
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


REDOGÖRELSE
FÖR

DE ALLMÄNNA LÄROVERKEN
i

OREBRO OCH ASKERSGXI)
UNDER LÄSÅRET 1904—1905

J Ä M T E

INBJUDNING TILL OFVERVARANDE AF ÅRSEXAMINA.

innehåll:

I. Redogörelse för Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro af rektor 
Klas Melander. (Jämte ett Bihang: Campe, Robinson Seenndus latini- 
tate donatus a Lieberkühäio Jena; MDCCCIL)

II. Redogörelse för lägre allmänna läroverket i Askersund af rektor
O. Charting.

0 R E B R 0 
BOHLINSKA BOKTRYCKEBIET 

1905.



Redogörelse
föi-

Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro
läsåret 1904-1905.

A. Undervisningen.
1. Läsåret 1904—1905 började onsdagen den 31 augusti. Sedan denna dag och 

de tre följande hvardagarna användts för pröfning af inträdes- och flyttningssökande 
(tillsammans 258; 112 ■ inträdes- och 146 flyttningssökande), ägde allmänt upprop rum 
måndagen den 5 september kl. 12 m., hvarefter undervisningen omedelbart vidtog och 
fortgick till tisdagen den 20 december kl. 10 f. m., då ungdomen samlades å högtids
salen till gemensam bön och hemförlofvades af rektor.

Vårterminen började lördagen den 14- januari med pröfning af inträdes- och flytt
ningssökande (resp. 7 och 1); allmänt upprop förrättades måndagen den 16 januari kl. 
8,3 0 f. m., hvarefter undervisningen omedelbart vidtog. Undervisningen innevarande ter
min slutar onsdagen den 7 juni, och läsåret kommer att afslutas med offentlig årsexa- 
men, som af H. II. Eforus är utsatt för samtliga klasserna till fredagen den 9 juni, 
sedan öfriga uppvisningar ägt rum dagen förut.

Fridagar under läsåret för hela läroverket hafva varit: under höstterminen den 
15 och 17 september för insättning af innanfönster, under vårterminen den 15 maj. 
Idrottslof har gifvits en hel dag och två halfva dagar under vårterminen. .Den 16 september 
vid Adjunkten Sundblads likbegängelse, och den 6 december, då Adjunkten Elmqvist sänk
tes i grafven, erhöll skolungdomen ledighet från formiddagsundervisningen för att närvara 
vid begrafningsakterna. Den 6 november, som detta läsår inträffade på Allhelgonasön- 
dagen, samlades ungdomen kl. 2,3 0 e. m. och aftågade jämte Örebro skytteförening till 
Engelbrektsstatyn å Stora torget för att begå dagens fosterländska minne.

Sjunde klassens månadslof hafva nästan uteslutande användts till öfvervakade skrif- 
ningar å läroverkets samlingssal.
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2. Hvarje läsdag liar läroverkets ungdom samlats ä högtidssalen 7,4 5—8 f. m. 
till gemensam bön med säng och bibelläsning. Vid dessa andaktsöfningar, som ledts af 
läroverkets trenne kristendomslärare och en extralärare och tillika öfvervakats af tre lä
rare i tur och ordning, ha genomgätts och förklarats Davids psalmer, Bergspredikan 
(Mat. 5—7), Passionshistorien, Profeten Daniel samt valda bibelställen.

Gemensam gudstjänst har äfven under detta läsär med hänsyn till lärjungeantalet 
och samlingssalens i förhållande därtill alltför ringa rymd hållits i stadens kyrka, i all
mänhet hvarannan söndag kl. 9 — 10 före den allmänna högmässogudstjänsten. Försam
lingens kyrkoherde, tillika läroverkets inspektor, har godhetsfullt anordnat dessa särskilda 
gudstjänster så, att dels hållits skolgudstjänster, då läroverkets ungdom fått plats i 
kyrkans midtparti och predikan växelvis hållits af lektor Arnell och v. lektor Ahlberg, 
dels ungdomsgudstjänster, då kyrkans midtparti delvis intagits af annan skolungdom och 
stadens prästerskap predikat. Vid dessa gudstjänster hafva alltid sex lärare varit när
varande. At de lärjungar, som under läsåret beredts att för första gängen begå Herrans 
heliga nattvard, har undervisningen pä rektors anmodan lämnats af v. lektor Ahlberg (klass 
6 och 5, 32 lärjungar) och lektor Arnell (för klasserna under 5:te, 36 lärjungar). Denna un
dervisning tog sin början den 28 oktober. Söndagen den 16 april (Palmsöndagen) mot- 
togo läroverkets samtliga 68 konfirmander altarets sakrament. Den föregående lördagen 
och fredagen bereddes dem ledighet från skolarbetet 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: 1, 6: 2, 6: 1' måndagar kl. 3—4 e. m. och
» » 7: 2, 6: 2, 6: 1 torsdagar kl. 3—4 e. m.

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

De obligatoriska skrifningarna ä lärorummet hafva varit förlagda: 
för klass R. 6: 1 a och R. 6: 1 b till måndagar kl. 1—4 e. m.

» » L. 6: 1 till måndagar kl. 8—11 f. m.
» » R. 6: 2 till torsdagar kl. 1—4 e. m.
» » L. 6: 2 till torsdagar kl. 8—11 f. m.

Valfri undervisning i engelska har detta läsår ej förekommit.
Den obligatoriska undervisningen i teckning, äfv ensom undervisningen i välskrifning, 

har varit förlagd till de egentliga undervisningstimmarna.
Den valfria undervisningen i teckning har meddelats tisdagar kl. 5—6 e. m.
Sångöfningarna hafva, hållits: 

i elementarsång:
lista sångafdelningen (klass 1) tisdagar och onsdagar kl. 11,3 0—12 m.,
2:dra « (klass 2) torsdagar och fredagar kl. 3—3,3 o e. m.,
3:dje » (klass 3 och 4) fredagar kl. 5—6 e. m.
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i körsäng:
... ... r, . . |kl. 1 torsdagar ocli fredagar 11,30—12 m.lagre korafdelnmgen <.. , , ” , . ., n „|kl. 2—4 tisdagar och onsdagar kl. 3—3,3 0 e. ni.
högre » tisdagar kl. 5—5,4 5 e. m. (sopraner och altar), 

» » 5,45—6,t0 e. m. (tenorer och basar),
fredagar » 6—6,4 5 e. m. (hela kören).

Den valfria undervisningen i orgelspelning har meddelats
tisdagar kl. 6,3 0—7,3 0 e. m., fredagar kl. 6,4 5—7,3 o e. m.

Ggmnastiköfmngarna hafva ägt rum:
för klass 1 måndagar, onsdagar och fredagar kl. 2—3 e. m.

» » 2 och 3 alla dagar kl. 10—10,30 f. m.
» »4 och 5 » » kl. 12,3 0 — 1 e. m.
» »6 och 7 » » » 11—11,3 0 f. m.

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

» 2:dra » fredagar » 3—4 »
Militäröfningarm försiggingo under höstterminen från och med onsdagen den 31 

augusti till och med måndagen den 19 september hvarje söckendag. Under denna tid 
var med stöd af Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse af den 12 ang. 1902 läsningen i 6:te 
och 7:de klasserna inskränkt till 3 timmar om dagen, dels mellan 8—11 f. m., dels 
mellan 1 — 3 e. m., efter arbetsordningar, som uppgjorts för hvarje vecka i närmaste öfver- 
ensstämmelse med det förslag till tidsindelning, som finnes angifven i Bil. 2 c af In
struktion för militäröfningarnas bedrifvande, fastställd den 12 augusti 1902. Öfningarna 
leddes af läroverkets gymnastiklärare.

Någon inspektion af militäröfningarna har ej ägt rum.
Undervisning i slöjd har för närvarande ej kunnat anordnas i brist på tjänlig lokal
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3. Antalet lärotimmar i veckan för läsämnena under höstterminen 1004.

1 2 3 4 5 ! 6 7
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a, 
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olika linjer.

1 a.
1 b.
1 c.
2 a.
2 b.
2 c.
3 a.
3 b.
3 c.
4 a.
4 b.
4 c.

R. 5.
|R. 5.
|L. 5.
R. 6: i. a
R. 6: i. b

: L. » A.
! » » B.

R. 6: 2.
L. » A.
» » B.
R. 7: i.
L. » A.

' » » B.
R. 7:2.

■ L. » A.
» »B.

27 
27 
28
30 
28 
28 
35
35 
35 
32
32 
33 
30 
20
14 
22 
21

G 
15 
26

6 
20 
30

9 
16 
30
4 
8

24 
24 
24 
27 
27
27
27
27
27
28 
28 
28 
28

8 
' 9 
29 
29 
10

8 
29
10

8
29

7
6

29
7
G 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 I
! 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 __  a) Realister oeh latinare hafva undervisats 
q . i gemensamt i kristendom 2, modersmålet 3, tys- 

1 ka 3, franska 3, historia 1, geografi 1, inate- 
—______ 24 1 matik 4, naturlära 3 t:r.
— 27 b) gemensam undervisning i kristendom 2,
__ 27 ' niodersmålet 2, latin 6, tyska 1, franska 4, 

historia och geografi 3, matematik 3, fvsik
— ■ 1 t:r.
— 27 c) Gemensam undervisning i kristendom 2,
— 27 modersmålet 2, latin 7, tyska 1, franska 3,
__ ___ 1 g? historia och geografi 3, filosofi 1, matematik 
__  2g A fysik 2 t:r.

— 28
- 28
— . 28
20 28

(20) a, 9
— . 29
— 29
22 32

(22) b) 8
— ■ 29
22 32

(22) b) 8
- , 29
24 : 31

(24)c) 6
— 1 29
24 31

(24) c; 6 ,
■ Summa ' G40 1 570 — 412 682
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4. Redogörelse för begagnade läro- och läseböcker samt genom
gångna lärokurser i läsämnena inom särskilda klasser.

a) Läro- och läseböcker.

Kristendom.

Klasser. Klasser.
Svenska bibeln ............................... 1—7. Liljeholm-Andersson Biblisk historia 3.
Svenska psalmboken, utgifvenaf Anjou 1—7. Ullman, Religionslära .................. 6: 2—7.
Katekesen .......................................... 1—5. I^öfgren, Kyrkohistoria....................... 6—7.
Ribbing, Biblisk historia................. 1—2. Fabricius, Illustrerad kyrkohistoria 6—7.

Modersmålet samt Norska och Danska.

Sundén, Svensk språklära i sammandr. 1—7. Steffen, Svensk litteraturhistoria ... G: 1.
Warburg, » » 6: 2—7.

Folkskolans läsebok............................ I—3. Noreen och Meyer, Valda stycken af
Barnbiblioteket Saga ....................... 4. svenska författare 1526—1732 ...6—7.
Ekmark, Svensk läsebok.................. 4. Runeberg, Fänrik Ståls sägner ... 2, 3 0 5.
Törnébladh, Svensk läsebok.............  4. » Älgskyttarne ..................... 4.
Bergman, Läsebok för skola och hem 4—5. » Julkvällen ........................ 4.
Snoilsky, Svenska bilder.................. 4 — 5. Rydberg, Dikter, Romerska sägner,
Hildebrand, Läsebok i svensk litte- skolupplaga..................................... 5.

råtur............................................... 6—7. Tegnér, Fritjofs saga ........................ 5.
Melin och Hemlund, Svensk läsebok 6—7. Vitterhetsarbeten af Dalin, Creutz,
Bjursten, Läsebok ...........................  6—7. Bellman, Kjellgren, Leopold,, A.
Sprinchom, Handbok i svensk vit- M. Lenngren, Atterbom, Geijer,

terhet .......................................... 6—7. Tegnér, Stagnelius, Almqvist,
Meyer, Svenska parnassen........ 6: 2—7: 1. Malmström, Runeberg m. fl. ... 6 o.7.

Nordahl Rolfsen, Norsk Læsebog, del 
IV ..........................................  L. 7: 1. Bjornson, Fortællinger.......................R. ß: 2.

