dessa undervisningsgrundsatser. Man skulle kunna kalla denna metod den empiriska, om 
detta uttryck ej förde tanken hän på den naturvetenskapliga metoden att sönderplocka och 
dissekera allt lif in i dess minsta detaljer, en metod, som, konsekvent genomförd i skolan, 
skulle uppamma och till virtuositet odla förmågan att tvifla på allt, kritisera och döma allt, 
ingalunda gifva tillräcklig näring åt den förmågan, som är större än kritikens, men 
förmågan att beundra, att låta sig gripas, att hänföras, att tro. En uppfostran, som ger 
helgjutna och starka människor, skänkes oss icke af denna naturvetenskapliga sönderplock- 
ningsmetod; men väl kallt och skarpt kritiserande och dömande människor, som se detal
jernas brister i allt, men ej kunna gripas af det helas total verkan. Det är människo- 
lifvets, historiens, de stora mänskliga karaktärernas, kulturens och religionens stora ge
stalter, som skola ställas fram i sin lifsutveckling och sin lifsgärning för lärjungarna, ej 
i tvifvel och kritiskt skärskådande, utan i sin storhet, på det att lärjungarna må få 
intryck af lifvets makt och lära sig beundra och längta att efterfölja i sitt eget lif, 
hvad sålunda framtrådt för deras inre syn.

Denna historiens och människolifvets empiri är det, som Grundtvig velat hafva till 
herravälde i skolan. Då blir historien det i egentligaste mening reala bildningsämnet. 
Och däri inbegripes religionen, som ock skall föredragas historiskt-empiriskt därigenom 
att den ställes åskådligt fram i dess historiska förgångsmän och i dess nu förefintliga 
verklighet. Rektor Frederiksen, som ursprungligen begynt sin skola såsom en friskola 
för barn, ehuru den nu utvecklats till ett fullständigt läroverk, säger angående religions
undervisningen ett och annat, som kan anses typiskt för friskolans metod1). »Det religiösa är 
en närvarande verklighet, som vi kunna föra barnen in i. Så är t. ex. bönen en andlig 
verklighet, en både synlig och hörbar verklighet. In i den skola vi föra barnen, om vi vilja 
lära dem hvad bön är. Vi säga: lär barnen bön genom att föra dem dit, där det bedes, 
men gif dem icke bönen såsom läxa, det är ett ödesdigert misstag, hvars följder för kristen- 
domslifvets sundhet och kraft icke kan mätas. Det heliga dopet och den heliga natt
varden är också en närvarande verklighet. Hvarför ej föra de unga till kyrkan, när

') H. C. Frederiksen, Om Keligionsundervisning s. 9 ff. samt Barndom og Kristendom s. 39. 
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dop förrättas1), och när människor gå till nattvarden? Hvarför ej låta dem där se och 
höra, förundras och gripas? Efteråt kunna vi sedan tala med dem därom, låta dem 
fråga och gifva dem svar. Men det mest bakvända vore att gifva dem en utanläxa 
om: hvad är dopet och hvad är nattvarden? och så gå till nästa lektion i den förtvif- 
lade inbillningen: nu 'kunna' barnen dop och nattvard. Det vore barbariskt att gifva 
barnen läxor om naturens härligheter, utan att man hade gifvit dem tillfälle att stifta 
bekantskap med dessa härligheter på den egna erfarenhetens och iakttagelsens väg. Men 
det samma gäller religionsundervisningen: vi skola föra barnen till själfva föremålet för 
undervisningen, till den konkreta, religiösa verkligheten. Ifrån denna grundtanke är 
också ställningen till böckerna gifven. Vi behöfva ju icke värja oss mot det menings
lösa missförståndet, att vi icke hålla på böcker: både vi och våra barn hänga ju öfver 
böcker nästan från morgon till kväll. Men när den kärleksrike Guden är så lätt att 
finna i människolifvet, där han öfvar sina kärleksgärningar med änglar och makter och 
människohjärtan som tjänare, hvarför då icke söka honom där i stället för att lära honom 
utantill som läxa? Med detta afskaffa vi icke böckerna, men visa dem till deras rätta 
plats. Om katekesen är att säga, att man så småningom kommit att betrakta den som 
själfva religionen, att ’kunna katekesen’ är att vara kristen. Men den boken har helt 
visst alltid varit barnen till plåga, och det är en dålig pedagogik. Tiderna växla. Kvar
ken barn eller vuxna bygga nu sin lifsöfvertygelse på hvad de kunna läsa sig till eller 
hafva lärt utantill. Det behöfs en helt annan och personlig påverkan. Vi ha fått en 
öfvertro på böckernas betydelse, som är i hög grad ödeläggande. I vår skola lära vi 
våra barn språklära, sagor, mytologi och matematik under de första åren utan böcker. 
Många säga: låt barnen läsa katekes utantill, så ha de ju alltid kristendom, när de en 
gång få behof af den. På det lekamliga området veta vi, att vi icke i dag skola stoppa 
i spädbarnet den mat, det behöfver om 20 år. Och själen följer samma lag: gif barnet 
i dag hvad det behöfver i dag. Eljest förstöres dess andliga matsmältning. Eller 
också spottar barnet ut den lärdom det icke kan använda, Man ser icke så lätt, att 
barnets själ blir sjuk eller störd i sin tillväxt, som man ser på dess kropp, när det får 
olämplig näring. Men se på tiden och dess otro, och blif vis i denna sak».

Angående bibliska historien säger rektor Frederiksen, att om läraren har förmågan 
att begagna det muntliga ordet och kan få barnen med sig, så att timmarna icke äro 
dem för långa, utan för korta, och säkra kunskaper utan läxor i en bibelhistorisk läro
bok ej blott äro en möjlighet utan en verklighet, så är den vägen god. Detsamma gäller 
psalmer och andliga sånger. Helst inga läxor i dem heller. Men om man därifrån slutar till, 
att barnen icke kunna några psalmer och sånger, så drager man denna slutsats från sin 
öfvertro på böckerna och tager fullständigt miste. »Vi lära våra barn att tycka om 
psalmer, finna glädje i att sjunga dem och i att känna till dem. Om våra barn på 
erfarenhetens väg lära, hurusom en psalm kan bära själen och rena sinnet, är icke detta 
det bästa? Då finna de nog själfva de psalmer, som de få användning för i lifvet. Vi 
veta också, att det viktigaste är, att de inre strängarna i barnets bröst sättas i sväng
ningar, det är icke mängden af psalmer, utan tillägnandet, som det kommer an på».

') I Danmark förrättas dop i kyrkorna och cj, såsom hos oss blifvit regel, i hemmen.
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Angående grundsatserna i afseende å undervisningsmetoden i det hela säger rektor 
F.: »Vi skära öfverallt i alla ämnen bort mer och mor af det, som fyller utan att nära. 
Vi väcka barnens intresse och gifva dem kännedom om de böcker, där de kunna få 
intresset tillfredsställd t. Men vi låta dom ej lära dessa böcker utantill från den ena 
ändan till den andra.»

Friskolans utbredning och den rörelse, som därigenom uppstod bland folket till förmån 
för en lefvande undervisning, visade sig snart få inflytande på den offentliga folk
skolans undervisning. Allt mer trängde reformen in i denna. 1 det stora hela har 
don nu segrat öfverallt i landet, äfven i religionsundervisningen. Det har natur
ligtvis varit högligen betydelsefullt, att seminarierna, som nämndt, påverkats af det 
grundtvigska uppfostringsidealet. För närvarande är förhållandet mellan friskolan och 
folkskolan i metodiskt afseende så, att knappt någon skillnad förefinnes mellan en god 
folkskola och en god friskola. Folkskolan måste ju taga emot alla barn, som bo inom skol
området, utan hänsyn till barnens anlag eller beskaffenheten af deras föräldrahem, under 
det friskolan kan välja sina barn efter föräldrakretsens och lärarens önskningar, och 
detta är naturligtvis ej betydelselöst för skolans arbete. Hvad särskildt religionsunder
visningen beträffar, är katekesutanläsningen i stark tillbakagång i folkskolan. Att 
döma af flera uttalanden existerar den dock ännu i vissa landsändar, där friskolans 
inflytande ej gått fram eller där skolorna från prästerskapets och skolrådets sida äro 
utsatta för en censur, som drifver till utanläsning. Det är dessutom att märka — och det 
torde vara hufvudskälet — att man i folkskolorna har lärobok i katekes, och barn kunna 
väl knappt lära sig en dogmatisk lärobok, hur utmärkt den än måtte vara, på annat sätt 
än genom mekanisk utanläsning. Barnet lefver i föreställningar, men boken rör sig med 
begrepp; och dessa kunna barnen ej lefva sig in i, det ligger öfver deras ålder och ut
vecklingsgrad. De hafva då ej annat att göra, när de fått en läxa i katekesen, än att 
lära in den utantill ord för ord.

På konfirmationsundervisningen — åtminstone hos grundtvigska präster — har fri
skolans kristendomsundervisningsmetod haft det inflytandet, att katekesutanläsningen är 
fullständigt försvunnen. Konfirmationsundervisningen, som afser kristlig väckelse och 
uppbyggelse, behandlas därför mera såsom förkunnelse än undervisning, mera såsom 
kyrka än skola. Det gäller att skildra det kristna lifvets härlighet i lefvande åskådlig
het, att det kan tända barnens inre håg, att de må dragas till det lif, som lefves i Her
rens församling och där näres af Herrens instiftelser. Det gäller att ge ett intryck af 
något stort och skönt och härligt, som det är värdt att längta efter, bedja och arbeta 
för. Konfirmationsläraren har naturligtvis såsom äfven friskoleläraren en ledtråd, en 
norm för sin undervisning, men den ger han ej barnen i läxa. Men väl beder han 
med barnen dopbekännelsen (»daabspagten») och fader vår, och psalmer och bibelhistoriska 
sånger sjungas mycket. För öfrigt berättar läraren ur Israels och kristna församlingens 
historia, ur Jesu och apostlarnes lif o. s. v., allt under samtal med barnen. Vid själfva 
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konfirmationen är förhöret en bisak. Prästen frågar ej gärna en enskild konfirmand, utan 
alla tillsammans, att ingen enskild må utpekas eller känna tillfället såsom en examen, 
såsom om kristendomen vore något, som berodde af den enskildes kunskap, eller som 
om konfirmationen vore framför allt en konfirmandens gärning.

Friskolan har sålunda i hög grad lyckats i sin sträfvan att genom kritik och posi
tiv uppfostraregärning drifva den officiella folkundervisningen i seminarier och folkskolor 
från den gamla läx- och utanläsningsmetoden. Man måste vid detta förhållande in
stämma i Otto Möllers ord: friskolans egendomlighet ligger ej i metoden, ej i lärostoffet 
och numera ej heller i lärarebildningen eller i lärarnes sämre lönevillkor. Friskole- 
lärarne utbildas vanligen också å seminarier, ehuru visserligen en del fått sin utbild
ning å folkhögskolor, vanligen Askov eller Testrup. Mänga af dem, som genomgått 
seminarium, hafva dock bevistat en folkhögskolekurs, och för friskolelärarnas fortsatta ut
bildning sörjes genom årligen å någon folkhögskola anordnade sommarkurser. Men ej 
heller detta är något säreget, ty detsamma gäller folkskolans lärare. Och lönevillkoren, 
som under friskolans tidigare skede voro ganska torftiga, äro nu ungefär jämnställda 
med folkskolelärarnas.

Emellertid lefver friskolan ännu, och ehuru friskolor funnits, som på grund af 
folkskolans reformering haft svårt att hålla sig uppe, då det ju är billigare för föräld
rarna att sända barnen till folkskolan, var likväl antalet friskolor, som 1902 fingo del 
af det till friskolan beviljade statsunderstödet, ej mindre än 214. De flesta af dessa 
ägas af föräldrakretsar, men åtskilliga äro upprättade af läraren på egen bekostnad och 
tillhöra honom. Statsunderstödet till friskolorna på landet har utgått sedan 1900 med 
35,000 kronor men har i år höjts till 45,000. Till friskolorna i städerna hoppas man 
ock att med snaraste få statsbidrag. Dessutom ge en mängd kommuner bidrag till 
friskolorna. Friskolan synes ej visa några tecken till lifssvaghet. Den inrättar sig på 
att bestå. Sedan 1886 har den förskaffat sig en organisation i friskoleföreningen, 
som då bildades på initiativ af dess ännu varande ordförande, privatseminarieförestån- 
daren och friskoleläraren L. Rasmussen i Ringe på Fyen. Flere betydande folkhög- 
skolemän taga ock del i arbetet för friskolans bestånd och utveckling, såsom H. 
Begtrup i Fredriksborg, Grönvald Nielsen i Vestbirk och Kristiensen-Randers i Ollerup 
m. fl. Och ehuru friskolornas föräldrakretsar få vidkännas betydande ekonomiska upp
offringar för skolbyggnader och dess underhåll, skolmateriel, lärarelöner m. m., synas 
de dock vara villiga att bringa dessa offer för glädjen att äga en skola, som de 
hjärtligen kunna sympatisera och känna ett lefvande samband med.

Hvilken är då friskolans nuvarande betydelse och framtida uppgift?
Redan 1880 i sammanhang med den ofvannämnda polemiken i Højskolebladet 

rörande friskolans arbetssätt yttrade friskoleläraren J. Andersen-Bo några ord i denna 
fråga. Han gjorde gällande, att friskolan fortfarande komme att äga kvar sin reforme
rande uppgift, äfven om folkskolan i de stycken, som hittills förevarit, fullständigt upp
tagit friskolans reform. Statsskolan, säger han, har icke uppgifvit roten till sin gamla 
sömnsjuka. En institution tenderar lätt till att bli mekanisk och handwerksmässig, en 
bokstafsträl, som förlorar den lefvande anden; ej så den fria gärningen, som utgår ur 
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ett varmt hjärta. Statsskolan behöfver därför sin motpart, i friskolan för att kunna 
hålla sig vaken och varm. Med andra ord: friskolan representerar kritiken af det 
stagnerande i det officiella skolväsendet, men en positiv kritik, i det att friskolan 
har möjligheten att, ohindrad af statens maskineri, pröfva nya undervisningsformer. 
Detta synes aliså vara hvad friskolan alltjämt äger kvar af sin ursprungliga betydelse 
att i folkets lif vara ett salt i pedagogiskt afseende, därigenom att den representerar 
kritiken af det gamla och pröfvandet af de nya inläggen i barnaundervisningen.

Men framför allt ligger dock friskolans betydelse och framtida uppgift i det, som 
djupast sedt också utgjorde dess första egendomlighet och som, åtminstone delvis, fram
lyser i namnet fri skola. Det lif, som genom den grundtvigska folkrörelsen genomsyrar 
den danska allmogen, sträfvar att fortplanta sig i de unga släktleden. Men det kan ej 
ske genom statsintitutioner. Det måste ske genom rörelsens egna plantskolor, som lefva 
och växa och utbreda sig i frihet. På undervisningens område heta dessa lifs- 
plantor: folkhögskolan och friskolan. På barnaskolans område representerar friskolan 
alltså friheten liksom folkhögskolan på ungdomsskolans område. Båda äro skolor utan 
tvång eller inblandning från stat eller kommun. Lärarebildningen är fri, d. v. s. staten eller 
kommunen frågar ej, om läraren tagit examen eller hvarifrån han hämtat sin lärarekompe
tens. Och i sin gärning är läraren fri, utan annan herre öfver sig än den, som regerar i 
hans samvete. Ingen främmande, vare sig kommuners eller statens utsände, äger rätt att 
träda emellan lärarna och eleverna och så förrycka det personliga förhållande, som bör 
råda emellan dem. Har läraren lyckats att i sitt lefvande ord utgifva sina bästa känslor 
och tankar och sålunda sått några frön i barnasjälens mjuka jordmån, så skall detta 
utsäde få gro i frihet och ingen officiell ämbetsman skall ha rätt att komma och lägga 
sig i lärarens arbete och med sina frågor rycka upp ur bamahjärtat det som möjligen 
begynt att gro, lika litet som en främmande har rätt att lägga sig i moderns förtroliga 
samtal med sitt barn och framställa frågor till barnet om det, som modern sagt eller 
kritisera hennes tillvägagångssätt. Likaledes är friskolans läsordning, årliga lästid o. s. v. 
fri och icke kontrollerad vare sig af stat eller kommun. Frihetens grundsats är således 
i stor utsträckning erkänd och tillämpad i skolans arbete och organisation.

En viss offentlig kontroll utöfvas visserligen öfver friskolans arbete genom den 
offentliga examen, då friskolans lärare offentligen examinerar skolans lärjungar och då 
examenskommissionen d. v. s. skolrådet kan fordra förhör på det som genomgåtts. 
Skolrådet har skyldighet att tillse, att barnen ej stå efter folkskolans i utveckling och 
kunskaper. Och naturligtvis förekommer kontroll i rent yttre afseende rörande elev
antal och andra förhållanden, som betinga andel i stats- och kommunanslag.

Frågan om friskolans inspektion är i själfva verket analog med folkhögskolans. 
Staten ville för åtskilliga år sedan gifva folkhögskolorna statsbidrag med villkor af att 
en statens inspektör finge kontrollera undervisningen. Men folkhögskolorna sade nej. 
De ville behålla undervisningsfriheten och icke tillåta någon främmande ämbetsmanna- 
makt att ställa sig mellan lärare och lärjungar. De afstodo därför från det erbjudna 
statsbidraget och yrkade i stället, att staten måtte låta understödet följa eleverna, hvilket 
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staten också i stor utsträckning gjort, så att en stor procent af folkhögskolornas elever 
få större delen af sin skolvistelse bekostad af staten. Längre fram fingo emellertid 
äfven folkhögskolorna statsbidrag, men såsom de önskat utan villkor af inspektion öfver 
undervisningen. Statens inspektör har hufvudsakligen att kontrollera skolans uppgifter 
till statsverket för statsbidragets utbekommande. Folketingsmannen och högskoleläraren 
pastor Bjerre i Sorö yttrade i höstas i riksdagen, att folkhögskole-inspektörens gärning 
kan uttryckas i de orden: han kom, han såg, han reste. Förutom den nämnda yttre 
kontrollen inskränker sig nämligen inspektörens rätt till att se och höra och att därefter 
afgifva berättelse till departementet om sina iakttagelser. Men han är naturligtvis som 
andra till skolan anländande gäster välkommen att sitta ned och lyssna till lärarens 
föredrag, och gärna rådgör läraren med honom om skolans arbete, då han — såsom den 
nuvarande folkhögskole-inspektören, doc. Feilberg — är en för skolans grundsatser och 
arbete varmt besjälad man, som icke vill påtvinga lärarna sina meningar och betrak
telsesätt. Andra gäster, sade jag, ty dessa skolor äro sällan utan gäster, som komma 
från olika håll för att se och höra. Och i denna offentlighet och denna öppna och 
fria förbindelse med folkets lif och ungdomens vänner och anhöriga ligger en kontroll, 
som är mer verksam och för skolans utveckling befruktande, än om skolan vore en 
sluten anstalt som ett slags ämbetsverk, endast då och då besökt af en statens inspektör. 
Någon dylik statsinspektion har man ej i Danmark anordnat ens öfver den allmänna 
folkskoleundervisningen. Och den danska folkupplysningen står det oaktadt ingalunda 
lägre, snarare högre än de flesta andra länders.

Friskolans väsentliga uppgift och betydelse ligger alltså däri, att den jämte folkhög
skolan representerar det fria folkundervisningsarbetet, d. v. s. det, som utgår från det fria 
initiativet och icke är underlagdt stadens skolväsende. I Danmark har man både på 
kyrkans och skolans arbetsfält gifvit lagligt erkännande åt dessa ur folklifvets intressen 
och sträfvanden uppväxande fria bildningar, som icke vilja inrangera sig bland motsva
rande statsinstitutioner. Både på kyrkligt och pedagogiskt område har man brutit med 
den ordningen, som icke är tillfredsställd förrän allt och alla äro underordnade un
der en enda fastställd princip, en kyrkoprincip och en skolprincip. Man har låtit lag
stiftningen rörande både kyrka och skola så vidt möjligt sluta sig tätt intill lifvets rörel
ser och behof, sådana de framträda i folket själft, och icke tvärtom sökt tvinga lifsrö-
relserna att infoga sig med eller mot sin vilja i en af stats- och kyrkostyrelsen fastställd 
mönsterordning. Och så har man lärt sig att älska principer, ej i ental, utan i flertal: 
»logiskt vore måhända att intvinga allt under en enda, princip, men lifvet är snarare 
dialektiskt, opererar gärna med flera principer, t. o. m. ofta hvarandra motsatta: frihet 
och lag, rörelse och ordning, plikt och lust, och det är intet i vägen för att motsatser 
kunna förenas och gå i spann tillsammans, det är blott motsägelser, som utesluta hvarandra»1). 
Och så har man i Danmark både i skola och kyrka gifvit laglig plats ej blott för regeln 
utan äfven för undantaget, såväl den fria skolan som statens fast ordnade skolväsen, 
såväl de fria församlingarna som de fasta sockenförsamlingarna. Och därmed har man

’) Pastor K. Poulsen i Dansk Kirketidende 1896 N:o 13 s. 195 i en polemik om valförsamlingarna.
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räddat både friheten och ordningen och bevarat sambandet i folket mellan fria rörelser 
och fastställd ordning.

Friskolan har enligt sakens natur alltid stått i nära samverkan med hemmen. Den 
har varit och är en hemmets skola. I denna skola råder i ovanlig grad ett hemmens 
och skolans samarbete för barnens fostran. Skolan tillhör i allmänhet hemmen, och läraren 
står i personlig förbindelse med hemmen. Förhållandet mellan lärare och barn blir ock 
därigenom mer personligt än det kan bli i en offentlig skola. I friskolans tidigare skede 
var det t. o. m. väl mycket »hjemligt» och förtroligt; en hjärtlig ton och förtrolig
het skulle råda såsom i en familjekrets, barnen skulle t. ex säga du till läraren, och föräld
rarna kommo ofta till skolan, satte sig bland barnen, deltogo i sången och lyssnade till 
undervisningen. Nu förekommer detta mindre än förr, men föräldrarna följa dock bar
nens skollif med ett intresse och ett deltagande, som öfvergår hvad som i regeln äger rum 
i den allmänna skolan. Genom detta förhållande mellan skola och föräldrar har frisko
lan starkt bidragit att väcka ooh vidmakthålla ett uppfostrareintresse bland folket, sär- 
skildt bland allmogen. Vittnesbörd därom lämna de stora friskolemöten. som hållas i 
Odense första fastlagsmåndagen hvarje år sedan mer än 35 år tillbaka. Dessa möten 
äro årligen besökta af omkring 3,000 personer. Liknande möten, ehuru ej med så stor 
tillslutning, hållas årligen i Kerteminde och Svendborg på Fyen samt flerestädes på 
Själland och Jylland. Föredrag hållas vid dessa tillfällen af folkhögskolemän, seminarie- 
lärare, friskolelärare och grundtvigska präster i pedagogiska och allmänna ämnen.

I det föregående har nämnts, att friskolan i sitt namn blott delvis angifver sin be
tydelse och uppgift. Namnet säger nämligen icke, af hvad art den frihet är, som fri
skolan representerar. Det framgår emellertid af hvad som sagts om friskolans uppkomst, 
arbete och organisation, att denna frihet icke är godtycklig och hållningslös eller en 
abstrakt, doktrinär och rotlös frihet. Det är tvärtom en frihet, som organiskt är rotad 
i det folklif, som är buret och genomträngdt af den kyrkliga och nationella lifsupp- 
lysning, som utgått från Grundtvig. Denna skola är sammanvuxen med den grundtvigska 
lifsrörelsen i det danska folket. Den är på bamaskolans område hvad de fria val
församlingarna äro på kyrkans område. De fria församlingarna och de fria skolorna 
höra tillsammans och växa upp ur samma bördiga mark: det af Grundtvigs lifsupp- 
lysning genomsyrade folklifvet. Vänner till friskolan hafva tillämpat äfven på henne, hvad 
den norske universitetsläraren och prästen Gustav Jensen någonstädes lär hafva yttrat 
om valförsamlingens betydelse: hon är på en gång ett minnesmärke och en profetia, 
ett minnesmärke från en tid af kraftiga lifsrörelser, då människorna uppoffrade mycket 
för det, de älskade, och en profeta om en tid, då den skall visa sig som en klippa i 
folklifvet, på hvilken en kristlig barnaundervisning kan byggas.

* * *

Friskolerörelsen har hittills haft nära samband med den grundtvigska rörelsen. 
Men den princip, hvarpå friskolan är byggd, nämligen att ansvaret för barnens skolupp- 
fostran ligger hos föräldrarna och att skolan därför skall arbeta i förbindelse med hem- 
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men och i den anda, som besjälar hemmen, kunde tänkas tillämpad äfven af andra än 
grnndtvigianerna. Skulle statens skolväsen utveckla sig i en riktning, som icke 
längre gåfve någon trygghet för en enhetlig och kristlig barnaundervisning, skulle nog 
friskoleväsendet komma till användning äfven bland andra kristendomsriktningar, och fram
förallt skulle grnndtvigianerna själfva upprätta friskolor i långt större omfattning än hit
tills. Så länge en stor del af folkskolans lärare, åtminstone på landet, äga så nära för
bindelse med den grundtvigska rörelsen, som nu är fallet, dels på grund af intryck från 
seminarietiden och dels genom årligen å någon af de större folkhögskolorna anordnade 
sommarkurser för folkskollärare, sända de flesta äfven bland grnndtvigianerna sina barn 
till folkskolan. Under sådana förhållanden kan friskolan endast bestå såsom undantag ej 
som regel. I detta afseende har den samma ställning som valförsamlingarna, hvilka 
också ännu representera undantaget, ej regeln. Men åtskilliga tecken tyda på, att den 
tid kan komma, då dessa af folket själft skapade och uppehållna kyrko- och skolbild
ningar skola vara redo att fylla en större och mer omfattande uppgift i folkets lif än 
nu. Kristendomens fiender arbeta i alla kulturländer på att spränga sambandet mellan 
statssamhället och kristendomen: skolan skall skiljas från förbindelsen med kyrkan och 
staten skall upphöra att på något sätt stödja kyrkans verksamhet bland folket. Samhälls- 
litvet skall helt och hållet sekulariseras. Och ju mer det moderna fritänkeriet tränger 
fram till inflytande vid universiteten, i litteraturen och i parlamenten, och ju mer det 
behärskar industriens arbetaremassor i städerna, desto förr skall det veta att genomföra 
sina planer att skilja staten från kyrkan och beröfva kristendomen och dess representanter 
allt inflytande öfver barnens och ungdomens skolundervisning. Det ligger därför i fri- 
tänkeriets intresse att centralisera allt skolväsen i statens starka hand, tvinga det allt
sammans in i ett enhetligt system under riksdagens makt och slutligen göra skolan »kon
fessionslos», d. v. s kristendomsfientlig Men om folket själft, framför allt landtbefolk- 
ningen, men äfven en god del af städernas befolkning, ej skulle hafva lust att låta sina 
barn flytta in i denna fritänkeriets storartade statsskolebyggnad ? Om det skulle vara 
sinnadt och rustadt att taga saken i sina egna händer? I ett land som Sverige, där 
nästan allt skolväsen, högre och lägre, har karaktär af statsinstitution (t. o. ro. folkhög
skolorna!) står folket tämligen oförberedt att en gång möta trycket af denna centralise
rade, »koufessionslösa» statstvångsskola. Annorlunda är förhållandet i Danmark. I 
detta land har man redan genom användning i alla folkklasser af det fria skolväsendet 
vunnit häfd för den grundsatsen, att barnauppfostran är en uppgift för föräldrar och 
hem, ej blott för staten, och när den socialdemokratiska, allt från grunden enhetliga 
och från kristendom så fullständigt som möjligt kemiskt renade statstvångsskolan en gång 
kommer, stå de fria skolorna redo att mottaga barnen från de tusentals hem, hvilka icke 
vilja foga sig i att deras barn skola kastas i armarna på denne Skol-Molock, som staten 
uppställt till allmän dyrkan.

Man är i Danmark ingalunda främmande för den tanken, att en sådan framtids- 
uppgift kan vara det fria skolväsendet beskärd. I min här ofvan gifna framställning hafva 
endast de grundvigska fria barnskolorna afsetts. Men friskoletanken har i Danmark vunnit
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.xäng både uppåt och nedåt. Äfven en stor del af den högre undervisningen sker genom 
fria skolor. Så är fallet med många realskolor, alla högre flickskolor, ja, äfven några 
latinskolor. Det är sant, att en del af dessa högre privata läroverk blott äro affärsföre
tag, men det gäller ingalunda öfverallt, hvarken i Köpenhamn eller andra städer. Flera 
af dessa högre skolor äro tvärtom grundlagda på en bestämd pedagogisk princip, några 
äfven af religiösa grunder. Många torde det emellertid ej vara, som ledts af grundtvig- 
ska uppfostringsgrundsatser; att några finnas, där dessa äga inflytande, därpå äro Ordrups 
ofvannämnda och Viborgs nedannämnda läroverk exempel. Men att friskoleprincipen trängt 
ned i folket särskildt bland allmogen landet rundt och där vunnit så djup och omfattande 
anslutning, det är Grundtvigs och hans lärjungars förtjänst. Denna folkets anslutning 
till det fria skolväsendet är i själfva verket långt fullständigare än hvad statistiken rö
rande de grundtvigska friskolornas ringa antal i förhållande till folkskolorna utvisar, i 
det att folkskolorna i Danmark den 1 jan. 1903 utgjorde ca 2,750 skolor med ca 325,000 
barn, under det friskolorna voro något öfver 200 med ca 7,000 barnx). Det fria skol
väsendet, sådant det framsprungit ur Grundtvigs folkuppfostringstankar, har nämligen — 
förutom i friskolan — vunnit en storartad tillslutning i det danska folket i folkhögskolan och 
äfven i landtbruksskolorna, som också alla äro fria företag2). Och att ej grundtvigianerna 
i större omfattning än hittills skett realiserat den fria barnaskolan, som dock representerar 
den pedagogiska princip, som de alla hylla, nämligen skolans verksamhet i samförstånd 
och samarbete med hemmen och i deras anda samt en lefvande undervisningsmetod, torde 
hufvudsakligen bero på det förhållandet, att folkskolorna på landet tack vare lärarnes 
intressen i regeln sträfva att arbeta efter just dessa grundsatser. Så länge alltså föräld
rarna kunna hoppas att i folkskolan få sina barn fostrade i samma kyrkliga och folkliga 
riktning, som de själfva önska, och behofvet af en friskola därför ej är så kännbart, 
underkasta de sig ej gärna den stora ekonomiska uppoffringen, som en friskolas grun
dande innebär. Men kommer den dag, då statens skola visar en annan fysiognomi, då 
torde det komma att visa sig, att det af Grundtvigs tankar genomträngda folket med 
den vakna känslan för barnens behof af en undervisning, byggd på gammalkyrklig tro 
och fosterländsk grundval, ej låter sig nöja med hvad staten bjuder, då det äger en 
skolform efter sitt sinne i friskolan. Om den tiden är friskolan en profetia.

Behofvet af att stärka det fria skolväsendet synes emellertid för närvarande hos 
vännerna af en lefvande och på kristen tro byggd undervisning göra sig mäst gällande 
med afseende å de högre skolorna. Därom bär en artikel i tidskriften Vor Ungdom 
för innevarande år ett talande vittnesbörd. Öfverskriften är »Fri Skole kontra Stats
skole» och författaren är Axel Plenge, rektor för en stor och ansedd privatskola i Vi
borg och känd som en nobel och utpräglad personlighet och en man af framstående 
förmåga. Jag kan ej underlåta att anföra några af hans synpunkter och yrkanden. Han 
utgår från den dualism, som alltmer blir rådande i de nuvarande statsläroverken. Un
der veckans flesta timmar få lärjungarna inöfva en tankegång, enligt hvilken allt i na
tur och historia sker blott efter naturliga orsaker. Här behärskas undervisningen alltmer

') Hojskolebladet 1904 u:o 1.
2) Jfr. Vor Ungdom 1904 lista häftet s. 45.
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af den naturalistiska betraktelsen: naturen är sig själf nog, och ett religiöstX^ 
betraktas i bästa fall såsom en illusion. Under några få religionslektioner låftx 
emellan statsskolan framställa för samma elever alla tilldragelser i naturens och nK 
riens värld såsom beroende på hvarje punkt af en gudomlig viljas direkta ingripandet 
Denna dualism framträder för eleverna personligt lefvandegjord i den heterogena 
lärarepersonalen, hvars enskilda medlemmar draga enhvar åt sitt håll, så att eleverna 
ej undgå att få intryck af att oförenliga lifsriktningar på ett utvärtes och mekaniskt 
sätt äro sammanknutna i statsskolans arbete. Det är i sin ordning, att siaten är 
neutral och utan att taga parti vare sig för teologisk ortodoxi eller religionslos naturalism 
låter det komma fram, som har allmän betydelse och med rimlig anslutning i befolkningen 
arbetar sig fram. Men att staten tar ansvaret för, att representanter för de ståndpunkter, 
som representeras af Georg Brandes och Wilh. Beck, anställas vid samma skola och där 
kämpa om samma barnasjälar, det är icke blott meningslöst, det är en förbrytelse. Men 
den riktning, som genomfört den nyss antagna lagen för det högre skolväsendet och som 
för närvarande för det stora ordet med afseende å statsskolans framtida ordning, vill 
just hafva saken sålunda ordnad. Ä.f opportunistiska grunder — af hänsyn till alliansen 
med den kyrkliga landtmannavänstern — har man ännu förtegat det innersta syftet: att 
få skolan religionslos. Och detta har gjort, att många, som ej vilja gynna skolans ut
veckling till religionslöshet, likväl gått med på denna lag, som utvidgat statsskoleväsen- 
dets område och makt och i än högre grad än förr gör religionsundervisningen dualistisk. 
Utan att beröra den brännande frågan om statskolornas förhållande till religionsundervis
ningen har den naturalistiska riktningen fått statens hjälp till att på alla områden »mo
dernisera« undervisningen. När blott en religionslos tankegång får mer och mer plats, i 
alla de andra läroämnena, särskildt naturvetenskaperna, historien och samhällsläran. så 
är man öfvertygad om att detta skall nog »oskadliggöra» religionsundervisningen. 
När denna sålunda å alla sidor undergräfts och löpgrafvarna förts djupt och tätt intill 
forskansningen, då är det tid till angrepp och utrotning.

Man har, säger Plenge, genom den nya lagen under det välklingade namnet af 
»enhetsskola» och under sken af demokratisk tankegång tagit det första steget fram 
emot den socialistiska statstvångsskolan. Det »demokratiska» skall ligga däri, att alla 
barn småningom skola tvingas att gå i samma offentliga »folkskola», som nedifrån 
och uppåt från de lägsta till de högsta skolorna bildar ett väl sammanfogadt system. 
Och så har man gjort början till att förvandla den förut konservativa »svarta» skolan 
till en radikal röd skola, som genom statens hjälp och och med statens auktoritet 
skall verka som agitator för gudlös kultur. Och nästa steg blir att denna enhetliga 
»folkskola» göras religionslos och undandrages prästerskapets tillsyn till förmän för 
det »konfessionslösa». Denna skolans förvandling till en röd, irreligiös skola skall 
gradvis äga rum, företrädesvis som följd af den allt starkare betoningen af de natura
listiska förutsättningar och den naturalistiska tankegång, som är rådande hos så många 
nutida vetenskapsmän och som de betrakta som skolans mål att inplanta i barnens sin
nen. Den »konfessionslösa» skolan, i hvilken många välmenande se räddningen från 
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undervisningens dualism mellan fritänkeri och kristendom, är nämligen en illusion. I 
alla ämnen, som ha med lifvet och dess sammanhang att göra, tager alltid lärarens fram
ställning färg af hans personliga lifsåskådning. Men en skola, som blott uppfostrar till 
kritik och ironi och däri finner ej blott ett nödvändigt salt, utan den egentliga lifs- 
födan, beröfvar barnet den fantasins och känslans uppfostran, hvarifrån dock lifvet utgår. 
Därför skall all barnundervisning börja med tro. Tro och fromhet äro nu ej i hög 
kurs. Men endast fromheten duger till grundval för en sund och rik uppfostran. Den 
naturalistiska riktningen förmenar däremot, att man skall så tidigt som möjligt göra bar
net till en kritisk, dissekerande varelse. Herrar naturalister kunna ej tidigt nog få det 
i gång med »experiment» och kritiska undersökningar. Det är — för att begagna ett 
uttryck af Grundtvig — den dåraktiga pojkvetenskapligbeten, som drömmer om att bar
net själft kan uppbygga sin själfständiga lifsåskådning, i stället för att begynna med 
hemmets lif och hemmets tro och sedermera, allteftersom betingelserna framträda, utvecklas 
till andlig själfständighet.

»Bakom den skolreform, som i Danmark dels redan är genomförd och dels blott 
inledd, står», säger Plenge, -»naturalismens ande, hvars representanter alla påyrka, att 
skolan snarast möjligt skall göras »konfessionslös», dels för att komma bort från den 
nämnda dualismen i undervisningen dels för att statsskolan skall bidraga till att föra fol
kets tankegång bort från religion och kristendom». »I Frankrike har man först utdrifvit 
religionen ur statens skolor och därefter monopoliserat den religionslösa statsskolan. Hos 
oss går man försiktigt den motsatta vägen: först utvidgar man och stöder på allt sätt 
det offentliga skolväsendet för att sedan, när den socialistiska statsskolan är monopoli
serad, göra denna »konfessionslös» d. v. s. konfessionsfientlig.»