Latin.

Törnébladh-L/indroth, Grammatik 5—6: 2. Törnébladh, Extemporalien ............. 5.
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Klasser.

Cornelius, Boethius’ eel., del 1........ 5.
Cæsar, De bello Gallico, Hæggstrom-

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

illustres ........................ 5 och 6: I.
Justinus, textupplaga .............7: 1 o. 7: 2.
Curtius, Vogels textupplaga........  6: 2.

LÄROVERK.

Klasser.

Virgilius, Törnebladhs ochLythsed.
6: 2—7: 2.

Livius, Törnebladhs'ed............ 6: 2—7: 2. 
Horatii oder, .Fahlcrantz’ ed...........  7: 2.
Gjor og Johannsen, Opgaver till

oversættelse fra latin .................. 7.: 1.
Skog, Latinska öfversättningsuppgif- 

ter .......................................... 7: 2.

Grekiska.

Löfstedt, Grammatik, utgifven af J. af Sillén, 6: 1 — 7: 2.

Peterson, Läsebok ............................ 6: 2.
Xenophons Anabasis, Dalsjös, Aulins 

m. fl. ed...............................6: 1—7: 2.

Homeros’ Odyssé, Knös’m.fl.ed. 6: 2—7: 2.
» Iliad, Dalsjös ed.............. 7. 2.

Petersen-Hude, Græsk Anthologi 7: 1,7: 2.

Tyska.

Calivagen, Grammatik .................. 1—6: 2.
» Öfversättningsöfningar ...4o. 5.

Lofgren, Språklära .................. 7: 1—7: 2.

Hölzels Wandtafeln ........................... I—5.
Morén, Anekdoturval .............. 4 a, R. 6: 1 a.

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

1—II........................................... 4-5.
I Tn terhaltimgsbibliotek, Husaren streich e 

R. o. L. 6: 2.
Hauff’s Märchen................................L. 6: 1.
Hauff’s Lichtenstein....................... L. 7: 1.
K. Tanera, Erinnerungen eines Or

donnanzoffiziers ...............L. o. R. 7: 2.
Schiller, Wilhelm Tell ........ L. 6: 1 A och

L. 6: 2 A. och L. 7: 1 A

Freitag, Aus den Kreuzzügen L. 6: 2. 
Schiller, Die Jungfrau von Orleans L. 7: 2 A. 
Stind,e, Zwei Novellen; Moser und Schöntal, 
Krieg im Frieden L. 6: J, R. 6: 1 o. R. 7:1. 
Budde, Blätter aus meinem Skizzenbuch

L. o. R. 6: 2.
Benedix, Ein Lustspiel R. 6: 2. R. 7: 1. 

Berliner Tageblatt L. o. R. 6: 2. 
Weise, Schrift- und Buchwesen L. 7: 2. 
E. Rodhe, Auf rauhen Pfaden........  5.
Heller, Mustersammlung deutscher

Gedichte................................ L. 7: 2. A.
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Engelska.

Ö

Klasser.
Mathesius, Språklära R. 4, R. 5, R. 6, R. 7 

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

och R. 7.

Klasser.
Rodhe, Engelska skriföfningar........ R. 7:2.
Engelska uppgifter för mogenhets

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

Morén, Elementarbok ....................... 4.
Brekke, » L. 6: l B
Rodhe » R. 5.
Burnett, Little Lord Fauntleroy R. 7: 1.
Stevenson, Treasure Island........ L. 7: 1 B.

» Pavilion on the Links R. 7: 2.
Grenville-. Murray, French pictures

in English chalk............................. R. 6; 1.

Jerome, Novel Notes .................. L. 6: 2.
Doyle, The Exploits of Brigadier Gerard

R. 6: 2.
Goldsmith, The Vicar of Wakefield L. 7: 2. 
Wilde, The Happy Prince R. 6: 2 o. L. 6: 2. 
Marryat, Children in the New Forest L. 7: 2. 
The Windsor Magazine.............L. o. R. 7: 2. 
Wood, The story of Doroth y Grape R. 7: 2.

Franska.

Borg, Kortfattad fransk grammatik 5—7:2. 
T. Malmberg, Franska skriföfningar L. 6 
Fant, Fransk läsebok.......................R. 6: 1.

Gullberg-Edström, Öf versättnings-
öfningar ..................................... R. 7: 1.

Franska uppgifter för mogenhets
examen ....................... 7: I o. 7: 2.

Ling, Fransk läsebok för nybörjare 5.
Bödtker-Höst, Franska läsestycken L. 7: 2.

och L. 7:1.
Duruy, Biographies d’hommes cele

bres .....................................  L. 7: 1 B.
Jean Beaudry, Malmbergs edit... L. 7:2 B.

Claretie, Pierille ...........................  R. 6: 2.
Sandeau, Madeleine .................. L. 7: 1.
Francois Coppée, Edströms edit.... R. 7: 2.
Edström, Fransk läsebok R. 7: 2 R. G: 2.

« Labiche, Le voyage de M.
Perrichor............................R. 7: 1.

Historia och Geografi.

Höjer, Lärobok i Sveriges historia 
för skolans lägre klasser ......... 4—5.

Odhner, Mindre lärob. i Sveriges hist. 1 — 3.
» Större » » 6 och 7.

Schotte-Boethius, Lärobok i gamla tidens 
historia .......................  L. 4 och L. 5.

Rydfors, Historisk läsebok för de allm. 
läroverkens första o. andra klass 1 —-2.

Pallin, Lärobok i allmänna lust. ... R. 5
Ballin-Boethius, Hufvnddragen af 

allmänna historien 4 
» Lärobok i medelti

dens hist. L. (i: 1 
» « i nya tidens hist.

R. G; 1, R. G: 2, L G: 2 och 7
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Klasser.
Hildebrand, Svensk statskunskap........ 7: 2.
Carlson, Skolgeografi, första kursen 1—R:5

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

4—7.
Boethius, Läsebok till gamla historien L. 5.
Nordahl Rolfsen, Världshistoria nr I 4— 6.

Klasser.
Rydfors-Hildebrand, Läsebok till all

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

och Sydow- Wagner .................. 1—7.

Filosofisk propedevtik.

Sjöberg och Klingberg, Logik ........ 7. Carlson och Steffen, Psykologi 7: 2

Matematik.

Berg, Räknelära för de allmänna läro- Lindman, Algebra ............................. 6—7.
verken och flickskolorna ............. 1—4. » Samling af exempel och

*) Petersen, Lärobok i elementerna problem ....................................... . . 4—7.
af plana geometrien .................. 7: 2. Haglund, Samling af exempel och

Asperén, Lärobok i geometri ........ 3—6. problem ........................................... 6—7.
Josephson, Plan geometri ..........6: 1—7: 1. Phragmén, Plan trigonometri 7: 2 B o. R. 7.
Hellgren, Metoder vid plangeometrisk Josephson, Rymdgeometri.................. R. 7.

problemlösning ............. R. 6 och R. 7. Collin, Analytisk geometri ............. R. 7.
Tham, Planimetri................................ 7. Lindman, Femsiffriga logaritmer ... (i—7.
Lindhagen, Geometriska öfningssatser 7.

Naturvetenskap.

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

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

Krok och Almquist, Svensk flora... 3—5.
Por sell-Skår man, Lärobok i botanik 5—6: 1.
Almquist, Lärobok i botanik 6: 2—7.

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

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

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

’•=) Denna lärobok skall nu utgå.
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b) Lärokurser.

11

Klassen 1 a. (Klassföreståndare: Extraläraren Gertz.)

Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: gamla testamentet. Katekes: till och med 4:de 
budet. Bibelläsning i sammanhang med bibliska historien och katekesen. Psalmerna 24, 
50, 66, 63: 13—.15, 94, 124 och 204. Extralär. Gerte.

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

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. Gertz.

Historia, 2 t.: Sveriges historia till 1319. Extralär. Gerte.
Geografi, 2 t.: Kort öfversikt af världsdelarna och världshafven samt Sverige, Norge, 

Finland och Ryssland. Extralär. Gerte-
Matematik, 4 t,: De fyra räknesätten i hela tal samt addition och subtraktion i de

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

djurstyperna i läroboken. Adj. Stener.

Klassen 1 b. (Klassföreståndare: Extraläraren Ullman.)

Kristendom, 3 t.: = 1 a. v. Adj. Inger.
Modersmålet, 5 t.: = 1 a. Extralär. Ullman.
Tyska, 6 t.: = 1 a. Extralär. Ullman.
Historia, 2 t.: = 1 a. Extralär. Ullman.
Geografi, 2 t.: — 1 a. Extralär. Ullman.
Matematik, 4 t.: = 1 a. v. Adj. Inger.
Naturlära, 2 t.: = 1 a. Extralär. Ullman.

Klassen 1 c. (Klassföreståndare: v. Adj. Inger.)

Kristendom, 3 t.: = 1 a. Adj. Inger.
Modersmålet, 5 t.: — 1 a. Dessutom läsning af Tusen och en natt i barnbiblioteket

Sagas upplaga, v. Adj. Inger.
Tyska, 6 t.: = 1 a. v. Adj. Inger.
Historia, 2 t.: = 1 a. v. Adj. Inger.
Geografi, 2 t.: — 1 a. v. Adj Inger.
Matematik, 4 t.; — 1 a. Adj. Spangenherg,
Naturlära, 2 t.: = 1 a. v. Adj. Inger.
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Klassen 2 a (Klassföreståndare: v. Adj. Isberg.)

Kristendom, 3 t: Biblisk historia: nya testamentet. Katekes: Ista hufvudstycket 
och l:sta trosartikeln repeterade; 2:dra trosartikeln. Psalmerna 33; 69; 96; 106; 268; 
271; 434 och 500: 5—7. Bibelläsning i sammanhang med bibliska historien och kate-

e n. Extralär. 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. Kättskrifnings- och inter- 
punktionsöfningar. v. Adj. Isberg.

Tyska, 6 t.: Andra kursen i elementarboken jämte motsvarande grammatik. Tal- 
öfningar. v. Adj. Isberg.

Historia. 3 t.: Sveriges historia 2 t.: Reformationstiden; repetition från 1319. Be
rättelser ur Greklands och Roms saga och historia 1 t. Extralär. Gertx.

Geografi, 2 t.: Mellaneuropa utom Danmark jämte Pyreneiska halfön. Ex
tralär. Gertx.

Matematik, 5 t.: Afslutning af decimalbråk och nya sorter. De fyra räknesätten 
med bråk. Hufvudräkning. v. Adj. Isberg.

Naturlära, 2 t.: De viktigaste växttyperna och af ryggradsdjuren däggdjur och 
fåglar. Exkursioner. Extralär. Hagren.

Klassen 2 b. (Klassförståndaro: Lektor Arnell.)

Kristendom, 3 t.: = 2 a. Adj. Arnell.
Modersmålet, 5 t.: = 2 a. Adj. Arnell.
Tyska, 6 t.: = 2 a. Adj. Arnell.
Historia, 3 t.: = 2 a. v. Adj. Wilborg.
Geografi, 2 t.; = 2 a. v. Adj. Wilborg.
Matematik, 5 t.: ~ 2 a. Extralär. Hagren.
Naturlära, 2 t.: =2 a. Extralär. Hagren.

Klassen 2 c. (Klassföreståndare: v. Lekt. Ahlberg.)

Kristendom, 3 t.: = 2 a. v. Lekt. Ahlberg.
Modersmålet, 5 t.: = 2 a. Adj. Åhlén.
Tyska, 6 t: = 2 a. Adj. Åhlén.
Historia, 3 t.: = 2 a. Adj. Åhlén.
Geografi, 2 t.: = 2 a. Adj. Åhlén.
Matematik, 5 t.: = 2 a. Adj. Stener.
Naturlära, 2 t.: = 2 a. Extralär. Hagren.
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Klassen 3 a. (Klassföreståndare: v. Adj. Udd-män.)

Kristendom, 3 t.: Bibliska historien fullständigt repeterad. Katekes: 2:dra hufvud- 
stycket repeteradt, 3:dje hufvudstycket. 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, 284: 6, 394: 1—4, 421: 1 och 
5; 439, 452. Bibelläsning i samband med bibliska historien och katekesen. Extralär. 
Sjöborg.

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

Tyska, 6 t.; Formläran utförligare genomgången och repeterad. Calwagens tyska 
elementar- och läsebok: tredje afdelningen. Skriftlig och muntlig öfversättning till tyska 
samt talöfningar. Extralär. Ullman.

Historia, 3 t.: Sveriges historia: 1521—1718. Allmän historia: Forntiden. Extral. 
Ullman.

Geografi, 3 t.: Italien, Balkanhalfön, England, Sverige, Norge, Danmark och Finland 
samt öfversikt af Europa med etnografi, v. Adj. Uddman.

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 efter Asperén. Adj. Spangenberg.

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 af däggdjur och fåglar. Exkursioner samt insamling 
af 50 växter under föregående sommar. Extralär. Hagren.

Klassen 3 b. (Klassföreståndare: v. Adj. Wilborg.)

Kristendom. 3.: = 3 a. Adj. Arnell.
Modersmålet, 6 t.: = 3 a. v. Adj. Wilborg.
Tyska, 6 t.: = 3 a. v. Adj. Isberg.
Historia, 3 t.: = 2 a. v. Adj. Wilborg.
Geografi, 3 t.: = 3 a. v. Adj. Wilborg.
Matematik, 5 t.: = 3 a. Adj. Almberger.
Naturlära, = 3 a. Extralär. Hagren.

Klassen 3 c. (Klassföreståndare: Extraläraren Sjöborg.)

Kristendom, 3 t.: = 3 a. Extralär. Sjöborg.
Modersmålet, 6 t.; = 3 a. Extralär. Sjöborg.
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Tyska, 6 t.: = 3 a. Extralär. Sjöborg.
Historia. 3 t,: = 3 a. v. Adj. Uddman.
Geografi, 3 t.: = 3 a. Extralär. Hagren.
Matematik, 5 t.: = 3 a. Adj. Lindman.
Naturlära, 2 t: = 3 a. Extralär. Hagren.

Klassen 4 a. (Klassföreståndare: Adj. Åhlén.}

Kristendom, 2 t.: Lukas Evangelium. Katekes: 4:de och 5:de hufvudstyckena. Ex
tralär. Sjöborg.

Modersmålet, 3 t.: Läsning af Älgskyttarne och Julkvällen med nödiga upplysningar 
ur versläran samt stycken ur Helin och Hernlunds m. fl. läseböcker. Uppläsning ur minnet af 
valda skaldestycken samt fritt återgifvande af upplästa korta berättelser. Sats- och in- 
terpunktionslära. 15 rättskrifningsöfningar samt 15 uppsatser, v. Adj. Wilborg.

Tyska, 5 t.: Det viktigaste af syntaxen. Voss-Svedelins, Deutsches Lesebuch 1, st. 
1—3, 7, 17 — 56, (delvis extempore.) Extemporalier. Talöfningar. Ett skriptum hvar
an nan vecka. Adj. Åhlén.

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, 2 t.: Amerika och Australien.
Matematik, 5 t.: Geometri: af Asperéns lärobok till cirklar med öfningsuppgifter. 

Aritmetik: procent och ränteräkning fullständigare, samt beräkning af medelvärden. Al
gebra: de fyra räknesätten med hela tal. Lättare ekvationer af 1 :sta graden jämte problem 
Tillämpning på plani metriska uppgifter. Lekt. Olsson.

Naturlära, 3 t.: Det viktigaste af fysiken. Undersökning och bestämning af lef- 
vande växter. De ryggradslösa djuren. Exkursioner med insamling af 50 växter un
der föregående sommar. Extralär. Hagren.

Klassen 4 b. (Klassföreståndare: v. Adj. Ohrnberg.)

Kristendom, 2 t: = 4 a. v. Lekt. Ahlberg.
Modersmålet, 4 t.:= 4 a. v. Adj. Ohrnberg.
Tyska, 5 t.: = 4 a. v. Adj. Ohrnberg.
Engelska, 5 t.: = 4 a. Adj. Helleday.
Historia, 3 t.: = 4 a. v. Adj. Lindstam.
Geografi, 2 t.: = 4 a. Extralär. Gertz.
Matematik, 5 t.: = 4 a. Adj. Spangenberg.
Naturlära, 2 t.: — 4 a. Extralär. Hagren.
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Klassen 4 e. (Klassföreståndare: Adj. Stener.')

Kristendom, 2 t.: = 4 a. Extralär. Sjöborg. 
Modersmålet, 4 t.: = 4 a. v. Adj. Isberg. 
Tyska, 5 t.: =4 a. Adj. Stener.
Engelska, 5 t.: — 4 a. Adj. Helle.day.
Historia, 3 t.: = 4 a. v. Adj. Sommar.
Geografi, 2 t.: = 4 a. Extralär. Hagren.
Matematik, 5 t.: 4 = a. Adj. Stener.
Naturlära, 2 t.: = 4 a. Extralär. Hagren.

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

Kristendom, 2 t.: Apostlagärningarna. Katekisation öfver 2:dra, 3:dje, 4:de och 
5:te hufvudstyckena. v. Lekt. Ahlberg.

Modersmålet, 3 t.: Repetition af språkläran. Läsning af Fritjofs saga och valda 
dikter af Rydberg med förklaringar. Uppläsning ur minnet af prosa- och skaldestycken. 
Dispositionsöfningar. En uppsats hvarannan vecka. Rättskrifningsprof. Lektor Stefi’en 
och v. Adj. Sommar.

Tyska, 3 t.: Grammatiken afslutad och repeterad. Voss-Svedelius st. 87 — 93; 
Rodhe, Auf rauhen Pfaden, 70 sid. (delvis extempore.) Extemporalier. Talöfningar. 
Ett skriptum hvarannan vecka, v. Adj. Uddman.

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—15 med motsvarande grammatik. 
Skrifning på lärorummet. Skrif- och talöfningar. Adj. Kropp.

Historia, 3 t.: Allmän historia, 2 t.: nyare tiden. Svensk historia, 1 t.: från Gustaf 
Il 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: Asperéns lärobok, satserna XXVI—LIV med öfningsuppgifter samt repetition. 
Adj. Almberg er.

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

Kristendom, 2 t.: = R. 5. v. Lekt. Ahlberg.
Modersmålet, 3 t.: = R. 5. Lektor Steffen och v. Adj. Sommar.
Latin, 1 t.: Corn. Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias. Cimon, Ly

sander, Alcibiades, Thrasybulus, Ext. sid. 1—20 i Viri illustres. Formläran fullständigt 
genomgången. Af syntaxen, kasusläran. part., inf., gerund; och de viktigaste «W-kon- 
struktionerna muntligen. Extemporerade öfversättningar efter Törnebladh samt profskrif- 
ningar på lärorummet. v. Adj. Lindstam.

Tyska, 3 t.: = R. 5. v. Adj. Uddman.
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. H. t. Adj. 
Vallström, v. t. v. Adj. Granér.

Historia, 3 t.: L. Gamla tiden 2 t: Romarne. v. Adj. Strömberg. L. och R. 
Svensk historia 1 t.: = R. 5. v. Adj. Sommar. R. Allmänna historien 2 t.: Nyare 
tiden, v. Adj. Sommar.

Geografi, 1 t.: = R. 5. v. Adj. Sommar-
Matematik, 4 t.: = R. 5. Adj. Lindman.
Naturlära, 3 t:. = R. 5. Lekt. Adlerz.

Realklassen (i: 1 a. (Klassföreståndare: Adj. Spangenberg.)

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning: Första Kori ntierbref vet. Kyrkohistorien: Fornkyrkans 
historia samt medeltiden till päfvedömets uppkomst. Adj. Arnell.

Modersmålet, 2 t.: Litteraturhistoria: till stormaktstidehvarfvet jämte läsning af dit- 
hörande litteratur. Dispositionsöfningar och föredrag. Uppsatser h. t. 7, v. t. 8. v. 
Adj. Somm.ar.

Tyska, 1 t.: Stinde, Zwei Novellen. Moser u. Schöntan, Krig im Frieden. Tal
öfningar. Adj. Ahlen.

Engelska, 3 t.: Formläran och syntaxen repeterad till obest, pronomina. Gren
ville: Murray, French Pictures, ung. 40 sid. Ett skriptum hvarannan vecka. Vokabelläs- 
ning. Skrif- och talöfningar. H. t. Lektor Borg, v. t, v. Adj. Granér.

Franska, 4 t.: Hela formläran. C. J. M. Fant, Fransk läsebok, ung. 30 sidor.
Skriföfningar på lärorummet efter Philp. Talöfningar. H. t. Lektor Borg, v. t. v. Adj. Granér.

Historia, och Geografi, 3 t.: Allmän historia: nyare tidens första tidehvarf.
Sveriges historia: från Gustaf I till Karl X Gustaf. Öst- och Sydeuropas geografi, v.
Adj. Sommar.

Matematik, 6 t.: Algebra: läran om negativa kvantiteter, digniteter, kvadrat
rötter, imaginära och komplexa kvantiteter, ekvationer af första och andra gra
den med en obekant jämte problem. Proportionslära. Geometri: afslutning 
af Asperéns lärobok samt repetition af densamma. Geometriska problem efter 
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Hellgrcn rörande lokusmetoden och afritningsmetoden. Hvarannan vecka en uppsats, 
utarbetad på lärorummet. Adj. Spangenberg.

Naturalhistoria, 1 t.: De viktigaste af familjerna bland dikotylcdonerna, liljeväxterna 
och orkidéerna med undersökning af lefvande växter eller herbarieexemplar. Insamling 
af 50 växter. Lekt. Adlern.

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

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

Realklassen 6: 1 b. (Klassföreståndare: Adj. Almberger.)
Kristendom, 2 t.: = R. 6: 1 a. v. Lekt. Ahlberg.
Modersmålet, 2 t: = R. 6: 1 a. v. Adj. Wilborg.
Tyska, l t.: — R. 6: 1. a. v. Adj. Uddman.
Engelska, 3 t.: = R. 6: 1 a. v. Adj. Öhrnbery.
Franska, 4 t.: = R. 6: 1 a. v. Adj. Öhrnbery.
Historia o. Geografi, 3 t.: =. R 6: 1 a. v. Adj. Sommar.
Matematik, 6 t.: = R. 6: 1 a. Adj. Almberger.
Naturalhistoria, 1 t: = R. 6: 1 a. Lekt. Adlern.
Fysik, 2 t.: = R, 6: 1 a. Lekt. Olsson.
Kemi, 2 t.: — R. 6: 1 a. Adj. Stener.

Lalinklassen 6: 1. (Klassföreståndare: v. Lektor Linder.)
Kristendom, 2 t.: = R. 6: 1. Adj. Arnell.
Modersmålet, 2 t.: Litteraturhistoria: till stormaktstidehvarfvet jämte läsning af dit- 

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

Latin, 6 t.: Syntax: 265—296. Formläran repeterad. Cæsar, Lib. I. O v:
Phaethon, Pyramus et Thisbe, Orpheus, några stycken ur Viri illustres. En skriftlig 
öfversättning från svenska till latin hvarannan vecka, v. Adj. Lindstam.

Grekiska, 6 t.: 20 stycken i läseboken jämte de motsvarande svenska 
styckena. Xenophons Anabasis: kap. 1—4 af första boken. Formläran: I—38.
v. Adj. Lindstam.

Tyska, 1. t.: och linjen A dessutom 1 t,: Stinde, Zwei Novellen. Moser u. Schöntan, 
Krieg im Frieden, delvis ex tempore. Talöfningar. Linjen A dessutom grammatik i 
förening med genomgåendet af skripta samt Wilhelm Tell, 2 akter. Ett skriptum hvar
annan vecka, v. Adj. Uddman.