För att kunna undkomma dualismen i undervisningen mellan kristendom och na
turalism och på samma gång undgå faran af den uniforma statsskolan, som skenbarligen 
är så demokratisk, men i verkligheten innebär ett monopoliseradt tvång och statsförmyn- 
derskap, yrkar rektor Plenge på friskoleväsendets fullständiga genomförande. »Staten bör 
för att vara opartisk öfverlåta allt skolväsen till det privata initiativet och inskränka sig 
å ena sidan att kontrollera den rent kunskapsmässiga nivån hos skolornas lärarepersonal 
och å andra sidan möjliggöra och försäkra sig om, att alla barn få del i de sålunda 
kontrollerade skolornas undervisning. Utöfver detta har staten som sådan alls intet in
tresse i skolväsendet. Det sistnämnda krafvet kunde enklast och lättast fyllas så, att 
staten betalar skolpengar för hvarje barn i hvilken som helst kontrollerad skola, i 
hvilken föräldrarna önska det anbragt. Detta är i verkligheten på en gång det 
enda demokratiska och det enda, som garanterar skolornas och föräldrarnas andliga 
frihet.» »Det är på tiden, att alla de, som förstå betydelsen af andlig frihet, ar
beta pä att få införd en ordning, hvarigenom staten och det offentliga icke påtvingar 
befolkningen en bestämd påverkan genom en enda skolform, utan föräldrarna fritt 
kunna bestämma, af hvilken anda de vilja hafva sina barn påverkade genom skolan». 
»Först då är den demokratiska ordningen genomförd, som kräfver lika tillgång 
till undervisning för den rikes som den fattiges barn. Först då blir ansvaret för un
dervisningen lagd hos föräldrarna, där det endast och allenast skall läggas, under det 
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att nu alltför många slå sig till ro med, att när staten håller skola, kan man också 
lämna ansvaret åt staten. Sorgligare förhållanden än i Frankrike, där det nu så godt 
som blott får existera en enda, gudlös, religionsfientlig skola, kan knappt tänkas. Sorg
ligt skulle det vara, om en sådan monopoliserad statsskola också hos oss skulle blifva 
det slutliga resultatets».

Detta yrkande af Ax. Plenge är i själfva verket i god öfverensstämmelse med den 
gamla danska vänsterns och dess ledares, den numera aflidne Christian Bergs, skol
politik. Enligt denna skulle de fast anställda skollärarnas lön bestå i bostad, jordlott och 
skolpengar, alltså ingen fast penningelön, utan en viss summa för hvarje barn. Om 
alltså barnen lämnade statsskolan och öfverginge till en fri skola, skulle skolpengarna 
följa med barnen till friskolan. Det är denna Bergs tanke, som Plenge synes åsyfta 
och anser vara det enda sätt, på hvilket staten skall hafva med skolväsendet att göra. 
Men denna den gamla bondevänsterns, den s. k. förenade vänsterns plan till skol
ordning har icke blifvit fullföljd, kanske mest till följd af den senare ingångna alliansen 
i riksdagen mellan denna af Grundtvig påverkade landtmannavänster och den religions- 
fientliga brandesianska vänstern. Och det är denna senare, som i Danmark liksom 
dess tankefränder i andra länder syftar till ett centraliseradt, från de högsta till de 
lägsta skolorna enhetligt, af naturalismen allt mer genomträngdt skolsystem, som slut
ligen skall vara enarådande och småningom undergräfva och tillintetgöra all religiös 
uppfostran.

Emellertid torde det icke blifva så lätt att i Danmark genomföra ett sådant cen
tralsystem, syftande till ett fullständigt statsförmynderskap i skolväsendet med allt af- 
gjordare riktning till skolans naturalisering. När den danska landtmannavänstern vinner 
klar utsikt öfver den riktning hän emot den kristendomsfientliga statstvångsskolan, hvartill 
alliansen med fritänkeriet leder, torde den ingen dag gå med längre. Ty den danska 
landtmannavänstern är dock väsentligen genomsyrad af grundtvigska tankar. Och grundtvi
gianismen representerar en strömning, som nått en utveckling och ett inflytande så stort, 
att den kan sägas vara särmärket för det danska folklifvet. En teolog, som t. ex. prosten 
L. Koch eller professor H. Scharling, hvilka betrakta grundtvigianismen allenast såsom 
teologisk läroriktning, kunna visserligen finna densamma redan död eller på retur1): den 
har i själfva verket aldrig varit en teologi, den har varit och är en lifsriktning. Och 
denna lifsriktning har genomträngt folkets lif till den grad, att man åtminstone på den 
danska landsbygden finner dess salt och kraft öfverallt: i kyrkan, i skolan, i politiken, 
i det sociala lifvet. Och öfverallt representerar den ingalunda något stelnadt, tynande 
eller döende, tvärtom, den är på alla dessa områden uttrycket för en alltjämt fram
ryckande samfundsrörelse och skapar öfverallt samfundslif. Grundtvigianismen har, säger 
helt nyligen en författare, vuxit fram ur ett socialt-pedagogiskt grundlag, såsom anvis
ning till naturlig folkutveckling. Och den är både i kyrkligt, pedagogiskt och .socialt af- 
seende en motståndare till statscentraiisation. Den syftar på alla områden till decentra
lisation. Grundtvigianismen representerar en rörelse, som för hvarje dag klarare och

') L. Kocli, Fra Grundtvigianismens og den Indre Missions Tid och H. Scharling, Halvgrundtvigianismon 
og Bogstavdyrkelsen.
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klarare anmäler sig som aflösare af det gamla statsförmynderskapet. Den har till 
utgångspunkt den själfständiga personligheten och det fria samlifvet.1) Det är typiskt, 
att det just är grundtvigianismen, som framfört och realiserat andelstanken i den 
danska landthushållningen. Denna tanke är på den materiella odlingens fält uttrycket 
för den på alla lifsområden samfundsbildande karaktären hos den grundtvigska lifs- 
riktningen. Denna grundtvigianismens verkan till samfundsbildning var länge fruktbar 
på den religiösa och humana kulturens område, innan den visade sin betydelse för det 
materiella arbetet. Det var den grundtvigska lifsriktningens samfundsbildande kraft, som 
alltifrån år 1825 återuppväckte det kyrkliga församlingslifvet i Danmark. Och i spåren 
af den kyrkliga samfundsrörelsan kom den grundtvigska folkuppfostringsrörelsen. Och 
i spåren af dessa båda gick den sociala lyftningen af den danska landtbefolkningen. 
Och hela denna samlade samfundsrörelse, som genomgår det danska landet, visar inga
lunda någon tendens att försina i sanden: den är alltjämt strömförande. Men intet af 
allt detta har skett genom något statens förmynderskap: här proklamerades från början 
samlifvets frihet och personlighetens själfständighet. Det var och är raka motsatsen till 
statsdespotismens, statscentralisationens valspråk: allt för folket, ingenting genom fol
ket. Här är visserligen allt för folket, men också allt genom folket, nämligen genom ett 
i kyrkans urgamla tro- och församlingslif och i en folklig, d. v. s. historisk-fosterländsk 
bildning befästadt folk. Och i detta folk torde nog öfvertygelsen om ett fritt skolväsen, 
visserligen i ekonomisk förbindelse med staten, så länge detta kan ske utan statens 
tvångsinblandning, men buret af folkets fria samlingsdrift, vara för djupt rotad, för att 
kunna ryckas upp och förvandlas i bifall till ett centraliseradt statstvång.

»Decentralisationen är karaktäristisk för danskt skolväsen och danska samfunds
förhållanden i det hela», säger nyss anförda författare. Och i en fingerad dialog lägger 
han i Grundtvigs mun bl. a. dessa ord:’ »Öfverallt där vi hafva själfständigt lif, hafva 
vi decentralisation. Men likväl ha vi en utväg, som vi i motsats till centralisation 
kunna tillgripa utan att först upplösa lifvet. Denna utväg är organisation. Därför kan 
denna decentralisation förenas med ett välordnadt skolväsen och samfundslif.» »Där 
det är lif, där blir organisation. Där ske af sig själft mänskliga samfundsbildningar, 
som familjelifvet, folklifvet, församlingslifvet, där en hvar fritt kan få vara sig själf 
och dock stå i det innerligaste samfund med andra»2.)

Jag vill sluta med att anföra ett uttalande, som jag hörde i somras vid ett stort 
folkmöte i Gribskov i norra Själland. Talaren var folkhögskoleläraren J. Appel å 
Askov. Han yttrade bl. a. ungefär följande ord: »Kyrkan och skolan skola vara folkets, 
icke statens. När staten styr dessa ting, som hafva andliga uppgifter, blir folket främmande 
för dem. Det blir något för folket otillgängligt, något stelt och hårdt i statsinstitutioner, 
som hafva med andliga ting att beställa. Folket skall myndiggöras både på kyrkans och 
skolans område. Staten skall visserligen ekonomiskt stödja, 'men folket skall i ‘frihet 
styra dessa andliga verk. Vi skola själfständiggöra vårt folklif och allt det, som skall 

1) Jul. Piesner, Den sociale udviklingstanke (i tidskriften Den danske Højskole 1904, 2:dra häftet s. 129).
2) Den danske Højskole 1904, häft. 2 s. 132.
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tjäna folklifvets andliga utveckling. Kulturen skall så långt möjligt vara oberoende af 
staten, så att kulturformerna ej stå och falla med staten. Vi skola fasthålla skillnaden 
mellan stat och folk, ehuru vi lefva i lyckliga tider. Vi skola inrätta oss för den fara, 
som kan komma och hota vår kristna kultur. Denna fara kan komma på tvänne sätt 
från statens sida: genom en främmande stats öfverfall eller genom att kristendomsfien- 
derna taga statsrodret i sina händer. I senare afseendet' hafva vi varnande exempel från 
Frankrike. Samma tendens finns hos oss: statens undervisning tenderar att bli religions
los. Därför skola vi ej lämna folkets andliga resurser åt statsmakten, tvärtom sträfva i 
riktning att frigöra den andliga kulturen från statens välde och lägga den i folkets egna 
händer. Någon har sagt om folkhögskolan: den tid kommer kanske, då staten skall 
lägga sin lugnande hand på den oroliga folkhögskolan. Här är faran. Denna skola — 
och så äfven friskolan — kan ej lefva såsom statsinstitution. Läraren måste stå genom 
sin egen andliga ståndpunkt, ej på grund af ett förhållande till staten. Vi må taga emot 
statens stöd. Men målet är ej, att allt i landet skall ske genom staten, utan att de and
liga verksamheterna skola vara folkets, icke statens».

'S-» ns----- ’



Feriearbeten sommaren 1904.

Till andra klassen.

Modersmålet: Välläsning: Folkskolans läsebok st. 203 (Slaget vid Svolder); 212 (Den 
heliga Birgitta).

Matematik:
1. 4743 + 878 + 37 + 8425 + 586 4- 9678 + 51 + 498 4- 5104.
2. 214 + 262845 + 5673 + 356 + 62038 + 4292 + 463 + 18907 + 193760.
3. 10729 + 45 + 7292 4- 306 4- 7787 + 4044 + 665 + 8119 + 4597 + 860.
4. 53106 + 7469 4- 20987 4- 835 4- 9748 4- 1039 4- 490 + 18325.
5. 4562904 4- 669566 4- 296738 4- 146479 + 2058077 4- 73890 4- 81345.
6. 308 + 44802 + 576 4- 7 + 5389 + 324 4- 99 4- 4050.
7. 3799 + 48 4- 9506 4- 929 4- 6316 4- 8434 4- 35680 4- 357 4- 98 4- 833.
8. 88946 + 3812 + 288 4- 8461 + 9537 + 6325 4- 848 + 4889 4~ 9782.
9. 5 + 79 4- 534 4- 46 4- 84 4- 620 + 35 4- 974 4- 7383 4- 235 + 4.

10. 6546 + 28482 + 9869 4- 3747 4- 38295 + 6328 4- 5984 + 749.
11. 428703 — 328704. 21. 17 x 59059.
12. 8421223 — 6080989. 22. 135 X 40404.
13. 12040052 — 7595608. 23. 750 X 296.
14. 1032836065 — 798268175. 24. 3125 X 35520.
15. 5149009 — 4875262. 25. 12006 X 18537.
16. 13267960 — 7207354. 26. 1728 X 31250.
17. 1217597202 — 967346952. 27. 6750 X 49432.
18. 57086 4- 5869 — 54673. 28. 1792 x 15625.
19. 83047 —75629 — 6752. 29. 20-X 27 x 1850.
20. 249368 — 235150 — 12218. 30. 10 X 675 X 4943
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Feriearbete till andra klassen, utgifven genom C. M Rohloffs bokhandel i Örebro.
Afskrifning af styckena 25: Torparsonen 1, 2, 3, 26: Det tacksamma lejonet, 27:

31. 9259200:75. 36. 27267840 : 3456.
32. 649636 : 806. 37. 15885860 : 77492.
33. 622521:789. 38. 3605825 : 144233.
34. 147914790:435. 39. 3341418 : 5780.
35. 80460900 : 8970. 40. 17525640 : 5834.

Välskrifning: En särskildt för detta ändamål utarbetad välskrifningsbok, kallad

Skeppsgossen i Läsebok för folkskolan.
(Skrifves i välskrifningsbok N:o 1).

Till tredje klassen.

Modersmålet: Utanläsning af st. 94: Fosterjorden, st. 183: Flyttfåglarna och $t. 287: 
Hvi suckar det så tungt uti skogen? i Folkskolans läsebok.

Matematik:
1. 113,37 + 8,12 4- 0,0763 + 72 4- 7/2 + 5,8157 + 0,625.
2. 2,2 4" 0,0067 4- 1,836 4" 14 4- 6,2698 4“ 0,84 4- 0,1.
3. 1916,45 4- 9,64 4- 0,68 4- 0,6922 + 9174,5 + 0,7 4- 8,56.
4. 5,5 8 4"' 13,6 6 6 4“ 0,9 4 4- 176,7 283 4~ 2,46 4“ 0,6 257.
5. 3438,4 4- 2,21734 -j- 11,699 0,67 4- 2,34926 4~ 0,01.
6. 2,538 4- 12 4- 6,7559 4“ 2,6904 4“ 7,63 4" 44,1357.

7. 14,6 93— 6,9 1 6.
8. 7,0278 — 6,947.
9. 5,'222 — 3,9878.

13. 1,8.37,0 3 7.
14. 0,405.134,68.
15. 0,296.0,375.

19. 47,547 5:2,5.
20. 0,8 2446 4:0,90 8.
21. 0,00162:0,0648.
22. 8:0,064.

10. 59,3764 — 4,83 1.
11. 12 — 11,87655.
12. 19,6438 — 3,769 — 15,3478,

16. 3,456.0,1 5625.
17. 200.0,037.1,35.
18. 1000 . 18,75 . Ö,0 l . 1,1 84.

23. 20,0 56 : 0,0 87 2.
24. 0,5 6:23,1.
25. 2,52:(2,i : 2,4) 4 (2,52: 2,1): 2,4.
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26. T 5 “T A 1 (T -|- A- 29. 2 A 4 ii + 41 + 1 A.
27. 1 4n —H ~F“ k —44- 30. 1 f + 1 4 0,3 + n + 2 4.
28. 1 8 + G 4 3 A 4' 1 A -- il- 31. 93147 1 203 1 116 7ö Til “f- H -f- 2 Tü T 1 rVK-

32. Q 1 10
O ST   GT« 35. 22 |4__12.

33. 10 A — 1 u. 36. 0,8 7 5 — -g*
34. 10 — a. 37. TI 7 7

5 <  TT  TO’

38. 1 U- 41. 4.4.44. 1 A.
39. GT ■ 7,0 4. 42. 1. 11 41.4 14
40. 1—

‘ 
|,:
)X

 

hs 43. 0,03 . 1 H. K. 75.

44. 2 A: 5. 48. (1 A : 1 4): 1
45. 1 17.1 1151 6T . i TTK* 49. 1 A : (1 4:1 4).
46. O IT . 9 7 " 3T . ö KT- 50. 11 • (A 4- A 4~ A): (1 A — ii).
47. 5 A : 5,0 5.

Välskrifning: En särskildt för detta ändamål utarbetad rättskrifningsbok, kallad 
Feriearbete till tredje klassen, utgifven genom C. A. Rohloffs bokhandel i Örebro.

Afskrifning af styckena 15; Trägen vinner, 16: Världens dom, 17: Grodt för ondt 
och 18: De två systrarna i Läsebok för folkskolan. (Skrifves i välskrifningsbok N:o 2).

Till fjärde klassen.

Tyska. Öfversättning: Voss-Svedelius, Deutsches Lesebuch I, styckena 4—6, 8—16. 
Utanläsning: Calwagen, Tysk elementar- och läsebok, tredje afd., st. 14, 24 och 25.

Matematik:
1. Huru många kr. förtjänar under 6 veckor en arbetare, som förtjänar 9 kr. 30 öre 

i veckan?
2. Erik köper i en bod kaffe för 2 kr. 50 öre, socker för 4 kr. 5 öre och hvetemjöl 

för 3 kr. 40 öre. Huru mycket skall han därför betala?
3. 5 ris 7 böcker 6 ark skrifpapper skola lika fördelas mellan 9 gossar. Huru myc

ket får hvar och en?
4. 9 arbetare hafva under en dag förtjänt 27 kr. 63 öre. Huru mycket får hvar och 

en efter lika fördelning?
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5. Ett tygstycke är 90 m. långt. Diiraf säljes först 17 m. 9 cm. och sedan 23 m.

7 dm. 1' cm. Huru mycket återstår af stycket?
6. Huru många kronor utgöra 56 tyska mark, då 1 mark är i värde lika med 

88,5 öre?
7. En handlande inköpte 75 famnar björkved efter 16 kr. 25 öre för famn och 36 

famnar barrved efter 13 kr. 40 öre för famn. Huru mycket hade han att 
betala för hela partiet?

8. 5 kg. 2 hg. 75 gr. 4 dg. 3 kg 85 gr. 6 dg. -j- 5 hg. 70 gr. 9 dg. 16 kg.
8 hg. 7 gr. 1 dg. = ?

9. 6,5 X 7 hl. 5 1. 4 dl. = ?
10. Huru många kaggar, rymmande hvar och en 15 1., kunna fyllas ur ett kärl, som 

innehåller 16 hl. 35 1.?
11. Huru stor omkrets har ett rektangelformigt torg, hvars kortsida är 45 1- m. och 

långsida 309 k m.
12. Huru mycket åker kan man plöja på dagen med 7 par dragare. då man beräknar 

4 £ hektar om dagen för hvarje par?
13. Af en väg, som är 16^5 km. lång, skall | lagas. Huru mycket kostar lagningen 

efter 30 öre för 1 meter?
14. En kvarn förmal 6 ] hl. i timmen. Huru lång tid åtgår att där förmala 68 4 L?
15. Af en skeppslast på 56,000 kg. var 4 sjöskadad. Huru många kg. däraf var

sjöskadad?
16. Huru mycket hafre åtgår om året för 16 hästar, om hvar häst under 1 år förtär 

8 4 hl.?
17. Ett bantåg går 20 km. på 13 i minut. Huru lång väg går det i minuten?
18. Hvilket tal skall adderas till 65 f, för att summan må bli 75 ■}?
19. Hvarmed skall 8 4 multipliceras för att prudukten må bli 28 g ?
20. Hvilket tal fås, om man multiplicerar 5 f med 4 |?
21. Af 23 g- 1. mjölk erhålles 0,9 4 kg. smör. Huru mycket smör erhålles då af 115

1. mjölk?
22. Ett kar, som är 0,9 m. högt, rymmer 5,4 hl. Huru mycket skulle det rymma, 

om det vore 1,3 m. högt?
23. Till en rock åtgår 4 m. 5 dm. tyg, som är 7 dm. bredt. Huru mycket skulle 

ha åtgått om det varit 9 dm. bredt?
24. Om 4 dussin apelsiner kosta 3 kr. 84 öre, huru mycket kosta då 19 apelsiner?
25. Om en arbetare på 5 | dagar förtjänar 38 kr. 50 öre. Huru mycket förtjänar han 

då på 2 I dagar?
26. En skeppsbesättning af 8 man förtär under 7 dagar 56 kg. kött. Huru mycket 

kött erfordras då för 13 man under 18 dagar?
27. Af 5 kg. garn har erhållits en 15 m. lång och 4 m. bred väf. Huru bred lika 

tät väf 16 m. lång, kan då erhållas af 8 kg. garn?
28, Järn vägsfrakten utgör 12 kr. för 780 kg. som fraktas 16 mil. Hvad blir frakten 

för 520 kg. som fraktas 25 mil?
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29. I en fästning finnes proviant för 2,000 man under 8 månader, dä dagportionen är 
770 gr. för livar man. Om nu 400 man aftåga och dagportionen minskas med 
70 gr. för hvar man, huru länge bör förrådet räcka för de kvarvarande?

30. Huru mycket järn fås af 575 ton malm, som håller 62 proc, järn?
31. Om 735 1. luft innehålla 147 1. syre. Huru många procent syre innehåller luft?
32. En stad med 24,250 invånare tillväxer under ett år med 970 personer. Huru

många procent utgör tillökningen?
33. En handlande inköpte ett parti varor för 2,735 kr. hvilket han sålde med 14 

procents vinst. Huru stor var . vinsten och huru stort försäljningspriset?
34. En person, som inköpt varor för 3,875 kr., nödgades sälja dem med 5 4 procents 

förlust. Huru mycket förlorade han och huru mycket fick han för varorna?
35. Om man köper en vara för 275 kr. 50 öre och säljer den för 303 kr. 5 öre, 

huru många procent förtjänar man?
36. Ett parti socker inköptes för 575 kr. och måste säljas för 523 kr. 25 öre. Huru 

många procent förloras?
37. Hvad är årsräntan på 3,785 kr. efter 5 proc.
38. Hvad är räntan på 5,814 kr. under 5 månader efter 4 j proc.
39. Huru stor blir räntan på 950 kr. efter 3,6 procent från den 7 febr, till den 

9 maj?
40. Till hvilket belopp stiger 3,000 kr. med ränta efter 3,6 procent under 3 månader 

6 dagar.
41. Hvilket kapital ger 20 kr. 25 öre i ränta under 3 månader efter 3 i procent?
42. Huru stort kapital måste man äga för att efter 4 procent hafva 25 kronors ränta 

i månaden?
43. Huru lång tid åtgår för att 5,750 kr. utlånade mot 6 procent må ge 115 kr. i 

ränta?
44. Huru lång tid måste 5,000 kr. vara utlånade mot 4 4 procent för att räntan må

utgöra af kapitalet?
45. Huru stor är procenten, om räntan på 756 kr. under 3 4 månader utgör 12 kr. 

5 öre?
46. Räntan på 731 kr. 25 öre från den 13 januari till den 17 mars samma år upp

går till 4 kr. 55 öre. Efter hvilken procent är räntan beräknad?
47. Ett kapital af 1,200 kr. har från den 25 febr, till den 10 juni samma år genom 

ränta växt till 1,214 kr. Efter hvilken procent är räntan beräknad?
48. — (1 A — Ä) = ?
49. (1 Is — 25 — va) • (1 ig — i) = ?
50. 1 . (2 + 3 A — 4 A) : (2 — A = ?
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Till femte klassen.

Tyska: Öf versättning: Voss-Svedelius, Deutsches Lesebuch I, st. 66—80. Utan- 
läsning: Voss-Svedelius, Deutsches Lesebuch I, st. 44.

Geografi: Sverige, Norge och Danmark.

Insamling af 50 allmänna växter.

Till sjette klassens nedre afdelning.

Tyska: Öfversättning: Volkmann-Leander, Träumereien an französischen Kaminen 
styckena 4—13.

Geografi: W. Ekedahl, Lärobok i allmän geografi, I.

Insamling af 50 allmänna växter.

Till sjette klassens öfre afdelning.

Modersmålet: Hernlund och Steffen, Ferieläsning i modersmålet, I.

Tyska: Vergnügen auf dem Lande von, E. von Wildenbruch, 80 sidor.

Geografi: Hagman, Allmän fysisk geografi, sid. 117—134; 148—152; 164-|—167 
171—177; 182—225 (80 sidor).

Insamling af 50 växter.

Till sjunde klassens nedre afdelning.

Latinlinjen.

Modersmålet: Hernlund och Steffen, Ferieläsning i modersmålet II.
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Latin: De gestis Alexandri magni, från tredje bokens 9:de kapitel till och med 
fjärde bokens 6:te kapitel.

Franska: Duruy, Biographies d’hommes célebres, del II, sid. 1—60.

Reallinjen.

Modersmålet: Samma arbete som latinlinjen.

Engelska: Burnett, Little Lord Fauntleroy, 100 sidor.

Franska: Duruy, Biographies, del II, sid. 1—60.

Till sjunde klassens ofre afdeining-.

Latinlinjen.

Latin. Livius, andra boken, kap. 1—40.

Historia. Repetition af gamla tidens historia.

Geogra.fi. Repetition af Europas geografi.

Grekiska. Iliadens l:sta bok.

Matematik (för linjen B).

1. En landtbrukare säljer ett parti hvete för 384 kronor och för samma summa ett 
16 hl. större parti korn efter ett pris pr hl. som med 4 kr. understiger hvetets. 
Sök antalet hl. af hvartdera slaget samt prisen.

2. Att dela 190 kr. mellan 3 personer, så att delarna bli kontinuerligt proportionella 
och den största 50 kr. större än den minsta.

3. Från två städer, hvilkas afstånd är 260 km., utgå samtidigt två vagnar mot hvar
andra och träffas efter 10 1/2 timmar. Den ena behöfver '/8 timme mer på 10 
km. än den andra. På huru lång tid går hvardera 10 km?

4. Skrif upp den ekvation, hvars rötter äro summan af och skillnaden mellan rötterna 
till ekvationen: x2 — 7 x + 12 = 0.

5. Dela talet 272 i två sådana delar, att positiva kvadratroten är den enas positiva 
kvadratrot är = den andras positiva kvadratrot.

Geogra.fi
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Örebro läroverk.
På huru många sätt kan en skuld på 150 kr. betalas med 20-kronor, 10-kronor 

och 1-kronor, om 1-kronorna skola vara så många som 20-kronorna och dubbla 
antalet 10-kronor tillhopa?

Lös systemet: — x-\- y
1 xz   1 y%   1
5’ x + % 6’ y + % 7

En tjänare får 37 kr. för att köpa kaffe å 3 kr. pr kg., te a 5 kr. pr kg. och 
socker å’ 80 öre pr kg. Huru många (hela) kilogram, dock ej öfver 20, kan 
han köpa af hvartdera slaget?

Att finna tre kontinuerligt proportionella tal, när deras produkt är 216 och 
man af deras kuber 1971.

sum-

I en rätvinklig triangel är höjden på hypotennsen h och hypotenusen 2,5 gånger 
så stor. Sök förhållandet mellan hvarje deltriangel och hela triangeln.

Att finna summan af höjdernas reciproka värden i en triangel, hvars sidor äro 5, 
6 och 7 cm. respektive. Sök äfven den inskrifna cirkelns radie.

Sök sidan i en liksidig triangel, som är lika stor som en cirkel, hvars diameter
är 9,7 dm.

En cirkels radie är 10 cm; att finna ytan af ett segment, hvars båge är 72$.

Lös ekvationerna:

b) ^-lo^ + ^ + ^ogK+l

Huru stor är logaritmen för 829 i det system, hvars bas är n.?
En aritmetisk progression har 4 termer. Deras summa är 16 och summan af deras 

reciproka värden är t^. Sök termerna.
En geometrisk progressions första term är 0,1 och summan af de fyra första ut

gör 1 mer än rationen. Skrif upp progressionen.
Om ett lån på 800 kr. efter 3 år betalas med 952 kr. 81 öre; huru många procents 

ränta på ränta beräknas?
En skuld, på 8,450 kr. skall på 18 år amorteras genom att årligen inbetala en 

viss under alla åren lika stor summa (annuitet). Huru stor skall denna vara, 
då ränta på ränta beräknas efter 4 i proc, och första afbetalningen sker 
efter 1 år?

Huru länge kan man åtnjuta en årsränta om 900 kr. genom att insätta ett kapital 
af 10,000 kr. mot 3 proc, ränta på ränta?

För båda linjerna insamling af 50 växter.

Reallinjen.

Engelska: Conan Doyle, The Exploits of Brigadier Gerard, 100 sidor.
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Franska: Erckmann-Chatriand, L’ami Fritz, 60 sidor.

Geografi: Repetition af Europas geografi.

Matematik:

Om en udda dignitet af 2 ökas med 1, sä uppkommer ett tal, som är jämnt delbart
med 3.

1.

2.

3.

4.

5.

Bevisa, att

1.2 T 2.3 T 3.4 T ' n (n 4- 1)
n

n + 1
(Bevis frän n till n 4- 1)- 

Lös ekvationen
J/26 a;10?*— ]7 26 - æ'»gæ — | .r6.

Lös ekvationen
F = i.

Lös ekvationssystemet
F -j- 8 x~'J — 6 = 0

‘ F = 2

6. Bevisa^ att om
& 4- y 4- %)2 = 3 (xy 4- x% 4- yx\

och talen x, y, % skola vara reella, så måste alla tre vara lika stora.
7. En liksidig triangel roterar ett hvarf kring sin sida. Huru stor volym får den 

alstrade rotationskroppen ?
8. En reguljär åttahörnings sida är 15,6 cm- Huru länga äro afstånden frän ett af

dess hörn till sidorna eller deras förlängningar?
9. I en likbent triangel är summan af höjden och basen = summan af sidorna. Be

räkna vinklarne!
10. Huru stor är summan af alla tvåsiffriga tal, som, när de divideras med 3, gifva 1 

till rest?
11. För hvilka spetsiga vinklar x är

sin 5x 4" sin 3x = cos 2x — cos 6x ?
12. Sidorna af en i en cirkel inskrifven fyrhörning äro i ordning proportionella mot 

2, 3, 4, 5. Beräkna fyrhörningens vinklar!
13. I en reguljär trekantig pyramid äro alla toppvinklarne räta. Hvilken vinkel bildar 

höjden med kanterna? Huru lutar den mot sidoytorna?
14. Genom tre mot hvarandra vinkelräta diametralplan delas en sfär i åtta s. k. ok

tanter. I en af dem är en sfär inskrifven. Beräkna förhållandet mellan oktan
tens och den sistnämnda sfärens volymer!
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15. Huru stor är ytan af den zon, som ligger mellan 40:de och 50:de breddgraden, 

då jorden betraktas som ett klot med 6367 km:s radie?
16. I en likbent triangel inskrifves en cirkel och genom dess medelpunkt drages en 

rät linje parallell med basen. I den likbenta triangel, som har den sist dragna 
linjen till bas, inskrifves åter en cirkel, och genom dess medelpunkt drages en 
rät linje parallell med basen, o. s. v. i oändlighet. Om summan af alla dessa 
oändligt många cirkelperiferier är lika med periferien af den kring den ursprung
liga triangeln omskrifva cirkeln, så frågas, huru stora den sistnämda triangelns 
vinklar äro.

17. Ett lån K skall amorteras på 15 år på sådant sätt, att vid livart 5:te års slut 4 K 
erlägges och dessutom vid slutet af hvarje bland de 15 åren en viss summa. 
Sök denna! (r = 0,0 4 5).

18. Två kapital, det ena fyra gånger så stort som det andra, förräntas med ränta på 
ränta efter olika räntefot, hvilken för det förra kapitalet är 2 proc, lägre än 
för det senare. Etter 73 år ha båda kapitalen nått samma storlek.. Efter 
hvilken räntefot har hvartdera förräntats?

19. Angif ekvationerna för de båda räta linjer, som halfvera vinklarna mellan de räta 
linjer, hvilka representeras af ekvationen

rr- — y1 -|- 2x 1 = 0.
20. ABC är en gifven triangel. Bevisa trigonometriskt, att, om från A en linje drages, 

som skär BC, och normaler från B och C fällas mot denna linje, dessa nor
malers produkt är störst, när den dragna linjen delar /\ A midt itu.

KLAS MELANDER.

Örebro, Bohlinska Boktryckeriet, 1903.



Redogörelse
för

Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro

läsåret 1903—1904.

A. Undervisningen.

1. Läsåret 1903—1904 började lördagen den 29 augusti. Sedan denna dag och 
de två följande hvardagarna användts för profiling af inträdes- och flyttningssökande 
(tillsammans 248; 117 inträdes- och 131 flyttningssökande), ägde allmänt upprop rum ons
dagen den 2 september, hvarefter undervisningen vidtog den 3 september och fortgick 
till den 18 december kl. 10 f. m., då ungdomen samlades å högtidssalen till gemensam 
bön och hem förlofvades af rektor.

Vårterminen började lördagen den 16 januari med profiling af inträdes- och flytt
ningssökande (resp. 11 och 9): allmänt upprop förrättades måndagen den 18 januari kl. 
8 f. m., hvarefter undervisningen omedelbart vidtog. Undervisningen innevarande ter
min slutar onsdagen den 1 juni, och läsåret kommer att afslutas med offentlig årsexamen, 
som af H. H. Eforus är utsatt för samtliga klasserna till fredagen den 3 juni, sedan 
öfriga uppvisningar ägt rum dagen förut.

Fridagar under läsåret för hela läroverket hafva varit: under höstterminen den 
26 och 28 september för insättning af innanfönster, den 6 november med anledning af 
ungdomens fosterländska fest; under vårterminen den 28 april vid marknaden. Idrotts- 
lof har gifvits en half dag under höstterminen och tre halfva dagar under vårterminen. 
Den 21 januari, H. M. Konungens 75-årsdag, erhöll hela läroverket gemensam ledighet från 
undervisningen efter kl. 10 f. m. Dagen högtidlighölls dels på morgonen, då vid bönen 
lektor Bergman i närvaro af samtlige lärare erinrade om dagens betydelse, dels på efter
middagen, då skolungdomen vid Engelbrektsstatyn å stora torget med fosterländsk sång 
och ett fyrfaldigt hurra bragte konungen sin hyllning.

Sjunde klassens månadslof hafva nästan uteslutande användts till öfvervakade skrif- 
ningar å läroverkets samlingssal.
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2. Hvarje läsdag har läroverkets ungdom samlats å högtidssalen 7,4 5—8 f. m. 
till gemensam bön med sång och bibelläsning. Vid dessa andaktsöfningar, som ledts af 
läroverkets trenne kristendomslärare och tillika öfvervakats af tre lärare i tur och ord
ning, ha genomgåtts och förklarats Romarebrefvet, kap. 4—5 af Lukas’ evangelium samt 
en del af kyrkoårets täxter.

Efter veckans sista lästimme har gemensam bön merendels förrättats å högtidssalen. 
Gemensam gudstjänst har under detta läsår med hänsyn till lärjungeantalet och samlings
salens i förhållande därtill alltför ringa rymd hållits i stadens kyrka, i allmänhet hvar- 
annan söndag kl. 9—10 före den allmänna högmässogudstjänsten. Församlingens kyrko
herde, tillika läroverkets inspektor, har godhetsfullt anordnat dessa särskilda gudstjänster 
så, att dels hållits skolgudstjänster, då läroverkets ungdom fått plats i kyrkans midt
parti och predikan växelvis hållits af lektor Bergman och adj. Westling, dels ungdoms- 
gudstjänster, då kyrkans midtparti delvis intagits af annan skolungdom och stadens präster
skap predikat. Vid dessa gudstjänster hafva alltid sex lärare varit närvarande. Åt de 
lärjungar, som under läsåret beredts att för första gången begå Herrans heliga nattvard, 
har undervisningen på rektors anmodan lämnats af lektor Bergman (klass. 6: 1 och 6: 2, 
27 lärjungar) och adjunkt Westling (för klasserna under 6: 1, 24 lärjungar). Söndagen 
den 17 april (2:a sönd. e. påsk) mottogo läroverkets samtliga 51 konfirmander altarets 
sakrament. Den föregående lördagen och fredagen bereddes dem ledighet från skolarbe
tet och läxfrihet den följande måndagen.

Den egentliga undervisningstiden har varit:
för klasserna 1—3 kl. 8—10 f. m. och 12—3 e. m., 

» » 4—7 » 8—11 » » 1 — 3 » ; dessutom
» klass. 7: 2, 7: 1, 6: 2, 6: 1 måndagar kl. 3—4 e. m. och 
» » 6: 2, 6: 1 torsdagar kl. 3—4 e. m.

I klass 1, där undervisningstimmarna äro blott 27, har läsningen måndagar, ons
dagar och fredagar afslutats kl. 2 e. m.

De obligatoriska skrifningarna å lärorummet hafva varit förlagda: 
för klass. L. 6: 2 och L. 6: 1 till måndagar kl. 1—4 e. m., 

» klass R. 6: 2 till torsdagar kl. 1—4 e. m., 
och » » R. 6: l » måndagar » 8—11 f. m.
Valfri undervisning i engelska har varit förlagd till onsdagar och lördagar kl. 

3—4 e. m.
Den obligatoriska undervisningen i teckning, äfvensom undervisningen i välskrifning 

har varit förlagd till de egentliga undervisningstimmarna.
Den valfria undervisningen i teckning har meddelats på två afdelningar tisdagar 

och fredagar kl. 5—6 e. m.
Sångöfningarna hafva hållits:

I elementarsång:
l:sta sångafdelningen (klass 1) tisdagar och fredagar kl. 11,30 —12 m.,
2:dra » (klass 2) » » » » 3—3,3 0 e. m.,
3:dje » (klass 3 och 4) fredagar kl. 5—6 e. m.
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I körsång:
lägre, körafdelningen måndagar och onsdagar kl. 3—3,3 0 e. m.,
högre » tisdagar kl. 5—5,4 5 e. m. (sopraner och altar),

» » 5,4 5—6,3 0 e. m. (tenorer och basar),
fredagar » 6—6,4 5 e. m. (hela kören).

Den valfria undervisningen i orgelspelning har meddelats:
tisdagar kl. 6,30—7,30 e. m., fredagar kl. 6,45—7,30 e. m.

Oymnastiköfningarna hafva ägt rum:
för klass 1 måndagar, onsdagar och fredagar kl. 2—3 e. m., 
» » 2 och 3 alla dagar kl. 10—11,3 0 f. m.,
» .» 4 och 5 » » kl. 12,3 0—1 e. m.,
» »6 och 7 » » » 11—11,30 f. m.