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

Franska, 4 t.: Hela formläran. Grammatikal iska tillämpningsöfningar. Müller-Wi- 
gert, Fransk Läsebok, omkr. 40 sid. H. t. Adj. Wallström, v. t. v. Adj. OranAr.

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

Matematik, 3 t.: och linjen B dessutom 1 t.: Algebra: läran om negativa tal, 
digniteter, kvadratrotsutdragning ur siffertal och bokstafsuttryck, proportionslära, ekvationer 
af första graden jämte problem ur Lindmans problemsamling. Geometri: af Asperéns- 
lärobok satserna XLV—LIV jämte öfningssatser. Därjämte för linjen B: hvarannan 
vecka en uppsats. Adj. Almberger.

Naturalhistoria, (linjen B), 1 t.: — R. 6: 1. Lekt. Adlerx.
Fysik, 1 t.: Kropparnas allmänna egenskaper, de flytande och gasformiga samt 

fasta kropparnas jämvikt. Lekt. Olsson.

Realklassen 6: 2. (Klassföreståndare: Lektor Steffen.]

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning; Första Korintierbrefvet. Kyrkohistorien: Medeltiden 
samt Nya tiden till Melankton. Religionslära: Kap. I—V af Ullmans lärobok genom
gångna. v. Lekt. Ahlberg.

Modersmålet, 2 t.: Litteraturhistoria: stormakts- och frihetstiden till och med Bell
man jämte läsning af dithörande litteratur. Läsning i Björnsons Fortællinger. Disposi- 
tionsöfningar. Uppsatser under h. t. 6, v. t. 8. Lekt. Steffen och v. Lekt. Ahlberg.

Tyska, 1 t.: Blätter aus meinem Skizzenbuch, Ein Lustspiel, delvis ex tempore. 
Under vårterminen dessutom extemporerad läsning af Berliner Tageblatt. TalÖfningar. 
v. Adj. Öhrnberg.

Engelska, 3 t.: Repetition af syntaxen. 15 sammanhängande stycken i Calwagens 
extemporalier samt spridda stycken till grammatiken. Happy Prince afslutad. Briga
dier Gerard: 2 berättelser. Skrif- och talöfningar. Ett skriptum i månaden. Adj. 
Kropp.

Franska, 4 t.: Repetition af delar af formläran; af syntaxen subjonctif. infinitiven 
o. participet. Pierrille, icke fullt hälften. Kursivt ur Edströms fransk läsebok. Skrif- 
ningar på lärorummet. Ett skriptum i månaden. Lekt. Borg.

Historia och Geografi, 3 t.: Histora: i allmänna historien: nyare tidens andra tide- 
hvarf, i Sveriges historia: från och med Karl X Gustafs regering till Gustaf IILs. Ge
ografi: 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: Josephsons lärobok sid. 1—60; geometriska problem efter Hellgren. Hvarannan 
vecka en uppsats, omväxlande på lärorummet och i hemmet. Adj. Almberger.

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. Spangenberg.
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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. Bläsrörslaborationer och enkla prof på väta vägen. Lekt. Adler;;.

Lalinklassen G: 2. (Klassföreståndare: v. Adj. Strömberg.')

Kristendom, 2 t.: = R. 6: 2. v. Lekt. Ahlberg.
Modersmålet 2 t.: Holberg, Erasmus Montanas; Bjornson, En glad gut. Litteratur

historia och uppsatser = R. 6: 2. Adj. Strömberg.
Latin, 6 t.: Cæsar, De bello gallico, fjärde boken och första boken, kap. 1—28. 

Livius, första boken, kap. 1—8. Virgilius, första boken af Aeneiden. Kursivläsning i 
Curtius, tredje boken, kap. 1—10. Grammatik: tempus- och modusläran. Hvarannan 
vecka en öfversättning från svenska till latin på lärorummet. Lekt, Lyth.

Grekiska, 6 t.: Formläran fullständigt genomgången och repeterad. Xenophons Ana
basis: af l:sta boken kap. 3—10 och 2:dra boken. Homeros’ Odyssé: 345 vers af l:sta 
sangen samt det viktigaste af den homeriska dialekten i sammanhang med öfversättnin- 
gen. v. Adj. Strömberg.

Tyska, 1 t. och linjen A dessutom 1 t.: Aus den Kreuzzügen, delvis ex tem
pore. Talöfningar. Linjen A dessutom grammatik i förening med genomgående af de 
skriftliga arbetena samt Wilhelm Tell. Ett skriptum hvarannan vecka, v. Adj. Öhmberg.

Engelska, (linjen B) 3 t.: Grammatik: det viktigaste af syntaxen till verbet. Brekkes 
läsebok afslutad. The Happy Prince afslutad, 74 sid. Novel Notes, 45 sid. Skrifnin- 
gar på lärorummet. Talöfningar. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Grammatik, tempus, läran om konjunktiv, infinitiv och particip, ore
gelbundna verben. André Laurie, Mémoires d’un collégien, ung. 45 sid. Åtskilliga af 
lärjungarna hafva dessutom extra läst olika författare. Skriföfningar på lärorummet till 
uppgifna kursen i grammatiken. Talöfningar. H. t. Adj. Vallström, v. t. v. Adj. 
Granér.

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

Matematik, 3 t. och linjen B dessutom 1 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.. 
Adj. Lindman.

Natur alhistoria, (linjen B), 1 t.: = R. 6: 2. Lekt, Adler;;.
Fysik, 1 t.: Fasta kroppars jämvikt samt en del af värmeläran enl. Molls läro

bok. Rektor Melander,
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Realklassen 7: 1. (Klassföreståndare: Lektor Adlerx.)

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning: 2:dra Korintierbrefvet. Kyrkohistorien: Nya tidens 
kyrkohistoria. Religionsläran: Kap. VI—VIII af Ullmans lärobok. Adj. Arnell.

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. Lekt. Steffen.

Tyska, 1 t.: Krieg im Frieden; Ein Lustspiel, ung. hälften, delvis ex tempore. 
Talöfningar. v. Adj. Ohrnberg.

Engelska, 3 t.: Grammatiken tillämpad medelst Calwagens extemporalier. Faunt
leroy afslutad, kursivt. Dorothy Grape 100 sid. delvis kursivt. Öfversättning till, engelska 
efter Calwagen: 20 sammanhängande stycken. Ett skriptum i månaden. Talöfningar. Adj. 
Kropp.

Franska, 4 t.: Syntaxen afslutad. Duruy. Biographies d’hommes celebres I, sid. 
40—70. Labiche, La voyage de M. Perrichon (hela); delar af Edström, Fransk läsebok 
kursivt. Talöfningar. Extemporalier. Ett hemskriptum hvarannan vecka. Några af lärjungarna 
hafva dessutom extra läst olika författare. H. t. Adj. Vallström, v. t. v. Adj. Granér.

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: Öst- och Sydeuropa, Afrika. Lekt. Steffen.

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

metri: förra kursen och af senare kursen 1—42. Stereometri. Analytisk geometri: 
punkten och räta linjen. Repetition af potens- och logaritmläran. Geom. öfningssatser ur 
Heligrens »Metoder.» Skriftliga öfningar hvarannan vecka. Lekt. Olsson.

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 fjärde 
vecka. Adj. Lindman.

Kemi, 2 t.: De tunga metallerna med experiment. Kort öfversikt af alla genom
gångna mineralier. Blåsrörslaborationer och enkla prof på våta vägen. Lekt. Adlerx.

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

Kristendom, 2 t.: = R. 7: 1. Adj. Arnell.
Modersmålet, 2 t.: = R. 7: 1. Wergeland-Welhaven i norska läseboken. Dikt

arter och verslära. Dispositionsöfningar. v. Lekt. Linder.
Latin, 7 t.: Livius: första boken, kap. 17—60 och af andra boken kap. 1—26. 

Andra sången af Aeneiden. Extemporerad öfversättning i Justinus och Gjor og Johanssen. 
En skriftlig öfversättning hvarannan vecka från latin till svenska. Lekt. Lyth:
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Grekiska, 6 t.: Grammatik: det viktigaste af syntaxen samt homeriska dialekten i 
sammanhang med öfversättningen. Xenophons Anabasis: af 2:dra boken kap. 5—6, 
3:dje boken. Homeros’ Odyssé: verserna 251—444 af första sangen samt 5:te, 6:te och 
7:de sångerna. Extempororad öfversättning af Mimnermos, Theognis, AnacreontiCa, epi
gram m. m. v. Adj. Strömberg.

Tyska, 1 t. och linjen A dessutom 1 t.: Lichtenstein, 125 sid., delvis ex tempöre. 
Talöfningar. Linjen A dessutom grammatik i förening med genomgåendet af de skrift 
liga arbetena. Wilhelm Tell. Ett skriptum hvarannan vecka, v. Adj. Öhrnberg.

Engelska, (linjen B), 2 t.: Syntaxen från verbet jämte uttalsläran. Treasure Island, 
omkring 100 sid. (delvis kursivt). Skrif- och talöfningar. Adj. Kropp.

Franska, 3 t.: och linjen B dessutom 1 t.: syntaxen till prepositionerna. Madeleine, 
ej fullt hälften. Kursivt ur Bödtker-Höst, valda ställen. Linjen B: Biographies d’hom- 
mes celebres, något öfver hälften. Ett skriptum hvarannan vecka. Muntliga och skrift
liga öfningar på lärorummet i sammanhang med grammatikundervisningen. Talöfningar. 
Lekt. Borg.

Historia och Geografi, 3 t.: Historia: i allmänna historien nyare tiden från Pfal- 
ziska kriget till 1830; i Sveriges historia från 1680 till 1830 (representationsfrågan), 
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 efter Tham. Linjen B dessutom genomgått, läran om logaritmer 
och serier med tillämpningar särskildt på frågor om sammansatt ränta; hvarannan vecka 
en uppsats. Lekt. Olsson.

Naturalhistoria, (linjen B), 1 t : = R. 6: 1. Lekt. Adlerz,.
Fysik, 2 t.: Värmet, Magnetismen och Elektriciteten till induktionsfenomenen. 

Rektor Melander.

Realklassen 7: 2. (Klassföreståndare: Adj. Kropp.}

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

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

Tyska, 1 t.: Erinnerungen eines Ordonnanzoffiziers, afslutad; talöfningar. v. Adj. 
Öhrnberg.

Engelska, 3 t.: Grammatiken, repeterad; prepositionsläran. Pavilion on the Links 
afslutad, därefter The Windsor Magazine, kursivt. Öfversättning till engelska: stycken 
ur Rodhe samt uppgifte«’ i mogenhetsexamen. Ett skriptum i månaden. Adj. Kropp.
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Franska, 4 t: Repetition af formlära och syntax. Francois Coppée, valda stycken. 
Kursivt ur Edströms franska läsebok. Skrifning på taflan. Ett hemskriptum hvarannan 
vecka. H. t. Adj. Vallslröm, v. t. Lekt. Borg.

Historia och Geogra.fi, 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. Repetition af hela kursen. 

Skriftliga uppsatser hvarannan vecka. Rektor Melander.
Natur alhistoria, 1 t.: Repetition af växtrikets viktigaste familjer jämte det viktigaste 

af näringsförloppet. Repetition af den jämförande framställningen af djurens organsystem. 
Lekt. Adlerz.

Fysik, 3 t.; Mekanik; repetition af kursen med problemlösningar. Skriftliga upp
satser. Adj. Spangenberg.

1 Kemi, 2 t.. Repetition af hela kursen i kemi och de förut genomgångna mineralierna och 
bergarterna jämte en kort öfversikt af de geologiska perioderna med särskildt afseendo 
pä Sveriges geologi. Rläsrörslaborationer och enkla prof pä våta vägen. Lekt. Adlerz.

Lat ink lassen 7: 2. (Klassföreståndare: Lektor Borg.}

Kristendom, 2 t.: = R. 7: 2 v. Lekt Ahlberg.
Modersmålet, 2 t.: = R. 7: 2. v. Lekt. Linder.
Latin, 7 t.: Livius: af bok II kap. 41—65 samt repetition af böckerna I och 11; 

Horatius’ oder: bok I: 1-6, 9—10, 12, 17—18, 20-22, 24, 26,28.29,31,32,34,35; 
bok II: 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 20. Repetition af l:sta och 2:dra sångerna i 
Aeneiden. Kursivläsning i Justinus och Skog. Öfversikt af de romerska antikviteterna. 
En skriftlig öfversättning från latin hvarannan vecka. Lekt. Lyth.

Grekiska, 6 t.: Plato: Apologia Socratis, 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 l t.: Erinnerungen eines Ordonnanzoffiziers 
afslutad, Schrift-und Buchwesen påbörjad. Talöfningar. A-linjen dessutom repetition af 
grammatiken samt Die Jungfrau von Orleans afslutad och Mustersammlung påbörjad. 
Ett skriptum hvarannan vecka, v. Adj. Öhrnberg.

Kngelska, (linjen B), 2 t.: Repetition af formläran med dithörande skriföfningar. 
The children in the new forest afslutad. Därefter The Vicar of Wakefield kursivt samt 
The Windsor Magazine. Adj. Kropp.

Franska, 3 t. och linjen B dessutom 1 t.: Repetition af formlära och syntax. 
Bödtker-Höst, valda stycken. Linjen B: Jean Beaudry. Ett skriptum hvarannan vecka. 
Skrifningar på taflan. Muntliga och skriftliga öfningay i samband med gramraatikun- 
dervisningen. Lekt. Borg.

Geogra.fi


Örebro läroverk. 23

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

Filosofisk propedevtik, 1 t.: = 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: 
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 hvarannan vecka skrifvit en uppsats. Adj. Lindman.

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

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

Pallin-Jjoelkius: Hufvuddragen af allmänna historien i stället för Pallin, 
Lärobok i a. h.

Stegen: Svensk litteraturhistoria.

6. Undervisningen i välskrifning.

Undervisningen har ledts:
i första klassens tre afdelningar aif teckningsläraren
i andra » » »
i tredje > 3- >

A. Johansson.
d:o

K. O. Lindblom.

a) Ufning stider:

Klass 1 a. Måndagar 9—10 och tisdagar 2—3.
» 1 b. Tisdagar 9—10 » lördagar 12—1.
» 1 c. Tisdagar 12—1 » torsdagar 8—9.
» 2 a. Onsdagar 9—10 » lördagar 9—10.
» 2 b. Tisdagar 1—2 » torsdagar 9 — 10.
» 2 c. Tisdagar 8—9 » fredagar 9—10.
» 3 a. Lördagar 2—3.
» 3 b. Lördagar 1—2.
» 3 c. Måndagar 12—1.
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b) Kurser:
I alla afdelntngarna har undervisningen meddelats i enlighet med K. M. Nådiga 

Cirkulär af den 19 augusti 1895
Undervisningsmateriel: Filip Holmqvists och C. O. Heikes.

o Undervisningen i frihandsteckning och linearritning-

Undervisningen har ledts af teckningsläraren K. O. Lindblom kl. 2—7: 2 och af 
teckningsläraren 4. Johansson kl. 1.

a) Of ning stider:

För frihandsteckning.

Klass 1 a. Lörd. 2— 3. Klass 2 c. Torsd. 12 — 1.
» 1 b. Tisd. 8—9. » 3 a. Tisd.. Onsd. 12 — 1.
» 1 c. Lörd. 1—2. » 3 b. Onsd. 1—2, Fred. 12—1.

2 a. Tisd. 1—2. » 3 c. Onsd. 2—3, Lörd. 12—1.
2 b. Onsd. 8-9.

Klass 4 a. Tisd. 10—11, Lörd. 8—9.
4 b. Tisd. 9—10, Torsd. 9—10.
4 c. Månd. 9—10, Torsd. 10—11.

» R. 5. Månd. 2—3, Fred. 8—9.
(L. &) R. 5. Tisd. 2—3, Fred. 10-11.
L. (& R.) 5. Onsd. 9—10,
R. 6: 1 a. Månd. 10—11, Fred.. 1—2, Lörd. 10—1 ..
R. 6: 1 b. Månd. 8—9, Onsd. 10—11, Torsd. 1—2.
L. 6:1 B. Tisd. 2—3, Fred. 10— 11.

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

Frivilliga Tisd. 5—6.

För linearritning.
Klass 4 a. Tisd. 10—11, Lörd. 8—9.

» 4 b. » 9—10, Torsd. 9 — 10.
4 c. Månd. 9—10, » 10 — 11.
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Klass R. 5. Månd. 2__ 3 Fred. 8—9.
» (L. &) R. 5. Fred. 10—11.

L. (& R.) 5. On sd. 0—10.
» R. 6: 1 a. Månd. 10—11, Fred. 1—2, Lörd. 10—11.
» R. 6: 1. b. Månd, 8—9, Onsd. 10—11, Torsd. 1—2.
» L. 6: 1 B. Tisd. 2—3, Fred. 10—11.
» R. 6: 2. Månd. 3—4, Fred. 9—10. Lörd. 9—10.
» L. 6: 2 B. Onsd. 9—10, Torsd. 3—4.
» R. 7: i. Månd. 1—2, Fred. 2-3.
» L. 7: 1 B. Månd. 10—11.
» R. 7: 2. Torsd. 2—9, Lörd. 8—9.
» L. 7: 2 B. Torsd. 3—4.

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:

1 frihandstecknin^.

Klass 1. Höstterminen: teckning efter schematiska afbildningar af verkliga förmål 
i ritböcker med utsatta punkter; vårterminen: afslutning af förestående och 
teckning efter förebildning å svarta taflan samt teckning och färglägg
ning direkt efter verkl. föremål å fritt papper; teckning ur minnet.

» 2. Stuhlmans rätliniga och Sjöströms krokliniga väggtaflor, föremål ur växt-
och djurriket.

» 3. Sjöströms väggtaflor och Tekniska skolans i Stockholm konturgipser,
föremål ur växt- och djurriket.

» 4. Klotsar i frihandsperspektiv, tillämpningsmodeller.
» 5. Tillämpningsmodeller, skuggöfningar efter dresdenergipserna.
» (>: 1. Gipsornament, glas, vaser, urnor m. m.
» (i: 2. Grupper af fristående föremål och uppstoppade fåglar i svartkrita, akvarell

och pastell.
» 7: 1. I Fortsättning af förestående. Ansikten efter förläggsblad och gips, landskaps-
» 7: 2. | 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 4. Vårterminen. Beskrifvande geometri vinklar och planimetriska fig. m. m.
» 5. Beskrifvande geometri: vinklar och planimetriska figurer, cirkelkonstruk-

4 
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tioner och ellipser med tangeringar, koniska sektioner, skalor m. m.
Klass 6—7. Projektionsritning, skärningar, skuggkonstrnktioner, nät ni. m., perspektiv

och skuggperspektiv.
Undervisningsmateriel:. Pontus Henriques »Lärobok i geometrisk ritning» och samma 

författares »Perspektiv lära ».

Undervisning i sång och instrumentalmusik.

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

j ' i 1
l:sta afdelningen'2:dra afdelningen 3:dje afdelningen j Lägre körafdeln. |Högre körafdeln.1 lustrum.-musik 

! , i !

Månd. --- --- --- ' --- --- ---
Tisd. 11,30—12 — — 3—3,30 5—6,30 i 6,30—7,30
Onsd. 11,30 — 12 — — 3—3,30 — —
Torsd. — 3—3,30 — 11,30—12 — —
Fred. — 3—3,30 5—6 11,30—12 6—6,45 6,45—7,30
Lörd. — — — 1 — — .—

Elementarsäng.
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 nr Normalsångboken, utgifven af musik- 
lärarne vid Stockholms läroverk.

Körsäng.
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.
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9. Redogörelse för de gymnastiska och militära öfningarna.

A) Gymnastik och vapmöfning.

1. Lärjungarnes antal och fördelning.

Läsctermiuer.

i Fördelning i gymnastik- ! 
afdelningar.

Fördelning i fäkt- 
afdelningar.

Antal 

Lärjungar.

l:8ta afdeln. 
kl. 6 och 7.

4:de afdeln. 
kl. 

1.

3:dje afdeln. 
kl. 2 och 

3.

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

6.

l:sta afdeln. 
kl. 

7 
o. 6: 2.

2:dra afdeln. 
kl, 6: 2 o. 6: ).

H. t. 1904 ............................... .......... 135 186.180 , 74 70 ' 56 ! 640
V. t. 1905 ............................... ........ , 138 184;175 i 69 68 56 i 639

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 'l'abellarisk uppgift å antalet lärjungar, som vid Örebro allmänna läro 
verk, pä grund af nedanstående orsaker icke deltagit, i de ordnade kroppsöfningarna 
eller hänvisats till särskild afdelning eller rote för svagare lärjungar.

6 :

Termin och klasser. aq aq

5 
aa o
g |OQ

11 13 14 15 16 1

aq

1 2 3 4
s j » k d

8 ' 9 : 10
m

3

3
□

* ® rjq
A S>

O: 5 3aq aq

Höstterminen 19O4.\

Icke deltagande: 
klasserna 1—5 

» 6—9|
1 — i 6
1 ,1 ! U

Hänvisade till svagaf-;
dein, eller svagrote: 

klasserna 1—5 i —
» 6 — 9; 1

SummaJ 2 ( 1 1 17 , 3 ; 4 ' 5 j 12

Summa, 11 —
2_
2

5 35
1 30

12 1 3 i 6*)  I 65

10*)  14

35
30

434
206

65 I 640

9
5

14

434
206
640

1

1
5 5
— 7 i

6 ' 3
6 —

8 , 9
2 5

Vårterminen 1905.

Icke deltagande: 
klasserna 1—5 

» 6—9
1 ; — 10
- 1 12

10 4 5 42
6 — 1 31

Summa1 1 ; 1 11 — 16 4 6*)  73

42
31
73

432
207 
639”

, Hänvisade till svagaf- 
del. eller svagrote: 

klasserna 1—-5 
» 6—9

Summai 13 1 — : 1 — 9

5 1 9
1 , 12

6*)  i 21

432 J
207

21 I 639 i

1 4
1 1

4

1 1 1 — ' 1
2 __ __ _

3 —
6 i — 9

*) 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 3 och under vårterminen med 1.
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3. Ofningstider.

Gymnastik och vapenföring hafva öfvats under nedanstående tider.

l:sta afdeln. i 2:dra afdeln. 3:dje afdeln.; 4:de afdeln. l:sta fäktaf- 2:dra fäktaf-; 
(kl. 6 o. 7) 1 (kl. 4 o. 5) (kl. 2 o. 3) ,| (kl. 1) dein. dein.

1
Måndagar ...................L

1 
• kl. 2—3

!

Tisdagar....................... kl. 3—4
Onsdagar .................. I

° kl.11 ll,3ol kl. 12,30 — 1 kl.10 -10,30 „ 2 3
Torsdagar .................. ] \ I
Fredagar....................... I ! , „ 2 3 i kl. 3 4 :

Lördagar.......................:| I |

a) l:sta gymnastikafdelingen har varit indelad i 6 troppar, 2:dra i 8, 3:dje i 6 
och 4:de i 6. Troppcheferna i 1 :sta, 2:dra och 3:dje afdelningarna hafva ledt häf- och 
spränghvarf Rörelseschemat har mot slutet omfattat omkring 15 rörelsehvarf för l:sta 
afdelningen.

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

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

inom 6:te klassen.
l:sta- 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 pä lärjungarnes hälsa och utveckling.
5) Undervisningen har handhafts af ordinarie gymnastikläraren, major C. L. Frö- 

ding, med undantag af den tid, då gymnastikläraren hade tjänstledighet på grund af 
militärtjänstgöring, hvarvid gymnastiköfningarna leddes af löjtnanterna C. Bäckström 
och frih. F. v. Friesendorff.