Fäktöfningarna hafva hållits:
för l:sta fäktafdelningen tisdagar kl. 3—4 e. m., 

» 2: dra » fredagar » 3—4 » .
Militäröfningarna försiggingo under höstterminen från och med lördagen den 29 

augusti till och med lördagen den 19 september hvarje söckendag 3 timmar med undan
tag af den 31 aug. samt den 1 och 2 september, då öfningarna pågingo 4 timmar dag
ligen. Under denna tid var med stöd af Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse af den 12 aug. 
1902 läsningen i 6:te och 7:de klasserna inskränkt till 3 timmar om dagen, efter ar
betsordningar, som uppgjorts för hvarje vecka i närmaste öfverensstämmelse med det 
förslag till tidsindelning, som finnes angifven i Bil. 2 c af Instruktion för militäröfningar- 
nas bedrifvande, fastställd den 12 augusti 1902. Öfningarna- leddes af underlöjtnanten 
vid Kungl. Lifregementet till fot V. Tham.

Någon inspektion af militäröfningarna har ej ägt rum.



Örebro läroverk.
3. Antalet lärotimmar i veckan för läseämnena under höstterminen 1903.

1 2 3 4 5 6 7

E5 p: ? i m mar

Afdelningar Gemensamma för

och 
linjer.

ide lärjungar 
östterm

inen.

Skilda.

lärjungar från 
afdelningar å 
sam

m
a linje.

lärjungar från 
afdelningar å 
olika linjer.

Sum
m

a.

Anmärkningar.

1 a. 
Ib. 
1 c.
2 a.
2 b.
2 c.
3 a.
3 b.
3 c.

R 4.
|R. 4.
IL. 4.
R. 5.

(R. 5.
IL. 5.
R. 6: i
L. » 
» » 
R. 6:2 
L. » 
» »
R. 7: i 

'L. »
» » 

R. 7: 2 
L. »
» »

B. 
A.

B.
A.

B.
A.

B. 
A.

28
28
29
31
32
33
36
35
36
32
20
13
35
18
17
37
25

6
25
14

3
31

9
4
9

10
1

24
24
24
27
27
27
28
28
28
28

8
9

28
8
9

29
5
7

29
5

(3)4 d)
29

6
8

23
(1)5 g)
(6)2 >)

25
(25) e)

25
(25) e)

24 
(24)f)

18
(18) j)

20
(20) a)

20
(20) bl

6
(6) h)
(6) h)

24
24
24
27
27
27
28
28
28
28
28

9
28
28

9
29
30

7
29
30
4

29
30

8
29
23

9

a) Realister och latinare hafva undervisats ge
mensamt i kristendom 2, i modersmålet 4, i ty
ska 4, i historia 1, i geografi 1, i matematik 5 
samt i naturlära 3 t:r.

b) Realister och latinare hafva undervisats ge
mensamt i kristendom 2, i modersmålet 3, i tyska 
3, i franska 3.i historia 1, i geografi 1, i matema
tik 4, i naturlära 3 t:r.

c) L. 6: i A och B hafva undervisats gemen
samt i kristendom 2, i modersmålet 2, i latin 6, 
i tyska 1, i franska 4, i historia och geografi 3, 
i matematik 3 och i fysik 1 t:e samt haft gemen
samt öfvervakad skrifning 3 t:r.

d) L. 6: i A och L. 6: 2 A hafva undervisats 
gemensamt i grekiska 3 t:r.

e) L. 6; 2 A och B hafva undervisats gemen
samt i kristendom 2, i modersmålet 2, i latin 6, 
i tyska 1, i franska 4, i historia och geografi 3, 
i matematik 3 och i fysik 1 t:e samt haft gemen
samt öfvervakad skrifning'3 t:r.

f) L. 7: i A och B hafva undervisats gemen
samt i kristendom 2, i modersmålet 2. i latin 7, 
i tyska 1, i franska 3, i historia och geografi 3, 
i filosofi 1, i matematik 3 och i fysik 2 t:r.

g) L. 7: 2 B har undervisats gemensamt med 
R. 7: 2 i naturalhistoria 1 t^e.

h) Hela 7: 2 har undervisats gemensamt i kris
tendom 2, i modersmålet 2, i franska 1 och i 
filosofi 1 t:e.

i) L. 7: 2 A och L. 7: i A hafva undervisats 
samtidigt i grekiska 6 t:r.

j) L. 7: 2 A och B hafva undervisats gemen
samt i latin 7, i tyska 1, i franska 2, i historia 
och geografi 3, i matematik 3 och i fysik 2 t;r.

Summa 597 479 92 46 617
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4. Redogörelse för begagnade läro- och läseböcker samt genom
gångna lärokurser i läseämnena inom särskilda klasser.

a) Läro- och läseböcker.
Kristendom:

Svenska bibeln ................................
Svenska psalmboken, utgifven af Anjou
Katekesen ............. . ...........................
Ribbing, Biblisk historia ..................

Klasser.

1—7.
1—7.
1—5.
1—2.

Klasser

Liljeholm-Andersson, Biblisk historia 3.
Ullman, Religionslära .................. 6: 2—7.
Löfgreh, Kyrkohistoria....................... 6—7.
Fabricius, Illustrerad kyrkohistoria 6—7.

Modersmålet samt Norska och Danska.

Sundén, Svensk språklära i sammandr. 1—7. Warburg, Svensk litteraturhistoria ... 6—7.

Folkskolans läsebok ...........................  1—3.
Barnbiblioteket Saga............................ 4.
Ekmark, Svensk läsebok .................. 4.
Törnebladh, Svensk läsebok ............. 4.
Snoilsky, Svenska bilder .................. 4—5.
Hildebrand, Läsebok i svensk litte

ratur .......................................... 6—7.
Melin och Hernlund, Svensk läsebok 6—7.
Bjursten, Läsebok ...........................  6—7.
Sprinchorn, Handbok i svensk vit

terhet .......................................... 6—7.
Bagge, Läsebok i svensk prosa.......  6 — 7.

Meyer, Svenska parnassen........ 6: 2—7: 1.
Noreen och Meyer, Valda stycken af

svenska författare 1526—1732 ... 6—7.
Runeberg, Fänrik Ståls sägner ... 2. 3 0. 5.

» Älgskyttarne ................ 4.
» ■ Julkvällen ....................... 4.

Tegnér, Fritiofs saga :..................... 5.
Vitterhetsarbeten af Dalin, Creutz, 

Bellman, Kellgren, Leopold, A.
M. Lenngren, Atterbom, Geijer, 
Tegnér, Stagnelius, Almqvist, 
Malmström, Runeberg m. fl. ... 6 0. 7.

Nordahl-Rolfsen, Norsk Læsebog, del 
IV ..................................L. 6:2. L. 7:1. Bjørnson, Fortællinger R. 6: 2.

Latin.

Törnebladh-Lindroth, Grammatik 4—6: 2. Törnebladh, Extemporalien 5.
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Klasser.

Törnebladh, Elementarbok ............. 4.
Cornelius, Boethius’ ed., del 2........ 5.
Cresar, De bello Gallico, Hæggstrom-

Boethius’ ed.......................... 6: 1 o. 6: 2.
Ovidii metamorph., Törnebladhs ed. 6: 1.
Lhomond- Holzer, Urbis Romæ viri 

illustres ..................................... 6: 1.

Klasser.
Curtius, Vogels täxtupplaga... 6: 2 o. 7: 1.
Virgilius, Törnebladhs och Lyths ed.

6: 2—7: 2.
Livius, Törnebladhs ed............ 6: 2—-7: 2. 
Horatii oder. Fahlcrantz’ ed............ 7: 2.
Gjør og Johanssen, Opgaver till

• oversættelse fra latin .................. 7: 2.

Grekiska:

Löfstedts Grammatik, utgifven af J. af Sillen, 6: 1—7: 2.

Peterson, Läsebok ........................... 6: 1. Homeros’ Odyssé, Knös’ m. fl. ed. 6: 2—7: 2.
Xenophons Anabasis, Dalsjös, Aulins » Iliad, Dalsjös ed................ 7: 2.

in. fl. ed.................................. 6: 1—7: 2. Petersen-Hude, Græsk Anthologi 7: I, 7: 2.

Tyska:

Cahvagen, Grammatik .................. 1—6: 1.
» Öfversättningsöfningar ... 4 o. 5.

Lofgren, Språklära .................. 6: 2—7: 2.
Hölzels Wandtafeln ........................... 1—5.
Auerbach, Rummet ........................... R. 5.

Jordan, Materialien für den Anschau
ungs-Unterricht. I. Der Frühling....4.

Thalia Schoug, Talöfningar........ L. 5—7.
E. Rod,he, Tyska öfversättningsöf

ningar................................ 6: 1 A, 6: 2 A.

Cahvagen, Elementar- och läsebok 1 — 3.
Voss-Svedelüis, Deutsches Lesebuch 

I—II ........................................... 4—5.
Volkman- R. von Leander, Träumereien 

an französischen Kaminen .... R. 5.
Unterhaltungsbibliotek, Husarenstreiche

R. o. L. 6: 2.
Hauffs Märchen................................ L. 6: 1.
Rod. Benedix. Ein Lustspiel ........ L. 6: 1.
Hauffs Lichtenstein............. R. o. L. 6: 2.
K. Tanera. Erinnerungen eines Or

donnanzoffiziers............. L. o. R. 7: 1.

H. Arnold, Zwei Novellen ... R. o. L. 6: 2
W. Jensen, Aus Lübecks alten Ta

gen..................................... L. o. R. 7: 2
Schiller, Wilhelm Teil........ L. 6: 1 A ocl

L. 6: 2 A
» Dio Jungfrau von Orleans L. 7: 1 A

C. W. Müller, Aus demselben
Holze............................................... 7: 2 A

H. Seidel, Leberecht Hühnchen 7: 1 L. o. R 
Der Monat, Octavausgabe von Über

Land und Meer.................. L. o. R. 7: 2
Höcker, Vom alten Dessauer........ R. 6: 1
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Engelska.
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Klasser.
Mathesius, Språklära R. 4, R. 5, R. 6, R. 7 

samt 6: 2 B—7: 2 B.
Calicagen, Öfversättningsöfningar R. 5, R. 6

och R. 7: 1.
Rodhe, Engelska skriföfningar ... R. 7: 1.

Klasser.
Afaelius, Öfningar till engelsk syn

tax .......................................... R. 7: 2.
Engelska uppgifter för mogenhets

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

Morén, Elementarbok....................... 4.
Brekke, » L. 7: 1 Ao. L. 6: 1 B.
Rodhe, » ... ............ R. 5.
BMnzc//,LittleLordFauntleroyR.6:2o.R. 7: ).
Stevenson. Treasure Island ........ L. 6: 2 B.

» Pavilion on the Links R. 7: 1.

Ouida, Frescoes................................ R. 7: 2.
Chambers's Journal .................. L. 7: 2 B.
Wilde, The Happy Prince R. 6: 1 o. L. 6: 2.
Marryat, Children in the New Forest L. 7: 1.
Afzelius, Engelsk läsning, La h. R. 7: 2.
The Windsor Magazine .................. R. 7.

Irving, The Alhambra L. 7: 1 B och R. 6: 2.

Franska.

Borg, Kortfattad fransk grammatik 5—7: 2.
Philp, Inledande skriföfningar ... R. 6. 
T. Malmberg. Franska skriföfningar L. 6 

och L. 7.

Gullberg-Edström, Öfversättnings- 
öfningar .................. R. 6: 2 o. R. 7: 1.

Franska uppgifter för mogenhets
examen ....................... L. 7: 1 o. 7: 2.

Ling, Fransk läsebok för nybörjare 5. 
Vigny, La canne de jonc............ L. 7: l. 

Hector Malot, Sans famille R. 6: 1, L. 6: 1 
och R. 6: 2.

Bödtker-Höst, Franska läsestycken 7: 2. 
Duruy, Biographies d’hommes cele

bres .................. L. 6: 2, L. 7: 1 o. R. 6: 2.

Daudet, Le petit Chose (Gullbergs 
ed.) ..........................................  R. 6: 2.

George Sand, La mare au diable L. 7: 2 B
o. R. 7: 1.

Sandeau, La Roche aux mouettes L. 6: 1.
Clarelie, Pierille ...........................  L. 6: 2.
Sandeau, Madeleine .................. L. 7: 1 B.

Historia ocli Geografi.

Höjer, Lärobok i Sveriges historia 
för skolans lägre klasser ... 3 — 5.

Odhner, Mindre lärob. i Sveriges hist. 1 —2.
» Större » » 6 och 7.

Schotte-Boethius, Lärobok i gamla

Pallin, Lärobok i allmänna hist. R. 4 o. R. 5.
Pallin-Boethius, Lärobok i medelti

dens hist. L. 6: 1.
» » i nya hist. R. 6: 1,

R. 6: 2, L. 6: 2 och 7.
historien................................ L. 4 och L. 5.
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Klasser.

Nyström, Sveriges statskunskap ... 7: 2.
Carlsson, Skolgeografi, förstakursen 1—R.6:1.

» » andra » R. 6 o. 7.
Estländer, Allmänna historien i berättelser 

R. 4, L. 5, R. 5, L. 6: 1 o. 2, R. 6: 2—7: 2. 
Boethius, Läsebok till gamla historien L. 4.

Klasser.
Rydfors-Hildebrand, Läsebok till all-, 

männa historien....................... L 6: 2.
Ekmark, Läsebok till svenska hist. 1—3.
Bergström-Stridsbergen bok om Sverige 3 a.
Putxger, Historischer Schul-Atlas ... 4—7.
Skolatlaser af Roth, Lüddecke, Debes 

och Sydow- Wagner, ............. 1—7.

Filosofisk propedevtik.

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

Matematik.

Berg, Räknelära för de allmänna läro
verken och flickskolorna ........ 1—4.

*) Petersen, Lärobok i elementerna 
af plana geometrien........ 6: 2—7: 2.

Asperén, Lärobok i geometri ........ 3—5.
Josephson, Plan geometri.................. 6: 1.
Hellgren, Metoder vid plangeometrisk 

problemlösning ........ R. 6 och R. 7.
Tham, Planimetri................................ 6—7.
Lindhagen, Geometriska öfningssatser 6—7.

Lindman, Algebra ........................j.. 4—7.
» Samling af exempel och

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

problem ..................................... L. 6 B.
Phragmén, Plan trigonometri 7: 2 B o. R. 7.
Josephson, Rymdgeometri.................. R. 7.
Collin, Analytisk geometri ............. R. 7.
Gernerth, Femsiffriga logaritmer ... 6—7.
Lindman, » » i.. 6—7.

Naturvetenskap.

Almquist och Lagerstedt, Lärobok i 
naturkunnighet, del. 1 ............. 1 — 7.

Almquist, Lärobok i naturkunnighet, 
del II, III, ................................ 4-5.

Krok och Almquist, Svensk flora... 3 — 5.
Forsell-Skårman, Lärobok i botanik 5.
Almquist, Lärobok i botanik, h. 1 6.

» » » h. 2 o. 3
L. 7: 1 B och R. 7.

Almquist, Lärobok i zoologi 6: 2 och 7. 
Moll, Lärobok i fysik 6: 1,6: 2, R. 7, L. 7: 1. 
Lindeberg, Öfningsuppgifter i fysik R. 6 

och 7.
Almquist och Nordenstam, Kemiska 

försök............................ 5 och R. 6: 1.
Berwald, Lärobok i oorganisk kemi R. 6 

och R. 7.
Holmström, Läran om jorden....... R. 7: 2.

*) Donna lärobok skall efter hand utgä.
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b) Lärokurser.

ii

Klassen 1 a. (Klassföreståndare: Extraläraren laberg.}

Kristendom, 3 t,: Biblisk historia: gamla testamentet. Katekes: första hufvudstycket 
samt första trosartikeln. Bibelläsning i sammanhang med bibliska historien och katekesen. 
Psalmerna 24: 50; 66; 63: 13—15; 66; 94; 124 och 204. Adj. Westling.

Modersmålet, 5 t.: Uppläsning och återgifvande af valda stycken ur läseboken. 
Af språkläran Imfvudsakligen samma delar, som blifvit genomgångna vid undervisningen 
i tyska språket. Satsbildnings- och satslösningsöfningar. Öfningar i rättskrifning. Extralär. 
Isberg.

Tyska, 6 t.: Första afdelningen af elementarboken i förening med muntliga och 
skriftliga tillämpningsöfningar jämte motsvarande delar af den tyska språkläran. För
beredande talöfningar. Extralär. Isberg.

Historia, 2 t.: Sveriges historia till nyare tidens början, v. Adj. Strömberg.
Geografi, 2 t.: Kort öfversikt af världsdelarna och världshafven samt Sverige, Norge, 

Danmark, Finland och Ryssland, v. Adj. Strömberg.
Matematik, 4 t.: De fyra räknesätten i hela tal samt addition och subtraktion i de

cimalbråk med tillämpning på nya sorter. Hufvudräkning. Extralär. Isberg.
Naturlära, 2 t.: Det allmännaste af läran om människokroppens byggnad. Dägg- 

djurstyperna i läroboken. Adj. Elmqvist.

Klassen 1 b. (Klassföreståndare: v. Adjunkten Wilborg.}

Kristendom, 3 t.: = la. Adj. Westling. 
Modersmålet, 5 t.: — 1 a. v. Adj. Wilborg. 
Tyska, 6 t.: = 1 a. v. Adj. Wilborg.
Historia, 2 t: = 1 a. v. Adj. Wilborg.
Geografi, 2 t: = 1 a. Extralär. Isberg.
Matematik, 4 t.: = 1 a. Extralär. Isberg.
Naturlära, 2 t.: = 1 a. Adj. Elmqvist.

Klassen 1 c. (Klassföreståndare: Adjunkten Westling.}

Kristendom, 3 1: — la. Adj. Westling.
Modersmålet, 5 t.: = 1 a. Dessutom läsning af Robinson Crusoe i barnbiblioteket

Sagas upplaga. Adj. Westling.
Tyska, 6 t.: — 1 a. Adj. Westling.
Historia, 2 t.: = 1 a. Extralär. Isberg.
Geografi, 2 t.: = 1 a. Extralär. Isberg.
Matematik, 4 t.: = 1 a. Adj. Stener.
Naturlära, 2 t.: = 1 a. Adj. Elmqvist.
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Klassen 2 a. (Klassföreståndare: Adjunkten Rodhe och v. adjunkten Uddman.)

Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: nya testamentet. Katekes: 2:dra och 3:dje 
artiklarna. Psalmerna 33; 69; 96; 106; 268; 271; 434 och 500: 5 — 7. Bibelläsning i 
sammanhang med bibliska historien och katekesen, v. Adj. Sjöborg.

Modersmålet, 5 t.: Det viktigaste af formläran och allmän satslära, satslösnings- 
och satsbildningsöfningar. Läsning af valda stycken i läseboken samt muntligt återgif- 
vande af smärre berättelser och uppläsning af skaldestycken. Rättskrifnings- och inter- 
punktionsöfningar. Adj. Rodhe och v. adj. Uddman.

Tyska, 7 t.: Andra kursen i elementarboken jämte motsvarande grammatik. Tal- 
öfningar. Adj. Rohde och v. adj. Uddman

Historia, 3 t.: Sveriges historia: från början af nyare tiden till och med Karl XII. 
Adj. Åhlén.

Geografi, 2 t.: Mellaneuropa utom Danmark till och med Apenninska halfen. 
Adj. Åhlén.

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

Naturlära, 2 t.: De viktigaste växttyperna och af ryggradsdjuren däggdjur och 
fåglar. Exkursioner. Adj. Almberger.

Klassen 2 b. (Klassföreståndare: Adjunkten Almberger.)

Kristendom, 3 t.: — 2 a. v. Adj. Sjöborg.
Modersmålet, 5 t.: = 2 a. v. Adj. Wilborg.
Tyska, 7 t.: — 2 a. v. Adj. Wilborg.
Historia, 3 t.: = 2 a. Adj. Rodhe och v. adj. Uddman.
Geografi, 2 t.: = 2 a. Adj. Rodhe och v. adj. Uddman.
Matematik, 5 t.: = 2 a. Adj. Almberger.
Naturlära, 2 t: = 2 a. Adj. Almberger.

Klassen 2 e. (Klassföreståndare: v. Adj. Sjöborg.)

Kristendom, 3 t: = 2 a. v. Adj. Sjöborg.
Modersmålet, 5 t: = 2 a. v. Adj. Sjöborg.
Tyska, 1 t.: — 2 a. v. Adj. Sjöborg.
Historia, 3 t.: — 2 a. v. Adj. Strömberg.
Geografi, 2 t: = 2 a. v. Adj. Strömberg.
Matematik, 5 t: = 2 a. Adj. Rodhe och v. adj.
Naturlära, 2 t.: = 2 a. Adj. Almberger.

Uddman.
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Klassen 3 a. (Klassföreståndare: Adj. Åhlén.)

Kristendom, 3 t.: Bibliska historien fullständigt repeterad. Katekes: 3:dje hufvud- 
stycket och hälften af det 4:de. Psalmerna 3: 7; 21: 1; 45: 8; 53; 55; 77: 1 och 6; 
118: 3; 141: 9—14; 210: 1—4 och 9—11; 213; 285: 6; 394: 1—4; 421: 1 och 5; 
439; 452. Bibelläsning i samband med bibliska historien och katekesen. Lektor 
Bergman.

Modersmålet, 6 t.: Repetition af formläran och allmän satslära. Satsbildnings- och 
satslösningsöfningar. Rättskrifnings- och intorpunktionsöfningar med läsning af reglerna 
för rättskrifning och interpunktion; några mindre uppsatser på lärorummet. Läsning af 
Folkskolans läsebok och Fänrik Ståls sägner jämte muntligt åtcrgifvande af sagor, berät
telser och valda skaldestycken. Adj. Åhlén.

Tyska, 6 t.: Formläran utförligare genomgången och repeterad. Calwagens tyska 
elementar- och läsebok: tredje afdelningen. Skriftlig och muntlig öfvcrsättning till tyska 
samt talöfningar. Adj. Åhlén.

Historia, 3 t.: Sveriges historia: från Karl XII:s död till närvarande tid samt repeti
tion från och med storhetstiden. Adj. Åhlén.

Geografi, 3 t.: Europa från och med Balkanhalfön samt Asien och Afrika. Adj. 
Stener.

Matematik, 5 t.: Läran om bråk och dess tillämpning på sorter afslutad och repe
terad; regula de tri samt enkla uppgifter, tillhörande procent- och ränteräkning; hufvud- 
räkning. Geometrisk åskådningslära och satserna I—III och IX a) efter Asperén. Adj. 
Almberger.

Naturlära, 2 t.: Undersökning af lefvande växter i och för organlärans inhämtande 
och växternas bestämning. Sammanfattning af läran om växtens yttre organ. Kräldjur, 
groddjur och fiskar samt repetition al däggdjur och fåglar. Exkursioner samt insam
ling af 50 växter under föregående sommar. Lekt. Adlerz.

Klassen 3 b. (Klassföreståndare: Adjunkten Larsson.)

Kristendom, 3 t: — 3 a. Lekt. Bergman.
Modersmålet, 6 t.: = 3 a. Adj. Larsson.
Tyska, 6 t.: = 3 a. Adj. Larsson.
Historia, 3 t.: = 3 a. Adj. Larsson.
Geografi, 3 t.: = 3 a. Adj. Larsson.

Adj. Spangenberg.Matematik, 5 t.: 3 a.
Naturlära, = 3 a. Lekt. Adler,

Klassen 3 c. (Klassföreståndare: Adjunkten Stener.)

Kristendom, 3 t.: = 3 a. Adj. Sjöborg.
Modersmålet, 6 t.: — 3 a. Adj. Stener.
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Tyska, 6 t.: — 3 a. Adj. Stener.
Historia, 3 t.: = 3 a. Adj. Åhlén.
Geografi, 3 t.: = 3 a. Adj. Stener.
Matematik, 5 t: = 3 a. Adj. Lindman.
Naturlära, 2 t: = 3 a. Adj. Stener.

Realklassen 4. (Klassföreståndare: Lektor Steffen.]

Kristendom, 2 t.: Lukas Evangelium. Katekes: 4:de och 5:te hufvudstyckena; kate- 
kisation öfver första hufvudstycket. Lekt. Beigman.

Modersmålet. 4 t.: Läsning af Älgskyttarne och Julkvällen med nödiga upplysningar 
ur versläran samt stycken ur Melin och Hernlunds och Törnebladhs läseböcker. Uppläs
ning ur minnet af valda skaldestycken samt fritt återgifvande af upplästa korta berättel
ser. Sats- och interpunktionslära. 15 rättskrifningsprof samt 13 uppsatser. Lekt. Steffen 
(2 t.) och v. Adj. Sjöborg (2 t.)

Tyska, 4 t.: Det viktigaste af syntaxen. Voss-Svedelius, Deutsches Lesebuch I, st. 
1—3, 7, 8, 18—56. Extemporalier nr Calwagens öfversättningsöfningar. Talöfningar. 
Skripta under li. t. 6, v. t. 8. Adj. Vallström.

Engelska, 6 t.: styckena 1—28 samt 34 i Moréns elementarbok jämte motsvarande 
delar af grammatiken. Talöfningar. Adj Helleday.

Historia, 3 t.: Allmän historia, 2 t.: gamla tiden och medeltiden. Svensk historia, 
1 t.: från början till Gustaf II Adolf, v. Adj. Sommar.

Geografi, 1 t.: Amerika och Australien, v. Adj. Sommar.
Matematik, 5 t.: Geometri: af Asperöns lärobok till cirklar med öfningsuppgiftor. 

Aritmetik: procent och ränteräkning fullständigare; bolags- och blandningsräkning samt 
beräkning af medelvärden; Algebra: de fyra räknesätten med hela tal samt bråks för
kortning. Lekt. Olsson.

Naturlära, 3 t.: Det viktigaste af fysiken samt läran om himlakropparna, Under
sökning och bestämning af lefvande växter. De ryggradslösa djuren. Exkursioner med 
insamling af 50 växter under föregående sommar. Adj. Elmqvist.

Latin- och Realklassen 4. (Klassföreståndare: Adjunkten Lindman.)

Kristendom, 2 t: = B 4. Adj. Westling.
Modersmålet, 4 t.: Läsning af Älgskyttarne och Svenska bilder. I öfrigt — R. 4. 

Lekt. Steffen (3 t.). Rättskrifningsprof. Adj. Sundblad (1 t.).
Latin, 7 t.: Törnebladhs elementarbok: styckena 1—31 och 43—62, både de latinska 

och svenska. Det viktigaste af formläran utom §§ 101 —116. Behöfliga delar af syn
taxen muntligt meddelade. Adj. Sundblad,



Örebro läroverk. 15

Tyska, 4 t.: Det viktigaste af syntaxen samt repetition af formläran. Voss-Sve- 
delius, Deutsches Lesebuch I: styckena 8, 20, 21, 23—25, 28—33, 35, 36, 41, 42, 44, 
48, 50, 52—55. Extemporalier ur Calwagens öfversättningsöfningar. Talöfningar. Skripta 
under h. t. 7 och v. t. 8. Adj. Rodhe och v. Adj. Uddman.

Engelska, 6 t.: = R. 4. Adj. Helleday.
Historia, 3 t.: L. Gamla historien, 2 t.: från böljan till Romarne. v. Adj. Ström

berg. Svensk historia, 1 t.: = R. 4. v. Adj. Sommar. R. 3 t. = R. 4. v. Adj. 
Sommar.

Geografi, 1 t.: — R. 4. v Adj. Sommar.
Matematik, 5 t.: R. 4. Adj. Lindman.
Naturlära, 3 t.: = R. 4. Adj. Elmqvist.

Realklassen 5. (Klassföreståndare: v.Adj. Sommar.)

Kristendom, 2 t.: Apostlagärningarna. Katekisation öfver 2:dra, 3:dje, 4:de och 
5:te hufvudstyckena. Adj. Westling.

Modersmålet, 3 t.: Repetition af språkläran. Läsning af Fritiofs saga, Svenska bil
der och Fänrik Ståls sägner med förklaringar. Uppläsning ur minnet af valda skalde
stycken. Dispositionsöfningar. En uppsats hvarannan vecka. Rättskrifningsprof. v. Adj. 
Sommar och Extralärare Isberg.

Tyska, 3- t.: Grammatiken afslutad och repeterad. Voss-Svedelius st. 76—93. 
Volkmann—Leander, Träumereien an französischen Kaminen, sid. 3—16. Extempora
lier. Talöfningar. Ett skriptum hvarannan vecka. Adj. Ahlen.

Engelska, 6 t.: Det viktigaste af syntaxen; formläran repeterad. Engelsk elemen
tarbok af Rodhe, 62 stycken. Skriftliga och muntliga öfningar på lärorummet efter 
Calwagen. Talöfningar. Adj. Helleday.

Franska, 3 t.: I Lings läsebok styckena 1—20 med motsvarande grammatik. 
Skrifning på lärorummet. Skrif- och talöfningar. Adj. Vallström.

Historia, 3 t.: Allmän historia, 2 t.: nyare tiden. Svensk historia, 1 t.: från Gustaf 
II Adolf till närvarande tid. v. Adj. Sommar.

Geografi, 1 t.: Allmän repetition, v. Adj. Sommar.
Matematik, 4 t.: Algebra: läran om bråk afslutad, ekvationer af första graden med 

en obekant jämte lättare problem. Aritmetik: kort repetition af den aritmetiska kursen. 
Geometri: af Asperéns lärobok satserna I—LI med öfningsuppgifter samt repetition. 
Lekt. Olsson.

Naturlära, 3 t.: Öfversikt öfver växtriket, särskildt de sympetala växtfamiljerna, 
med undersökning af lefvande och pressade växter. Någon bestämning af lefvande väx
ter. Exkursioner med insamling af 50 växter. Repetition af djurriket. De vanligaste 
kemiska naturföreteelserna och det allmännaste af läran om jorden. Lekt. Adlerx.
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Latin- och Realklassen 5. (Klassföreståndare: Adjunkten Spangenberg.)

Kristendom, 2 t: = R. 5. Adj. Westling.
Modersmålet 3 t.: — R 5. v. Adj. Sommar.
Latin, 7 t.: Cornelius Nepos: Conon, Iphicrates, Chabias, Timotheus, Datames 

och Epaminondas. Formläran fullständigt genomgången utom §§ 101—115; af syntaxen 
kasusläran. Extemporerade öfversättningar efter Törnebladh samt profskrifningar på läro- 
rummet. Adj. Sundblad.

Tyska, 3 t.: Grammatiken afslutad och repeterad. Voss-Svodelius, st 76—93 (slut). 
Volkmann—Leander, Träumereien an französischen Kaminen, sid. 3—16. Extempora- 
lier. Talöfningar. Ett skriptum hvarannan vecka. Adj. Larsson.

Engelska, 6 t.: = R. 5. Adj. Helleday.
Franska, 3 t.: Grammatik: regelbunden verbalböjning, artiklarna, adjektivet, sub

stantivet och räkneorden. I Lings läsebok till § 16. Skrif- och talöfningar. Lekt. Borg.
Historia, 3 t: L. Gamla historien, 2 t.: Romarne. L och R. Svensk historia 1 t.: 

= R. 5. v. Adj. Sommar. R. Allmänna historien 2 t.: Nya tiden. Lekt. Steffen.
Geografi, 1 t.: — R. 5. v. Adj. Sommar.
Matematik, 4 t.: Algebra: Läran om bråk afslutad, ekvationer af första graden med 

en obekant jämte lättare problem. Aritmetik: kort repetition af den aritmetiska kursen. 
Geometri: af Asperéns lärobok satserna I—LI med öfningsuppgifter. Adj. Spangenberg.

Natur lära, 3 t: = R, 5. Lekt. Adler%.

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

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning: Valda delar af Samuelsböckerna. Kyrkohistorien: 
Fornkyrkans historia samt medeltiden till påfvedömets uppkomst. Lekt. Bergman.

Modersmålet, 2 t.: Litteraturhistoria: till stormaktstidehvarfvet jämte läsning af dit- 
hörande litteratur. Lekt. Steffen (1 t.). Dispositionsöfningar och föredrag. Uppsatser 
h. t. 6, v. t. 8. v. Adj. Wilborg (1 t.).

Tyska, 1.: Vom alten Dessauer, delvis ex tempore. Adj. Vallström.
Engelska, 3 t: Formläran och syntaxen repeterad till Särskilda verb. Afslutning af 

elementarboken. Wilde, The Happy Prince, 46 sid. Öfversättning till engelska på lärorum- 
met 25 stycken efter Calwagen; skripta under h. t. 7, v. t. 8. Vokabelläsning, Skrif- 
och Talöfningar. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Hela formläran. Malot, Sans famille: 40 sidor. Skriföfningar på 
lärorummet efter Philp. Talöfningar. Adj. Vallström.

Historia och Geografi, 3 t.: Allmänna historien: nyare tidens första tidehvarf; 
Sveriges historia från och med Gustaf I till Karl X Gustaf. Mellaneuropas geografi. 
Lekt. Steffen.

Matematik, 6 t.: Algebra: läran om negativa kvantiteter, digniteter, kvadratrötter, 
imaginära och komplexa kvantiteter, ekvationer af första och andra graden med en obe
kant jämte problem. Geometri: Repetition af det föregående. Geometriska problem efter
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Hellgren rörande lokusmetoden och afritningsmetoden. Hvarannan vecka en uppsats, 
utarbetad på lärorummet. Lekt. Olsson.

Naturalhistoria, 1 t.: De viktigaste af familjerna bland dikotyledonerna, liljeväxterna 
och barrträden med undersökning af lefvande växter eller herbarieexemplar. Insamling 
af 50 växter. Lekt. Adlerx.

Fysik, 2 t.: Kropparnas allmänna egenskaper; de fasta, flytande och gasformiga 
kropparnas jämvikt. Problem i läroboken rörande kroppars jämvikt. Adj. Spangenberg.

Kemi, 2 t.: Ett antal experiment till belysning och inlärande af de allmänna ke
miska begreppen. Metalloiderna till torrdestillationen med tillhörande experiment. Adj. Stener.

Latinklassen 6: I. (Klassföreståndare: v. Adj. Strömberg.')

Kristendom, 2 t.: = B. 6: 1. Lekt. Bergman.
Modersmålet, 2 t.: Litteraturhistoria: till stormaktstidehvarfvet jämte läsning af dit- 

hörande litteratur i Hildebrands läsebok och andra samlingar. Sagan om Gunnlög Orm
tunga. Lekt. Steffen. Dispositionsöfningar, uppläsning af skaldestycken och föredrag. 
Uppsatser h. t. 6, v. t. 8. Adj. Sundblad.

Latin, 7 t.: Syntax: §§ 265 — 296. Urbis Romæ viri illustres: berättelserna 1 — 40. 
Cæsar, De bello Gallico: 3:dje boken. Ovidius’ metamorfoser: Quattuor ætates, Pyramus 
et Thisbe, Philemon et Baucis, Daedalus et Icarus. En skriftlig öfversättning från 
svenska till latin hvarannan vecka, v. Adj. Strömberg.

Grekiska, 6 t.: 30 stycken i läseboken jämte en stor del af de motsvarande svens
ka styckena. Xenophons Anabasis: kap. 1 och 2 af första boken. Formläran: §§ 1—38. 
Adj. Sundblad.

Tyska, 1 t.: och linjen A dessutom 1 t.: Ein Lustspiel, 44 sid. Hauffs Märchen 
40 sid., delvis ex tempore. Talöfningar. Linjen A dessutom grammatik i förening med 
genomgåendet af skripta samt Wilhelm Tell, 3 scener af La akten. Ett skriptum hvar
annan vecka. Adj. Elmqvist.

Engelska, (linjen B), 3 t.: Uttal och formlära efter Brekke. Brekkes elementarbok 
till sid. 80. Skrif- och talöfningar. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Formläran till och med de viktigaste oregelbundna verben. Gram- 
niatikaliska tillämpningsöfningar. La Roche aux mouettes, omkr. 20 sidor. Sans famille, 
kursivt här och där. Några af lärjungarne hafva dessutom extra läst olika författare. 
Talöfningar. Lekt. Borg.

Historia och Geografi, 3 t.: Historia: Allmän historia: medeltiden. Svensk historia: 
från början till Gustaf Vasa. v. Adj. Sommar.

Matematik, 3 t.: och linjen B dessutom 1 t.: Algebra: läran om negativa tal, 
digniteter, qvadratrotsutdragning ur siffertal och bokstafsuttryck, proportionslära, ekvationer 
af första graden jämte problem ur Lindmans problemsamling. Geometri: af Petersens 
lärobok repetition af satserna 1—79 jämte öfningssatser. Därjämte för linjen B: hvar
annan vecka en uppsats. Adj. T/indman.

3
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Naturalhistoria, (linjen B), 1 t.: = R. 6:1. Adj. Elmqvist.
Fysik, 1 t.: Kropparnas allmänna egenskaper, de flytande och gasformiga samt en 

del af de fasta kropparnas jämvikt. Adj. Almberger.

Realklassen <»: 2. (Klassföreståndare: Lektor Adlern.)

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning: Delar af profeten Jeremias bok. Kyrkohistorien: 
Medeltiden samt Nya tiden till Melankton. Religionslära: Kap. I—V af Ullmans läro
bok genomgångna. Lekt. Bergman.

Modersmålet, 2 t.: Litteraturhistoria: diktarterna samt stormakts- och frihetstiden till 
och med Bellman jämte läsning af dithörande litteratur. Läsning i Bjørnsons Fortæl
linger. Dispositionsöfningar. Uppsatser under h. t. 7, v. t. 8. v. Adj. Strömberg.

Tyska, 1 t.: Zwei Novellen afslutad; Husarenstreiche; Lichtenstein, 6 sid., delvis 
ex tempore. Talöfningar. Adj. Larsson.

Engelska, 3 t.: Repetition af syntaxen. Sammanhängande styckena 1 — 20 i Cal- 
wagens extemporalier samt spridda satser till grammatiken. Alhambra, Två legender. 
Lord Fauntleroy, omkr. 50 sid. Talöfningar 1—9 i Rodhe. Ett skriptum i månaden. 
Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Repetition af delar af formläran, syntaxen till infinitiven. Malot, 
Sans famille fr. sid. 39. Biographies d’hommes celebres, del. I. Skriföfningar på läro- 
rnmmet. Ett skriptum i månaden. Adj. Vallström.

Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien nyare tidens andra tide- 
hvarf, i Sveriges historia frän och med Karl X Gustafs regering till Gustaf IH:s. Geo
grafi: Västeuropa. Lekt. Steffen.