B. Redogörelse för militäröfningarna vid Karolinska högre allmänna 
läroverket i Örebro år 1904.

a) Öfningarna togo sin början den 31 augusti och afslutades den 19 september 
enligt följande tidsfördelning:

Aug. 31, kl. 10 f m.—1 e. m., 4—6 e. m.
Sept. 1, kl. 8 -11 f. m., 1—3 e. m., 5—6 e. m.
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Sept. 2, kl. 8—11 f. ni., 1—4 e. in.
» 3, kl. 1—3 e. in., 5—7 e. m.
» 5—10, kl. 1—4 e. m.
» 12 — 17, kl 8—11 f. m.
» 19, kl. 1 — 4 e. m.

b) Samtliga föreskrifna öfningar hafva medhunnits.
c) Antalet i öfningarna deltagande har varit 170 hvartill komma 11, 1 i vi Ika

tjänstgjort såsom laddare och protokollförare m. m.
Fjärde afdelningen har utgjorts af 27 lärjungar frän klass 7: 2 och från klass

7; 1 7, summa 34.
Tredje afdelningen har utgjorts af 32 lärjungar frän klass 7: i och frän k 1 ass

7: 2 1, summa 33.
Ändra afdelningen har utgjorts af 49 lärjungar från klass G: 2 och frän klass

6: 1 1, summa 50.
Första afdelningen har utgjorts af 53 lärjungar frän klass 6: 1
d) Undertecknad, ordinarie gymnastiklärare, har ledt öfningarna
c) Ingen inspektion liar ägt rum
Kammarskjutningen med pointsberäkning liar ej kunnat afslutas, dä ammunitionen 

ej räckte till. j

Örebro den 19 september 1904.

C. L. Eroding, 
Major.



Örebro läroverk.

B. Lärarne.
10. Under höstterminen liar tjänstgöringen 

Hektor, d:r K. V. MELAND ER: matematik:
fysik:

vakt:
Bättat matematiska skripta i R. 7: 2.

mellan lärarne varit fördelad sålunda:
R.
L.
L.
R.
R.

7: 2
7: 1
6: 2
6: 1
6: I

a. .
b. .

............... 7 t.

............... 2 t.

.............. 1 t.
................ 2 t.
................ 1 t. 13 t.

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

vakt: R. 6 : 2 .... ................ 1 t. 21 t.
Rättat latinska skripta i L. 7: 2, L. 7: 1, L. 6: 2.
Klassföreståndare i L. 7: l.

Lektor, d:r E. ADLERZ: naturalhistoria: L. 7: 2 B... .............. 1 t.
R. 7: 2 ................ 1 t.
L. 7: 1 B .................. 1 t.
R. 7: 1 ................ 1 t.
L. 6: 2 B . ................ 1 t.
R. 6: 2 ............... 1 t.
L. 6: 1 B .................. 1 t.
R. 6: 1 a .................. 1 t.
R. 6: 1 b .................. 1 t.

naturläi a: L. & R. 5 .,................ 3 t.
R. 5 ................ 3 t.

kemi: R. 7: 2 ................ 2 t.
R. 7: 1 ................ 2 t.
R. 6: 2 ..............  2 t.

vakt: L. 6: 1 ............... 1 t. 22 t.
Granskat herbarier i kl. 5—7.
Klassföreståndare i R. 7: ).

Lektor, d:r H. H. BORG: franska: L. 7 : 2 ............... 3 t.
L. 7: 2 B . ................ 1 t.
L. 7: 1 ................ 3 t.
L. 7: 1 B . ................ 1 t.
R. 6: 2 ............... 4 t.
R. 6: I a .................. 4 t.
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engelska: R. 6: 1 a .................. 3 t.
vakt: R. 6; 2 .................. 1 t. = 20 t.

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

Lektor, d:r O OLSSON: matematik: L. 7: 1 ....................... 5 t.
R. 7: 1 ....................... 7 t.
4 a............................... 5 t.

fysik: L. 6: 1 ....................... 1 t.
R. 6: 1 b ..................  2 t.

vakt: L. 6: 1 ....................... 1 t. - 21 t.
Rättat matematiska skripta i L. 7: 1 B, R. 7: 1.

Lektor, d:r L. R. STEFFEN: modersmålet: R. 7: 2 ....................... 2. t.
R. 7: 1 ........................  2 t.
R. 6: 2 ..................... 1 t.
L. & R. 5:..................... 2 t.
R. 5 ...........................  2 t.

historia och geografi: R. 7: 1 ........................ 3 t.
R. 6: 2 ......................... 3 t.

filosofisk prepedevtik: L. 7: 2 ......................... 1 t.
R. 7: 2 ......................... 1 t.
L. 7: 1 ......................... 1 t.
R. 7: 1 ......................... 1 t.

vakt: R. 6: 1 ......................... 1 t: 201.
Rättat uppsatserna på modersmålet i R. 7: 2, R. 7: 1.
Klassföreståndare i R. 6: 2.

v. Lektor, d:r H. F. LINDER: modersmålet.- L. 7: 2 ....................... 2 t.
L. 7: 1 ........................ 2 t.

historia och geografi: L. 7: 2 ......................... 3 t.
R. 7: 2 ........................ 3 t.
L. 7: 1 ........................ 3 t.
L. 6: 2 ........................ 3 t.
L. 6: 1 ........................ 3 t.

vakt: L. 6: 1 .......................  2 t. 21 t.
Rättat uppsatserna på modersmålet i L. 7: 2, L. 7: 1.
Klassföreståndare i L. 6: 1.

v. Lektor, teol. och fil. kand. J. A. AHLBERG: 
kristendom: L. 7: 2 . 2 t.

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

modersmålet: R. 6: 2 ....................... 1 t. - 201.
Rättat uppsatserna på modersmålet i R 6: 2.
Gudstjänster och morgonbön tillsammans med öfriga kristendomslärare. Konfir

mationsundervisning.
Klassföreståndare i 2 c.

Adjunkt, d:r K. F. ELMQVIST, tjänstledig.
v. Adjunkt, fil. kand. A. J. UDDMAN: 

modersmålet: 3 a . 6 t.
tyska: L. 6: 1 ........................ 1 t.

L. 6: i A ................... 1 t.
R. 6: 1 b ................... 1 t.
L. & R. 5 ................... 3 t.
R 5 ............................ 3 t.

Instoiia: 3 c .............................. 3 t.
geografi: 3 a ........................... 2 t.

vakt: L. 6: 2 ......................... 1 t.
R. 6: 2 ....................... 2 t. 23 t.

Rättat tyska skripta i L. 6: 1 A, L. & R. 5, R. 5. 
Klassföreståndare i 3 a.

Adjunkt, d:r B. G. F. HELLEDAY: engelska: R. 5 (af L. & R. 5) ... 6 t.
R. 5 ...........................  6 t,
4 a ........................... 5 t
4 b ...........................  5 t
4 c ........................... 5 t. 271.

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

modersmålet: L. 6: 2 . 2 t.
grekiska: L. 7: 2 A .................. 6 t.

L. 7: 1 A .................. 6 t.
L. 6: 2 A .................. 6 t.

historia.: L. 5 (af L & R. 5; ... 2 t.
vakt: L B: 2 ....................... 1 t.
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Rättat uppsatserna pä modersmålet i L. 6 
Klassföreståndare i L. 6: 2.

L. 6: 1 ...........
R. 6: 1 ........

: 2.

.............. 1 t.
............. 1 t. = 25 t.

Adjunkt, fil. kand. J. G. SPANGENBERG:
matematik: R. 6: 1 a ... ............. 6 t.

4 b .............
3 a .............
1 c ............. ............. 4 t.

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

Rättat matematiska skripta i R. 6:1a, fysikaliska skripta i R. 7: 2.
Klassföreståndare i R. 6: 1 a.

Adjunkt, d:r A. M. VALLSTRÖM: tyska: L. 6: 2 ........ ............. 1 t.
L. 6: 2 A ... ............. 1 t.

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

vakt: R. 6: 1 ........ ............. 2 t. = 23 t.
Rättat, tyska skripta i L. 6: 2 A. franska skripta i R. 7: 2, R. 7: 1.

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

modersmålet: R. 6: 1 a ... ............. 2 t.
L. & R. 5 ... ............. 1 t.
R. 5 ............. ............. 1 t.

historia: R. 6: 1 a ... ............. 3 t.
R. 6: 1 b ... ............. 3 t.
L. & R. 5 ... ............. 1 t.
R. 5 (af L. & R 5)... 2 t.
R 5 ............. ............. 3 t.
4 a ............. ............. 3 t.
4 c ............. ............. 3 t.

geografi: L. & R. 5 ... ............. 1 t.
R. 5 ............. ............. 1 t. = 24 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i R 6 : 1 a, L & R. 5, R o.
Klassföreståndare i R. 5.
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Adjunkt, d:r K. AHLEN: modersmålet: 2 c ................................ 5 t.
tyska: R. 6: 1 a .................. It.

4 a ........................... 5 t.
2 c ............................ 6 t.

historia: 2 c ............................ 3 t.
geografi: 4 a ............................ 2 t.

2 c ...........................  3 t. = 25 t
Rättat tyska skripta i 4 a.
Klassföreståndare i 4 a.

Adjunkt, fil. kand., civiling. K. F. M. LINDMAN: 
matematik: L. 7: 2 ....................... 3 t.

L. 7: 2 B ................... 2 t.
L. 6: 2 ........................ 3 t.
L. 6: 2 B ................... 1 t.
L. & R. o ................... 4 t.
3 c ......................... 5 t.

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

vakt: L. 6: 2 ■....................... 1 t. = 24 t.
Rättat matematiska skripta i L. 7: 2 B, L. 6: 2 B, fysikaliska skripta i R. 7; 1. 
Klassföreståndare i L. & R. 5.

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.
franska: R. 5 ........................... 3 t.

vakt: R. 6: 2 ........................ 2 t. = 24 t.
Rättat engelska skripta i R. 7: 2, R. 7: I, R_ 6: 2.
Klassföreståndare i R. 7: 2.

Adjunkt, fil. kand. A. J. STENER: 
tyska: 4 c ........................... 5 t.
matematik: 4 c ............................. 5 t.

2 c ...........................  5 t.
1 a ........................... 4 t.

naturlära: 1 a .................. ,.......  2 t.
kemi: R. 6: 1 a .................. 2
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Granskat herbarier i kl. 4
Klassföreståndare i 4 c.

R. 6: 1 b ..................
vakt: L. 6: 2 ..................

a och c, rättat tyska skripta i 4 c

2 t.
1 t. 26 t.

Adjunkt, fil. kand., V. D. M., K. A. WESTLING, tjänstledig.
v. Adjunkt K. J. INGER; kristendom: 1 b ........................... 3 Ö

1 c ........................... 3 t.
modersmålet: 1 c   5 t.
tyska: 1 c   6 t.
historia: 1 c   2 t.
geografi: 1 c   2 t
naturlära: 1 c   2 t.
matematik: 1 b   4 t. 27 t.

Gudstjänster och morgonböner tillsammans med öfriga kristendomslärare. 
Klassföreståndare i 1 c.

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

modersmålet: R. 6: 1 b . 2 t.
4 a .............................. 4 t.
3 b .............................. 6 t.

historia: 3 b ............................. 2 t.
2 b .............................. 3 t.

geografi: 3 b ............................  2 t.
2 b ..............................  3 t.

vakt: R. 6: 1 ....................... 1 t.
Rättat uppsatserna på modersmålet i R. 6: 1 b, 4 a.
Klassföreståndare i 3 b.

24 t.

Adjunkt, d:r J. RODELE, tjänstledig.
v. Adjunkt, fil. kand. G. ISBERG: 

modersmålet: 4 c   4 t.
2 a ....................... 5 t.

tyska: 3 b   6 t.
2 a ....................... 6 t.

matematik: 2 a   5 t.
Rättat uppsatserna på modersmålet i 4 c.
Klassföreståndare i 2 a.