Matematik, 6 t.: Algebra: ekvationssystem af första och högre grad med flera obe
kanta jämte problem; läran om potenser, logaritmer och serier jämte tillämpningar. Geo
metri: satserna 95—127 af Petersens lärobok med öfningssatser; repetition af föregående 
årets kurs; geometriska problem efter Hellgren. Planimetri äfven efter Tham. Hvar- 
annan vecka en uppsats, omväxlande på lärorummet och i hemmet. Adj. Spangenberg.

Naturalhistoria, 1 t.: Botanik: repetition af föregående klassens kurs jämte de 
viktigaste familjerna bland monokotyledonerna med växtundersökning. Insamling af 50 
växter. Zoologi: Människokroppens byggnad och vård, dess organs förrättningar samt 
spritdryckerna. Lekt. Adlerx.

Fysik, 2 t.: Läran om värmet, magnetismen och elektriciteten till kap. 14 jämte 
problem. Adj. Lindman.

Kemi, 2 t.: De återstående metalloiderna samt de lätta metallerna med tillhörande 
experiment jämte kort öfversikt af de viktigaste därtill hörande mineralierna och berg
arterna. Blåsrörslaborationcr och enkla prof på våta vägen. Lekt. Adlerx.
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Latinklassen C: 2. (Klassföreståndare: Adjunkten Simdblad.)

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning, Deuterojesaias, eljest = R. 6: 2. Adj. Westling.
Modersmålet, .2 t.: Läsning i norska läseboken. Litteraturhistoria och uppsatser — 

R. 6: 2. v. Lekt. Linder.
Latin, 6 t.: Cæsar, De bello gallico, tredje och fjärde boken. Livius, första boken, 

kap. 1—16. Virgilius, första boken af Aeneiden. Kursivläsning i Curtius. Grammatik: 
tempus- och modusläran. Hvarannan vecka en öfversättning från svenska till latin pä 
lärorummet. , Lekt. Lyth.

Grekiska, 6 t.: Formläran fullständigt genomgången och repeterad. Xenophons Ana
basis: af l:sta boken kap. 3—10 och af 2:dra boken kap. 1—4. Homerus’ Odysse: 
250 vers af l:sta sångei\samt det viktigaste af den homeriska dialekten i sammanhang 
med öfversättningen. Adj. Sundblad.

Tyska, 1 t. och linjen A dessutom 1 t.: Zwei Novellen afslutad; Husarenstreiche; 
Lichtenstein, 12 sid., delvis ex tempore. Talöfningar. Linjen A dessutom grammatik i 
förening med genomgående af de skriftliga arbetena samt Wilhelm Tell, 2:dra akten 
samt 3:dje aktens 2 första scener. Ett skriptum hvarannan vecka. Adj. Elmqvist.

Engelska, (linjen B) 3 t.: Grammatik: Formläran och det viktigaste af syntaxen 
till verbet. Brekkes läsebok afslutad. The Happy Prince, 83 sid. Treasure Island, 30 
sid. Skriföfningar pä lärorummet. Talöfningar. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Grammatik, tempus, läran om konjunktiv, infinitiv och particip, ore
gelbundna verben. Pierille, omkr. 50 sid. Biographies d’homme célebres, kursivt här 
och där. Åtskilliga af lärjungarne hafva dessutom extra läst olika författare. Skriföf
ningar på lärorummet till uppgifna kursen i grammatiken. Talöfningar. Lekt. Borg.

Historia och Geografi, 3 t.: Allmän historia: Nya tidens första tidehvarf och till 
Pfalziska kriget pä andra tidehvarfvet. Svensk historia: från Gustaf Vasa till är 1680. 
v. Lekt. Linder.

Matematik, 3 t. och linjen B dessutom l t.: Algebra: läran om kvadratrötter, 
imaginära och komplexa kvantiteter, ekvationer af andra graden med en obekant. Geo
metri: Josephsons lärobok, 45 första sid., jämte repetition af den föregående kursen. 
Linjen B dessutom läran om potenser och logaritmer och hvarannan vecka en uppsats. 
Lekt. Olsson.

Naturalhistoria, (linjen B), 1 t.: — R. 6: 2. Lekt. Adlerx.
Fysik, 1 t.: Vätskors och gasers jämvikt samt en del af värmeläran enl. Molls 

lärobok. Lekt. Olsson.

Realklassen 7: 1. (Klassföreståndare: Adjunkten Kropp.}

Kristendom, 2 t.. Bibelläsning: 2:dra Korintierbrefvct. Kyrkohistorien: Nya Tidens 
kyrkohistoria. Religionsläran: Kap. VI—VIII af Ullmans lärobok. Lekt. Bergman-
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Modersmålet, 2 t: Svensk litteraturhistoria: från och med Bellman till nyromantiska 

skolan jämte läsning af dithörande litteratur, hufvudsakligen efter Hildebrand och Meyer. 
Dispositionsöfningar. Uppsatser under h. t. 4, v. t. 4. Adj. Larsson.

Tyska, 1 t: Leberecht Hühnchen afslutad; Erinnerungen eines Ordonnanzoffiziers, 40 
sidor, delvis ex tempore. Talöfningar. Adj. Elmqvist.

Engelska, 3 t.: Grammatiken repeterad och tillämpad medelst Calwagens extempo- 
ralier. Prepositionsläran. Fauntleroy afslutad, kursivt. The Pavilion, 60 sid. Ett skriptum 
i månaden. Öfversättning till engelska efter Rodhe, st. 34—70. Talöfningar. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Syntaxen afslutad. La mare au diable, Le petit Chose. Talöfningar. 
Extemporalier. Ett hemskriptum hvarannan vecka. Några af lärjungarne hafva dess
utom extra läst olika författare. Adj. Vallström.

Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i' allmänna historien nyare tidens tredje 
tidehvarf; i Sveriges historia från och med Gustaf IH:s tronbestigning till nuvarande tid. 
Geografi: de främmande världsdelarna, hvarvid handritade fysiska specialkartor och ski- 
optikonbilder användts. v. Lekt. Linder.

Filosofisk propedevtik, 1 t.: Logiken. Lekt. Steffen.
Matematik, 7 t.: Läran om progressioner och tillämpningar däraf. Planimetri efter 

Tham. Plan trigonometri: Förra kursen och af senare kursen 1—42. Stereometri. 
Analytisk geometri: Punkten och räta linjen. Repetition af potens- och logaritmläran. 
Lindhagen, Geometriska öfningssatser 1—105. Skriftliga öfningar hvarannan vecka. 
Adj. Almberger.

Naturalhistoria, 1 t.: Det allmännaste af växtens yttre och inre byggnad samt de 
kryptogama växternas system efter Almqvists lärobok med undersökning af frukter och 
andra växtdelar jämte förevisning af mikroskopiska preparat. Jämförande framställning 
af djurens organsystem. Lekt. Adlerx.

Fysik, 3 t.: Läran om magnetism och elektricitet afslutad samt läran om ljudet 
och ljuset. Lösning af dithörande exempel i läroboken. Skriftliga uppsatser hvar Gärde 
vecka. Adj. Spangenberg.

Kemi, 2 t.: De tunga metallerna med experiment. Kort öfversikt af alla g< nom- 
gångna mineralier. Blåsrörslaborationer och enkla prof på våta vägen. Lekt. Adlern.

Latinklasseii 7: 1. (Klassföreståndare: Lektor Borgi)

Kristendom, 2 t.: = R. 7: 1. Lekt. Bergman.
Modersmålet, 2 t.: — R. 7: 1. Wergeland-Welhaven i norska läseboken, v. Lekt. 

Linder.
Latin, 7 t.: Livius: första boken. Andra sången af Aeneiden. Extemporerad öf

versättning af Curtius. Syntaxen repeterad. En skriftlig öfversättning hvarannan vecka 
från latin till svenska. Lekt. Lyth.

Grekiska, 6 t.: Grammatik: det viktigaste af syntaxen samt homeriska dialekten i 
sammanhang med öfversättningen. Xenophons Anabasis: af 2:dra boken kap. 5—6, 
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3:dje boken. Homeros’ Odyssé: verserna 251—444 af första sängen samt 6:te och 7:de 
sångerna, v. Adj. Strömberg.

Tyska, 1 t. och linjen A dessutom 1 t.: Leberecht Hühnchen afslutad; Erinnerungen 
eines Ordonnanzoffiziers, 44 sidor, delvis ex tempore. Talöfningar. Linjen A dessutom 
grammatik i förening med genomgåendet af de skriftliga arbetena. Die Jungfrau von 
Orleans, 2:dra akten afslutad, 3:dje akten. Ett skriptum hvarannan vecka. Adj. Elmqvist.

Engelska, (linjen B), 2 t.: Formläran repeterad. The Alhambra, 41 sid. Därefter 
The Children of the New Forest, delvis kursivt. Skrif- och talöfningar. Linjen A val
fritt 1 t.: Brekkes läsebok till § 18. Adj. Kropp.

Franska, 3 t.: och linjen B dessutom 1 t.: Syntaxen afslutad. La canne de jonc. 
Biographies d’hommes celebres, kursivt här och där. Åtskilliga af lärjungarne hafva 
dessutom extra läst olika författare. Linjen B: Madeleine, ungefär hälften. Ett skrip
tum hvarannan vecka. Muntliga och skriftliga öfningar pä lärorummet i sammanhang 
med grammatikundervisningen. Talöfningar. Lekt. Borg.

Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien nyare tiden från 1648 
till 1815; i Sveriges historia från 1654 till 1815. v. Lekt. Linder.

Filosofisk propedevtik, 1 t.: — R. 7: 1. Lekt. Steffen.
Matematik, 3 t. och linjen B dessutom 2 t.: Algebra: Teorien för ekvationer af 

andra graden; ekvationssystem. Motsvarande problem ur exempelsamlingen. Geometri: 
proportionslärans tillämpning på geometrien fortsatt och afslutad, öfningsuppgifter, plani- 
metriska räkneuppgifter. Linjen B har dessutom genomgått läran om logaritmer och 
serier med tillämpningar särskildt på frågor om sammansatt ränta; hvarannan vecka en 
uppsats. Adj. Lindman.

Naturalhistoria, (linjen B), 1 t.: = R. 6: 1. Lekt. Adlerx.
Fysik, 2 t.: Magnetism och elektricitet. Adj. Lindman.

Realklassen 7: 2. (Klassföreståndare: v Lekt. Linder.)

Kristendom, 2 t.: Repetition af kyrkohistorien samt af tros- och sedeläran. Lekt. 
Bergman.

Modersmålet, 2 t.: Svensk litteraturhistoria: från och med den nyromantiska skolan 
jämte läsning af dithörande litteratur. Stilistik med dispositionsöfningar. Uppsatser 
under h. t. 4., v. t. 3. Lekt. Steffen.

Tyska, 1 t.: Aus Lübecks alten Tagen afslutad, Der Monat ex tempore: talöfningar. 
Adj. Elmqvist.

Engelska, 3 t.: Grammatik: Afzelii öfningar till engelsk syntax. Afzelius, Engelsk, 
läsning, l:a, häftet. The Windsor Magazine, kursivt, öfversättning till engelska: upp
gifter i mogenhetsexamen. Ett skriptum i månaden. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Repetition af formlära och syntax. Bödtker-Höst, valda stycken 
Extemporalier. Skrifning på taflan. Ett hemskriptum hvarannan vecka. Lekt. Borg.
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Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien repetition af nyare tiden. 

Sveriges historia: repetition. Statskunskap. Geografi: repetition af Skandinavien och det 
viktigaste af Europas öfriga stater, v. Lekt. Linder.

Filosofisk propedevtik, 1 t.: Psykologien och repetition af logiken. Lekt. Steffen.
Matematik, 7 t.: Plan analytisk geometri: Collins lärobok Lektor Olsson 5 t.

Repetition af hela kursen. Skriftliga uppsatser hvarannan vecka. Rektor Melander. 2 t.
Naturalhistoria, 1 t.: Repetition af växtrikets viktigaste familjer jämte det viktigaste 

af näringsförloppet. Repetition af den jämförande framställningen af djurens organsystem. 
Lektor Adlerx.

Fysik, 3 t.: Mekanik, repetition af kursen i fysik med problemlösningar. Skriftliga 
uppsatser. Rektor Melander.

Kemi, 2 t.: Repetition af hela kemien och de förut genomgångna mineralierna och 
bergarterna jämte en kort öfversikt af de geologiska perioderna med särskildt afseende 
på Sveriges geologi. Blåsrörslaborationer och enkla prof på våta vägen. Lekt. Adlern.

Lalinklassen 7: 2. (Klassföreståndare: Lektor Lyth.)

Kristendom, 2 t.: = R. 7: 2. Lekt. Bergman.
Modersmålet, 2 t.: gemensamt med R. 7: 2. Lekt. Steffen.
Latin, 7 t.: Livius: af bok II kap. 41—65 samt repetition af böckerna I och II; 

Horatius’ oder: bok I: 1—-6, 9—10, 12— 14, 16—18, 20—22, 24, 26, 28—29, 31, 32, 
34, 35; bok II: 1, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 20. Repetition af l:sta och 2:dra sångerna 
i Aeneiden. Kursivläsning i Gjør och Johanssen. Öfversikt af de romerska antikvite- 
terna. En skriftlig öfversättning från latin hvarannan vecka. Lekt. Lyth.

Grekiska, 6 t.: Xenophons Anabasis: 4:de boken, Homeros’ Odyssé: 5:te sången, 
Iliaden: l:sta sången. Valda delar af den grekiska lyriken efter Petersen-Hude, Græsk 
Anthologi. Syntax. Repetitioner, v. Adj. Strömberg.

Tyska, 1 t. och linjen A dessutom 1 t.: Aus Lübecks alten Tagen afslutad, Der 
Monat; talöfningar. A-linjen dessutom repetition af grammatiken samt Aus demselben 
Holze, 30 sidor. Ett skriptum hvarannan vecka. Adj. Elmqvist.

Engelska, (linjen B), 2 t.: Repetition af formläran. Chambers’s Journal. Adj. Kropp.
Franska, 3 t. och linjen B dessutom 1 t.: Repetition af formlära och syntax. 

Bödtker-Höst, valda stycken. Linjen B: La mare au diable, dock ej fullständigt. Ett 
skriptum hvarannan vecka. Skrifningar på taflan. Muntliga och skriftliga öfningar i 
samband med grammatikundervisningen. Lekt. Borg.

Historia och Geografi, 3 t.: Från 1815 till nutiden samt repetition af det före
gående i allmän och svensk historia. Statskunskap, v. Lekt. Linder.

Filosofisk propedevtik, 1 t.: gemensamt med R. 7: 2. Lekt. Steffen.
Matematik, 3 t. och linjen B dessutom 2 t.: Algebra: uppgifter rörande största 

och minsta värden samt läran om ekvationssystem med problem, repetition. Geometri: 
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planimetri och repetition af den genomgångna kursen med öfningssatser. Linjen B har 
dessutom genomgått en kurs i plan trigonometri samt repeterat linjens särskilda kurs och 
hvaran nan vecka skrifvit en uppsats. Rektor Helander.

Naturalhistoria, (linjen B), 1 t.: = R. 7: 2. Lekt. Adlern.
Fysik, 2 t.: Ljuset och ljudet samt repetition af hela kursen. Adj. Lindman.

5. Under läsåret har med H. H. Efori medgifvande följande ombyte af läroböcker 
ägt rum:

Berg: Räknelära för de allmänna läroverken och flickskolor i stället för Phrag- 
méns Aritmetik.

Asperén: Lärobok i geometri i klass 3—5 | i stället för Petersen elementerna
Josephson: Plan geometri i klass 6: 1 ) af plana geometrien.
Josephson: Rymdgeometri i stället för Guldbergs stereometri.
Collin: Analytisk geometri i stället för Lindelöf, Analytisk geometri.
Forsell-Skärman: Lärobok i botanik i stället för Almqvists lärobok.

Undervisningen i välskrifning.

Undervisningen har ledts:
i första klassens tre afdelningar samt i 3 c af teckningsläraren A. Johansson;
i andra » » » i 3 a och b af teckningsläraren K. O.

Lindblom.

a) Öfninystider:

Klass 1 a. Måndagar 9—10 och fredagar 9—10.
» 1 b. Tisdagar 8—9 » torsdagar 9—10.
» 1 c. Onsdagar 9—10 » » •8—9.
» 2 a. » 12 — 1 » lördagar 12—1.
» 2 b. Tisdagar 12—1 » torsdagar 1—2.
» 2 c. Torsdagar 9—10 $ lördagar 2—3.
» 3 a. Tisdagar 1—2.
» 3 b. Måndagar 2—3.
» 3 c. Fredagar 1—2.
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b) Kurser:

I alla afdelningarna har undervisningen meddelats i enlighet med K. M. Nådiga 
Cirkulär af den 19 augusti 1895. Dessutom har i tredje klassen under vårterminen 
öfvats tysk skrifstil.

Undervisningsmateriel: Filip Holmqvists och C. O. Heikes.

7. Undervisningen i frihandsteckning och linear ritning.

Undervisningen har ledts af teckningsläraren K. O. Lindblom.

a) Öfning stider:

För frihandsteckning.

Klass 1 a. Onsd.
» 1 b. Lörd.
» 1 c. Tisd.
» 2 a. Månd.
» 2 b. Fred.

Klass R. 4.

1—2.
1—2.
9—10.
9—10.

12—1.

Onsd. 9—10;

Klass 2 c. Torsd. 2—3.
» 3 a. Månd. 8—9.
» 3 b. Fred. 1—2.
» 3 c. Fred. 2—3.

Fred. 10—11.
» (L. &) R. 4. Månd. 1 —2; Fred. 8—9.
» L. (& R.) 4.
» R. 5.

Fred. 9—10.
Tisd. 2—3; Onsd. 10—11.

» (L.&)R. 5. Tisd. 8—9; Lörd. 10—11.
» L.(&R.)5.
» R. 6: 1.

Fred. 9 —10.
Tisd. 10—11; Torsd. 3—4; Lörd. 9—10.

» L. 6: 1. B. Månd. 10—11; Torsd. 10—11.
» R. 6: 2. Månd. 3—4; Onsd. 8—9; Lörd. 8—9.
» L. 6: 2. B. Månd. 10—11; Torsd. 10—11.
» R. 7: I. Onsd. 2—3; Torsd. 9—10.
» L. 7: 1. B.
» R. 7: 2.

Fred. 8—9.
Tisd. 8—9; Lörd. 10—11.,

» L. 7: 2. B.

Klass R. 5.

Månd. 1—2.

För Unearritning.

Tisd. 2—3; Onsd. 10—11.
» (L. &) R. 5. Tisd. 8—9; Lört . 10—11.
» L. (& R.) 5. Fred. 9—-10.
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Klass R. 6: 1. Tisd. 10—11; Torsd. 3-4; Lörd. 9—10.
» L. 6: 1. B. Månd. 10—11; Torsd. 10—11.
» R. 6: 2. Månd. 3—4; Onsd. 8—9; Lörd. 8- 9.
» L. 6: 2. B. Månd. 10—11; Torsd. 10—11.
» R. 7: 1. Onsd. 2—3; Torsd. 9—10.
» L. 7: 1. B. Fred. 8—9.
» R. 7: 2. Tisd. 8—9; Lörd. 10—11.
» L. 7: 2. B. Månd. 1—2.

Liksom föregående år upptogs linearritningen först i slutet af höstterminen och 
fortsattes inpå början af vårterminen, då dagsljus och elektriskt ljus måste omväxlande 
anlitas och belysningsförhållandena sålunda voro ogynnsamma för skuggöfningar.

b) Kurser:

I frihandsteckning.

Klass 1. Höstterminen: teckning efter schematiska afbildningar af verkliga föremål 
i ritböcker med utsatta punkter; vårterminen: afslutning af förestående och 
teckning efter Stuhlmans rätliniga väggtaflor å ritboksblad med 5 angifna 
punkter.

» 2. Stuhlmans rätliniga och Sjöströms krokliniga väggtaflor.
» 3. Sjöströms väggtaflor och Tekniska skolans i Stockholm konturgipser.
» 4. Klotsar i frihandsperspektiv, tillämpningsmodeller.
» 5. Tillämpningsmodeller, skuggöfningar efter dresdenergipserna.
» 6: 1. Gipsornament, glas, vaser, urnor m. m.
» 6: 2. Grupper af fristående föremål och uppstoppade fåglar i svartkrita, akvarell
» 7. ! i °0'1 Paste^'

' t r Fortsättning af förestående. Ansikten efter förläggsblad och gips, landskaps- 
' motiv efter förläggsblad i svartkrita, kol, akvarell och pastell.

Undervisningsmateriel: Den stuhlmanska metodens, sådan den blifvit vid Tekniska 
skolan i Stockholm omarbetad.

I linearritning.

Klass 5. Beskrifvande geometri: vinklar och planimeteriska figurer, cirkelkonstruk
tioner och ellipser med tangeringar, koniska sektioner, skalor m. m.

» 6—7. Projektionsritning, skärningar, skuggkonstruktioner, nät m. m., perspektiv
och skuggperspektiv.

Undervisningsmateriel: Pontus Henriques »Lärobok' i geometrisk ritning» och samma 
författares »Perspektivi ära».

4
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Undervisningen i säng och instrumentalmusik.

Undervisningen har ledts af musikdirektör C. O. E. Hjort under nedanståen
de tider:

l:sta afdelningen 2:dra afdelningen 3:dje afdelningen Lägre körafdoln. Högre körafdeln. Instrtnn.-musik

Månd. — __ __ 3—3,30 — —
Tisd. 11,30—12 3—3,30 — — 5—6,3 0 6,3 0 — 7,3 0
On sd. — — — 3—3,30 — —
Torsd. — —- — — — —
Fred. 11,30—12 3 — 3,30 5—6 — 6—6,4 5 6,4 5—7,3 0
Lörd. — — — — — —

Elementarsång.
Elementarsångundervisningen har meddelats på 3 afdelningar. l:sta afdelningen 

har utgjorts af l:sta klassen, 2:dra afdelningen af lärjungar ur 2:dra samt 3:dje afdel
ningen af lärjungar ur 3:dje och 4:de klasserna.

Undervisningen har omfattat de musikaliska tecknen i allmänhet, ton- och taktarter, 
tonträffning m. m., hvarjämte utförts sånger ur Normalsångboken, utgifven af musik- 
lärarne vid Stockholms läroverk.

Körsång.
a) Lägre körafdelningen (ur kl. 1—5) har utfört enstämmiga sånger ur ofvannämnda 

sångbok samt koraler m. m.
b) Högre körafdelningen (ur kl. 2—7: 2 under höstterminen samt 2—7: 1 under vår

terminen) har öfvat 4-stämmiga sånger ur Skolkvartetten, Studentsången, Mässan m. 
m. Kl. 7: 2 har icke deltagit i musikundervisningen under vårterminen.

Instrumentalmusik.

Instrumentalmusiken har hufvudsakligen omfattat orgelspelning men äfven ensenible- 
spelning för stråk- och biåsinstrument samt piano, därvid lättare för ungdomen lämpade 
kompositioner utförts.
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9. Redogörelse för de gymnastiska och militära öfningarna.

A) Gymnastik och vapenöfning.

1. Lärjungarnes antal och fördelning.

Läseterminer.

Antal 
lärjungar

Fördelning i gymnastik- 
afdelningar.

Fördelning i fäkt- 
afdelningar.

Antal 
lärjungar.

15 är eller 
därutöfver.

under 15 är.
i l:sta afdeln. 

kl. 6 och 7.

2:dra afdeln. 
.kl. 4, 5o. L. 6.

3:dje afdeln. 
kl. 2 och 

8.

4:de afdeln. 
kl. 

1.

l:sta afdeln. 
kl. 

7 
o. 

6: 2.

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

.

II. t. 1903 ....................... 211 386 114 157 190 80 56 54 597
V. t. 1904 ........................ 1 285 317 114 154 188 82 56 53 600 1

Fördelningen af lärjungarne från 4:de och 5;te samt 6:te och 7:de klasserna har 
skett på grund af kroppsutveckling och anlag, hvarjämte svagroten gymnastiserat med 
2:dra afdelningen.
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2. Tabellarisk uppgift å antalet lärjungar, som vid Örebro allmänna läroverk på 

grund af nedanstående orsaker icke deltagit i de ordnade kroppsöfningarna eller hän
visats till särskild afdelning eller rote för svagare lärjungar.

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

Termin och klasser.

Sjukdom a r

A
ndra orsaker.

Sum
m

a.

H
ela antalet närvarande 

lärjungar.

i syn- och horsel- 
i 

. organerna.

i nervsystem
et.

i cirkulations- 
organerna.

i andedräkts- 
organerna.

i m
atsm

ältnings- 
organerna.

i urin- och köns- 
organerna.

i rörelseorganerna 
1 

och bensystem
et.

M
edfödd 

m
issbildning.

Tarm
brack.

A
llm

än svaghet.
1 A

ndra sjukdom
ar.

Sum
m

a.

Höstterminen 1903.

Icke deltagande: 
klasserna 1— 5 

» 6—9
1
1 1

8
3

1
3 3

6
—

5
4

— 4
5

4 4
3

33
23

— 33
23

423
174

Summa 2 11 11 4 3 6 9 — 9 4 7*) 56 — 56 597
Hänvisade till svagaf- 

deln. eller svagrote: 
klasserna 1—5 

» 6 — 9
2 3

1
— 1 —

3
— — 1 6

2
13

6
— 13

6
423
174

Summa __ 2 4| — 1 __ 3 — — 8*) 1 19 — 19 597

Vårterminen 1904.

Icke deltagande: 
klasserna 1—5 

» 6—9
1 1

1
9
5

2
2

i —
3

3 6
5

— 5
6

4 8
1

39
23

— 39
23

425
175

Summa 1 2 14 4 3 3 11 — 11 4 9*) 62 — 62 600
Hänvisade till svagaf- 

deln. eller svagrote: 
klasserna 1—5 

» 6—9 1
2 1 — — — 2

4
— — — 7

4
12

9
— 12

9
425
175

Summa 1 2 1 — — — 6 — - — 11*) 21 — 21 600
*) Bleksot och blodbrist.

Under höstterminen ökades antalet i gymnastiköfningarna icke deltagande med 3 
och under vårterminen med 3. Antalet till svagrote hänvisade ökades under höstterminen 
med 5 och under vårterminen med 3.
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3. Öfning stider.

29

Gymnastik och vapenföring hafva öfvats under nedanstående tider.

Dagar. Usta afdeln. 
(kl. G o. 7)

2:dra afdeln. 
(kl. 4 o. 5)

3:dje afdeln. 
(kl. 2 o. 3)

4:de afdeln.
(kl. 1)

l:sta fiiktaf- 
deln.

2:dra fäktaf- 
deln.

Måndagar ..................
Tisdagar.......................
Onsdagar ..................
Torsdagar ..................
Fredagar.......................
Lördagar.......................

kl. 11 —11,3 o kl. 12,30-1 kl.10—10,30

kl. 2—3

„ 2—3

„ 2-3

kl. 3—4

kl. 3—4

a) l:sta gymnastikafdelingen har varit indelad i 6 troppar, 2:dra i 7, 3:dje i 8 
och 4:de i 6. Troppcheferna i lista, 2:dra och 3:dje afdelningarna hafva ledt häf- och 
språnghvarf. Rörelseschemat har mot slutet omfattat omkring 15 rörelsehvarf för l:sta 
afdelingen.

b) Fria öfningar och lekar hafva öfvats af 3:dje och 4:de afdelningarna, hvarjämte 
2:dra afdelningen någon gång fått utbyta lektionen mot bollspel och lek.

c) Vapenöfning:
Indelning i fäktafdelningar har i möjligaste mån skett efter anlag och förmåga 

inom 6:te klassen.
lista och 2:dra fäktafdelningarna hafva öfvats med florett.
d) Gymnastik- och fäktöfningarna hafva efter läkarebesiktningen vid terminernas 

början fortgått med de undantag, som betingats af de utsträckta militäröfningarna, under 
hela höstterminen och vårterminen.

4) Gymnastiken har haft ett godt inflytande på lärjungarnes hälsa och utveckling.
5) Undervisningen har handhafts af ordinarie gymnastikläraren, major C. L. Fröding^ 

med undantag af den tid, då gymnastikläraren hade tjänstledighet på grund af militär 
tjänstgöring, hvarvid gymnastiköfningarna leddes af kapten K. Facht.

B. Redogörelse för militäröfningarna vid Karolinska högre allmänna 
läroverket i Örebro år 1903.

a) Öfningarna togo sin början lördagen den 29 augusti och afslutades lördagen 
den 19 september.

Lärjungarne hafva öfvats 3 ä 4 timmar dagligen.
b) Alla i instruktionen föreskrifna öfningar hafva medhunnits med samtliga 

afdelningar.
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c) Följande antal lärjungar hafva deltagit i öfningarna:

frän klass 6: 1 ............................. 63
» » 6: 2 ............................. 39
» » 7: 1 ............................. 37
» » 7: 2 ............................. 20

Summa 159

Lärjungarne hafva varit indelade i 4 afdelningar.
i I afdelningen hafva öfvats 57

» II » » » 35
» III » » » 34
»IV » » » 17

Såsom icke ■ vapenföra hafva deltagit 15 lärjungar. Dessa hafva användts såsom 
laddare, dessutom 1 som skrifvare.

d) Undertecknad har såsom kommenderad till denna tjänstgöring ledt öfningarna.
e) Någon inspektion har icke förrättats.
f) På grund af att några instruktörer ej kunde uttagas från högsta klassen, måste 

den kommenderade underofficeren ensam utbilda hela den stora I afdelningen, bestående 
af 57 lärjungar.

Detta visade sig vara förenadt med stor svårighet, hvarför jag vill påpeka nöd
vändigheten af att ännu 1 underbefäl kommenderas.

Platsen för kammarskjutningen var för liten för dessa stora afdelningar, och detta 
förhållande inverkade menligt.

Ett större antal gevär erfordras.

Härmed får jag vördsamt bifoga sammandrag af skjutprotokollen.

Örebro den 21 september 1903.

Vollrath Tham.
Underlöjtnant vid Kongl. Lifregementet till fot.
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B. Lararne.
10. Under höstterminen har tjänstgöringen mellan lärarne varit fördelad sålunda 

Rektor, d:r K. V. MELANDER: matematik: L. 7: 2 ....................... 3 t.
L. 7: 2 B ....................... 2 t.
R. 7: 2 ....................... 5 t.

fysik: R. 7: 2 ....................... 3 t. = 131
Rättat matematiska skripta i L. 7: 2 B, R. 7: 2; fysikaliska skripta i R. 7: 2.

Lektor, d:r P. G. LYTH: latin: L. 7: 2 ....................... 7 t.
L. 7: 1 ....................... 7 t.
L. 6: 2 ....................... 6 t. = 20 t

Rättat latinska skripta i L 7: 2, L. 7: 1, L. 6: 2.
Klassföreståndare i L. 7: 2.

Lektor, d:r G. ADLERZ: naturalhistoria: L. 7: 2 B. och R. 7: 2... 1 t.

naturlära:

kemi:

Granskat herbarier i kl. 5—7.
Klassföreståndare i R. 6: 2.

Lektor, d:r II. H. BORG: franska:

L. 7: 1 B......................  1 t.
R. 7: 1 ....................... 1 t.
L. 6: 2 B ....................... It.
R. 6: 2 ....................... It.'
R. 6: I ...................... 1 t.
L. & R. 5....................... 3 t.
R. 5 ................................ 3 t.
3 a ................................ 2 t.
3 b ................................ 2 t.
R. 7: 2 ....................... 2 t.
R. 7: 1 ....................... 2 t.
R: 6: 2 ....................... 2 t. = 22 t.

L. 7: 2 ....................... 2 t.
L. 7: 2 och R. 7: 2... 1 t.
L. 7: 2 B...................... It.
R. 7: 2' ....................... 3 t.
L. 7: 1 ....................... 3 t.
L. 7: 1 B....................... 1 t.
L. 6: 2 ......................... 4 t.
L. 6: 1 ....................... 4 t.
L. & R. 5....................... 3 t. — 22 t.

Rättat franska skripta i 7: 2, L. 7: 
Klassföreståndare i L. 7: l.

I.
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Sjöborg.
Klassföreståndare i K. 6: 1.

Lektor, d:r 0. OLSSON: matematik: R. 7: 2 ...................  2 t.
L. 6: 2 .................... 3 t.
L. 6: 2 B .. ................... 1 t.
R. 6: 1 .................... 6 t.
R. 5 .................... 4 t.
R. 4 .................... 5 t.

fysik: L. 6: 2 ...................  1 t. = 22 t.
Rättat matematiska skripta i L. 6: 2 B, R: 6: 1

Lektor, teol. och fil. kand. E. E. BERGMAN:
kristendom: 7: 2 .................... 2 t.

L. 7: 1 .................... 2 t.
R. 7: 1 ...................  2 t.
R. 6: 2 .................... 2 t.
L. 6: 1 .................... 2 t.
R. 6: 1 ...................  2 t.
L. & R. 4 .. .................... 2 t.
R. 4 ...................  2 t.

.................... 3 t.
3 b ..................  3 t. 22 t.

Gudstjänster och morgonböner tillsammans med adj. Westling och vik. adj.

Lektor, d:r L. R. STEFFEN: modermålet: 7: 2 ................................ 2 t.
R. 6: 1 ....................... 1 t.
L. & R. 4..................... 4 t.
R. 4 ............................... 2 t.

historia och geografi: R. 6: 2 ....................... 3 t.
R. 6: 1 ....................... 3 t.
R. 5 ............................... 2 t.

filosofisk propede vtik: 7: 2 ............................... 1 t.
L. 7: 1   It.
R. 7: 1 .............. ..... 1 t =20t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i 7: 2, L. & R. 4.
Klassföreståndare i R. 4.

d:r K. J. FL HALLENDORFF: tjänstledig.Lektor, 
v. Lektor, d:r H. F. LINDER: modersmålet: L. 7: 1 ....................... 2 t

L. 6: 2   2 t,
historia och geografi: L. 7: 2   3 4

R. 7: 2   3 t.
L. 7: 1    3 t.
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R. 
L. 

vakt: L.
R.

Rättat uppsatserna på modersmålet i L. 7: 1, 
Klassföreståndare i R. 7: 2.

Adjunkt, d:r K. F. ELMQVIST: tyska: L.
L.
R.
L. 
L.
R.
L. 
L.
L. 
L. 

naturalhistoria: L.
naturlära: L.

R.
1
1
1 

vakt: L. 
Rättat tyska skripta i L 7: 2 A, L. 7: 1 A,

Adjunkt,d:rB. G. F. HELLEDAY: engelska: R.
R. 
R.
R. 

vakt: L.

7: 1 ....................... 3 t.
6: 2 ....................... 3 t.
6: 2 ....................... It.
6: 2 ....................... 1 t. 21 t.
L. 6: 2.

7: 2   It.
7: 2 A....................... 1 t.
7: 2   It.
7: 1   It.
7: 1 A.......................  It.
7: 1   It.
6: 2   It.
6: 2 A....................... 1 t.
6: 1   It.
6: 1 A........................ 1 t.
6: 1 B........................ It.
& R. 4........................ 3 t.
4................................ 3 t.

a ................................ 2 t.
b ........ . ...................... 2 t
c ................................ 2 t.
6: 2 ....................... 1 t. —24 t.
L. 6: 2 A, L. 6: 1 A.

5 (af L. & R. 5) ... 6 t.
5 ................................ 6 t.
4 (af L. & R. 4) ... 6 t.
4 ................................ 6 t.
6: 2 ....................... 2 t. 26 t.

Adjunkt, fil. kand. G. A. SUNDBLAD:
modersmålet: L. 6: 1 ....................... 2 t.
latin:

grekiska:

L. 5 ............................... 7 t.
L. 4 ............................... 7 t.
L. 6: 2 A....................... 3 t.
L. 6: 2 A, L. 6: 1 A 3 t.
L. 6: 1 A....................... 3 t. 25 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i L. 6: 1. 
Klassföreståndare i L. 6: 2.

Adjunkt, d:r K. A. HEDENSKOG; tjänstledig.
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v. Adjunkt, d:r E. V. STRÖMBERG: 

modersmålet: R. 6: 2   2 t.
latin: L. 6: 1   6 t.
grekiska: L. 7: 2 A, L. 7: 1 A 6 t.
historia: R. 5 ........................  2 t.

2 c ......................  3 t.
1 a ............................ 2 t.

geografi: 2 c ................................  2 t.
1 a .......   2 t. — 25 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i R. 6: 2, latinska skripta i L: 6: 1. 
Klassföreståndare i L. 6: 1.

Adjunkt, fil. kand. J. G. SPANGENBERG: 
matematik: R. 6: 2 ....................... 6 t.

L. & R. 5..................... 4 t.
3 b ............................... 5 t.
2 a ............................... 5 t.

fysik: R. 7: 1 ....................... 3 t.
R. 6: 1 ....................... 2 t. :: 25 t.

Rättat matematiska skripta i R. 6: 2, fysikaliska skripta i R. 7: l. 
Klassföreståndare i L. & R. 5.

Adjunkt, d:r A. M. VALLSTRÖM: tyska: R. 6: 1   1 t,
R. 4 ................................ 4 t.

franska: R. 7: 1   4 t.
R. 6: 2   4 t.
R. 6: 1   4 t.
R. 5 ................................ 3 t.

vakt: R. 6: 2   2 t.
R. 6: i ........................ 2 t. “ 24 t.

Rättat tyska skripta i R. 4, franska skripta i R. 7: 1, R. 6: 2.

Adjunkt, d:r H. F. LINDER: vik. lektor.
v. Adjunkt, fil. kand. K. A. R. SOMMAR: 

modersmålet: L. & R. 5. 3 t.
R. 5 ................................ 2 t.

historia: L. 6: 1 ....................... 3 t.
L. & R. 5....................... 1 t.
L. 5 (af L. & R. 5) ... 2 t.
R. 5 ................................ 3 t.
L. & R. 4....................... 1 t.
R. 4 (af L. & R. 4) ... 2 t.
R. 4 ................................  3 t.
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geografi: L. & K. 5....................... 1 t.
R. 5 ................................ 1 t.
L. & R. 4....................... 1 t
R. 4 ................................ It.

vakt: L. 6: 2 ...........   It.
R. 6: 1 ....................... 1 t. = 26 t.

Rättat uppsatser pä modersmålet i L. & R. 5.
Klassföreståndare i R. 5.

Adjunkt, d:r K. ÅHLÉN: modersmålet: 3 a ................................. 6 t.
tyska: R. 5 ................................. 3 t.

3 a ................................... 6 t.
historia: 3 a ........................... . 3 t.

3 c ................................... 3 t.
2 a ................................... 3 t.

geografi: 2 a ...................................  2 t. —. 26 t.
Rättat tyska skripta i R. 5.
Klassföreståndare i 3 a. '■

Adjunkt, fil. kand., civiling. K. F. M. LINDMAN: 
matematik: L. 7: i ....................... 3 t.

L. 7: 1 B........................ 2 t.
L. 6: 1 ....................... 3 t.
L. 6: 1 B....................... It.
L. & R. 4........................ 5 t.
3 b .......................... . 5 t.

fysik: L. 7: 2 ....................... 2 t.
L. 7: 1 ....................... 2 t.
R. 6: 2 ....................... 2 t. _ 25 t.

Rättat matematiska skripta i L. 7: i B, L. 6: 1 B.
Klassföreståndare i L. & R. 4.

Adjunkt, fil. lic. 0. V. KROPP: engelska: L. 7: 2 B........................ 2 t.
R. 7: 2 ....................... 3 t.
L. 7: 1 B .:...................  2 t.
R. 7: 1 ....................... 3 t.
L. 6: 2 B.......... ............ 3 t.
R. 6: 2 ....................... 3 t.
L. 6: 1 B.......................  3 t.
R. 6: 1 ....................... 3 t.

vakt: R. 6: 2 ....................... 2 t.
R. 6: 1   It.
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Frivillig engelska: .......................... ............... 2 t. 27 t.

Rättat engelska skripta i R, 7: 2, R. 7: 1, R. 6: 2, R. 6 : 1
Klassföreståndare i R 7: 1.

Ajunkt, fil. kand. A. J. STENER: modersmålet: 3 c ................ ................. 6 t.
tyska: 3 c ................
geografi: R. 4 ................ ................ 3 t.

3 b ................ ................ 3 t.
matematik: 1 c ................ ................ 4 t.
naturlära: 3 c ................ ............... 2 t.
kemi: R. 6: 1 ........... ............... 2 t.

vakt: R. 6: 1 .......................... It. 27 t.
Granskat herbarier i kl. 3—4.
Klassföreståndare i 3 c.

Adjunkt, fil. kand., V. D. M., K. A. WESTLING:
kristendom: L. 6: 2 ........... ................ 2 t.

L. & R. 5 ...... ................ 2 t.
R. 5 ................ ................ 2 t.
1 a ................................ 3 t.
1 b ................ ................ 3 t.
1 c ................................ 3 t.

modersmålet: 1 c ............... ................ 5 t.
tyska: 1 c ...............

vakt: R. 6: 2 .......................... 1 t. — 27 t.
Gudstjänster och morgonböner tillsammans med lektor Bergman och v. adj.

Sjöborg.
Klassföreståndare i 1 c.

Adjunkt, fil. kand. J. A. SCHLYTERN: tjänstledig.
v. Adjunkt, fil kand. J. E. WILBORG:

modersmålet: R. 6: 1 .......... ................ 1 t.
' 2 b ................ ................ 5 t.

1 b .............. ................. 5 t.
tyska: 2 b ............... ................ 7 t.

1 b ............... ................ 6 t.
historia: 1 b ............... ................ 2 t. - 26 t.

Rättat uppsatser på modersmålet i R. 6: 1.
Klassföreståndare i 1 b.

Adjunkt, d:r A. B. LARSSON: modersmålet: R 7: 1 .......... ................ 2 t.
3 a ................ ................ 6 t.
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tyska: R. 6: 2............................ 1 t.
L. & R. 5....................... 3 t.
3 b ................................ 6 t.

historia: 3 b .................................  3 t.
geografi: 3 b .................................. 3 t.
vakt: R. 6: I .............................. 1 t. 25 t.

Rättat uppsatserna pä modersmålet i R. 7: 1, tyska skripta i L. & R. 5, 
Klassföreståndare i 3 b.

Adjunkt, d:r J. RODHE: modersmålet: 2 a ................................ 5 t.
tyska: L. & R. 4......................... 4 t.

2 a ....................................  7 t.
historia: 2 b .....................................  3 t.
geografi: 2 b .....................................  2 t.
matematik: 2 c ..................................... 5 t. = 26 t.

Rättat tyska skripta i L. & R. 4, 
Klassföreståndare i 2 a. (Tjänstledig fr. o. m. den 17 sept.)

Adjunkt, fil kand. O. A. ALMBERGER: 
matematik: R. 7: 1. 7 t.

3 a .................................  5 t.
2 b .................................. 5 t.

fysik: L. 6: 1 ............................  1 t.
naturlära: 2 a ................................  2 t.

2 b ..............   2 t.
2 c .................................. 2 t

vakt: L. 6: 2............................. 1 t. — 25 t.
Rättat matematiska skripta i R. 7: 1.
Klassföreståndare i 2 b.

Adjunkt, teol. kand. E. G. ARNELL: tjänstledig.
v. Adjunkt, fil. och S. M. kand. S. A. T. SJÖBORG: 

kristendom: 3 c . 3 t.
2 a ................................ 3 t
2 b ................................ 3 t.
2 c ................................ 3 t.

modersmålet: R. 4 ................................. 2 t.
2 c ................... -............ 5 t.

tyska: 2 c .................................. 7 t. — 26 t.
Morgonböner tillsammans med lektor Bergman och adj. Westling. 
Rättat uppsatser pä modersmålet i R. 4.
Klassföreståndare i 2 c.
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Extralärare, fil. kand. G. ISBERG: 
modersmålet: R. 5 ................................  1 t.

1 a ................................  5 t.
tyska’: 1 a ................................ 6 t.
historia: 1 c ................................  2 t.
geografi: 1 b ................................  2 t.

r J C ........................................ 2t5

matematik: 1 a ............................... i 4 t.
1 b ................................ 4 t. 26 t.

Rättat uppsatser på modersmålet i R. 5.
Klassföreståndare i 1 a.

Teckningsläraren K O. LINDBLOM: 
teckning i alla klasser ............................................................. 28 t.
frivillig teckning ...................................................................................... 2 t.
välskrifning (i 3 a, 3 b, 2 a, 2 b, 2 c) .......................................... 8 t.j= 38 t.

Biträdande skrifläraren A. K. JOHANSSON: 
välskrifning i 3 c, 1 a, 1 b, 1 c.......................................... 7 t.

Gymnastikläraren, major C. L. FRÖDING: 
gymnastik, klasserna 7—1......................................................... 12 t.
fäktning, klasserna 7—6 .......................................... . ........................... 2 t. -- 14 t.

Musikläraren, direktör C. 0. E. HJORT: 
i musikens teori och sång.................. .................................... 7 t.
i orgelspelning .......................................................................................... 2 t. -- 9 t.

Sedan den 17 september har fil. kand. A. J. Uddman vikarierat för tjänstledige 
adjunkten J. Rodhe.

Under vårterminen har kand. Uddman fortsatt sin tjänstgöring som vikarie för tjänst
ledige adjunkten J. Rodhe, hvarjämte fil. d:r A. R. Larsson, som den 23 december 1903 
utnämndes till lektor vid Skara högre allm. läroverk, från och med den 1 febr, såsom 
vik. adjunkt uppehållit den efter honom lediga adjunktsbefattningen.

11. Tjänstledighet har under hela läsåret åtnjutits af lektor C. J. H. Hallendorff (för 
enskilda angelägenheter), adjunkt K. A. Hedenskog (på grund af sjukdom), adjunkt J. A. 
Sehlytern (på grund af sjukdom) och adjunkt E. G. Arnell (för enskilda angelägenheter) 
samt från och med den 17 september af adjunkt J. Rodhe (på grund af sjukdom). 
Dessutom har lektor L. R. Steffen åtnjutit partiell tjänstledighet under 4 veckor, räknadt 
från den 28 januari, samt adjunkt K. A. Wesiling fullständig tjänstledighet under tiden 
15—27 febr, samt partiell tjänstledighet från och med den 7 mars till terminens slut 
(för enskilda angelägenheter). En adjunktsbefattning efter lektor A. R. Larsson är vakant 
sedan den 1 febr. Gymnastikläraren har åtnjutit tjänstledighet på grund af militär tjänst-
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göring från den 4 december till höstterminens slut samt från den 19 febr, till den 3 
mars 1904.

12. Som vikarier under hela läsåret hafva tjänstgjort:
Adjunkt H. F. Linder för lektor Hallendorff;
Fil. d:r E. V. Strömborg för adjunkt Hedenskog;
Fil. kand. K. A. Sommar för v. lektor Linder;
Fil. kand. J. E. Wilborg för adjunkt Schlytern;
Fil. och S. M. kand. 5. A. T. Sjöborg för adjunkt Arnell.
Som vikarie under höstterminen från och med den 17 september samt under 

hela vårterminen har tjänstgjort:
Fil. kand. J. A. Uddman för adjunkt Bodhe.
Som vikarie under vårterminen från och med den 1 febr, har tjänstgjort: 
Lektor A. R. Larsson å ledig adjunktsplats.
Under tiden 15—27 februari samt från och med den 7 mars till terminens slut 

hafva som vikarier tjänstgjort:
Kyrkoherden K. A. Valdén
Komminister J. A. Kastengren
Under gymnastikläraren major Frödings tjänstledighet har som vikarie tjänstgjort 

kapten K. Facht.
Såsom extralärare har under hela läsåret varit förordnad fil. kand. G. Isberg.
Vid de tillfällen, då lärare på grund af sjukdom eller annan giltig orsak varit hind

rad att tjänstgöra, har undervisningen i de allra flesta fall uppehållits af rektor och 
medlärare.

13. Inom den ordinarie lärarepersonalen har under läsåret den förändring inträffat, 
att adjunkten fil. d:r Anders Robert Larsson den 23 dec. 1903 utnämnts till lektor i 
modersmålet och tyska språket vid högre allmänna läroverket i Skara och tillträdde denna 
lektorsbefattning den 1 februari 1904; efter erhållen tjänstledighet har dock lektor 
Larsson såsom vikarierande adjunkt under hela vårterminen tjänstgjort härstädes. Genom 
lektor Larssons förflyttning förlorar vårt läroverk en af sina dugligaste lärare. För den 
insats, han gjort i läroverkets tjänst under den tid af sex år, hvarunder han ägnat det 
sitt plikttrogna, nitiska arbete, hembära honom kamrater och lärjungar uppriktig tack
samhet. Lyckönskningar till vunnen befordran och de bästa välönskningar för framtiden 
följa honom på hans nya verksamhetsfält.

14. Den 1 maj var en adjunktsbefattning i modersmålet, tyska (företrädesvis) och 
historia ledig vid läroverket.
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C. Lärjungarne.

15. De närvarande lärjungarnes antal höstterminen 1903.

Klasser. Gemensamma 
linjen.

Reallinjen.

Latinlinjen

S n m m a.
utan 

grekiska.
med 

grekiska.

1 a 28 28
1 b 28 28
1 c 29 29
2 a 31 31
2 b 32 32
2 c 33 33
3 a 30 36
3 b 35 35
3 c 36 36
R. 4 32 32
L. & R. 4 20 13 33
R. 5 35 35
L. & R. 5 18 17 35
R. 6: 1 37 37
L. 6: 1 25 6 31
R. 6: 2 25 25
L. 6: 2 14 3 17
R. 7: 1 31 31
L. 7: 1 9 4 13
R. 7: 2 9 9
L. 7: 2 10 1 11

Summa 288 207 88 14 597
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De närvarande lärjungarnes antal vårterminen 1904.

Klasser. Gemensamma 
linjen.

Reallinjen.

Latinlinjen

S u m m a.
utan 

grekiska.
med 

grekiska.

1 a
1 b
1 c
2 a
2 b
2 c
3 a
3 b
3 c
R. 4
L. & B. 4
R. 5
L. & R. 5
R. 6: 1
L. 6: 1
R. 6: 2
L. 6:2
R. 7. 1
L. 7: I
R. 7: 2
L. 7: 2

29 
29
29 
321) 
33
34
35
35
36

322)
20
33
18
35

27

32

9

13

17

24

14

10

10

7

2

4

1

29
29
29
32
33
34
35
35
36
32
33
33
35
35
31
27
16
32
14

9
11

Summa 292 206 88 14 600

]) Dessutom 1 lärjunge permitterad för vårterminen.
2) n 1 i) ii H n
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18. Uppgift för höstterminen rörande det antal lärjungar i sjunde latinklassen, 

som deltagit i undervisningen i grekiska och tillika begagnat sig af undervisningen
i engelska: 4 i 7: 1 och 1 i 7: 2.

19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militäröfningar undervisade 
lärjungar höstterminen 1903.

I

') Från klass 1 anmälde sig 29 och från klass 2 21 lärjungar såsom frivilliga men kunde icke mottagas 
af brist på utrymme och tid. Några lärjungar anmälde sig efter katalogens tryckning och blefvo mottagna i 
mån af utrymme.

1
1 T e c k n i n g- M u s i k. Gymn.- och 

mil.-Öfningar.

Lärjungar, som Lärjungar, som Lärjungar, som
° Narvarande deltagit undervisats i deltagit i

och
, . • lärjungar,linjer. J ° 0 CD o- 0 —

s p

i fri vi 
teckning 

därjäm
 

obligate

endast 
villig t 

ning

m
usik 

eori och B 2 
“. B

utsträc 
m

il .-öfn 

gym
u.- 

rapenöfn

£ g. oT _ £7 • <T O 2? ° D« «JD
r p D O DQQ O CA p

— • CTQ n

1 ................................ 85 85 __ 85 80 —
2 ................................ 96 96 -1) — 57 — 96 —
3 ................................ 107 107 25 — 64 4 101 —
R. 4 ............................ 32 32 11 — 11 1 29 —
L. & R. 4.................. 33 (L. 13; R. 20) 33 5 — 11 2 31 —
R. 5 ............................ 35 35 5 — 8 3 32 —
L. o. R. 5.................. 35 (L. 17; R. 18) 35 9 — 6 1 28 —
R. 6: 1 ....................... 37 37 6 3 3 34 I
r P , ojB ........ 25L. 0: 1 ............................. 25 2 — 1 1 27 [ 63

|A ........ 6 — — —
R. 6: 2 ....................... 25 25 3 — — 1 21
L. 6: 2 ....................... 17^ ........ 14 — — 2 __

13 f39
(A ........ 3 — — —

R. 7.- 1 ....................... 31 31 — ----- 12 1 27
L. 7: 1 ....................... 13^ "" 9 9 — — 5 __ 11 37

|A ........... 4 — — 1
R. 7: 2 ....................... 9 9 1 9 1
L. 7:2 ....................... 11P 10 — — 5

SJ20

[A ........... 1 — — —

Gemensamma linjen 288 288 25 — 206 4 277 —
Reallinjen .................. 207 207 38 — 21 11 186 )

j L. 4 0. 5 30 30 — — >159
Latinlinjen.................. 102'B. 6 0. 7 58 58 3 — 43 3 85 1

[a. 6 0. 7 14 — — —

Summa 597 583 66 . — 270 18 548 159
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20. Lärjungarne i första klassen hafva i allmänhet för hvarje dag haft hemläxor 
i 1 ä 2 ämnen, i andra, tredje, fjärde och femte i 2 å 3, i sjätte i 2 å 4 och i sjunde 
i 3 å 4 ämnen. Med inberäkning af den tid, som de i hemmen ägna åt skriftliga 
arbeten, och efter lika fördelning af veckans arbete på de sex hvardagarna tyckas lär- 
jungarnc åt hemarbeten ägna i första, andra och tredje klassen 1 timme, i R. 4 1 i 
L. 4, R..5 och L. 5 2 tim , i R. 6: 1, L. 6: 1 B och L. 6: 1 A 2 i R. 6: 2 3, i L. 
6: 2 B och L. 6: 2 A 2 i R. 7: 1 3 J/2 och i L. 7: 1 B och A 3 timmar på dagen.
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21 a. Tabellarisk uppgift å antalet sjuke och sjukdomar bland lärjungarne vid 

Örebro högre allmänna läroverk under vårterminen 1903.

1. 2. 3. 4- 5. 6. 7.

Sjukdomar.

11 N
ärvarande

1 
lärjungar.

i

Sjuko 
personer.

Sjukdom
sfall.

Sjukdagar.
L... 

.....

D
öde. Anmärkningar.

573
Vattenkoppor ................................
Rash ...............................................

— 1
9

1
9

8
37

—
• 1 äfven haft feber af obest. art.

Feber af obestämd art.................. — 23 23 66 — och katarr i tarmarna
Influensa.......................................... — 28 29 124 — 3 äfven haft infl. i mandlarna 

oßh svalget.
Ros ................................................. — 1 1 30 — 3 „ „ katarrimagsäcken.
Akut öronkatarr ........................... — 1 1 3 ■— 1 „ „ ledgängsreumatnn.

.4 „ „ ledvrickning.
» lungsäcksinflammation........ — 1 1 18 —

» luftrörskatarr ....................... — 20 24 121 — 1 äfven haft katarr i tarmarna.
» lunginflammation.................. — 1 1 17 — f 1 äfven haft feber af obest. art.

Infl. i mandlarna och svalget ... — 30 30 96 — < 1 „ „ luftrörskatarr.
Akut katarr i magsäcken............. — 10 11 40 — ( 1 „ „ blindtarmsinfl.

1 „ „ luftrörskatarr.» » i tarmarna .............
Blindtarmsinflammation..................

— 6
3

6
4

15
69

— 1 „ „ feber af obest. art.

Tarm bråck .................................... — 1 1 24 —

Albuminuri ..................................... — 1 1 20 —
Akut muskelreumatism.................. l 1 5 —
Infl. i ledgångar ............................ 2 2 20 —

Akut ledgångsreumatism ............. — 2 2 16 —
Benhinneinflammation ..................1 — 1 1 10 —
Eczem............................................... — 2 2 22 —
Bulnad .......................................... — 5 5 25 —
Ledvrickning och sensträckning — 6 6 24 — 1 äfven haft feber af obest. art.
Kontusion å nedre extr................ — 3 3 10 —
Brännskada .................. . ................. — 1 1 5 — 1 n n >> v ii
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21 b. Tabellarisk uppgift från Örebro högre allmänna läroverk öfver lärjungarnes 
kroppsutveckling och allmänna hälsotillstånd samt öfver antalet närsynta och ilöfva 
vårterminen 1903.

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

A
ntal a a

Lidan

g
“ S3

g Närsynthets *rad. CA) C
5

Lidau

Klass.

let 
lärju

c®
ro 
£30

ledelläng

ledelvik

de af b
besvärat 

ifvudvär

besvära 
näsblod.

i U
nder T

Ö
fver

na 
närs

de af d

era

leksot.

3e af 
k.

£3 ö
ö

6 D
.

ynta.

öfhet.

1. 95 ___ 134,6 31,3 11 2 1 1 __ __ 1 1
2. ....................... ............... 108 — 143,8 34,9 5 2 1 5 1 — 6
3. 67 149,3 38,5 3 1 __ 5 1 __ 6 1
4............................ 74 156,5

1610
45*8 6 1 7 1 8 1

5............................ 74 49^5 4 3 2 7 3 1 11 3
6............................ 48 1 66.ß 54.7 4 2 1 4 5 1
7........................... 47 171,1 59,8

63,9
64,3

5 6 1 14 2 16 2
8................... . 23 172*5 1 1 1 4 2 6
9............................ 37 173,7 4 2 2 4 4 2

Summa 573 — — - 43 19 9 48 14 1 63 11



46 Örebeo läroverk.
21 c. Tabellarisk uppgift å aulalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarne 

vid Örebro högre allmänna läroverk under höstterminen 1903.

1 2] 3 4 5 6 7

Sjukdomar.

N
ärvarande 

lärjungar.

Sjuke 
i 

personer.

Sjukdom
sfall.

Sjukdagar.

D
öde. 

— 1

Anmärkningar.

597
Vattenkoppor.....................................
Scharlakansfeber................................

Feber af obestämd art ..................

Influensa .......................... . ..............

Bleksot ............................................. .
Neuralgi ..........................................
Akut ögonkatarr................................

» öronkatarr................................
» luftrörskatarr...........................

Infl. i mandlarna och svalget

1
1

16

20

2
7
2
1

10
19

1
1

17

20

2
7
2
1

10
19

9
52

43

139

14
24
10

2
34
86

i
2 äfven haft akut magkatarr.]
2 „ „ „ tarmkatarr.!
1 „ „ böld.
1 „ „ konfusion.
3 äfven haft akut luftrörs

katarr.
1 äfven haft infl. i mandl. 

och svalget.
1 äfven haft akut magkatarr.

1 1 äfven haft böld. !
1 1 r ., sårskada.

Akut magkatarr................................
» tarmkatarr................................
» muskelreumatism ..................

Eczem ...............................................
Böld ....................................................
Enkelt benbrott ä underarmen ...
Ledvridning af armbågsleden........
Ledvrickning .....................................
Kontusion å nedre extr...................
Sårskada ..........................................

12
4
8
2
6
2
2
1
5
3

12
4
8
2
6
2
2
1
5
3

30
11
25 
16
25 
18
12

2
26 
24

1 äfven haft konfusion.

1 äfven haft sårskada.
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21 d. Tabellarisk uppgift från Örebro högre allmänna läroverk öfver lärjimgar- 
nes kroppsutveckling och allmänna hälsotillstånd samt öfver antalet närsynta och döfva 
höstterminen 1903.

H. Eckman.
Läkare vid Karolinska läroverket.

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

2 2 Närsynthetsgrad. CO cS’ s re C?
p B B- pj C p

Ö r- — —.----B Q
p D

re cL re
r ~ O: P re

Klass. P 3 OD >-»s p
E ° s re 1 re g:£2 a a<? O-<

S3 09 P

eksot.

r S' 
p

le af 3 
D

.
e

6 D
. P

jfhet.

1............................ 85 1 1 2 3 3
2............................ 96 10 2 1 1 2 1
3........................... 107 6 2 1 6 1 7
4........................... 65 5 2 3 3 1
5............................ 70 4 1 6 1 7 1
6........................... 68 4 3 1 7 2 1 10 1
7........................... 42 4 2 4 2 6 1
8............................ 44 4 6 1 11 4 15 2
9........................... 20 — —

— 1 1 4 2 — 6
Summa 597 __ — 39 18 7 45 13 1 59 7
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22 a. Antal inom läroverket flyttande lärjungar kalenderåret 1903.

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

1 
• N

ärv.
1 

t:ns slut

Vårterminen 1903. Hös 11 e i minen 1903.

A f <1 c 1 ii i ii g a r
Lärjungar som 

slut flyttats
vid vårterminens 
till afdelningen

Lärjungai 
början

, som vid höstterminens 
lyttats till afdelningen

och

linjer.

lärj:r vid 
före flytt

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linje 
, följande antal terminer.

fr. anna

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linje 

följande antal terminer.

fr. anna:

L vår- 
ningen.

0. 1. 2. 3. 4.
5.

eller 
flere.

n linje. 0. 1. 2. 3. 4.
5. 

eller 
flere.

ii linje.

1 ~....................................... i) 95
2 .......................................... 108 57 10 1 18

20
1

3 .......................................... Ö 67 1 69 6 6 1 2
R. 4..................................... 55 38 1 2 11
L. »..................................... i) 19 

2)50
11

R. 5................................ i) 2 33 — 1 — — — — 12 — 2 — —
L. » ..................................... 23 __ __ 11 4 2 1 __
R. 6: 1................................ 30 29 1 12
L. » B ............................ 14 17 4

» » A ............................ 4 2 •

R. 6: 2 ................................ 34 18 8
L. » B ............................ 9 14 -

» » A ............................ 4 3
R. 7: 1 ................................ 11 17 1 1 11
L. » B ............................ 11 8 1

» » A ............................ 1
«

3 1
R. 7: 2................................ 2)10 1 5 3 1
L. » B ............................ 21 10 1
» » A ............................ 5 1

Gemensamma linjen ........ 270 1 126 16 6 2 38 3
Reallinjen ........... ................ 190 3 140 4 3 57 2 — 1
Latinlinien........................... 111 80 4 8 2

Summa 571 — 4 [346 — 24 — — 9 2 103 — 7 — 1

Dessutom 1 lärjunge permitterad för terminen.
2) 1 lärjunge afgick under vårterminens lopp.

Ingen lärjunge har flyttats på andra tider än de i tabellen upptagna.
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Lärjungar nes omsättning vårterminen 1903.22 b.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Närvarande 1 årjungar afdel a ingen Lärjungai afgångne från läroverket

den 1 februari. i afdelningen
£ Flyttade till af- i— B

A f (1 e 1 n i n $ a r delningen på b £ X- 5

och TQ “■ »0 5» ro -u
grund af beslut

rifne 
:ider ro 

°, s
och 
tern ro

linje r.

lelnin' 
ide te

vid fö 
term

i

vid 
v 

nens

i lär 
term

i

ni 
m 1 S 1

m
ed 

linens

ästföl, 
nterm

Ö
2

S B O: ~ w g: — as- 3 3
ro3^'

■ ? C =5 
ro

a 3. ro r* 3

1 ................................ Ö 93 __ __ 2 95 __ __ 4 4
2 ................................ 106 __ 2) 2 — 108 — — 5 5
3 ................................ Ö 66 — — 1 67 — — 7 7
R. 4........................... 53 — 3) 2 — 55 — — 5 5
L. »........................... ') 19 — ----- — 19 — — 3 3
R. 5........................... ö 51 — — — 51 — 1 16 17
L. » ........................... 23 ___ 23 __ __ __ _
R, 6: 1 ....................... 30 30 4 4
L. » B .................. 14 — — — 14 — —

» » A .................. 4 — — — 4 — — — —
R. 6: 2 ....................... 33 1 34 _ _ __ 2 2
L. » B .................. 9 — — 9 — —

» » A .................. 4 — — — 4 — — — —
R. 7: 1 ....................... 9 2 11 4 4
L. » B .................. 11 —.— — 11 — —
» » A .................. 1 i — — — 1 — — — —

j R. 7: 2....................... 11 _ __ 11 __ _ 1 10 11
L. » B .................. 21 — — — 21 — 21 21

» >' A .................. 5 — — — 5 — — 5 5
Gemensamma linjen 265 — 2 3 270 — — 16 16
Reallinjen .................. 187 — 2 3 192 — 2 41 43
Latinlinjen.................. 111 — — — 111 — 29 29

Summa 563 — 4 6 573 - 2 86 88

') Dessutom l lärjunge permitterad under vårterminen.
2) från Ib.
3) båda från 3 b.



50 Örebro läroverk.
22 c. Lärjungarnes omsättning höstterminen 1903.

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

den 15 september.
Lärjungar afgångne från 

i afdelningen
läroverket

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

K
var 

i 
af< 

föregåe

Flyttade till af- 
delningen på 

grund af beslut

Inskrifne 
under £77

från tern 
till 

o<

sep

från oeh 
tem

ber 
t

under 
m

elk

£77

linjer.

delningen från 
nde term

in.

vid föregående 
term

ins slut.

vid höstterm
i

nens början, 
i___

■_______

i läroverket 
term

inen.

5
5

ninens början 
.

■h m
ed 

14 
tem

ber.

m
ed 

15 sep- 
;ill term

inens 
slut.

nästföljande 
iuterm

in.
_________

I

s
s

1 6 __ 79 85 __ ___ __
2 6 59 20 11 96 — - — —
3 5 72 28 2 107 1 — 1
R. 4............................ 2 35 13 2 52 — — — -
L. »................................... 1 11 —__ 1 13 1 1
II. 5 ............................ 1 34 14 4 53 __ — 2 2
L. »................................... 13 3 1 17
R. 6: 1 ....................... 1 22 11 3 37 1 1 2
L. » B .................. 17 4 4 25 __

» » A .................. 1 2 —- 3 6 — — — —
R. 6: 2....................... 1 16 8 __ 25 2 1 2
L. » B .................. 14 — 14 — __

» » A .................. — 3 — — 3 — — --- , —
R. 7: 1 ........................... — 18 12 1 31 — — — —
L. » B .................. — 8 1 — 9 — — — —
» » A .................. — 3 1 — 4 — — — __

R. 7: 2 ........................... __ 4 4 1 9
L. > B .................. — 9 1 10 — — — —

» » A .................. — 1 — — L — — — —
Gemensamma linjen 17 131 48 92 288 1 — — 1
Reallinjen .................. 5 129 62 11 207 3 — 3 6
Latinlinjen.................. 2 81 10 9 102 — — 1 1

Summa 24 341 120 112 597 4 - 4 8
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23. Af de under läsåret inskrifne hafva förut 
bevistat läroverk, nämligen senast

folkskola ...........     62
allmänt läroverk .........................................  30
enskildt » .......................................... 28

endast undervisats i hemmen ................................
Summa 122.

24. Förteckning öfver de lärjungar, som efter att hafva genomgått läroverkets 
sjunde klass aflagt mogenhetsexamen under kalenderåret 1903.

a) Under vårterminen:

1) realister:

Appelgren, Henning 
Blomkvist, Härjulv 
Boström, Axel 
Goldschmidt, Peltin 
Montgomery, Percival 
Pollnow, Georg 
Rune, Axel
Swartling, John 
Törner, Ingemar

till telegrafverket,
„ universitet,
„ landskansli,
„ telegrafverket,
„ den militära banan,
„ postverket,

,, den militära banan;

2) icke greker:

Borelius, Severin till apotek,
Boström, Knut „ bank,
Bruze, Ivar „ universitet,
Garlstedt, Ni no „ konsulat,
Cederholm, Sven „ landtbruk,
Dahlgren, Valdemar „ postverket,
Eckerbom, Nils „ skogsläroverk,
Edlund, Elof „ universitet,
Heijbel, Hugo „ apotek,
Johansen, Bertel „ riksbanken,
Larsson, Tore „ handelsskola.
Leuhusen, Axel „ den militära banan,
Lindh, Erik „ universitet,
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Lindroth, Ture 
Lundborg, Olof 
Malmgren, Ernst 
Norberg, Erik 
Olsson, Josef
Ordell, Ejnar

, Rosen, Karl 
Söderling, Gustaf

till teknisk högskola,
,, skogsläroverk,
„ teknisk högskola,
„ den militära banan,
„ riksbanken,
„ universitet,
„ teknisk högskola,
„ järnvägen;

3) greker:

Brandel, Elias till
Eklind, Karl „
Karlberg, Artur „
Morén, Axel „
Ongman, Paul „

universitet, 
apotek, 
universitet, 
veterinärinstitut, 
missionär verksamhet.

25. Förteckning öfver de lärjungar, som i öfrigt och utan att hafva aflagt mogen
hetsexamen såväl under vår- som höstterminen sist förflutna kalenderår afgått från läro
verkets särskilda klasser och afdelningar:

a) under vårterminen och påföljande mellantermin:

från kl. 1: Eriksson, Ivar 
Fagerberg 
Olsson, Ragnar 
Hermansson, Sven

till annat läroverk,
n
5, 
n

51 51
folkskola,

15
från kl. 2: Lagerberg, Valdemar

Lennström, Gunnar
Myrin., Erik 
Eriksson, Samuel 
Norling, Alfred

n
n
51
55
51

yrke,
annat läroverk, 
yrke, 
handel,

55
från kl. 3: Andersson, Ejnar 

Aspman, Stig 
Broström, Erik 
Eriksson, Oskar 
Oscar, Algot 
Pettersson, Martin
Widén, Gustaf

51
5?
11
55
51
,5
5)

enskild undervisning, 
yrke, 
järnväg,
enskilda studier, 
handel, 
annat läroverk, 
landtbruk,

från kl. R. 4: Höglund, Nils
Jansson. Birger

55
55

yrke,
teknisk elementarskola.
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Ljungvall, Gunnar till teknisk elementarskola,
11 51

verkstad,
Nässén, Helge „
Thorslund, David „

från kl. L. 4: Bildt, Gillis „
Bildt, Gerhard „
Coyet, Gillis afgätt

annat läroverk,
Il 'il

på grund af sjukdom,
från kl. B. 5: Bergström, Gunnar „

Dahm, Axel „
Elgérus, Sven „
Larsson, Patrik „
Löwenbjelm, Ernst „
Nilsson, Erik „
Nilsson, Ernst „
Olsson, Gösta „
Örström, Folke „
Duberg, Karl „
Forsberg, Filip „
Kjellander, Manfred „
Nerén, Edvin „
Welander, Sven „
Widercrantz, Bernhard ,.
Winblad, Mats „
Winström, Elis „

teknisk elementarskola, 
ii »

„ r
handel,
landtbruk,
teknisk elementarskola, 
prakt, handelsskola, 
teknisk elementarskola, 
Amerika, 
teknisk elementarskola,

ii ii
ii ii
ii ii
ii ii

från kl. R. 6: 1: Bergqvist, Vilhelm „
Hofberg, Gunnar „
Hårleman, Karl „
Rosander, Arne „

annat läroverk,
för inträde i sjökrigsskolan, 
annat läroverk,

ii ii
från kl. R. 6: 2: Andersson, Knut' „

Larsson, Edvin „
järnvägen, 
handel,

från kl. R. 7: 1: Forsberg, Gustaf Adolf „ 
Johansson, Simon „

Ljunggren, Bertil „
Svedberg, Teodor „

för privata studier, 
annat läroverk, 
bank, 
enskilda studier,

från kl. R. 7: 2: Kjellman, John „ landskansliet,
Molin, Gustaf drunknade under skridskoåkning;

b) under höstterminen och påföljande mellantermin:

från kl. 3: Wennberg, Kurt till annat läroverk,
från kl. L. 4: Zetterqvist, Hugo afgått på grund af sjukdom,
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från kl. R. 5: Forsgren, Harald till handel,

Snaar, Gunnar „ teknisk skola,
från kl. R. 6: 1: Fielding, Josef ,, teknisk elementarskola.

Karlsson, Hugo „ länsmanskontor,
från kl. R. 6: 2: Nélson, Knut „ enskilda studier,

Ohlson Börje „ annat läroverk.

26. Under sist förflutna kalenderår hafva till lärjungarne utdelats såsom
Stipendier ................................................................. 4,401: 92
Premier i böcker ................................................... 395: 22
Premier i penningar .............................................. 216: 19

Summa 5,013: 33

27. Uppgifter för hvardera terminen af läsåret angående antalet befriade från
terminsafgifterna m. m.

II östt:n Vartm

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

„ byggnadsfonden ....................................................................... 110 104
båda ofvannämnda kassor .................................................................. 80 86

Ej befriade från någondera afgiften..................................................... ........ 407 410
Summa närvarande lärjungar 597 600

Afgiften till ljus- nch vedkassan har under höstterminen utgjort 10 kr. samt under 
vårterminen 9 kr; och har denna afgift under höstterminen erlagts af 596 och under 
vårterminen af 600 lärjungar.
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D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.

28. Biblioteket.

Biblioteket har under läsåret hållits öppet hvarje onsdag kl. 11,30 f. m.— 1 e. m. 
och 3—3,30 e. m.

Utom de tidskrifter, hvilka läroverket hade förra året, har för detta år tillkommit 
Mimer samt Kyrkohistorisk årsskrift, som läroverket erhåller såsom ledamot af Kyrko- 
historiska föreningen. Tidningarna och tidskrifterna äro alltså: Bibelforskaren, Kyrklig 
tidskrift, Kyrkohistorisk årsskrift, Pedagogisk tidskrift, Verdandi, Ny ecklesiastiktidning, 
Svensk läraretidning, Tidning för Sveriges läroverk, Arkiv för nordisk filologi, De svenska 
landsmålen, Jahresbericht der class. Altertumswissenschaft, Historisk tidskrift, Ymer, 
Samlaren, Antiqvarisk tidskrift, Svenska fornminnesföreningens tidskrift, Nordisk tidskrift, 
Läsning för svenska folket, Botanisches Centralblatt, Botaniska notiser, Jägarförbundets 
nya tidskrift, Jägaren, Acta mathematica, Mimer samt Ny tidning för idrott, hvilken 
läroverket erhåller såsom gåfva från statsverket.

Fortsättning på följande arbeten har inköpts:
Hildebrand, Sveriges medeltid III: 6; Rydberg, Kulturhistoriska föreläsningar; Sve

riges historia intill tjugonde seklet, utg. af E. Hildebrand; Schlick, Världslitteraturens 
historia, 11:2; Topelius, Samlade skrifter; Svenska akademiens handlingar XVI, XVII; Svenska 
akademiens ordbok; Noreen, Vårt språk. Dessutom hafva följande nya böcker inköpts: 
Murray, A new english dictionary on historical principles founded I—V; Berndtson, 
C. I. B., Svensk-fransk ordbok; Cavallin, Ch., Svensk-latinsk ordbok, 4 ex.; Latinskt lexi
kon; Dumrath, 0. H., Hellas, Det gamla Greklands kultur och historia; Hedvig Elisabeth 
Charlottas Dagbok, II; Skjöldebrand, A. F., Memoarer, utg. af H. Schtick, I—III; Fries, 
Th. M., Linné; Hedin, S., Asien, tusen mil på okända vägar; Sveriges statskalender 
1904; Estländer, Allmänna historien i berättelser för skolans lägre klasser; Umlauft F., 
Lufthafvet, Grunddragen af meteorologien och klimatologien; Sapper och Marcuse, Jorden 
förr och nu, Populär fysisk geografi; Helenius, M., Alkoholspörsmålet såsom en samhälls
fråga; Berättelse om det sjuttonde allm. svenska läraremötet af K. Wintzell; Lagerlöf, 
Selma, Berättelser; Jonson, W., Öfningsexempel till algebra 1—II, (2 ex.). Möller, 
Algebra I—II. Dessutom har biblioteket genom byte förvärfvat Fritzner, J., Ordbog 
over det gamle norske Sprog, I—III.