26 t.

Adjunkt, fil. kand. O. A. ALMBERGER: 
matematik: ‘ R. 6: 2 .  6 t,
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L. 6: i ..................... 3 t.
L. 6: 1 B ..................... 1 t.
R. 6: i b ..................... 6 t.
R. 5 ............................ 4 t.
3 b ............................ 5 t.

Rättat matematiska skripta i R. 6: 2, R. 6: 1 b, L. 6: 1 B. 
Klassföreståndare i R. 6: 1 b.

Adjunkt, teol. kand. E. G. ARNELL: 
kristendom: L. 7: l . ‘2 t

R. 7: 1 ...................... 2 t.
L. 6: 1 ..................... 2 t.
R. 6: 1 a ................. 2 t.
3 b ...................... 3 t.
2 b ..........................  3 t.

modersmålet: 2 b ............................ 5 t.
tyska: 2 b ............................ 6 t.

Gudstjänster och morgonböner tillsammans med öfriga kristendomslärare, 
mationsundervisning.

Klassföreståndare i 2 b.

v. Adjunkt, fil. kand. C. E ÖHRNBERG: 
modersmålet: 4 b ............................ 4 t.
tyska: L. 7: 2 ........................ 1 t.

L. 7: 2 A .................. 1 t.
R. 7: 2 ...................... 1 t.
L 7: 1 ...................... 1 t.
L. 7: 1 A ................... 1 t.
R. 7: 1 ...................... 1 t.
R 6: 2 ..................... It.
4 b ........................ 5 t.

engelska: R. 6: 1 b ................... 3 t.
franska: R, 6: 1 b ................... 4 t.

vakt: L. 6: 2 ......................... 2 t.
Rättat uppsatserna på modersmålet i 4 b, tyska skripta i L. 7: 2 A, L.

4 b, engelska skripta i R. 6: 1 b.
Klassföreståndare i 4 b.

— 25 t.

= 25 t. 
Konfir-

= 25 t.
7: 1 A,

v. Adjunkt, fil. kand. S. LINDSTAM: 
modersmålet: L. 6: 1 ....................... 2 t.
latin: L. 6: 1 ......................... 6 t.

L. 5 ........................... 7 t.
grekiska: L. 6: 1 A ................... 6 t.
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Rättat uppsatserm
historia:

i på modersmålet i L 6:1
i b .............................
, latinska skripta i L.

.. 3
6: i

t. = 24 t.

Extralärare, fil. och S. M kand. S. A. T. SJÖBORG
kristendom: 4 a ........................ .. 2 t.

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

modersmålet: 3 c ........................ .. 6 t.
tyska: 3 c ........................ .. 6 t. = 25 t.

Morgonbön tillsammans med öfriga kristendomslärare.
Klassföreståndare i 3 c.

Extralärare, fil. kand. L. P. GERTZ:
kristendom; 1 a ........................ .. 3 t.
modersmålet: 1 a ........................ .. 5 t.
tyska: 1 a ........................ .. 6 t.
historia: 2 a ........................ .. 3 t.

1 a ........................ .. 2 t.
geografi: 4 b ........................ .. 2 t.

2 a ........................ ... 3 t.
1 a ........................ .. 2 t. = 26 t.

K lassf örestån d are i 1 a.

Extralärare, fil kand. M. T. ULLMAN:
modersmålet: 1 b ........................ .. 5 t.
tyska: 3 a ........................ t.

1 b ........................ t.
historia: 3 a ........................ .. 3 t.

1 b ........................ ... 2 t.
geografi: 1 b ........................ .. 2 t.
naturlära: 1 b ........................ ... 2 t. = 26 t.

Klassföreståndare i 1 b.

Extralärare, fil. kand. T. L. A. HAGREN:
geografi: 4 c ...........................2 t.

3 c ...........................2 t.
matematik: 2 b ........................ .. 5 t.
naturlära: 4 a ........................... 2 t.

4 b ...........................2 t.
4 c ........................ ... 2 t.
3 a ....................... ... 2 t.
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3 b ............................. 2 t.
3 c ............................ 2 t.
2 a ............................ 2 t.
2 b ............................ 2 t.
2 c ............................ 2 t. = 27 t.

Granskat herbarier i kl. 3.
Teckningsläraren K. 0. LINDBLOM: 

teckning utom 1 a, 1 b, 1 c.................................................... 34 t.
frivillig teckning ..................................................................................... 1 t.
välskrifning (i 3 a, 3 b, 3 c) ...................................... 3 t. = 38 t.

Biträdande teckningsläraren A. K. JOHANSSON: 
teckning i 1 a, 1 b, 1 c ......................................................... 3 t.
välskrifning 2 a, 2 b, 2 c, 1 a, 1 b, 1 c.......................................... 12 t. = 15 t.

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

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

Vid läsarets början voro tre lärarebefattningar vid läroverket vakanta efter 
lektorn C. J. H. Hallendorff, som befordrats till lektor i Stockholm, 
lektorn E. E. Bergman, som aflidit, och 
adjunkten ZL Larsson, som befordrats till lektor i Skara.
11. Vid höstterminens början hade Kungl. Maj:t funnit godt bevilja tjänstledighet 

under hela läsåret på grund af sjukdom åt
adjunkten K. F. Elmqvist,

« K. A. Hedenskog,
« J. Ä. Schlytern och
« J. Rodhe.

Tjänstledighet har vidare åtnjutits af
adjunkten K. A. Westling, under hela läsåret

för idkande af teologiska studier; af
adjunkten A. M. Vallström, under vårterminen

på grund af sjukdom samt af nyutnämnde lektorn 0. E. Malmström från l:sta april 
och nyutnämnde adjunkten K. J. Nilsson från l:sta mars till vårterminens slut.

Gymnastikläraren har åtnjutit tjänstledighet på grund af militär tjänstgöring från den 
1 dec. till höstterminens slut samt från den 20 februari till den 6 mars
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Följande ordinarie lärare hafva med döden afgått:
den 23 juli lektorn E. E. Bergman,

« 12 september adjunkten G. A. Sundblad,
« 30 november « K. F Elmqvist,
« 30 december « J. Rodhe.

12. Som vikarier hafva tjänstgjort under hela läsaret:
Adjunkten Fil. D:r H. F. Linder i ledigheten efter lektorn Hallendorff till den 1 april 
och därefter för lektorn O. E. Malmström;

Docenten J. A. Ahlberg i ledigheten efter lektorn Bergman till den 1 maj och där
efter ä en efter nyutnämnde lektorn Arnell ledig adjnnktsplats;

Fil. .Kand. C- E. Ohrnberg i ledigheten efter adjunkten Larsson till den 1 mars och 
därefter för adjunkten Nilsson;

Fil Kand. A. J. Uddman för adjunkten Elmqvist och hans sterbhus till 1 maj 
och därefter å ledig adjnnktsplats;

Eil. D:r E. V. Strömberg för adjunkten Hedenskog;
Fil Kand. J. E. Wilborg « « Schlytern;
Fil. Kand. G. Isberg « « Kodhe och hans sterbhus till den 1 maj

och därefter å ledig adjnnktsplats;
S. M. Kand. Æ J. A. Inger för adjunkten Westling;
Fil. Kand. K. A. R. Sommar för adjunkten, v. lektorn H. F- Linder;
Fil. Kand. S- Lindstam för adjunkten Sundblads sterbhus från den 19 september till 

1 maj och därefter å ledig adjnnktsplats samt
under vårterminen:
Fil. Kand. G. F. Granér för adjunkten Wallström.
Under gymnastikläraren major Erodings tjänstledighet hafva som vikarier tjänstgjort 

löjtnanten frih. Fr. von Friesendorff och löjnanten C. Bäckström.
Som extralärare hafva under hela, läsåret varit förordnade:
Fil. och S. M. Kand. S. A. Th. Sjöborg,
Fil. Kand. L. P. Gertz,
Fil. Kand. M. Th. Ullman,
Fil. Kand. T. L. A. Hagren samt
Artisten A. K. Johansson som extra tecknings- och skriflärare.
Vid de tillfällen, då lärare på grund af sjukdom eller annan orsak varit hindrad 

att tjänstgöra, har undervisningen i de flesta fall uppehållits af rektor och medlärare.
13. Den ordinarie lärarepersonalen har detta läsår, såsom af det föregående fram

går, varit ringa till följd af 2 transporter, 4 tjänstledigheter och M dödsfall. 
Af läroverkets 29 ämneslärare ha ej mindre än 15 varit vikarier eller extralärare. 
Genom lektor Hallendorffs och lektor Larssons förflyttningar har läroverket förlorat två 
framstående lärarekrafter. Lektor Hallendorff kom dock aldrig att ägna sin kraft åt 
läroverket härstädes, ty han har sedan sin utnämning hit varit tjänstledig Qhvad lektor 
Larsson varit för läroverket är, i föregående redogörelse med en känsla af uppriktig sak
nad omnämndt.
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Loktorn, Eil. och Tool. Kand. E. E. Bergman tillträdde sin befattning som lektor i kristendom 
och grekiska den 1 dec. 1899. Hans verksamhet vid vårt läroverk kom alltså att omfatta en jämförel
sevis kort tid. Men härunder gjorde han sig allmänt afhållcn af sina lärjungar genom sin rättvisa och 
sin nitälskan tör allt godt och rätt, sin hofsamhet och sitt allvar, paradt med mildhet och förståelse. 
Enkelt och värdigt förkunnade han för ungdomen kristendomens sanning; genom sin okonstlade from
het viSade han, att kristendom bör vara lif, ej blott lära Han älskade ungdomen, dess lekar och 
glädje, och själf ledde han vid ett par tillfällen skolungdomens sommarvandringar. Hans kraftfulla, hög- 
växta gestalt gaf intrycket af hälsa och lofnadsmod: och dock rufvade inom honom svårmodet. Antyd
ningar därom spårades en och annan gång i det uttiyck af trötthet, som låg öfvor hans blick och an
letsdrag, då han trodde sig obemärkt, men ingen kunde väl ana, att han skulle stupa under denna 
börda. Underrättelserna om hans död väckte därför så mycket djupare förstämning hos alla, som lärt 
känna den till synes så lugne och beherskade mannen Lektor Bergman var född den 26 maj 1867.

Med Adjunkten, Fil. D:r K. F. Elmgmst förlorade läroverket siii till tjänsteåren äldste lärare, 
som i nära 70 terminer troget och nitiskt skött sin plikt, tills tilltagande sjuklighet tvang honom att 
med detta läsårs början söka tjänstledighet. Han nedlades då på sjuksängen för att ej mer resa. sig.

Under många år hade Elmqvist förtroendét att vara hufåmdlärare i tyska, ehuru botanik, zoologi och 
fysik voro de ämnen, som ingingo i hans adjunktur. Genom resor odlade han sitt språksinne och 
fann sig mera road af att undervisa i tyska än att meddela elementerne i botanik. För botaniken var 
han dock varmt intresserad Särskildt var han kännare af Kubus-släktet: af detta släktes former hade 
han en rik samling, på hvilken han nedlade ett helt lifs outtröttliga arbete.

Ett utprägladt ordningssinne, stor arbetsförmåga, vänlighet och gemytlighet i umgänget voro 
utmärkande drag hos adj. Elmqvist, för det offentliga lifvets värf saknade han håg och fallenhet. Stilla 
som han lefvat gick han hädan vid nyss fyllda G1 är.

Af annat skaplynne var Adjunkten Fil. Kand. Arv. Snndbkul. Inom kommunallifvet gjorde 
han sig tidigt bemärkt genom sin praktiska begåfning, stadgade öfvertygelse, reda och klarhet i tankegång 
och framställning samt icke minst genom en ovanlig arbetsförmåga och energi; han blef' ock mycket anlitad 
i offentliga uppdrag.