För lärjungebiblioteket bar till nedsatt pris ett större antal böcker inköpts: Yorke, 
Familjen Ruthven; Clemens, Johanna från Domrémy; Margueritte, Kamp och nederlag; 
Med brusten klinga; Hutchinson, Harry Hungerford; Dodge, Silfverskridskorna; Kipling, De 
tre musketörerna; Krigshistorier från Syd-Afrika; Banér, Jaktminnen; Leijonsköld-Oxen- 
stierna, Konungens kapare; Pihlstrand, Albrecht af Mecklenburg; Drottning Margareta; 
Ellis, Spöket på floden; Blockhuset vid Lickingfloden; Ljudlösa steg; Öfverfallet på ny
byggena; Nybyggarlif i Nordamerikanska Västern; Munroe, Donald Hester; Kingston, 
Tre Kommendörer; Johnson, Svenskarne i Kamerun; Garnerav, Resor, äfventvr och stri- 
der; Herzberg, Finska folksagor; Gyllne sagor från när och fjärran; Från sagolandet.
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Berättelser ur tusen och en natt; Müncbausens sällsamma resor och äfventyr; Good, 
Tom Tits experiment (2 ox.); Gras, De röda från Södern; Ebers, Per aspera; Kleopatra; 
Ingemann, Waldemar Seier; Erik Menveds barndom; Caine, Inför Napoleon, En engelsk 
gosses äfventyr i det napoleonska kriget; Schröder, En bruksbokhållares minnen, Ny 
serie.

Sedan den föregående årsredogörelsen utkom, har biblioteket fått emottaga följande 
gåfvor:
II. K. II. Hertigen af Närke har skänkt biblioteket en större samling böcker, af hvilka följande må 

nämnas: Schnitter, D., Almindelig Krigshistorie; Nolte, F., L’Europe militaire et diplomatique 
au dix-neuvieme siécle I—IV; Dahlgren, P., Kriget emellan Spanien och Amerikas förenta 
stater; Grube, A. W. Charakterbilder aus der Geschichte und Sage; Caspari, C. P. Kirchen
historische Anecdota; Wägner, W., Das Land und Volk der alten Griechen I—II; BovalHus, 
C„ Nicaraguan antiquities; Bogberg, C., Gustaf II Adolfs minne; Fries, Th. M., Grönland 
och dess innevånare; Bock, C, Hovedjægerne paa Borneo; Tempter og Elefanter; Levallois, J., 
Autour de Paris, Promenades historiques; Borg, H.. Engelska samhällsförhållanden; Voltaire. 
Histoire de Charles XII; Schwab, G., Die schönsten Sagen des klassischen Alterthums I—III; 
Dietrichson, L., Antinous, Eine kunstarchäologische Untersuchung; Bucher, B.. Katechismus 
der Kunstgeschichte; Almén, J., Svensk vältalighet; Sandeau, J., La .röche aux mouettes; 
Dumas fils., A., Francilion; Scott, W., Poetical Works; Longfellow, H. W., Poems of places; 
Mackay, Ch., A thousand and one gems of english poetry; Lessing, G. E., Minna von Barn
helm; Kluge, H., Auswahl deutscher Gedichte; Taylor, G., Klytia, hist Roman; Scott, W., 
Kennilworth; Ivanhoe, hist. Roman; Simon, H., Auswahl englischer Gedichte I—IV; Tegner. 
E., Werke, überz. von Leinberg I—IV; Wörnshofer, S., Das Naturforscherschiff; Stötzner, 
H. E. .Unsre Zeit; Roussetet, L., Mali, der Schlangenbändiger; Flood, C., Sommerliv i Fjorden; 
Magnus Barfod og hans Samtid; Falch, Ytter, Haakon Haakonsen; Urdahl, L., Vinterliv paa 
Fjeldet; Parmann, G., Norsk Folke-Kalender; Sundfær, J., Staal, Fortælling fra det Norden- 
fjelske; Wulf, F., I lifvets vår; Dantes Vita nuova i svensk dräkt; Petrarca i Vauclnse; 
Swahn, C. V., Latinska sånger i svensk bearbetning; De Geer, C., Nouvelles suédoises; Thet 
nyia Testamentet pä Swensko af år 1526, ånyo utgifvet af A. Andersson; Ymer, Tidskrift, 
utg. af Svenska sällskapet för antropologi och geografi, diverse årgångar från och med 1881; 
flere kartor ooh program m. m.

Statsverket. 1) Genom ecklesiastikdepartementet: Meddelanden från Svenska riksarkivet, h. 25, Ny 
följd, h. I: 1, 2, 5; Svenska fornskriftsällskapets samlingar, h. 120—124; Norska skolprogram 
1900—1902; Danska skolprogram 1901 och 1902; Svenskt diplomatarium III: 7; Gustaf I:s 
registratur, XIX —XXI; Svenska riksrådets protokoll, IX, X; Baltzer, Hällristningar från Bo
huslän, h. 2 och 3; Svenska konstminnen från medeltiden och renässansen, h. 8; Arsredo- 
görelser för de allmänna läroverken 1903; Ny tidning för idrott. 2) Genom respektive äm
betsverk; Sveriges officiella statistik; Svensk författningssamling; Månadsöfversikt af väderleken 
i Sverige. 3) Genom fullmäktige i riksgäldskontoret: Riksdagshandlingar för riksdagen 1903; 
Allmänna kyrkomötets protokoll 1903.

Vetenskapsakademien, Stockholm: Vetenskapsakademiens handlingar, XXXVI, XXXVII 1—G; Arkiv för 
kemi, mineralogi och geologi, I: l;nArkiv för botanik, I: 1—4; Arkiv för zoologi, I: 1—2; 
Meteorologiska .iakttagelser 1901; Årsbok f. 1903; Berzelius, Jac., Reseanteckningar, utg. af 
H. G. Söderbaum.

Adlern, E., lektor vid Ivkt: Rosenberg, Lärobok i oorganisk kemi, 3 uppl.; Krafft, Anorganische Chemie; 
Särtryck af uppsatser om Närkes hieracier i Botaniska notiser.

Ilofberg, G., stud, vid Ivkt: Berättelser ur Eusebii kyrkohistoria, öfvers. af C. A. Cornelius.
Linder, Ilj., adj. vid Ivkt: Skrifter utgifna af Kyrkohistoriska föreningen: Kyrkohistorisk årsskrift I—IV; 

Biskop J. Rudbeckius Kyrkio-Stadgar; Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken fr. 
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den svenska medeltiden; Olof Wallqvists själfbiografiska anteckningar; Biskop A. 0. Ehyzelii 
anteckningar om sitt lofverne; Ärkebiskop Abrahams räfst 1—2; Akter rör. ärkebiskopsvalet i 
Upsala 1432 samt striden därom emellan Konung Erik och svenska kyrkan; Svenska syno
dalakter efter 1500-talets ingång.

Ljus Aktiebolag, Stockholm: Nielsen, Y., Af Norges Historie.
Länstidningens Aktiebolag: Nerikes Allehanda 1903.
Onämnd: Wagner, Die geographische Verbreitung der Säugethiere I—III; Myrberg, Gamla testamentet 

öfversatt af O. F. M.: Hjobs bok, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren och Höga visan; Den 
svenska Mercurius, 3 årg. Sthm 1757; Schoug, Tyska ord och samtal.

Sandelius, S., stud, vid Ivkt.: Jäger, Nyare tidens historia, I.
Strängnäs domkapitel: Domkapitlets cirkulär 1904; Strengnäs stifts prästmötes förhandlingar 1903. 
Svenska turistföreningen: Föreningens årsskrift 1903.
Södermanlands-Nerikes nation, Uppsala: Akademiskt tryck från Uppsala universitet 1903—1904 så

som akademiska afhandlingar, inbjudningsskrifter, forelåsningskataloger, studentkataloger, till
sammans 30 volymer (häften).

Wahlfisk, J., kontraktsprost, Kil: Hemslöjden i Örebro län 1803—1902.

Till lärjungebiblioteket hafva lärjungar vid läroverket skänkt böcker:
Andersson, M.: Cassau, På spaning bland indianer.
Cassel, II.: May, Old Shatterhand och Yuma-indianerna.
Lundelius, H.: Gullivers resor.
Janzon, St.: Fahlstedt, Mor Sagas skymningsprat.
Jansson, Sp.: Halt, En liten parfvels lefnadsöden.
Nauckhoff, B.: Westerberg, Sveriges hjältar och riddersmän; Wildenström, Dolf Boerhjälten, En gosses 

faror och ätventyr under boerkriget 1899—1900.
Onämnd: Irländska folksagor.
Sjögren, II: Arnold Förster, I farans stund.
Sviden. D.: Ellis, Nybyggarlif i Nordamerikanska Västern.

Förläggare hafva öfverlämnat åtskilliga nyutkomna böcker till referensbiblioteket.
Åtskilliga kartor hafva inköpts för undervisningen i geografi.
Boksamlingen har under läsåret ökats mod omkring 2G0 volymer.

Samlingen af mynt och minnespenningar m. m.

har under året ökats med följande gåfvor:

Svenska Akademien: dess minnnespenning i silfver för 1903 öfver Olaus Martini; 
v. lektor H. F. Linder: 1 crown eller 5 shillings, 1903 (silfver).

I förening med v. lektor Linder har myntsamlingens föreståndare ur läroverkets myntsamling ut
tagit och kronologiskt ordnat en del svenska silfver- och kopparmynt (förutom några pappersmynt och 
medaljer) från äldsta tider till närvarande tid, att tjäna som materiel vid undervisningen om myntet 
och myntets förändringar. För jämförelsens skull ha likaledes ur myntsamlingen uttagits åtskilliga 
utländska mynt och myntsorter. Öfver dessa ur myntsamlingen uttagna myntstycken har af lektor 
Linder uppgjorts en noggrann förteckning med smärre upplysningar om de särskilda mynten, hvilka 
förvaras i för ändamålet beställda montrer.

8
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Zoologiska samlingarna

hafva ökats genom följande gåfvor:
ryggkotsbrosk af hval (blåhval?), barder af fen- eller blåhval, skänkta af v. lekt. Hj. Linder; blåtobis, 

skänkt af v. lekt. Hj. Linder; stormfågel, ismås och alförrädare, skänkta af lekt. E. Adlerz; 
kärrhök, skänkt af stud. N. Eckerbom; hornuggla, skänkt af stud. S. Eckerbom; gråsparf (al- 
binosvarietet), skänkt af stud. H. Hamilton; näbbgädda och fjärsing, skänkta af stud. G. Hallen- 
borg; bornsimpa, skänkt af stud. K. Lewenhaupt.

Miueralii- och bergartssainlingen
har ökats genom följande gåfvor:

en stuff svafvelkis, skänkt af lekt. Hj. Linder; en stuff zinkblände (med -40 proc, zink), skänkt af 
ingen. E. Berndes; en stuff eurit, skänkt af lekt. Hj. Linder; en stuff af samma bergart, 
skänkt af stud. T. Brinck-Eriksson.

Utrymmet för zoologiska museet har ökats, i det att till den gamla lokalens västra sida lagts 
ett inre rum. I detta senare har uppförts ett större, fristående skåp för simfåglar, så. placeradt, att 
utrymme finnes för ett annat lika stort samt för mindre skåp vid väggarna.

Den fysikaliska undervisningsmaterielen

har tillökats och kompletterats med följande instrument;
1 sats om G cylindrar för läran om volym och vikt, en sats trissor till försök rörande kraftparallello- 

grammen, skruf utan ände, Archimedes vattenskruf, apparat för läran om kilen, diverse appa
rater för läran om jämvikt, modeller till enkla maskiner, kapillärsskifvor, Pascals apparat för 
att visa bottentryck samt sidotryck, kommunicerande rör med skala, cartesiansk dykare, pyk
nometer, komplettering till apparater för luftpumpen, manometer på fot, kompressionspump med 
heronkula, en ny centrifugalmaskin jämte komplettering af apparater därtill, Savarts hjul, See
becks sirenskifva, Königs kub med ljudtratt och manometerkapsel, apparat för endosmos, 
diverse apparater till spektroskopet, Barlows hjul, Aragos induktionsapparat, en större gnist- 
induktor, skänkt af adj. d;r J. Rodhe, röntgenrör, platinacyanürskärm, teslaapparater och tråd
lös telegrafapparat, förfärdigad af T. Svedberg, lärjunge vid läroverket, samt diverse optiska 
apparater, förfärdigade af adj. Spangenberg. .

E. Läroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. Under sommaren 1903 har i gamla läro verksh uset vaktmästarebostadens kök 

undergått fullständig reparation. I museets inre rum, hvars fönster, dörrar, väggar och 
tak ommålats, och där gardiner anbragts för fönstren, har ett nytt större fast skåp iord
ningställts. I fysiska kabinettet hafva bänkar och experimentalbord för utrymmets och 
belysningens skull delvis ändrats, ett nytt fast skåp inredts och särskild elektrisk ledning 
för experiment inledts. I stora bibliotekssalen har bättre utrymme beredts genom igen- 
sättning af ett fönster åt norr och värmeanordningen förbättrats.
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I ■ det nya lärpverkshuset hafva golfven i lärosalarna och tamburerna å mellersta 
våningen fernissats samt tamburgolfven å öfvcrsta våningen oljedränkts. I samtliga läro- 
rummen under bönsalen hafva taken blifvit reparerade och nystrukna, väggarna ommå
lade, värmeled ni ngsrören omsedda samt de till tamburerna ledande yttertrapporna fog
strukna. För rektorsexpeditionen har inköpts ett nytt skåp till arkivet. För alla fönstren 
åt solsidan i nya huset hafva markiser anbragts. En ny kamin är inköpt för biblioteks
salen. Ny telefon är uppsatt i kollegierummet i förbindelse med den förut i vaktmästare- 
bostaden befintliga. För skrifningen å lärörummet äro flera bord och stolar anskaffade. 
Velocipedskjulet har oljemålats och gården sandats. För belysningen i gymnastiksalen 
äro auerbrännare inköpta, och båda läroverkshusen mottaga numera för belysningen 
elektrisk ström från skilda tryckställen.

F. Ekonomiska förhållanden.
i

31. Uppgifter om nedan nämnda till läroverket hörande kassors ställning ka
lenderåret 19 Od.

Kassans rubrik.

Debet.
—

K r d i t

Behåll
ning vid 

årets 
början.

Summa 
in

komster.

Skuld 
vid 

årets slut.

Skuld 
vid 

årets 
början.

Summa 
utgifter, .

Behål -
Summa. nin£r vid 1 Summa.

årets slut.

Kr. Ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö.
Byggnadsfonden................... 32 403 91 5 230 98 — — 37 634 89 — — 3 595 09 34 039 80 37 634 89
Ljus- och vedkassan........... 1 914 83 12 161 00 — — 14 075 83 — — 9 789 25 4 286 58 14 075 83
Biblioteks- o. rnaterielkassan 807 28 6 096 66 18 96 6 922 90 —. — 5 515 39 1 369 59 6 884 98
Premie- och fattigkassan ... 4 685 26 719 49 — — 5 404 75 — — 611 41 4 793 34 5 404 75
Stipendiekassan................... 102 936 36 4 829 29 -- — 107 765 65 — — 4 522,42 103 243 23 107 765 65

Summa 1142 747164| 29 037 42 18'96] 171 804|02 — - 24 033|56 147 732 54|171 766 10

32. Under sistförflutna kalenderår hafva följande belopp utgått för underhåll och 
tillökning af:

a) boksamlingen.....................................................................................
b) den öfriga undervisningsmaterielen...............................................
c) inred ningsmateriel ........................ . .................................................

samt för diverse tryck ..........................................................................................

Kr. öre.

846 78
1,094 38
2,157 12

868 84
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G. Examina och Terminsafslutning m. m.

33. Muntlig afg&ngsexamen hölls vid läroverket, den 23, 25 och 26 maj 1903 i 
närvaro af herrar censorer, professorn m. m. N. Ch. Dunér, domprosten m. m. P. G. 
Eldund och professorn K. F. Johansson, läroverkets inspektor, kontraktsprosten in. in. 
K. E. Edlund samt de af H. H. Elbrus utsedde examensvittnena, landshöfdingen m. m. 
A. G. Svedelius, generalmajoren m. m J. F. Lilliehöök och teologie doktorn in. m. J. A. 
Lindgren. Af de examinerade, 26 latinare och 9 realister af läroverkets lärjungar, 
2 realister från enskild undervisning samt 1 komplettant å den reala linjen i mate
matik, fysik och kemi godkändes samtliga utom de 2 realisterna från enskild under
visning. Den ene af dessa godkändes af examinatororna men underkändes af censo
rerna; öfver detta underkännande anförde han besvär hos Kungi. Maj:t. üppä dessa 
besvär afgaf Kungl. Maj:t följande nådiga resolution:

OSCAR etc.

Vår ynnest etc.
Hos Oss har ynglingen Henric Arvid Bengt Christer Horn i underdånighet an

hållit, att, sedan han i muntliga mogenhetsexamen vid allmänna läroverket i Örebro den 
26 Maj 1903 blifvit af de vid examen tjänstgörande censorer underkänd, ehuru han af 
samtliga examinatorer förklarats för mogen, Oss täcktes, utan hinder af censorernas 
underkännande, förordna, att mogenhetsbetyg skulle i laga ordning för honom utfärdas; 
uti hvilket ärende af handlingarna inhämtas:

att Horn, som anmält sig till undergående af mogenhetsexamen å reallinjen, i den 
skriftliga pröfningen erhållit betygen godkänd för uppsatsen på modersmålet samt för 
det matematiska och det fysikaliska arbetet, icke utan beröm godkänd för öfversätt- 
ningen till engelska språket och icke godkänd för öfversättningen till franska språket, 
hvarefter han blifvit till den muntliga pröfningen admitterad;

samt att enligt det vid muntliga mogenhetspröfningen förda protokoll alla examina
torer förklarat Horn för mogen, men censorerna, professorn N. C. Dunér, e. o. professorn 
K. F. Johansson och domprosten P. G. Eklund, underkänt hans examen, därvid Dunér, 
under anmärkande, att Horn i det matematiska arbetet vid den skriftliga pröfningen 
enligt Dunérs åsikt behandlat allenast tre uppgifter nöjaktigt, förklarat betyget för det 
matematiska arbetet, jämlikt § 6 i nådiga stadgan angående mogenhetspröfning vid rikets 
högre allmänna läroverk den 22 mars 1895, ej hafva bort sättas högre än icke god
känd, i följd hvaraf och då Horns skrifprof i franska språket bedömts med betyget icke 
godkänd, Horn, jämlikt § 9 mom. 2 af nyss nämnda stadga, icke bort äga undergå 
muntlig mogenhetspröfning, samt Johansson och Eklund förmält sig icke skola hafva 
tvekat att, med instämmande i de examinerande lärarnes enhälliga förklaring, godkänna 
Horns mogenhetspröfning, därest de icke ansett sig böra biträda Dunérs anmärkning mot 
Horns skriftliga prof i matematik och därmed mot Horns admission till den muntliga 
pröfningen.
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Sedan Dunor, Johansson och Eklund afgifvit infordrade underdåniga utlåtanden 
och Horn inkommit med påminnelser i ärendet, hafva Vi låtit detsamma Oss föredragas, 
och enär i förevarande ärende censorerna icke haft att ingå i pröfning af, om Horn 
bort admitteras till den muntliga examen, utan skolat bedöma, huruvida med afseende 
å samtliga föreliggande prof Horn kunde anses äga de insikter och den bildning, att 
han borde förklaras mogen;

men censorerna, efter hvad deras till protokollet gjorda uttalanden gifva vid handen, 
underkänt Horn endast af den anledningen, att de på grund af brister, dem de funnit 
vidlåda hans af vederbörande lärare godkända matematiska skrifprof, ansett honom icke 
hafva bort admitteras till den muntliga examen, utan att ingå i pröfning, huruvida, om 
hänsyn tages jämväl till den af Horn aflagda muntliga examen, hvilken i och för sig 
blifvit af två utaf censorerna väl vitsordad, han kunde anses äga erforderliga insikter 
och bildning;

alltså och då vid sådant förhållande det underkännande, censorerna afgifvit, icke 
kan anses vara till grund och innehåll sådant, som i § 11 mom. 2 af stadgan angående 
mogenhetspröfning vid rikets högre allmänna läroverk, jämfördt med tredje momentet af in
struktionen för censorerna, förutsättes;

hafve VI funnit Horn, som blifvit af vederbörande lärare förklarad mogen, berättigad 
att erhålla mogen hetsbetyg, hvilket förty skall för honom i behörig ordning utfärdas med 
de af examinatorerna afgifna vitsord i de särskilda ämnena. Detta meddele VI Eder 
härigenom till kännedom och vederbörandes förständigande.

Stockholms slott den 3 Juli 1903.

OSCAR.
K. S. Husberg.

Under innevarande vårtermin hafva till afgångsexamens undergående anmält sig 20 
af läroverkets lärjungar, af hvilka 1 tillhör den klassiska linjen med grekiska, 10 samma 
linje utan grekiska och 9 den reala linjen, hvarjämte för afgångsexamens undergående 
hit hänvisats 15 lärjungar från enskild undervisning, 2 å B-linjen och 13 å reallinjen, 
samt 4 komplettanter. Efter aflagda skriftliga prof blefvo de profvade förklarade be
rättigade till muntlig pröfning med undantag af 2 af läroverkets lärjungar, 1 å B-linjen 
och 1 å reallinjen, samt 4 från enskild undervisning och 1 komplettant. Den muntliga 
afgångsexamen är utsatt att börja den 30 maj.

34. Den offentliga afslutningen af läsåret har af H. H. Eforus, som af andra 
ämbetsgöromål förklarat sig förhindrad att öfvervara årsexamen och själf hemförlofva ung
domen, utsatts till fredagen den 3 juni. Dagen förut, torsdagen den 2 juni, få lärjun
garna visa prof på vunnen färdighet i vid läroverket förekommande öfningar. Uppvis
ning i gymnastik och fäktning börjar kl. 1 e. m. och slutöfning i sång och musik 
kl. 5,3 0 e. m. Prof på lärjungarnes skicklighet i teckning finnas tillgängliga i ritsalen 
under fredagens examen, som börjar kl. 9 f. m. och fortgår till kl. 12 m.



62 Örebro läroverk.
Den egentliga årsafslutningen börjar samma dag kl. .1 e. m. i Örebro kyrka, dä 

flyttning afkunnas, belöningar utdelas och ungdomen hemförlofvas.

35. Pä uppdrag af läroverkets inspektor, kontraktsprosten, L. N. O., K. E. Edlund, 
som å H. H. Efori vägnar leder årsexamen och hemförlofvar ungdomen, fär jag inbjuda 
följande herrar att såsom vittnen öfvervara den stundande årsexamen vid läroverket: 
direktören, K. N. O., O. M. Agrelius, grosshandlaren, R. W. O., L. E. Andersson, 
rektorn, R, W, O., R. N. 0., E B. Femqvist, f. landssekreteraren, K. N. 0, N. A. 
Helling, universitetsbibliotekarien, R N. 0., grefve C. H. E. Leicenhaupt, riksdagsman
nen för Örebro, grosshandlaren G, 0. W. Lindgren, kyrkoherden, fil. och teol. d:r J. A. 
Lindgren, drätselkammarens ordförande, grosshandlaren J. Lundmark, kammarherren, 
R. W. 0,, R. Montgomery-Cederhielm, landssekreteraren, R. W. 0., Ch. R. Richter, 
borgmästaren, f hofrättsassessorn V. A. Schneider, landshöfdingen, K. N. 0., R. C. 
XIII:s 0., R. W. 0., A. G. Svedelius, stadsfullmäktiges ordförande, R W. 0., härads- 
höfdingen E. B. Tersmeden och kontraktsprosten, L. W. 0, teol d:r J. Wahlfisk. Jag 
anhåller därjämte, att den allmänna undervisningens öfriga gynnare och vänner inom 
orten samt ungdomens föräldrar, målsmän och anhöriga måtte med sin närvaro höja 
betydelsen af denna högtid.

36. . Nästa termin börjar onsdagen den 31 augusti kl. 10 f. m., då klasserna (i 
och 7 skola inställa sig till militäröfningarna, samt då inträdessökande och de, som 
önska profiling för flyttning till högre klass eller öfvergång till annan linje, äga att 
inställa sig efter hos rektor minst en vecka tidigare skedd skriftlig anmälan; allmän 
samling sker och upprop anställes måndagen den 5 september kl. 12 midd., hvarefter 
lektionerna omedelbart taga sin början.

Uppgifterna för de genom nådiga kungörelsen af den 22 mars 1895 föroskrifna 
feriearbetena bifogas såsom bilaga till denna årsredogörelse.

Örebro i maj 1904.

KLAS MELANDER.
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Uet gifves ej någon tid i kyrkans historia, i hvilken alla des,s medlemmar, bestått 

af idel rena och heliga.
Detta var ej en gång förhållandet i den apostoliska församlingen. Och ån 

mindre blef det så under kommande tider, då kyrkan utbredde sig allt mer och 
mer och i sitt sköte upptog så många olikartade element. Såsom kyrkans med
lemmar upptogos individer, hvilka saknade de nödvändiga förutsättningarna för att 
låta sig helt och hållet genomsyras af kristendomens anda. En följd häraf blef det 
religiösa lifvets förslappande. Man vande sig vid att inom.kyrkan tolerera världs- 
väsende, blott detta ej helt och hållet förkväfde och tillintetgjorde all gudaktighet 
och gudaktighetsöfning. Men en reaktion häremot inträdde inom kort. Man bör
jade småningom inse, hvilken fara hotade det kristliga fromhetslifvet i det inom 
kyrkan allt mer och mer sig utbredande världsväsendet, man började märka huru 
detta allt mer och mer försvagade den religiösa och moraliska kraften inom kyr
kan. Därför sökte man undfly världens frestelser och faror genom att lefva ett lif, 
afskildt från denna världen.

Redan i de tredje och fjärde århundradena af kyrkans historia finna vi s. k. 
anakoreter d. v. s, fromma män, hvilka dragit sig undan från världslifvet och på 
öde platser lefde ett eremitlif för att ostördt kunna ägna sig åt bön och betrak
telser. Desse blefvo snart ganska talrika. Emedan de i samma syfte sökt ödemar
kens stillhet, funno de snart en närmare sammanslutning sinsemellan öfverensstäm- 
mande med gemensamma intressen. Elere anakoreter flyttade därför tillsammans 
samt lefde i en gemensam bostad, som kallades kloster. Sålunda uppkom munkvä
sendet. Den mest betydande af de munkföreningar, som vid denna tid uppstodo, 
blef den, som stiftades af Pachomius (f 348), hvilkens kloster var beläget på ön 
Tabennæ i Nilen. Pachomius gaf sitt munksamfund regler, genom hvilka anako- 
retlifvet öfvergick till ett ordnadt munklif.

Från Egypten utbredde sig munkväsendet till såväl Österlandet som Väster
landet. I Österlandet voro förhållandena gynnsamma för detsamma. Folket hade 
af naturen böjelse för ett lif under stilla kontemplation. Och store män, utmärkte 
genom nit och duglighet, blefvo klostrens mäktiga beskyddare. En sådan var 
Basilius den store, hvilken gaf klosterregler åt Österlandets munkar.

Västerlandet var i början obenäget för klosterlif. Folket här hade af naturen 
en mera praktisk riktning än i Österlandet. Väl lyckades det den helige Martin 
af Tours (omkr. 400) att införa ett ordnadt munklif i nordliga Gallien, och visser
ligen höjde sig klostret i Massilia i södra Gallien till stor betydenhet och anseende, 
men den fasta grunden för ett västerländskt munkväsende, som århundraden igenom 
genom enhet, ordning och regelmässighet vetat bevara sin makt och allt mer ut
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breda sig, lades först därigenom att för detsamma gåfvos klosterregler, som mot
svarade tidens kraf och lämpade sig efter lokala förhållanden.

Sådana utfärdades af Benedictus af Nursia. Denne hade en öppen blick för 
de stora bristerna hos sin tids klosterlif. Han insåg den stora fara för munkvä
sendet, som dolde sig i det uteslutande kontemplativa lifvet i klostercellen och i 
den där rådande bristen på praktiska sysselsättningar af världslig art. Ett sådant 
klosterlif kunde ej hafva någon lockelse för tidens intellektuelt utrustade personlig
heter, under det att det däremot var så mycket mera frestande för egennyttiga och 
lättjefulla individer. Klostren befolkades af frigifna, slafvar och fattiga, som här 
förde ett makligt lif utan några bekymmer för sitt lifs uppehälle.

Benedictus var ingalunda en vetenskapligt bildad man eller ens någon vän af 
vetenskap. Vid sin organisation af munkväsendet sökte han därför icke att i 
klostren dana uppfostringsanstalter för den mänskliga intelligensens odling, utan 
fastmera var det uppfostringsideal, som föresväfvade honom, en viljans uppfostran 
till ordning, tukt och arbetsamhet. Och härpå syftade alla de föreskrifter, han gif- 
vit både för munkarnes enskilda lif och för samfundslifvet inom, klostren.

Det var för det af honom själf år 528 stiftade klostret Monte Casino i Cam- 
panien, som han 529 utfärdade sina märkliga klosterregler, hvilka ansluta sig till 
äldre klosterregler i många väsentliga punkter. Bedan före denna tid hade af dem, 
som sökte inträde i ett kloster, fordrats afgifvandet af löfte om fattigdom, kyskhet 
och lydnad. Benedictus bibehöll i sina klosterregler dessa trenne s. k. munklöften, 1
men fordrade ytterligare af den, som skulle upptagas i klostret, att han skulle för
binda sig att under hela sitt återstående lif kvarstanna i detsamma samt i allt 
låta dess regler vara en norm för sitt lif.

uOra et labora“ var den grundsats, som denne reformator af klosterlifvet gjorde 
gällande för detsamma. Munken skulle dela dagens timmar mellan andaktsöfnin- 
gar, kroppsarbete och studiet af uppbygglig litteratur. Huru stor vikt Benedictus 
fäste vid kroppsarbetet kan man finna däraf, att han tillmätte detta 6—7 timmar 
af dagen, under det att endast 3 timmar anvisades åt läsandet af andaktsböcker.

Vi finna således, att Monte Casinos grundläggare sökte gifva klosterlifvet en 
mera praktisk än vetenskaplig riktning. Men det oaktadt har han genom tvenne 
bestämmelser i sina klosterregler gifvit första impulsen till den vetenskapliga verk
samhet, som snart uppkom inom klostermurarna. Han påbjöd nämligen, att abbo- 
ten skulle utvälja lämpliga män bland klosterbröderna samt tillse, att dessa fingo 
en för prästämbetet erforderlig utbildning samt därefter prästvigdes, på det att 
hvarje kloster måtte hafva sin egen kyrka samt vid henne anställdt prästerskap, 
som fått sin utbildning i klostrets sköte. Vidare skulle i klostret upptagas pueri 
oblati d. v. s. gossar, som af sina föräldrar vare sig på grund af fattigdom eller 
andra, bevekelsegrunder öfverlämnats i klostrets vård. Ät dessa skulle man gifva 
en sorgfällig uppfostran och undervisning meddelas af en lärare (magister novicio- (
rum), till dess de uppnådde mogen ålder.

Dessa omständigheter föranledde upprättandet af de s. k. klosterskolorna.



Det är dock Benedict! samtida Cassiodorus, som i klosterväsendets historia 
gjort sitt namn oförgätligt genom att i klostren införa såväl teologisk som allmänt 
vetenskaplig forskning. Han grundläde 538 i Bruttium ett kloster, som han gaf 
namnet Vivarium. Åt detta gaf han egna klosterregler. Genom dessa gjordes ve
tenskaplig verksamhet till en viktig faktor i munkens lifsuppgift. Men såsom en 
nödvändig förutsättning för munkarnes studier och vetenskapliga utbildning måste 
inom klostret finnas för dem tillgängligt bibliotek. Ett sådant upprättade Cassiodo
rus i Vivarium, det första klosterbibliotek, som historien känner.

Benedict! klosterregler spredo sig hastigt och blefvo antagna af nästan alla 
Västerlandets kloster. Men benediktinermunkarne hade öppen blick äfven för de 
brister, som vidlådde desamma. Det låg i öppen dager för dem, att en viktig 
insats i klosterlifvets historia äfven blifvit gjord af Cassiodorus, då han gjorde klostret 
till ett hem för vetenskaplig forskning. De insågo, hvilken stor betydelse klostren 
och klosterskolorna under kommande tider härigenom skulle uppnå. Därför upp- 
togo de sedermera vetenskaplig verksamhet, om ej i sina regler, så åtminstone i 
sin praxis. Följden häraf blef, att benediktinerklostren under 700-, 800- och 900- 
talet utgjorde representanter för den tidens bildning. De blefvo af stor betydelse 
för kultur och kulturutveckling. Under dessa oroliga tider erbjödo de tillflyktsort 
åt dem, som ville ägna sig åt vetenskap eller konst. Här hölls såväl kristlig som 
allmän vetenskaplig bildning vid makt, och här möjliggjordes den genom beredan
det af för densamma nödvändiga förutsättningar, genom böckers samlande och af- 
skrifvande för klosterbiblioteket och genom den i klosterskolorna meddelade under
visningen.

De förnämsta benediktinerklostren och benediktinerskolorna vid denna tid voro: 
i Italien: Monte Cassino och Bobbio, 
i England: Wearmouth, Jarrow och York, 
i Frankrike: Tours, Corbie, Fleury, Clermont, Ferneres och S:t Denis, 
i Schweiz: S:t Gallen.
i Tyskland: Beichenau, Fulda (i Hessen), Lorsch, Weissenburg (i Elsass), Hirschau, 

Nieder-Altaich (i Bayern), Tegernsee, Ellwangen, Fritzlar, Hersfeld, 
S:t Alban i Mainz, S:t Matthias och S:t Maximin i Trier, Prüm och 
Corvey.

Benediktinerorden främjade undervisning och bildning ej blott genom sina 
munkkloster och däri inrättade läroanstalter, utan äfven i orden tillhöriga nunne
kloster. Enligt legenden hade sådana grundats af Benedict! syster den heliga 
Scolastica. Med all sannolikhet äro de dock af senare ursprung. Här lämnades 
undervisning åt flickor af förnämt stånd, äfven gossar fingo understundom här sin 
första utbildning.

De förnämsta benediktinernunneklostren voro: Bischofsheim, Gandersheim, 
Quedlinburg, Herford och Nordhausen.

Vi vilja nu ägna benediktinerskolorna en undersökning beträffande deras in
rättning och uppgift. En olikhet i dessa afseenden rådde mellan de italienska å 
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ena sidan och de engelska, franska och tyska å andra sidan. I Italien afsåg den 
pedagogiska verksamheten i klostren nästan uteslutande uppfostran och utbildning 
af pueri oblati och novicer för klosterlif. Så var ock i början förhållandet i Vä
sterlandets öfriga länder, men en förändring inträdde snart i detta hänseende. 
Kejsar Karl den store utöfvade här ett mäktigt inflytande på klostren, och hans 
universella bildriingsidéer spredo sig äfven dit, så att klosterskolorna blefvo ej blott 
uppfostringsanstalter för sådana ynglingar, som ämnade ägna sig åt klosterlif, utan 
utsträckte sin verkningskrets till undervisning och uppfostran af ynglingar af alla 
stånd, hvilka ville ägna sitt lif åt statens eller kyrkans tjänst och för detta ända
mål i klosterskolan söka sin nödvändiga utbildning. Under första tiden undervi
sades dessa tillsammans med klostrets pueri oblati och novicer, men, då man se
dermera fann denna anordning vara mindre ändamålsenlig, upprättade man i det 
nionde århundradet åtminstone i de större klostren tvenne från hvarandra fullstän
digt skilda skolor: den inre och den yttre (schola interior, schola. exterior).

Schola interior, i hvilken de ynglingar uppfostrades, som skulle kvarstanna i 
klostret, fick sitt namn däraf att den alltid befann sig i hufvudbyggnaden midt i 
klostret. Schola exterior, i hvilken den del af klosterskolans lärjungar undervisa
des, som efter afslutade studier ämnade lämna klostret och ägna sig åt världsliga 
sysselsättningar eller prästerlig sysselsättning utom klostret, kallades så, emedan 
den var belägen utom klostermuren. Om i densamma ynglingar undervisades för 
att utbildas till präster, kallades den äfven schola canonica.

Skillnaden mellan dessa skolor bestod hufvudsakligen i disciplinen. Skoltukten 
var i bägge sträng. Själfsvåld och lättja bestraffades med kroppslig aga. Sär
skilda uppsyningsmän (circatores) hade att utöfva uppsikten öfver lärjungarne. Men 
under det att i den inre skolan allt bar prägeln af ett utbildadt klosterlif med all 
dess stränghet, ty äfven de minste af pueri oblati buro munkdräkt och ansågos 
såsom “bröder“, emedan — om ock blott genom föräldrarnes mun — de redan aflagt 
klosterlöfte, rådde i den yttre skolan ett visst mått af frihet, och lärjungarne kunde 
återvända till sina hem, närhelst deras föräldrar så önskade. Det är ock sannolikt, 
att äfven själfva undervisningen i schola exterior hade en friare karaktär än i den 
egentliga munkskolan.

Man må dock oaktadt den stränghet, som rådde vid uppfostran i klostersko
lorna, ingalunda föreställa sig, att de unga lärjungarne förde i klostren ett glädje
löst lif i saknad af sådana förströelser, på hvilka ungdomen sätter värde. Tvärtom 
hängåfvo de sig under lediga stunder åt lek och vederkvickande nöjen. Detta var 
särskildt förhållandet vid skolfesterna, vid hvilka gymnastiska öfningar och uppfö- 
randét af skådespel intogo en framstående plats.

Undervisningen i de elementära ämnena leddes af en vanlig munk, som kalla
des scholasticus. I de större klostren voro lärda munkar anställda för att' meddela 
handledning vid den högre undervisningen. Det hände understundom, att lärda '
af första rang för detta ändamål anställdes vid klostren, under hvilkas ledning andra, 
som kallades seniorer, meddelade undervisning. ,
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Undervisningen var kostnadsfri. Pueri oblati hade såsom redan upptagne med
lemmar i klostret fri bostad samt lifsuppehälle och omvårdnad utan ersättning. De 
öfriga lärjungarne lämnade gåfvor till klostret för logis, kost och vård.

Den undervisning, som meddelades i klostren, afsåg att bibringa lärjungen 
tillräcklig insikt och färdighet i de kunskapsgrenar och de konster, som voro nöd
vändiga för en munk. Följaktligen blefvo undervisningsämnena: läsning, skrifning 
(såväl skön- som rättskrifning) och psalmsång.

Den teoretiska bildningens höjdpunkt var teologien. Men för att möjliggöra 
ett skriftstudium fordrades åtskilliga hjälpvetenskaper. Till dessa anslöt man under 
tidernas lopp de mest olika discipliner. Alla de världsliga vetenskaper och konster, 
som man plägade sammanfatta under den gemensamma benämningen septem artes 
liberales eller trivium och quadrivium, hade för medeltidens hierarkiska åskådning 
värde endast därigenom att de trädde i kyrkans tjänst. Sådant tillmätte man 
grammatik och retorik, emedan de voro nödvändiga till förstående af den Heliga 
Skrift och kyrkofäderna, dialektik, emedan hon, ehuru en vetenskapernas drottning, 
dock var en ancilla theologiæ, aritmetik för de.i talen förborgade hemligheternas 
skull samt musik och astronomi, emedan de tjänade den kyrkliga gudstjänsten.

Sedan lärjungen i klosterskolan vunnit de nödvändiga förutsättningarna i?in- 
nanläsning, undervisades han i trivium, som omfattade grammatik, retorik och di
alektik. Undervisningen i grammatik bestod i inlärande af och öfning i det latinska 
språket. Blott i ytterst få fall studerade man äfven- grekiska. Kunskap i latinska 
språket var däremot nödvändig, emedan detta språk icke blott var det uteslutande 
undervisningsspråket, utan äfven denna tids allenaj härskande konversationsspråk. 
Andra språk t. ex. hebreiska och arabiska ingingo ej såsom läroämnen i klostersko
lorna, utan gjordes till föremål för studium endast af en eller annan af den tidens 
mera begåfvade personligheter. Äfven åt retorik och dialektik ägnade man mycken upp
märksamhet, synnerligen åt den senare vetenskapen, och den ifriga sysselsättningen i 
klosterskolorna med densamma förberedde medeltidens skolastiska filosofi och teologi.

När man afslutat studiet af trivium, öfvergick man till studiet af qvadrivium, 
som omfattade de matematiska och naturvetenskapliga disciplinerna aritmetik, geo
metri, som förbands med geografi och fältmätningskonst, astronomi, som vid denna 
tid mycket närmade sig astrologien, och musik. Äfven i medicin meddelades un
dervisning i åtskilliga klosterskolor, och man uppnådde häri understundom ganska 
stor skicklighet. Den första medicinska högskolan grundlades i Salerno af en lär
junge från klostret Monte Cassino.

Undervisningen - i trivium och quadrivium utgjorde blott en förberedelse för det 
teologiska studiet. Vid detta intog skrifttolkningen en framstående plats; åt denna 
hängåfvo sig sådana män som Beda Venerabilis, Hrabanus Maurus, Alcuin och Wa- 
lafried Strabo. Men äfven meddelades undervisning i kyrkorätt och i de mest 
nödvändiga styckena af kyrkotjänsten samt handledning vid praktiska, dogmatiska, 
etiska och homiletiska studier och öfningar. Äfven ett område, kanske mindre 
för undervisning inom klostren än för den där utöfvade litterära verksamheten, var 
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historieskrifningen. För alla krönikor och biografier från den tidigare medeltiden 
stå vi i tacksamhetsskuld till benediktinermunkarne.

Det torde icke sakna sitt intresse att taga kännedom äfven om de läroböcker, 
som användes vid undervisningen i trivium i klosterskolorna. I latinska språket 
använde man Donaten, Priscian, senare äfven Alcuin och Beda, vidare studerade 
man klassiska författare såsom Cicero, Salustius, Virgilius, Ovidius, Lucanus och 
Terentius. Vid den retoriska utbildningen använde man Cicero och Quintilianus 
såsom mönster. Vid studiet af dialektik följde man först skrifter af Augustinus 
och Boethius, sedermera skrifter af Aristoteles, som man läste öfversatta, vanligtvis 
på latinska språket, understundom på tyska. Större olikhet mellan de olika klost
ren tyckes hafva rådt med afseende på läroböcker vid undervisningen i qvadrivium.

Det var dock långt ifrån att här angifna schema för undervisningen var fullt 
genomfördt i alla klosterskolor. Tvärtom ägde unde] stundom ganska stor olikhet 
rum såväl med afseende på undervisningsmetod som med afseende på ordningen för 
undervisningen vid de olika klosterskolorna. I den ena ägnade man mera intresse 
åt en vetenskap, i den andra åt en annan. Härtill kom att på några ställen med
delades undervisning i åtskilliga konster t. ex. ornamentskrift, miniatyrmålning, ar
kitektur och träsnideri. För att få en korrekt uppfattning af studierna i kloster
skolorna vid denna tid måste man emellertid betrakta något särskildt fall. En 
berättelse om Walafried Strabos vistelse i klosterskolan i Reichenau har utgifvits 
från klostret Mariæ Einsiedeln och grundar sig enligt förf:s utsago på Strabos egna 
skrifter och samtida förf:s uppgifter. Vi vilja därför i korthet återgifva det vikti
gaste af densamma.

Vid nio års ålder kom Strabo 815 till klosterskolan i Reichenau. Här fick 
han börja sina studier med att lära läsa innantill. Han gjorde hastiga framsteg 
och hade jefter några veckor hunnit så långt,”att han icke blott kunde läsa de 
ord, som med ett metallstift inristades på hans vaxtafla, utan äfven i en latinsk 
bok. Därefter fick han vidare öfva sig i innanläsning i en tysk bok. Sedan han 
sålunda förvärfvat sig tillräcklig färdighet häri, sysselsatte man honom med skrif- 
ning. Han fick nu söka efterbilda bokstäfverna på sin vaxtafla.

Följande år fick han till lärare magister Gerhard, den vid klosterskolan an
ställde läraren i grammatik. Hans äldre och mera försigkomna^ kamrater måste 
tala latin. Själf fick Strabo nu lära sig utantill några latinska fraser. Till hand
ledare fick han en äldre lärjunge, som skulle examinera honom i den s. k. lilla 
Donaten. Hvarje eftermiddag fingo lärjungarne lära att tillämpa de regler, som de 
lärt på förmiddagen. På kvällen berättade man för dem en berättelse ur bibliska 
historien, hvilken de följande dag fingo ur minnet återgifva.

Hela följande vinter sysselsatte de sig med den andra delen af grammatiken, 
d. v. s. rättskrifning, och man talade latin. Afvenledes ägnade man sig åt bibel
studium och härtill valdes psaltaren.

Sång till Guds ära ljöd ständigt i klostret, ty munkarne och lärjungarne vöro inde
lade i 24 grupper, och hvarje af dessa grupper sjöng en timme under dygnet Guds lof.
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Under året 818 läste de Alenins ooh Valentin Catos distikå. Från öch med 
sommaren fingo de föreläsa något vid middagsbordet.

Följande år fingo de undervisa nykomna för att fullkomna sina grammati
ska studier. De, som ej hade anlag att undervisa, fingo afskrifva grammatiker. 
Många adelsynglingar återvände hem för att blifva knapar och lära sig ridderliga 
idrotter, då Strabo och hans andra kamrater öfvergingo till retorikskolan 820. Lä
roboken i retorik var Cassiodorus. Därjämte läste de Ciceros retoriska arbeten. Läs
ningen af Quintilianus var deremot valfri. Dessutom fingo de öfva sig i att ut
trycka sina tankar genom författandet af uppsatser. På våren började de att stu
dera historia. Redan förut hade de läst martyriologier. Bedas krönika lades till 
grund för deras studier. För öfrigt hade man en uppslagsbok bestående af flera 
krönikor. Den grekiska och romerska historien studerade man under läsningen af 
Salustius och Livius. Hvarje lärjunge skulle afskrifva en krönika. Af latinska 
författare studerade man nu Virgilius och Prudentius. Man skref latinsk vers, dock 
voro icke alla tvungna därtill, utan tog man därvid hänsyn till naturliga anlag 
och fallenhet.

Följande vinter 821 sysselsatte Strabo och hans medlärjungar sig med dialek
tik och studerade Cassiodori och Boethii skrifter. De måste i tur hålla diskussio
ner. Man fortsatte att läsa skalder och historia. Under sommaren ägnade de sig 
åt studiet af frankernas och longobardernas lagsamlingar.

1 Hela vintern 822 användes för att inöfva de regler, som de lärt i retorik och
dialektik. De hämtade ämnen för sina disputationer ur historien, ur det dagliga 
lifvet och ur lagsamlingarna. Äfven studiet af helgonens lefhadsbeskrifningar upptog 
deras tid. De fingo öfva sig att fritt återgifva dessa. För dem af lärjungarne, 
som hade anlag för poesi, bereddes tillfälle till öfning i att skrifva tysk vers. 
Handledning vid författandet af ordböcker lämnades dem af deras lärare Tapto.

Sommaren 822 började de under dennes ledning äfven studiet af aritmetik. 
Vid slutet af detta år utträdde sådana, som ville ägna sig åt medicin, rättsveten
skap, målar- eller bildhuggarkonst, och undervisades därefter af särskilda bröder.

Nu öfvergingo de återstående lärjungarne 823 till studiet af geometri och ge
ografi. Härunder läste man Boethii trenne böcker i geometri. Man sysselsatte sig 
äfven med praktiska öfningar såsom med uppmätning af klostrets mark och husens 
och tornens höjd. Man studerade med tillhjälp af kartor Bedas skrifter i geografi. 
Äfven kartritning blef ingalunda främmande för lärjungarne. De öfvade sig att 
rita kartor i sanden.

Följande år ägnade de åt musik och musikaliska öfningar. Tapto höll före
drag om kompositionslära och om de olika instrumenten. Hvarje lärjunge fick un
dervisning i att spela något instrument. Men Strabo själf var så omusikalisk, att 
han icke kunde lära spela något instrument, och fick därför i stället lära grekiska. 

> Det sista läroåret 825 ägnades åt astronomi. Tapto förklarade Boethii och
Bedas astronomiska skrifter om solen, månen och de andra planeterna. Han lärde 
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äfven sina lärjungar att ställa horoskopet. Med detta år ansågs Strabos uppfost
ran vara afslutad.

Vi hafva nu sett, hvilken omsorg ägnades åt undervisningen i en benedikti
nerskola.

Liksom för alla andra andliga ordnar inträdde för benediktinerorden efter en 
tid af blomstring tillbakagång och förfall. Denna orden, som ingalunda gör skäl 
för detta namn, men blifvit kallad så i motsats till de yngre munkordnarna, hade 
inom sig en stor fara i sin brist på organisation.

Benediktinerna hade nämligen aldrig kommit till någon egentlig ordensorgani
sation med centralstyrelse och alla de enskilda klostrens underordning under en 
högste chef. Dessa stodo sålunda helt oberoende och utan kontroll blott under 
abbotens ledning. Visserligen hade redan i nionde århundradet Benedictus af 
Aniane (821) sökt åstadkomma en reformation af benediktinerklostren och gjort en 
stor insats i klosterlifvets historia genom det intresse för vetenskap, som han upp
väckt bland munkarne. Men följderna häraf blefvo tyvärr ej af lång varaktighet. 
Råhet och förvildning inträdde snart, isynnerhet i de franska klostren. För att 
afhjälpa detta missförhållande åstadkom man den första s. k. kongregationen d. v. 
s. sammanslutning af benediktinerkloster. Denne har efter klostret Clugny, hvil- 
kets abboter Berno och Odo voro dess upphofsmän, blifvit kallad Cluniacenserkon- 
gregationen. De ursprungliga klosterreglerna förnyades och skärptes. Men denna 
cluniacenser-reformation befrämjade mera den stränga askesen och strängt kyrkligt 
tänkesätt än det vetenskapliga studiet. Också stängde man nu skolorna i de flesta 
kongregationen tillhöriga kloster. I de kloster, i hvilka undervisning fortfarande 
meddelades, inskränktes den till en schola interior. Världsliga studier fingo träda 
tillbaka för teologi och kyrkorätt.

Ett annat reformförsök gjordes af abboten Wilhelm i klostret Hirschau genom 
hans s. k. Hirschauer-konstitutioner. Genom dessa söker han föra munkarne ej 
blott till fromhet och stränghet i seder, utan äfven till vetenskaplig, konstnärlig, 
litterär och pedagogisk verksamhet. Till Hirschauer-konstitutionerna anslöt sig en 
kongregation af 69 tyska kloster. Man upptog lekmannabröder i klostren för att 
förrätta alla gröfre sysslor, så att de egentlige munkarne skulle ostördt kunna ägna 
sig åt vetenskapligt arbete i skolan och i skrifrummet (scriptorium). I detta se
nare voro tolf munkar ständigt sysselsatta med att afskrifva manuskript för att 
öka klosterbiblioteket.

Redan i elfte och tolfte århundradena stängdes i allmänhet benediktinersko- 
lorna, och med trettonde årh. är tiden för benediktinerordens stora kulturhistoriska 
och pedagogiska betydelse förbi. Vid denna tid inträdde för nästan alla kloster 
— för det ena tidigare, för det andra senare — ett begynnande djupt förfall i 
såväl disciplinärt som vetenskapligt hänseende. Detta varade för åtskilliga kloster 
århundraden igenom.

Benediktinerklostren hade fyllt sin uppgift att bevara och öfverlämna de gamla 
klassiska och kristliga bildningsskatterna till de nya kristna, romanska och german
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ska folken. Deras skolor hade före korstågens tid motsvarat folkens isolerade lif, 
men vid denna tid uppstod ett rörligt kulturlif, som åt sig skapade sig mera mot
svarande bildningsanstalter och bildningsmedel. Dessa blefvo å ena sidan döm- 
och stiftsskolorna samt mot slutet af medeltiden äfvenledes stadsskolorna, å andra 
sidan universiteten.

Men allvarliga försök gjordes att höja klostren ur deras förfall. Sådana gjor
des af påfvarne Clemens V 1311 och Benedictus XII 1336. Dessa utfärdade tvenne 
konstitutioner de s. k. Clementina och Benedictina, hvilka gåfvo flera föreskrifter 
angående klostrens förvaltning och klostertukt m. m. samt sökte gifva benedikti
nerorden en fast organisation genom att indela klostren i provinser och genom att 
anordna provinsialkapitel och visitationer. Genom dessa konstitutioner blef orden 
ånyo hänvisad att fylla sin nu visserligen mera inskränkta, men dock välsignelse
rika uppgift att upprätta lärdomsskolor och vårda en kyrklig vetenskaplig verk
samhet. Därför börjar nu för orden en ny period, under hvilken den visserligen 
icke utmärker sig genom någon omfattande kyrko- eller kulturhistorisk verksamhet, 
men dock genom en pedagogisk och litterär. Från hvarje kloster skulle åtminstone 
hvar tjrjgonde munk på klostrets bekostnad sändas till universitetet för att här 
dela sina studier mellan teologien och den kanoniska rätten. För studierna behöf- 
liga böcker skulle anskaffas för klostren. Dock skulle hädanefter inga lärjungar, 
som ämnade sedermera ägna sig åt världslifvet, mottagas i klosterskolorna.

Men genomförandet af dessa anordningar rönte motstånd af mångahanda slag. 
Klostrens förfall ökades allt mer under det fjortonde århundradet, och alla försök 
att åter höja orden och gifva dess vetenskapliga riktning nytt lif misslyckades. 
Visserligen uppstod i det femtonde årh. efter de s. k. reformatoriska kyrkomötena 
i Constanz (1414—1418) och Basel (1431—1443), hvilka äfven sökte reformera 
klostren, i vissa kloster ett nyvaknadt intresse för vetenskapen. Detta tog sig ut
tryck i den i Sydtyskland bildade Mölkerkongregationen och den i Nordtyskland 
bildade Bursfelderkongregationen. Till den förra slöto sig flera österrikiska och 
bayerska kloster, till den senare många nordtycka och några sydtyska kloster. Men 
äfven detta intresse blef af kort varaktighet. Blott i ett eller annat kloster 
fortlefde det till medeltidens slut såsom t ex. i S:t Gallen, där abboten Ulrich Rösch 
(f 1491) upprättade ett gymnasium, till hvilket han kallade utländska professorer.

Bland de lärare, som left och verkat i klosterskolorna, funnos män, som genom 
sina stora insatser i kulturutvecklingen utöfvat ett stort inflytande ej blott på sin 
samtid, utan äfven på efterkommande generationer. Om vi ägna vår uppmärksam
het åt denna rad af framstående personligheter, träda namnen Beda Venerabilis, 
Alcuin, Hrabanus Maurus och Walafried Strabo särskildt fram i förgrunden.

Beda föddes i England 672. Han förlorade tidigt sina föräldrar och öfver- 
lämnades i sitt sjunde lefnadsår af sina släktingar såsom puer oblatus åt klostret 
Wearmouth. Här erhöll han sin uppfostran under abboten Benedicti öfverinse- 
ende. Gossen visade rika anlag och delade vid mognare ålder sitt lif mellan upp
fyllandet af sina plikter såsom klosterbroder och vetenskapliga studier.



12

Men han arbetade ej blott för att förvärfva sig själf kunskaper, utan sökte 
äfven meddela sådana åt andra dels genom muntlig undervisning, dels genom en 
vidsträckt skriftställareverksamhet. Såsom lärare verkade han redan som diakon 
från sitt nittonde år; sin skriftställareverksamhet började han som prestbyter vid 
trettio års ålder och fortfor därmed ända till sin död. Nästan hela sitt lif till- 
bragte han i sitt kloster. Endast en och annan gång lämnade han detta för någon 
kortare tid för att på andra platser drifva studier. Om hans lärometod äga vi 
ingen kännedom, men att han både beflitade sig om och var i stånd att åstad
komma klarhet och precision i sin framställning, därom vittna hans skrifter. Dessa 
äro ock ägnade att väcka beundran genom sitt ovanligt rika innehåll och omfång. 
Det gifves knappast något område för dåvarande vetenskaplig forskning, som han 
icke åtminstone på något sätt pröfvat. Naturligtvis var teologien hans förnämsta 
verksamhetsområde. Han författade homilier och allegoriserande förklaringar till 
nästan alla gamla och nya testamentets böcker. För oss äger Beda den största 
betydelsen genom sina kyrkohistoriska framställningar, särskildt genom sin historia 
ecclesiastica gentis Anglorum, genom hvilken han blifvit en grundläggare för den 
engelska historieskrifningen. Ty om vi icke ägt detta arbete, skulle en del af 
Englands historia för oss varit oskrifven. Vidare har Beda författat biografier, ett 
martyrologium, en krönika öfver de sex världsåldrarna samt slutligen flera natur
vetenskapliga arbeten, af hvilka De natura rerum torde vara det mest bekanta. I 
detta arbete meddelar han undervisning om planeternas gång, om sol- och månför- 1
mörkelser, om luft, vindar och allehanda naturföreteelser. Hans sista arbete var 
en anglosachsisk öfversättning af Johannes evangelium. Denna hade han just hun
nit afsluta på sitt sjukläger, då han afled 735, omgifven af en skara beundrande 
lärjungar, som nu sörjde öfver hans död.

Samma år som Beda, hvilken i historien fått tillnamnet “Venerabilis“, gick 
ur tiden, föddes i York i England i en förnäm familj en gosse, hvilken sedermera 
skulle komma att utöfva ett ofantligt inflytande på sin tids undervisningsväsen. I 
dopet erhöll han namnet Alcuin. Sin uppfostran och utbildning erhöll den unge 
Alcuin i klosterskolan i York, som genom ärkebiskop Egberts åtgörande vid denna 
tid hunnit till hög blomstring. Redan vid 31 års åldei’ efterträdde han sin forne 
lärare Aelberf som föreståndare för den läroanstalt, i hvilken han själf erhållit sin 
uppfostran. En afgörande betydelse för hans lif fick en resa, som han 780 före
tog till Rom för att hos påfven Hadrianus I hämta pallium åt ärkebiskop Fan- 
bald. På återvägen från Rom sammanträffade han i Parma med Karl den store. 
På dennes enträgna uppmaningar lofvade Alcuin att af alla krafter understödja 
honom i hans företag att anlägga undervisningsanstalter i hela det vidsträckta 
frankiska riket. Efter att i England hafva utverkat sig tillåtelse härtill kom Alcuin 
782 till Karls hof och tillbragte där åtta år. Men det var först 793, som han 
för alltid bosatte sig i det främmande landet. Vid denna tid uppstodo religiösa i
strider i detsamma, och Alcuin ansåg sig af sitt samvete förpliktigad att deltaga i 
kampen. Det dröjde ej länge innan han vunnit konungens fulla förtroende och 
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vänskap. Denne lät honom undervisa sig i åtskilliga vetenskaper, såsom retorik, 
dialektik och astronomi. Alcuin bidrog mäktigt att åter höja den redan tidigare 
grundade hofskolan, schola palatina, som vid Karls tillträde till regeringen råkat 
i djupt förfall. Han blef efter denna tid den egentliga själen i alla Karls stora 
kulturskapelser.

Alcuin indelade skolvetenskaperna i etik, fysik och teologi. För honom var 
teologien slutmålet för allt studium och studiet af etik och fysik endast en förbe
redelse för densamma. Åtskillnaden mellan de tre' stora områdena människa, natur 
och Gud var den grundtanke, som förde Alcuin till denna indelning af vetenska
perna. Etik och fysik omfattade för honom samtliga artes liberales, så att den 
förra omfattade trivium, den senare quadrivium. Han författade åtskilliga läro
böcker, hvilka dock ej utmärka sig genom själfständig forskning, utan fastmera 
genom skicklighet i populär framställning af det i tidigare vetenskapliga arbeten 
redan gifna. Han ägnade stor omsorg om litteratur och bibliotek.

År 796 grundläde Alcuin en skola i klostret S:t Martin i Tours. Då han 
fem år därefter blifvit abbot i detta kloster, flyttade han dit, men afbröt därför 
ingalunda förbindelsen med hofvet. Han bemöttes af kejsar Karl städse med akt
ning och vänskap och erhöll rikligt understöd för sin skola. Men en förment 
oförrätt, som tillfogats hans kloster, förbittrade hans sista dagar. Af grämelse 
nedlades han på sjukbädden och dog i maj 804.

Alcuin efterlämnade lärjungar, som voro ägnade att fullfölja det verk, som han 
påbörjat. Bland dessa märka vi Hrabanus Maurus. Denne var född i Mainz 776. 
Redan som gosse utmärkte han sig genom rik begåfning. Han öfverlämnades af 
sina föräldrar åt klostret Fulda, där han i den dåvarande abboten Ratgar fick en 
skicklig läromästare. Här tillvann han sig allas bevågenhet. Men den kunskaps
törstande ynglingens rika kunskapsbegär kunde ej tillfredsställas här. Därför begaf 
han sig efter erhållen tillåtelse till Tours för att drifva studier vid den berömda 
Academia Turonensis, som vid denna tid stod under Alcuins ledning. Han trädde 
här i det bästa förhållande till s.in lärare Alcuin. Det var här Hrabanus lade 
grunden till sin ovanliga bibelkunskap. Under sin vistelse i Tours fick han äfven 
lust att skrifva latinsk vers och öfvade sig flitigt i denna konst.

Efter ett års vistelse i Alcuins skola återvände Hrabanus till Fulda samt blef 
här anställd som magister vid klosterskolan. Hans såväl grundliga vetenskaplighet 
som ock rika pedagogiska anlag gjorde honom snart ryktbar såsom framstående 
lärare, och från Tyskland, Frankrike och England kommo ynglingar i stor mängd 
för att få åtnjuta hans undervisning. Man läste och förklarade den Heliga Skrift, 
men ägnade sig äfven åt studiet af klassiska författare t. ex. Virgilius. Under sin 
vistelse i Tours hade Hrabanus förvärfvat sig kunskaper i grekiska. Äfven hebrei
skan var honom ingalunda obekant, men han tycktes icke hafva gjort något bruk 
af sina insikter i detta språk. Han hade ett varmt intresse för språkstudier, och 
detta tog sig uttryck i författandet af en latinsk-tysk ordbok. Äfven till natur
vetenskaperna sträckte sig hans forskningsifver. Han författade ett encyklopediskt 
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arbete i naturkunnighet: De universo. Konster af allehanda slag fingo i Hraba- 
nus en beskyddare.

Med fullt skäl har Hrabanus blifvit ansedd såsom skapare af Tysklands skol
väsen. Själf var han så personligt intresserad af att undervisa, att han ej ens 
ville afstå från denna sin älsklingssysselsättning, sedan han blifvit klostrets abbot 
och således var fritagen från undervisningsskyldighet. Ett afbrott i hans lärare
verksamhet hade redan förut ägt rum, då abboten Ratgar §05 plötsligt stängde 
klostrets läroanstalt, borttog munkarnes böcker och tvang dem till uteslutande 
kroppsarbete. Eörst 817, sedan Ratgar blifvit afsatt, upptogs åter undervisnings
verksamheten inom klostret. Under den mellanliggande tiden hade Hrabanus före
tagit en pilgrimsfärd till Palestina.

De politiska strider, som föregingo föredraget i Verdun, sträckte sina verknin- 
ningar ända in i klostren. Äfven i klostret Fulda uppstodo politiska partier och 
partistrider. På grund häraf afsade Hrabanus sig abbotvärdigheten och lämnade 
klostret. Man erbjöd honom snart åter hans förra värdighet, men han vägrade 
att mottaga densamma samt återvände till Fulda först sedan hans vän Hatto hade 
blifvit vald till abbot. Här sysselsatte han sig nu med vetenskaplig verksamhet, 
till dess han blef kallad till Ludvig den tyskes hof för att sedermera 847 mottaga 
ärkebiskopsvärdigheten i Mainz, som han innehade till sin död 856.

Den mest betydande af Hrabani lärjungar blef Walafried Strabo. Vi hafva 
redan förut genomgått hans ungdomshistoria i klostret Reichenau. Då Strabos 
uppfostran här blifvit afslutad, begaf han sig till klostret Fulda för att fullända 
sin utbildning under Hrabani ledning. Han kallades emellertid snart till hofvet i 
Aachen för att öfvertaga kejsar Ludvigs sexårige sons undervisning och uppfostran. 
Här ägnade han sig under tio år med all sorgfällighet åt detta uppdrag samt till
vann sig kejsarens fulla förtroende. År 838 blef han abbot i klostret Reichenau. Detta 
stod vid denna tid högt i anseende. Det ägde vidsträckta besittningar, ett yp
perligt bibliotek samt berömda lärare, af hvilka en del hade fått sin utbildning i 
Alcuins skola.

Om hans egentliga lärareverksamhet äga vi inga närmare underrättelser. Den 
har emellertid tvifvelsutan varit utmärkt, därpå tyder såväl hela hans mänskliga 
och litterära personlighet som hans lärjungars stora betydelse. Strabo var en af 
sin tids mest framstående lärde. Men han var ej blott en lärd, utan äfven en dik
tare, en äkta lyrisk och lyrisk-episk diktare. Han utöfvade ett stort inflytande på 
sin samtid, och många voro de gäster från främmande länder, hvilka under hans 
tid besökte klostret Reichenau och sålunda kommo i personlig beröring med honom. 
Han lefde och verkade här såsom abbot till sin död 849.



Redogörelse
för

lägre allmänna läroverket i Askersund
lasåret 1903—1904.

A. Undervisningen.

1. Höstterminen började lördagen den 29 augusti och afslutades fredagen den 18 
december. De första dagarna af terminen användes till examinering af inträdes- och 
uppflyttningssökande samt till allmänt upprop. Den egentliga undervisningen begynte 
den 2 september och fortgick till och med den 16 december.

Vårterminen tog sin början fredagen den 15 januari med allmänt upprop och kom
mer att afslutas torsdagen den 2 juni. Den egentliga undervisningen begynte den 16 
januari och kommer att sluta den 30 maj.

Ledighet från undervisningen har under läsåret beviljats ungdomen vid följande 
tillfällen: 5 timmar den 12 oktober (höstlof i st. f. marknadslof), 5 timmar den 1 de
cember (Oskarsdagen), 2 timmar den 21 januari (Hans Maj:t Konungens 75-årsdag), 1 
timme den 5 februari (för att å läroverkets samlingssal fira 100-årsminnet af J. L. Rune
bergs födelse), 2 timmar den 1 mars (skidlof) och 5 timmar den 2 maj (majlof).

2. Morgonandakt, bestående i psalmsång, bön och bibelläsning jämte förklaring, 
har under ledning af undertecknad förrättats hvarje läsdag 15 minuter före undervisnin
gens början. Därvid har genömgåtts Lukas’ evangelium under fem läsdagar i veckan 
och hvarje lördag nästföljande söndags högmässotext. Vid slutet af sista lärotimmen för 
dagen har bön med hvarje klass förrättats å lärorummet.
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Undervisningen har varit förlagd till följande tider:

a) i Jäsämnena samt välskrifning och obligatorisk teckning: kl. 8—Hf. m. samt 1—3 e. m.,
b) i frivillig teckning: kl. 3—4 e. m.,
c) i sång och musik:

i elementarsang: kl. 5 — 5,3 0 e. m.,
i körsång: kl. 3—4 e. m.,
i instrumentalmusik: kl. 4—4,3 0 och 5,3 0—6 e. m.;

d) i gymnastik: kl. 11—11,3 0 f. m.

3. Antal lärotimmar i veckan för läsämnena under höstterminen 1903.

1 2 3 4 5 i ,6 7

Afdelningar 
och 

linier.

N
ärvarande lärjungar 

under höstterm
inen.

Timmar

Skilda.

Gemensamma för

Sum
m

a.

A n m ä r k n i n g a r.

lärjungar från 
afdelningar ä 
sam

m
a linie.

lärjungar 
fran 

afdelningar ä 
olika linier.

1 ............. 4

9

18

15

9

3

20

12

15

4

9

4 1 

(4+) 112 

(11)

8 4

(8)

2^

(2 + ) 145

(14-h) 6U 

(14-1-6)

24

23

17

26

6

9

1 Med kl. 2 i modersmålet 3 t:r och i tyska 
1 t:e.

2 Med kl. 3 i kristendom 3 t:r, i historia 3 
t:r, i geografi 2 t:r, i matematik 2 t:r och 
i naturlära 1 t:e.

3 Med kl. R. 4 i modersmålet 1 t:e och i tyska 
1 t:e.

4 Med kl. R. 5 i engelska 6 t:r och i historia 
2 t:r. J

5 Med kl. R. 5 och kl, L. 5 i kristendom 
2 t:r, i modersmålet 3 t:r, i tyska 3 t:r, 
i historia 1 t:e, i geografi 1 t:e, i mate
matik 1 t:e och i naturlära 3 t.r.

6 Med kl. L. 5 i matematik 3 t:r v-h i fran
ska 3 t:r.

öcker.

Klasser.

...............................................................  1—5.
.............................................................. 1—3.

78 ..................................... 1—5.

2 .............

3 .............

R. 4........

R. 5........

L. »...„.
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aoken .......................................
gren, Biblisk historia för folks 
res med kort utveckling, stadfé

105

äseb
m:

colan
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Modersmålet:

Sundén, Svensk språklära i sammandrag för de allmänna läroverken ............. 2—5.
Kabner och Victorin, Svensk rättskrifningslära........................... .■........................... 1—5.
Läsebok för folkskolan.................................................................................................... 1—5.
Runeberg, Fänrik Ståls sägner, h. 1............................................................................ 3.
Cederschiöld; Svensk läsebok, kurs 2 ..................................... ................................. 4, 5.
Tegnér, Fritiofs saga .................................................................................................... 4, 5.

Latin:

Törneblad-Lindroth, Latinsk språklära ....................................................................... L. 5.
Cornelius Nepos, utg. af Boethius ............................................................................ L. 5.

Tyska:

Löfgren, Tysk språklära för skolundervisningen .................................................... 1—5.
„ Tysk elementarbok.......................................................................................... 1 — 3.

Moren, Tysk läsebok .................................................................................................... 4, 5.
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, skolupplaga .................................................................. 4, 5.
Bäckström och Segerborg, Öfningar i tysk skrifstil ............................................... 3.

Engelska:

Mathesius, Engelsk skolgrammatik ....................  R. 4, R. 5.
Afzelius, Engelsk elementarbok ................................................................................. R. 4, R. 5.

Franska:

Gullberg och Edström, Fransk skolgrammatik ........................................................ 5.
Edström, Fransk elementarbok..................................................................................... 5.

Historia:

Odhner, Lärobok i fäderneslandets historia för skolans lägre klasser.................. 1—5.
Pallin, Lärobok i allmänna historien för allmänna läroverkens mellanklasser... R. 4, R. 5.
Boethius, Lärobok i gamla tidens historia ............................................................. L. 5.
Hildebrand och Selander, Atlas till allmänna och svenska historien för sko

lornas bruk.......................................................................................... 4, 5.

Geografi:

Carlson, Skol geografi, kurs 1 ........................ ............................................................. 1—5.
Kartböcker af Roth och Mentzer................................... . ........................................... 1—5.
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Matematik:

Möller, Larsson och Lundahl, Lärobok i räkning för allmänna läroverken ... 1 — 3.
Berg, Käknelära för de allmänna läroverken och flickskolor................................ 4, 5.
Asperén, Lärobok i geometri ..................................................................................... 3
Petersen, Lärobok i elementerna af plana geometrien. Öfvers. af Rosén........  4—5.
Lindman, Elementarlärobok i algebra ....................................................................... 4, 5.

„ Samling af exempel och problem till algebra och ekvationslära ... 4, 5.

Naturlära:

Almqvist och Lagerstedt, Lärobok i naturkunnighet, d. 1..................................... 1 — 5.
d o 4 5„ V u. -..................................... tr, u.

Krok och Almqvist, Svensk flora för skolor, I........................................................ 3—5.

b) Lärokurser.

Klassen 1.

Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: gamla testamentet. Katekes: afslutning och repe
tition af första hufvudstycket; första trosartikeln. Bibelläsning. Psalmer (3: 7; 24: 1; 
28: 1, 6; 33: 1, 2; 50; 124; 204: 1—3; 250; 420: 1—4;' 429: 9, 10; 431: 1, 3.) 
(Zetterstedt.)

Modersmålet, 5 t.: Innanläsning; öfning i muntligt återgifvande af det lästa samt 
af sagor och lättare berättelser. Af språkläran samma delar, som genomgåtts vid under
visningen i tyska språket. Satsbildnings- och rättskrifningsöfningar. (Charting.)

Tyska, 6 t.: Elementarbokens första kurs; motsvarande delar af språkläran. Munt
liga och skriftliga tillämpningsöfningar. Förberedande talöfningar. (Charting.)

Historia, 2 t : Fäderneslandets historia till nyare tidens början. (Zetterstedt.)
Geografi, 2 t.: Kort öfversikt af världsdelarna och världshafven efter jordgloben. 

Sveriges, Norges och Finlands fysiska och politiska geografi. (Zetterstedt.)
Matematik, 4 t.: De fyra räknesätten med hela tal; öfning i användandet af deci

maler. Tillämpning på sorter. Hufvudräkning. (Göransson.)
Naturlära, 2 t.: Det allmännaste af läran om människans kroppsbyggnad. Typer 

för däggdjuren. (Göransson.)

Klassen 2.

Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: nya testamentet. Katekes: tredje och fjärde 
hufvudstyckena. Bibelläsning. Psalmer (22; 28: 1, 6; 33: 1, 2; 45: 8; 49; 69; 86; 
92; 118; 119; 204: 2, 3; 213; 250; 418; 420; 429: 9, 10; 431: 1, 3; 434.) (Charting.)

Modersmålet, 5 t.: Innanläsning; öfning i muntligt återgifvande af det lästa samt 
af sagor och berättelser; framsägning af inlärda poetiska stycken. Af språkläran samma 
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delar, som genomgåtts vid undervisningen i tyska spraket. Satsbildnings-, interpunktions- 
och rättstafningsöfningar. (Charting).

Tyska, 7 t.: Elementarbokens andra kurs; motsvarande delar af språkläran; repe
tition af förra årets kurs. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Talöfningar. 
(Charting.)

Historia- 3 t.: Fäderneslandets historia från Gustaf Vasa till och med Karl XII. 
(Kullendorff.)

Geografi, 2 t.: Asiens och Afrikas fysiska och politiska geografi. (Otterstedt.)
Matematik, 5 t.: De fyra räknesätten i decimalbråk och allmänna bråk med till- 

lämpning på sorter. Hufvudräkning. (Göransson)
Naturlära, 2 t.: Öfversikt öfver däggdjuren och fiskarna. Undersökning af lef- 

vande växter för inlärande af deras yttre organ. Exkursioner. Insamling af några all
männa växter. (Göransson.)

Klassen 3.

Kristendom, 3 t.; Biblisk historia: repetition af gamla och nya testamentet. Katekes, 
bibelläsning och psalmer: lika med klassen 2. (Charting.)

Modersmålet, 6 t.: Innanläsning: återgifvande af det lästa; framsägning af inlärda 
poetiska stycken. Språkläran fortsatt: satsanalys och satsbildningsöfningar. Rättskrifnings- 
läran afslutad; interpunktions- och rättstafningsöfningar. Några mindre uppsatser på 
lärorummet. (Kullendorff.)

Tyska, 6 t.: Elementarbokens tredje kurs. Formläran. Några viktigare delar af 
syntaxen. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Öfningar i tysk skrifstil. Tal
öfningar. (Kullendorff.)

Historia, 3 t.: Lika med klassen 2. (Kullendorff.)
Geografi, 3 t.: Lika med klassen 2 samt därjämte Sydeuropas och Sydamerikas 

fysiska och politiska geografi. (Zetterstedt)
Matematik, 5 t : Aritmetik: repetition af bråk med tillämpning på sorter; regula 

de tri samt enklare exempel på procent- och ränteräkning; hufvudräkning. Geometri: 
åskädningsläran och satserna I—VIII efter Asperéns lärobok. (Göransson.)

Naturlära, 2 t.: Öfversikt öfver däggdjuren och fiskarna. Undersökning af lefvande 
växter, afseende såväl organlärans inhämtande som deras bestämning. Exkursioner. In
samling af 50 allmänna växter. (Göransson.)

Realklassen 4.

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning: apostlagärningarna. Genomgång af innehållet i gamla 
testamentets kanoniska böcker. Katekes: fjärde och femte hufvudstyckena; katekisation 
öfver första hufvudstycket samt första och andra trosartiklarna. (Charting.)

Modersmålet, 4 t.: Välläsning: Fritiofs saga; Cederschiölds läsebok, senare hälften; 
framsägning af inlärda poetiska stycken. Dispositionsöfningar och lättare föredrag. Sats- 
och interpunktionslära; rättskrifningsöfningar. 15 uppsatser. (Kullendorff.)
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Tyska, 4 t.: 40 sidor i läseboken. Språkläran afslutad och repeterad. Tillämp

nings- och talöfningar. 15 temata. (Kullendorff)
Engelska, 6 t : Elementarbokens förra kurs. Formläran och några viktigare delar 

af syntaxen. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Talöfningar. (Kidlendorff.)
Historia, 3 t.: Repetition af fäderneslandets historia från Gustaf II Adolf. Allmän 

historia: gamla tiden och medeltiden. (Kullendorff och Zetter stedt.')
Geografi, 1 t.: Nordamerikas och Australiens samt repetition af Asiens, Afrikas och 

Sydamerikas fysiska och politiska geografi. (Göransson.)
Matematik, 5 t.: Aritmetik: fullständigare genomgång af procent- och ränteräkning; 

bolags- och blandningsräkning samt beräkning af medelvärden; planimetriska och stereo
metriska räkneuppgifter. Algebra: de fyra räknesätten med hela tal; läran om bråk 
påbörjad. Geometri: satserna 1—58 i Petersens lärobok med öfningsuppgiftér. (Gö
ransson.)

Naturlära, 2 t.: De viktigaste fysiska och kemiska naturföreteelserna. Öfversikt 
öfver de ryggradslösa djuren utom leddjuren samt repetition af däggdjuren och fiskarna. 
Öfversikt öfver de viktigaste växtfamiljerna utom gamopetalerna jämte undersökning och 
examinering af lefvande växter. Exkursioner. Insamling af ytterligare 50 allmänna 
växter. (Göransson.)

Kealklassen 5.

Kristendom, 2 t.: Lika med realklassen 4. (Charting.)
Modersmålet, 3 t.: Lika med realklassen 4. (Kullendorff.)
Tyska, 3 t.; Lika med realklassen 4. (Charting.)
Engelska, 6 t.: 50 sidor i elementarboken. Språkläran afslutad och repeterad. 

Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Talöfningar. (Kullendorff.)
Franska, 3 t.: Elementarbokens 14 första stycken jämte erforderliga delar af form

läran. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Talöfningar. (Charting.)
Historia, 3 t.: Lika med realklassen 4. (Kullendorff och Zelterstedt.)
Geografi, 1 t.: Lika med realklassen 4. (Göransson.)
Matematik, 4 t.: Aritmetik: kort repetition af den aritmetiska kursen. Algebra: 

läran- om bråk afslutad; enklare ekvationer af första graden med en obekant jämte pro
blem. Geometri: satserna 49—79 i Petersens lärobok med öfningsuppgifter. (Göransson.)

Naturlära, 3 t.: Lika med realklassen 4. (Göransson.)

Latinklassen 5,

Kristendom, 2 t.; Modersmålet, 3 t.; Tyska, 3 t.; Franska, 3 t.; Geografi, 1 t.; 
Matematik, 4 t.; Naturlära, 3 t.: Lika med realklassen 5.

Latin, 7 t: Cornelius Nepos: Conon, Iphicrates, Chabrias, Timotheus, Epaminondas, 
Pelopidas och Agesilaus. Formläran fullständigt genomgången utom §§ 101 116; af 
syntaxen kasusläran. Extemporerade öfversättningar på lärorummet. (Zetterstedt.)
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Historia, 3. t.: Repetition af fäderneslandets historia frän Gustaf II Adolf. Allmän
historia: frän början till romarne. (KuUendorff.)

c) Feriearbeten (sommaren 1904).

Till klassen 2.

Modersmålet: Välläsning af st. n:r 83, 138 och 149 i Läsebok för folkskolan.

Matematik: Uträkning af följande exempel ur Lärobok i räkning för läroverken af 
Möller, Larsson och Lundahl. Första årskursen. Ex. 708, 710, 711, 717, 718, 720, 
731—743, 745—751, 753—761, 768, 770, 771, 773, 778.

Välskrifning: 20 skrifsidor efter förskrift samt afskrifning af st. n:r 214 och 215 i 
Läsebok för folkskolan.

Till klassen 3.

Modersmålet: Utanläsning af st. n:r 301 och 302 i Läsebok för folkskolan.

Matematik: Uträkning af följande exempel:
1. 7,6 + 90,38 4- 506,408 4- 0,3 4- 999,0085 8.
2. 49,7 1 4- 300,4 4- 5291,08 4- 6400 365 4- 39,5432 4- 795,64.
3. 9876,50 103 75,6 4 4- 0,004 2 -j- 6340,0 102 4~ 592,6 4- 10 -j- 2,4087 4“ '

1,2 4- 9603,567,
4. 21 hektar 6 ar 40 kvm. 4- 0,305 1 hektar 4~ 6523 kvm. 4~ 692,0 1 5 ar 4-5 

hektar 7,4 kvm.
5. 7,3 6 kbm. 4~ 95 kbm. 8 kbdm. 4- 63005 kbcm. 4- 8 kbdm. 4‘ 4 kbm. 61,40 9 

kbdm.

6. 503,86 5—49,293 1. 9. 30 hl. 4,5 I. — 9 hl. 75 1. 3 dl.
7. 4867 — 4810,8239. 10. 9 ton 7 kg. 8,3 hg.— 578,420 1kg.
8. 1000,5001 ---- 992,82634.

11. 46,39 4- 600,205 4- 0,0821 — 54 4’ 7,2 8 — 300,6.
12. 0,5 8 — 0,43 6 7 4~ 4«5 ■ 4“ 509,4 2 ---- 66,4 0 1 4- 7000,8 9.

13.
14.
15.

2,4.0,8306.
0,4 . 9000.36,5 3.
100.4,082.0,05 . 20,1.

16.
17.

500.7 mil 6,3 km.
2,0 9.4 hg. 7 gr. 6 dg.

18. 124,743 : 4,3. 20. 2107049 : 430,0 1.
19. 354,6 144: 70,36- 21. 1 hektar 14 ar 7,6 kvm : 19.
22. 2,5 6006 4 kbdm. : 800 kbcm. 20 kbmm.
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23. 70,3.800 — 5,4.0,0365 + 59,6821.
24. (4,5 . 2,1 ---- 0,08 4) : (0,369 + 1 748 : 0,7 3).

25. 44 + 4 + A + A + +V. I 26. 5 + + ++10^+1^ + t++13
27. 10,os+ + + 92++-14 + 15+4 + 0,9.
28. ^+^+++^+na I

30. 507 f - 483.
31. 7-2 ++
32. 0,464 -+.

35. 5 + -|-4 + -a + 4 + +
36. 8 + 3 4 (1 4t + +) + (1 + +)•

37. 2 + .+.
38. H . 9 + 400 . I.

40. (50 £4 + 4) • (1 + — 1 +) • (0,4 — +).
41. 4.UM44 + 8 + .6t'+-56.
42. 3 1+ 7 1
43. 5901 : 1 +
44. 30 + : 3 AV
45. 0,6 : 1 + t+-

29. 4 + 4 + 4 + ^ + + ++

33. 5 + - 44.
OJ. -I 27   250O^t. L ijs s o (■>.

39. 3 A+ ++ + . 0,1 . 3 +

46. (4 + 4):(H-U).
47. (4 + 4). 141-4+ 1U
48. (0,8 : 1+-+):(+1 + 84).

Välskrifning: 20 skrifsidor efter förskrift samt afskrifning af st. n:r 16, 40, 69 och 
166 i Läsebok för folkskolan.

Till klassen 4.

Tyska: Öfversättning af 
tyska läsebok samt utanläsning

st. n:r 16, 19 och 22 i första afdelningen af Moréns 
af st. n:r 136, 143 och 163 i Löfgrens tyska elementarbok.

Matematik: Uträkning af följande exempel:

1.

2.

5.

7,6 50 2 ----  7 + L , \ 
~--- 7:--------- 1 I 0,6 2 5 . I

A . 0,0 1 . 0,00 4 4 \ ? /

{1:(1 — l + :2,25)— 1}. 2 V
1,5.24

121,1 — 0,381

I
i 3.

4.

; 209.

11 + + • 37 4 1 0,7 5
(7 + : A + 0?4 8): 19- |
ysJß,2 ----0,36)—(1,03:5 — +)
75 : 8 + 0,375): Ä + 1,+ 4 + ■
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____ H —O,S75 : 13

6 . / , , 3:0,1 \P’ä + sJT+h13-0’25’

/ / 2 i 5 \
7 6. I I ( 3 L I i l
G ’ 1,6 25

21.(4^.?/^^)
8 - 2 . (3,81 4-2-MiJlj’

1 0,36 : 0,0 1
-T- -I- 0,3 5 + 209 : - ’ ~ -’—
14,4 ' ’ ' 0,1

I 2 -tø
(0,6 25 + ?): 2—^r

\ & IS

11. Om man till täljare och nämnare i bråkes i" adderar talet 4, blir då det nya brå
ket större eller mindre än det ursprungliga och huru mycket?

12. I en triangel är den ena vinkeln 75° 6' 11" den andra 60° 59z. -Huru stor är 
den tredje?

13. Beräkna 5 dygn 3 4 tim. + 8 dygn 9 tim. 114 min. + 5 | dygn 17 g tim. 19 
min. 39 sek.

14. Huru stor omkrets har en cirkelformig blomsterplantering hvars radie är 3 m. 
2 dm. ?

15. Karl XII föddes den 17 juni 1682. Hur gammal var han vid sin tronbestigning 
den 5 april 1697?

16. Till ett arbete fordras 50 dagsverken. Huru många dagsverken återstå att utföra, 
innan arbetet blir färdigt, då 5 man arbetat därpå i 6 s dagar, 2 man i 4 I da
gar och 1 man i 3 dagar?

17. Beräkna g . 75 i kvm. — ( . 0,3 ar + 8,3 kvdm).
18. När dog en person, som föddes den 23 september 1834 och blef 64 år 11 mån. 

19 dagar gammal?
19. Af sin årsinkomst använde en person g till hyra f till föda u till kläder och 

12 proc, till diverse ändamål. Resten insatte han i sparbanken. Huru många 
kronor kunde han insätta där då hans årsinkomst var 3000 kr?

20. På 6 dagar hafva 9 man utfört j af ett visst arbete; huru många man måste 
tagas till hjälp för att få återstoden af arbetet färdig på 18 dagar?

21. Om man har läst 4 af en bok och då har 32 sidor kvar, huru många sidor inne
håller hela boken?

22. Ett kar innehöll 80 1. vatten. Genom ett hål i bottnen utrunno 6 1. 5 dl. på 2 
minuter 10 sekunder, huru länge dröjde det innan karet blef tomt?

23. Huru mycket, är 5’.1 år 3 månader 3 dygn 8 timmar?
24. Huru stor yta har ett triangulärt åkerfält, då dess ena sida är 120 m. och den 

däremot svarande höjden 53 4 m.?
25. Huru mycket måste man addera till 25 5 för att få ? af 428 4?

Därjämte följande exempel ur Lärobok i räkning för läroverken af Möller, Larsson

2
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och Lundahl. Tredje årskursen. Ex. 294—298, 307, 310, 315, 322, 326, 327, 331, 336, 
345, 347, 348, 352—355, 358, 368, 369, 373, 380.

Välskrifning: Skrifning med tysk stil af 20 skrifsidor enligt förskrift.

Till klassen 5.

Tyska Öfversättning af st. n:r 30—34 och utanläsning af st. n:r 11 —13 i första 
afdelningen af Moréns tyska läsebok.

Geografi: Repetition af Skandinaviska halföns och Danmarks geografi.

Till de här upptagna feriearbetena kommer insamlingen af det i kurserna för de 
särskilda klasserna angifna antalet växter till den del, som icke under lästiden blifvit 
insamlad.

5. Under läsåret har intet annat ombyte af läroböcker ägt rum, än att i klass 3 
införts Asperén, Lärobok i geometri, i stället för Petersen, Lärobok i elementerna af 
plana geometrien. Denna förändring kommer att under de följande läsåren successivt 
inträda äfven i klasserna 4 och 5.

6. I välskrifning har undervisning meddelats 2 t:r i veckan åt klasserna 1 och 
2, 1 t:e i veckan åt klassen 3, och hafva härvid ’ användts Holmqvists och Heikes skrif- 
kurser. Denna undervisning har bestridts af teckningsläraren.

7. Undervisningen i teckning har varit ordnad på följande sätt:
Klassen 1 (onsdagar kl. 1—2): Teckning å fritt papper efter Sjöströms väggtaflor.
Klassen 2 (onsdagar kl. 2—3): Teckning efter Sjöströms väggtaflor.
Klassen 3 (tisdagar kl. 2—3): Teckning efter Sjöströms väggtaflor och enkla orna

ment i gips.
Klassen R. 4 (måndagar kl. 9—10 och onsdagar kl. 10—11): Teckning efter Tek

niska skolans i Stockholm konturgipser och enkla naturföremål i Vertikalprojektion.
Klassen R. 5 (onsdagar kl. 10—11 och torsdagar kl. 10—11): Teckning efter Tek

niska skolans i Stockholm konturgipser och Dresdenergipser. Linearritning: Beskrifvande 
geometri: definitionsöfningar, vinklar och planimetriska figurer jämte ytmönster.

Klassen L. 5 (torsdagar kl. 10 —11): Lika med klassen R. 5.
Frivillig teckning (fredagar kl. 3—4, lärjungar ur klasserna 2—5): Teckning efter 

Sjöströms väggtaflor, Tekniska skolans i Stockholm konturgipser och Dresdenergipser samt 
linearritning.

8. Undervisningen i sång och instrumentalmusik, har varit ordnad på följande sätt:
I élementars&ng hafva de i sångundervisningen deltagande lärjungarne i klasserna 

1—4 varit fördelade på två afdelningar. Lägre afdelningen (måndagar och onsdagar kl. 
5—1/2 6) har öfvats i notläsning och undervisats om de musikaliska tecknens bety- 
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delse och användning samt sjungit skalor. Högre afdelningen (tisdagar och torsdagar 
kl. 5—6) har erhållit fortsatt öfning i notläsning och tonträffning, undervisats om 
tonslag och tonarter, takt, rytm och tempo samt de musikaliska termerna äfvensom sjungit 
en- och tvåstämmiga sänger.

I körsång hafva samtliga i sangundervisningen deltagande lärjungar öfvats gemen
samt lördagar kl. 3—4. Härvid hafva sjungits en- och tvåstämmiga sånger.

Undervisning i sång har, som häraf synes, meddelats sammanlagdt 3 timmar i veckan, 
I instrumentalmusik har lämnats undervisning i orgelspelning måndagar, tisdagar 

och torsdagar kl. ]/2 6—6 samt lördagar kl. 4-—-’/g 5-
Vid sångundervisningen hafva användts Lundhs tabeller för sangundervisningen i 

folkskolan, Hammarlunds sångbok för skola och hem, d. 3, och Virens 61 duetter.
Vid koralsång och orgelspelning hafva begagnats HæRhcr-Rcndahls koralbok, Anjous 

harmoniumskola, Stämningsstunder vid orgelharmonium af Hägg och Gehrmans harmo
niumalbum.

9. Redogörelse för de gymnastiska öfningarna under kalenderåret 1903.

1. Antalet i gymnastik deltagande lärjungar utgjorde under vårterminen 63 och 
under höstterminen 57. De hafva varit fördelade på två afdelningar, beroende på kropps
utveckling och färdighet. Hvardera afdelningen har i pedagogisk gymnastik varit fördelad 
på två troppar, vid lekar under tiden 2 maj—30 september på 4 grupper.
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Tabellarisk uppgift å antalet lärjungar^ som vid Askersunds allmänna läroverk på 

grund af nedanstående orsaker icke deltagit i de ordnade kroppsöfningarna eller hän
visats till särskild afdelning eller rote för svagare lärjungar.

1 2 3 4 I 5 6 !■ 7 8 I 9 I 10 I11 \ 12 13 14 15 16

Sjukdom a

ö a

K

3
D

W
B B

Termin och klasser. □q Tq
B

Vårterminen 1903:

Icke deltagande: 
klasserna 1—5

Hänvisade till s vagafdclning 
eller svagrote:

klasserna 1—5 ...........

Höstterminen 1903:

Icke deltagande: 
klasserna 1—5

Hänvisade till svagafdclning 
eller svagrote:

klasserna l—5 ...........

B
5' aq

'jq 
ro B 
B 5 Oq

66

66

58

58

Anm. 1. Antalet af i gymnastiköfningarna icke deltagande lärjungar har under vår
terminen ökats med 1; antalet af till svagrote hänvisade lärjungar har under vårterminen 
ökats med 1.

Anm. 2. De till svagrote hänvisade lärjungarne hafva varit befriade från starkare 
spännböjande rörelser och häfrörelser samt från språng.

2. Pedagogisk gymnastik har i allmänhet öfvats hela året med undantag af tiden 
från höstterminens böijan till den 30 september, dä lärjungarne sysselsattes med lekar 
och marschöfningar under lärarens tillsyn och ledning.

Gymnastiköfningarna fortgingo under vårterminen från den 20 januari till och med 
den 29 maj och under höstterminen från den 3 september till och med den 16 decem
ber. De hafva ägt rum kl. 11—11,30 f. m. Högre afdelningen har öfvats måndagar, 
onsdagar och fredagar samt lägre afdelningen tisdagar, torsdagar och lördagar.

Öfningarna voro inställda den 2 februari, 1 maj, 27 maj, 12 oktober och 1 de
cember (allmänna lofdagar).

3

K B 3 3

3 I —

B

3

1
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3. Biträdande gymnastiklärare har icke varit förordnad.
4. Ofningarna hafva haft ett godt inflytande pä lärjungarnes kroppsutveckling och

hälsotillstånd.

B. Lärarne.

10. Lärarnes tjänsteåligganden hafva varit fördelade på följande sätt:

V. rektorn O. CHARLING undervisade i kristendom 3 t:r i 2 och 3 gemensamt, 2 t:r 
i 4 och 5 gemensamt; i modersmålet 2 t:r i 1, 3 t:r i 1 och 2 gemensamt, 2 
t:r i 2; i tyska 5 t:r i 1, 1 t:e i 1 och 2 gemensamt, 6 t:r i 2; i franska 3 
t:r i 5 ................................................................ ■............... tillsammans 27 t:r,
samt ledde hvarje dag den gemensamma morgonandakten.

V. kollegan H. A. GÖRANSSON undervisade i geografi 1 t:e i 4 och 5 gemensamt; 
i matematik 4 t:r i 1, 3 t:r i 2, 2 t:r i 2 och 3 gemensamt, 3 trr i 3, 4 t:r i
4, 1 tre i 4 och 5 gemensamt, 3 t:r i 5; i naturlära 2 t:r i 1, 1 t:e i 2, 1
t:e i 2 och 3 gemensamt, 1 t:e i 3, 3 trr i 4 och 5 gemensamt,

tillsammans 29 trr.
V. kollegan E. T. KULLENDORFF undervisade i modersmålet 5 trr i 3, 1 tre i 3 och 4 

gemensamt, 3 trr i 4 och 5 gemensamt; i tyska 5 trr i 3, 1 tre i 3 och 4 
gemensamt, 3 trr i 4 och 5 gemensamt; i engelska 6 t:r i R. 4 och R. 5 ge
mensamt; i historia 3 t:r i 2 och 3 gemensamt, 1 t:e i 4 och 5 gemensamt, 
2 trr i L, 5 ....................................................................... tillsammans 30 trr,
samt rättat svenska och tyska skripta i 4 och 5.

Biträdande timläraren P. W. H. ZETTERSTEDT; undervisade i kristendom 3 trr i 1; 
i latin 7 t:r i L. 5; i historia 2 t:r i 1, 2 t:r i R. 4 och R. 5 gemensamt; 
i geografi 2 trr i 1, 2 t;r i 2 och 3 gemensamt, 1 tre 3 ... tillsammans 19 t;r.

V. teckningsläraren H. L. TRAFVENFELT undervisade 7 trr i teckning och 5 trr i 
välskrifning ....................................................................... tillsammans 12 t:r.

V. gymnastikläraren H. L. TRAFVENFELT undervisade 3 trr i gymnastik
tillsammans 3 t:r.

V. läraren i sång och musik J. A. DAHLBERG undervisade 3 trr i musikens teori och 
sång samt 2 trr i instrumentalmusik ............................ tillsammans 5 t;r.

12. T. f. rektor N. Hj. Kylén afgick den 1 augusti 1903 från rektorsbefattningen, 
sedan H. H. Eforus beviljat hans därom inlämnade ansökan, för att öfvertaga tjänstgöring 
som kollega vid lägre allmänna läroverket å Kungsholmen i Stockholm. Han har sedan 
1895 såsom t. f. rektor haft ledningen af detta läroverk sig anförtrodd.
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Jag anhåller att på detta sätt få till honom framföra ett tack för allt, hvad han 

härunder verkat för läroverkets bästa, särskildt för den osparda möda, han måst nedlägga 
vid detsamma för att med en ytterst ringa tillökning af det treklassiga läroverkets lär- 
rarekrafter kunna upprätthålla undervisningen i fem klasser.

På samma gång som jag å läroverkets vägnar tillönskar honom lycka på hans nya 
verksamhetsfält, får jag uttrycka min förhoppning, att Askersunds läroverk må allt fram
gent få vara föremål för hans intresse och kärlek.

Undertecknad, adjunkt vid Nyköpings högre allmänna läroverk, erhöll den 27 juni 
1903 H. H. Efori förordnande att tills vidare upprätthålla rektorsbefattningen, som af 
mig tillträddes den 1 augusti samma år.

På grund af vederbörliga förordnanden för hela läsåret hafva i öfrigt följande 
lärare tjänstgjort under såväl höstterminen som vårterminen: 
filosofie kandidaten H. A. Göransson såsom v. kollega i ledighet;
filosofie kandidaten E. T. Kullendorff såsom v. kollega i ledighet';
komministern P. W. H. Zetterstedt såsom timlärare;
kaptenen, R. S. O., H. L. Trafvenfelt såsom v. tecknings- och gymnastiklärare i ledighet; 
folkskolläraren J. A. Dahlberg såsom v. sång- och musiklärare i ledighet.

14. Rektorsbefattningen, två kollegabefattningar och lärarebefattningarna i teckning, 
gymnastik samt sång och musik äro ej med ordinarie innehafvare besatta.
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C. Lärjungarne.
15. De närvarande lärjungarnes antal höstterminen 1903.

K a s s e r. Gemensamma 
linien. Reallinien. Latinlinien. Summa.

1 .... 4 — — 4
2 .... ........ ... 9 — — 9
3 .... 18 __ __ 18
4 .... ............. 15 — 15
5 .... ............. — 9 3 12

Summa 31 24 3 58
Anm. Ingen lärjunge tillhörde under terminen läroverket såsom frånvarande.

De närvarande lärjungarnes antal vårterminen 1904.

Klasser. Gemensamma 
linien. Reallinien. Latinlinien. Summa.

1  . ......................................
2 ..................................................................
3 ..................................................................•
4 ..................................................................
5 ..................................................................

Summa

3
10
18

15
8 3

3
10
18
15
11

31 23 3 57
Anm. Ingen lärjunge har under terminen tillhört läroverket såsom frånvarande.
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19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik undervisade lärjungar 

höstterminen 1903.

Afdelbingar 
och 

linier.

Närvarande 

lärjungar.

Teckning. Musik. Gy mnastik- 
öfningar.

Lärjungar, 
som deltagit

Lärjungar, som 
undervisats i

Lärjungar, 
som deltagit i

i obligatorisk 
teckning.

i frivillig teck
ning och där
jämte i obligat.

musikens teori 
och sång.

instrumental
musik.

gymnastik- 
öfningar.

1 ........... .................... 4 4 — 4 4
2 ................................ 9 9 — 7 9
3 ........... ..................... 18 18 9 12 2 17

R. 4 ........................... 15 15 3 11 2 15

R. 5 ........................... 9 9 1 1 2 9
L. 5 ........................... 3 3 1 — — 3

Gemensamma linien 31 31 9 23 2 30
Reallinien .................. 24 24 4 14 4 24
Latinlinien.................. 3 3 1 — __ 3

Summa 58 58 14 37 6 57

20. Till öfverläsning af hemläxor tyckas lärjungarna hafva i allmänhet för hvarje 
dag användt:

i klassen 1 med läxor i medeltal i 3 ämnen............................ 1 t. 10 min.
» » 2 » » » » 3 ä 4 » ...........................  1 t. 20 min.

3 » » » » » 4 ‘ » ........................... 1 72 t-
» >> R. 4 » » » » » 4 » ........................... 1 •74 t.
» » R. 5 » » » » » 4 » ...........................  2 t.
» » L. 5 » » » » » 4 » ............................ 2 t. 20 min.

Dessutom tyckas de skriftliga hemarbetena i klassen 4 hafva upptagit i medeltal
2 timmar och i klassen 5 i medeltal 2 timmar 40 minuter i veckan.
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21 a. Vårterminen 1903.
Tabellarisk uppgift från Askersunds allmänna läroverk öfver lärjungarnes kropps

utveckling och allmänna- hälsotillstånd samt Öfver antalet närsynta och döfva.

Höstterminen 1903.
Tabellarisk uppgift från Askersunds allmänna läroverk öfver lärjungarnes kropps

utveckling och allmänna hälsotillstånd samt öfver antalet närsynta och döfva.

3
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21 b.
Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarne vid Asker- 

sunds allmänna läroverk linder vårterminen 1903.

1 2 3 4 5 6 7

— S'

Sjukdomar.

.rvarande 
rjungar.

Sjuka 
ersoner.

o 
5co
2s

ukdagar.

D
öda.

Anmärkningar.

66
Febris ephemera ........ 4 12 — *) 1 lärjunge dessutom en gång
Parotitis epidemica ... 1 1 6 — i Bronchitis acuta och en gång
Cephalalgia .................. 1 1 4 — i Gastritis acuta; 1 lärjunge dess
Operation för strabism 1** 1 41 — utom en gång i Bronchitis
Otitis media.................. 2 17 — acuta och en gång i Diarrhoe.
Bronchitis acuta ........ 4 5 19 — **) Dessutom en gång i Febris
Angina toncillaris........ 2 2 9 — ephemera.
Gastritis acuta ephemera 2 2 4 — ***) Dessutom en gång i Bron-
Diarrhoe ....................... 1 1 9 — chitis acuta.
Contusio ....................... 1 1 4 —

Tabellarisk uppgift 
sunds allmänna läroverk

antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarne vid Asker-
under höstterminen 1903.
a
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En lärjunge uppflyttades vid vårterminens början från första till andra klassen 
efter att hafva tillhört första klassen under en termin.
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22 b. Lärjungames omsättning vårterminen 1903.

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

Närvarande lärjungar i afdelningcn 
den 1 februari.

Lärjungar afgångna från li 
i afdelniugen

roverket

Afdelningar 
och

K
var i 

a 
föregå

Flyttade till af- 
delningen på 

grund af beslut

Inskrift:
unde1_______

co

från ter 
till 

<

1

från 
ocl 

till te

i 
under

1 
m

el Cß

linier.

ifdelningen från 
ende term

in.

vid föregående 
term

ins slut.

vid vårterm
i

nens början.

ia 
i läroverket 

r term
inen.

3
3
Ss

m
inens början 

ach 
m

ed 31 
januari.

i 
m

ed 
1 febr, 

rm
inens slut.

näst följande 
danterm

in.

im
m

a.

1..................................... 9 __ __ __ 9 __ 1 __ 1
2............................. . 15 1 16
3..................................... 19 — — 19 — — 6 6

R. 4 ...........................
L. » ...........................

14
3

— — — 14
3

— — —■ —

R. 5 ........ ................... 4 4 4 4
L. » ........................... 1 1 1 1
Gemensamma linien ... 44 — 1 — 44 — 1 6 7
Reallinien .................. 18 ___ __ 18 4 4
Latinlinien .................. 4 — — — 4 — — 1 1

Summa 66 - 1 — 66 — 1 11 12
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Lärjungarnes omsättning höstterminen 1903.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Närvarande lärjungar afdelningen Lärjungar afgångna från läroverket
den 15 september. i afdel ningen

Afdelningar

K
var 
föri

Flyttade till af 
delningen på

Inskr 
ut zr.

från 
tem

b
c ö

och 'JQ pao os grund af beslut

ifn 
ide s 7? ft © 5 2 ro

linier.

fdeln 
ende

vid 
tei c ct —

a i 
1 

r ter g - g. 9 ft •B B

i 
m

e 
tillslut

näst 
lante 3ingen frå 

term
in.

föregåen«
•m

ins slui

höstterm
 

ns början

äroverket 
m

inen.

S3

ns början 
led 

14 
ber.

d 
15 sep- 

term
inens

följande 
rm

in.

S

s ’ <6

1..................................... __ . _ _ 4 4 __ __ __ __
2..................................... — 5 3 1 9 — — — —
3..................................... 1 15 1 1 18 — — — —

R. 4 ........................... 3 9 3 15 1 1
L. » ............................

R. 5 ........................... 7 2 9 1 1
L. » ........................... — 2 1 — • 3 — —

Gemensamma linien... 1 20 4 6 31 — — — —
Reallinien .................. 3 16 5 __ 24 1 1 __ 2
Latinlinien .................. 2 1 — 3 — —

Summa 4 38 10 6 58 1 1 ----- 2

23. Af de under läsåret inskrifna hafva förut 
bevistat läroverk, nämligen senast

folkskola....................................................................... 4
allmänt läroverk......................................................... —
enskildt »   2

endast undervisats i hemmen.....................................
Summa 6

Bland de å raden för »folkskola» uppförda lärjungarne hafva 2 efter afgangen frän 
folkskolan åtnjutit enskild undervisning såsom förberedelse för inträde vid läroverket.
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25. Från läroverkets särskilda klasser hafva under kalenderåret 1903 följande lär

jungar af gått:
1) under vårterminen och följande mellantermin: 

från klassen L. 5 med fullständigt afgångsbetyg:
Gustaf Bertil Gustafsson till Örebro högre allmänna läroverk;

från klassen R. 5 med fullständigt afgångsbetyg:
Ragnar Borg till Upsala högre allmänna läroverk, 
Fritz Aldur Karlsson till Örebro tekniska skola, 
Axel Gabrinus Pettersson till Örebro högre allmänna läroverk, 
Oskar Elias Pettersson till Örebro högre allmänna läroverk;

från klassen R. 4:
Torsten Albin Daniel Hartman till anställning i bokhandel; 

från klassen 3:
Henning Vilhelm Valdemar Aronsson till anställning i handel, 
Erik Samuel Bäcklund till Sköfde allmänna läroverk, 
Gustaf Erik Gunnar Friberg till anställning å handelskontor, 
Nils Gustaf Ragnar Friberg till allmänt läroverk i Stockholm, 
Alvar Samuel Pettersson utan uppgift om tillämnad lefnadsbana, 
Karl Ärne Olof Strandberg till Arboga allmänna läroverk;

från klass 1:
Kurt Gustaf Olof Strandberg till Arboga allmänna läroverk;;

2) under höstterminen: 
från klassen R. 5:

Curt Willy Dietzsch till praktiskt yrke (relegerad under två terminer); 
från klassen R. 4:

Karl Robert Bergqvist till väfskolan i Borås.
26. Under sist förflutna kalenderår hafva till lärjungarne utdelats såsom:

Stipendier .................................................................. 333: 59
Premier .................................................................. 57: 99 ;
Understöd .................................................................. 14: — I

Summa 405: 58
Dessutom hafva som premier utdelats två utaf Svenska turistföreningen skänkta 

exemplar af föreningens årsskrift och två föreningens medlemskort för år 1903.
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terminsafgifterna m. m.
27. Uppgifter för hvardera terminen af läsåret angående antalen befriade från

Höst- 
t:n

Vår- 
t:n

Befriade från afgift till:
endast biblioteks- och materielkassan............................................... _ —

» byggnadsfonden.......................... . ........................................... » 11
båda ofvannämnda kassor............................................. .................... 19 18

Ej befriade från någondera afgiften ............................................................. 30 28
Summa närvarande lärjungar | 58 57

Afgiften till ljus- och vedkassan har utgjort 7 kr. under höstterminen och 7 kr. 
under vårterminen samt erlades af 58 lärjungar under den förra terminen och af 57 
under den senare.

D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.

Boksamlingen har ökats
a) genom inköp af: Pedagogisk tidskrift; Ny ecklesiastiktidning; Tidning för Sveriges 

läroverk; Afzelius, Engelsk elementarbok, 2 ex.; Almqvist och Lagerstedt, Lärobok i 
naturkunnighet, d. 2, 2 ex.; Asperén, Lärobok i geometri, 4 ex.; Hoppe, Svensk-tysk 
ordbok, 2 ex.; Krok, Flora 1; Ullman, Bönbok; Berättelse om det sjuttonde svenska 
läraremötet i Malmö 1903;

b) genom gåfvor:
genom vederbörande ämbetsverk: redogörelser för de allmänna läroverken och Sträng

näs folkskolelärareseminarium; Svensk författningssamling med bihang; Strängnäs Dom
kapitels cirkulär; Strängnäs stifts prästmötoshandlingar 1903; Bidrag till Sveriges officiella 
statistik. P.) Undervisningsväsendet. 46.

från förläggarne: några nyutkomna läroböcker.
Undervisningsmaterielen ha ökats genom inköp af 1 uppstoppad taltrast; 1 nottafla, 3 

linor för gymnastiklokalen och Hölzels väggplansch »Våren».



24 Askersunds läroverk.
F. Ekonomiska förhållanden.

31. Uppgifter om nedan nämnda till läroverket hörande kassors ställning kalender
året 1903.

32. Summariska uppgifter för det sist förflutna kalenderåret öfver de belopp, som

Kassans rubrik.

D e b e t. Kredit.

Skuld 
vid 

årets 
början.

Sn mma 
utgifter.

Behåll
ning vid 

årets slut.
Summa.

Behiill- 
ning vid 

årets 
början.

Summ 
in- 

komste

a Skuld 
vid 

årets slut.
Summa.

Kr. ö. Kr. Ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. 6. Kr. ö

Byggnadsfonden ................... 4,690 59 532 42 — — 5,223 01 — — 100 57 5,122 44 5,223 01
Ljus- och vedkassan............... 309 46 909 97 — — 1,219 43 — — 802 89 416 54 1,219 43
Biblioteks- o. materielkassan 565 39 427 75 — — 993 14 — — 588 67 404 47 993 14
Premie- och fattigkassan....... 671 99 59 41 — — 731 40 — — 71 99 659 41 731 40
C. I. Fahlgréns stipendiefond 1,363 62 52 44 — 1,416 06 — — 52 62 1,363 44 1,416 06
Almstedt-Edströmska stipen- 

diemedlen .........................5,225 66 206 30 5,431 96 _  _200 89 5,231 07 5,431 96
A. och C. Bergs stipendie

fond .....................................2,084 21 81 66 — 2,165 87 — 80 28 2,085 59 2,165 87
Summa 14,910 92 2,269 95 — — 17,180 87 ------ -1,897 91 15,282 [96j 17,180 187

utgått för underhåll och tillökning af 
a) boksamlingen .......................................... 53 kr. 75 öre
b) den öfriga undervisningsmaterielen ..................... 71 » 12 »
c) inredningsmaterielen ................................................... 38 » 61 »

G. Examina och Terminsafslutning m. m. !

33. Efter afgångspröfning, som ägde rum den 3 juni i närvaro af Inspektor och 
i sammanhang med årsexamen, förklarades en lärjunge berättigad att afgå till latin- 
klassen 6:1 och fyra lärjungar berättigade att afgå till realklassen 6:1 af ett allmänt 
läroverk.

34. Läsåret kommer att afslutas med offentlig examen den 2 juni kl. 9 f. m.— 
12 m. Slutöfning i sång hålles kl. 12 — 12,30 e. m. Därefter tillkännagifvas flyttningar 
samt utdelas stipendier, premier och understöd, hvarpå ungdomen hemförlofvas.

35. På uppdrag af Inspektor, kontraktsprosten, L. V. O., AV. Callmander, har jag äran 
att härmed inbjuda följande herrar att såsom vittnen öfvervara stundande årsexamen och
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terminsafslntning vid läroverket: rådmannen, R. V. 0., T. Berg, borgmästaren M. Blidberg, 
rådmannen E. J. Edlund, sparbanksstyrelsens ordförande, fabrikören A. P. Gustafsson, 
stadsfullmäktiges ordförande, disponenten Aug. Lindberg, landtbrukaren G. Olofsson, 
kyrkoherden J. Sanden, ledamoten af riksdagens Andra kammare, brukspatronen, R. V. 0., 
Ivan Svensson, kyrkoherden H, Södersléen, läroverkets förre inspektor, kontraktsprosten, 
L, N. O., tool, och fil. doktor F. Wallin och provinsialläkaren doktor P. Öhrvall.

Den allmänna undervisningens öfriga gynnare och vänner inom staden och orten 
samt ungdomens föräldrar och målsmän inbjudas därjämte att med sin närvaro höja 
betydelsen af denna högtid.

36. Nästkommande hösttermin börjar tisdagen den 30 augusti kl. 10 f. m., då 
inträdes- och flyttningssökande hafva att inställa sig. Upprop med läroverkets samtliga 
lärjungar anställes torsdagen den 1 september kl. 3 e. ni., hvarefter lektionerna taga sin 
början fredagen den 2 september i vanlig tid.

Askersund i maj 1904.
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