Samma egenskaper gjorde, att hans ord vägde tungt inom lärarekollegiet, Som lärare var han 
på en gång fruktad och afhållen, men säkert är, att hans lärjungar mera erinra sig hans eminenta 
lärareskicklighet och omutliga rättvisa än hans stränghet samt minnas honom med tacksamhet. I femton 
år var han en nitisk och vaken folkskoleinspektör, varmt intresserad för folkskolans och dess lärarekårs 
lif och sträfvan.

Huru, kärt Sund blad in i det sista höll sitt lärarekall framgår af de ord han yttrade efter slu
tad lektion i latin — den sista han gaf —: ”det är ändå en stor glädje att vara undervisare och haf
va snälla gossar att undervisa”. Dagen därpå reddes hans sotsäng; hjärtats verksamhet blef allt sva
gare och efter få dagar upphörde det att slå. Hans frånfälle väckte saknad och sorg i vida kretsar. 
Hans tjänstetid vid Karolinska läroverket omfattade 68 terminer, och hans lefnad ej fullt 62 är.

Med Adjunkten Fil. D:r J. Rodhe bortgick en i flere hänseenden begåfvad man: filosof, musiker 
och mekaniker. Under den korta tid läroverket fick äga honom, — från och med hösten 1900 — gjorde 
en obotlig anemi honom alltmer svag och nervös och tvang honom att upprepade gånger söka tjänst
ledighet. Härunder fann han kär sysselsättning vid sin järnsvarf och förfärdigade flera fysikaliska appa
rater, som sedermera blifvit skänkta till skolan. Han sökte ett par gånger under tjänstledigheten äf- 
ven vederkvickelsen att vistas i varmare trakter, — och förmögen som han var behöfdo han ej neka sig 
något — men han längtade städse hem, och vistelsen i södern blef båda gångerna helt kort. Hela 
höstterminen var han fjättrad vig sjukbädden, och döden kom som befriare. Inom kamratkretsen 
efterlämnar han ett aktadt minne. Rodhe var född den 27 febr. 1862.

G
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Till lektor i kristendom och historia med geografi befullmäktigades den 11 jan. 
1905 adjunkten härstädes Erik Gustaf Arnelf och tillträdde han denna befattning den 
1 maj. Börande biografiska uppgifter om honom hänvisas till föregående ärsredogörelse.

Fullmakt af den 2 no v. 1904 är utfärdad för Fil. Kand. Kart Johan Nilsson 
å en adjunktsbefattning i modersmålet, tyska språket och historia med tillträdesrätt den 
1 mars 1905. Till Lektor i modersmålet och historia med geografi utnämndes adjunkten 
vid h. allm. läroverket i Lund Fil. D:r Oscar Elis Malmström med tillträdesrätt 
den 1 april 1905. Herrar Nilsson och Malmström hafva om sig lämnat följande biogra
fiska uppgifter:

Karl Johan Nilsson är född den 15 maj 1867 i Hjerpås, Skaraborgs län; genomgick läroverket 
i Skara och aflade där mogenhetsexamen v. t. 1887; aflade filosoiie kandidatexamen i Uppsala den 14 
dec. 1891, kompletterade samma examen i Uppsala den 13 dec. 1892 och den 15 sept. 1904; genom
gick profårskurs vid Stockholms Norra latinläroverk v. t. och h. t. 1903; tjänstgjorde som vik. eller 
extrailärare i Hernösand läsåren 1894—97, i Sköfde läsåret 1897—98, i Askersund läsåren 1898—1901 
och Linköping läsåren 1901—05; gjorde studieresor till Tyskland sömmarna 1898 och 1903 ; utnämn
des till adjunkt vid Örebro h. allmänna läroverk den 2 nov. 1904.

Oscar Elis Malmström är född i Borby församling (Kristianstads län) den G aug. 1866. Föräld
rar : kyrkoherden J. G. Malmström och Sally Pettersson. Åtnjöt undervisning vid Helsingborgs h. allm. 
läroverk; aflade mogenhetsexamen den 24 maj 1884; inskrefs som student vid Lunds universitet sept. 
1884. Aflade fil. kand.-ex. den 15 sept. 1887, fil. lic.-ex. den 21 maj 1892, för vinnande af filos, 
doktorsgrad disputationsprof den 23 maj och promoverades den 31 maj s. å. till filos, doktor. Genomgick 
profårskurs vid Stockholms Norra latinläroverk h. t. 1892 och v. t. 1893. Tjänstgjorde som extra 
lärare vid h. allm. läroverket i Helsingborg h. t. 1893—v. t. 1902 och som vik. adjunkt vid Nya 
elementarskolan i Stockholm h. t. 1902 och v. t. 1903. Disputerade den 28 nov. 1896 för lektors- 
beställning vid allm. läroverk. Utnämndes till adjunkt vid h. allm. läroverket i Lund den 28 jan 1903, 
till lektor i modersmålet, historia med geografi vid h. allm. läroverket i Örebro den 22 febr. 1905.

Har af trycket utgifvit: »Bidrag till svenska Pommerns historia 1630—1653», graderalafh., Lund 
1892; »Bidrag till svenska Pommerns historia 1653—1660», i redogörelse för h. allm. läroverket i 
Helsingborg läsåret 1893—94; »Änkedrottning Maria Eleonora och hennes flykt till Danmark», samt 
»Underhandlingarna om ett giftermål mellan Kristina af Sverige och Friedrich Wilhelm af Brandenburg 
i redogörelse för h. allm. läroverket i Helsingborg, läsåret 1894—95; »Nils Bielke och kriget mot tur
karna 1684—1687», »Nils Bielke såsom generalguvernør i Pommern 1687—1697,» Högmålsprocessen 
mot Nils Bielke», »Anteckningar rörande drottning Ulrika Eleonora d. ä. och Karl XI:s hof», »Karl XI:s 
bref till Nils Bielke», utgifna af Kungl. samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens 
historia; »Magnus Stenbock i fångenskapen»; »Kronprinsen Karl August död», i Ord och Bild, 9: de årg.; 
»Blad ur ärkebiskop Absalons historia» i Ord och Bild, 10:de årg.

14. Don 1 maj voro fyra adjunktsbefattningar obesatta vid läroverket: 
i matematik, naturalhistoria (företrädesvis) och kemi;
i modersmålet, latinska och grekiska språken;
i modersmålet, tyska och matematik;
i kristendom, modersmålet och tyska.
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C. Lärjungarne.
15. De närvarande lärjungarnes antal höstterminen 1904.

Klasser. Gemensamma 
linjen.

Reallinjen.

Latinlinjen

S u m m a.
utan 

grekiska
med 

grekiska

1 a 27 27 .
1 b 27 27
1 c 28 i 28

cl 30 1 30
2 b 28 1 28
2 c 28 28
3 a 35 35
3 b 35 35
3 c 35 35
4 a 32 32
4 b 32 32
4 c 33 33
R. 5 30 30
L. & R. 5 20 14 34
R. 6: 1 a 22 22
R. 6: 1 b 21 21
L. 6: 1 15 6 21
R. 6: 2 26 26
L. 6: 2 20 6 26
R. 7: 1 301) 1 30
L. 7; 1 16 2 18
R. 7: 2 J 30 - 30
L. 7: 2 ! 1 8 4 12

Summa 370 179 73 18 640

Dessutom 2 lärjungar permitterade,
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De närvarande lärjunganes antal vårterminen 1905.

1) Dessutom 1 lärjunge permitterad för vårterminen.

Klasser. Gemensamma 
linjen.

Reallinjen.

Latinlinjen

S ii m m a.
utan 

grekiska.
med 

grekiska.

1 a 27 27
1 b 27 27
•1 c 28 28
2 a 30 30
2 b 28 28
2 c 27 27
3 a 35 35
3 b 34 34
3 c 35 35
4 a 32 32
4 b 33 33
4 c 33 33
R. 5 30 30
L. & R. 5 20 14 34
R. 6: 1 a 211) 21
R. 6: 1 b 21 21
L. 6: 1 15 6 !1
R. 6: 2 26 26
L. 6: 2 18 7 25
R. 7: 1 30 30
L. 7: 1 17 2 19
R. 7: 2 32 32
L. 7: 2 8 4 12

Summa 369 180 J 72 ' 19 640
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16. De närvarande lärjungarnes ålder höstterminen 11)04.

1 9 10 11
Klasser och linjer / , » „J i ar år ar

12 13 1 14 i 15 
år år år | år

16 , 17 18 19 20 ; 21 i 22 23 , 
år j år år år år år år år ounlma

1 ............................
2 ............................

11 30
15

24
37

12 4
93 7 4 

35 
39

9
3
2
2

1

13
25
17

6
8
3

5
13
13

4
17

6
3
8

1

d '

1

82
86

105
97
50
14
43
21
26
26
30
18
30
12

3 ............................
4 ............................
R. 5.......................
L. 5.......................
R. 6 : 1 .............

18 33
17

1

1
2
8

8
6

11
12

5
4

' 1
3

7
3

10
4

15
8
2
4

1
1
1
2
7
3

14
5

L. 6: 1 .............

L. 6: 2 .............
R. 7: 1 ............. 3

1
9
1

2
1

iL. 7: 1 ............. !
R. 7: 2 ............. 3

1L. 7: 2 .............
Geniens, linjen... 11 45
Reallinjen ..■..........
Latin linjen ........

61 53'61'78
11

1 5

39 1 18
25 33

9 19

3 1
32 37 23
22'19 11

13
2

2 3
i: i i

370
179

91
Summa ,11 45 61 53 62 94 73 70 57!57134 15 3 4 li 640
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17.

ÖKBBKO LÄ ROVBKK.

De närvarande lärjungarnas hemorter höstterminen 1904. '

a)
Orebro stad och län .................................................................... 576,
Oäfleborgs län.................................................................................. ‘2.
Jämtlands län.................................................................................. 1,
Jönköpings län ............................................................................. 1,
Kalmar län....................................................................................... 1,
Kopparborgs län ......................................................................... 6,
Malmöhus län.................................................................................. 3,
Skaraborgs län ............................................................................. 8,
Stockholms stad............................................................................. 4,

■ Stockholm län .............................................................................. ‘2,
Södermanlands län......................................................................... 5,
Upsala län ....................................................................................... 3,
Värmlands län ............................................................................. 3,
Västernorrland län........................................................................ 3,
Västmanlands län ......................................................................... 19.
Alfsborgs län .................................................................................. 1,
Östergötlands län ......................................................................... ‘2,

Summa 640

Klass och linje
1 Orebro stad

Utom staden Sum ma

L ............................ 56 26 82
2 ............................ 50 36 86
3 ........................... 77 28 105
4 ............................ 62 35 97
R. 5....................... 26 24 50
L. 5....................... 7 7 14
K. 6: I ............. 22 21 43
L. 6: 1 ............. 8 13 21
R. 6: 2 ............. 16 10 26
L. 6: 2 ............. 8 18 26
R. 7: 1 ............. 18 12 30
L. 7: 1 ............. 6 12 18
R. 7- 2 ............. 19 11 30
L. 7: 2 ............. 4 8 12

Summa 379 261 640
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18. Ingen lärjunge i sjunde latinklassens A-linje har begagnat sig af undervisning 
i engelska.

lärjungar höstterminen 1904.
19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och müitäröfningar undervisade

■ ■

Närvarande

, lärjungar.

T e c k n i n g.

Lärjungar, som 
deltagit

Musik.

Lärjungar, som 
undervisats i

Gymn.- och 
mil.-öfningar.

Lärjungar, som 
deltagit i

1 
m

usikens 
teori och sång.

instrum
ental

m
usik.

gym
n.- och 

vapenöfningar.

utsträckta
i m

il.-öfningar.

och 

linje r.

i obligatorisk 
teckning.

i frivillig 
teckning och 

därjäm
te 

i 
obligatorisk.

endast 
i 

fri
villig teck

ning.

1 ................................ 82 82 -1) 82 -__ 74 _
2 ................................ 86 86 — 64 — 85 —

3 ................................ i 105 105 —’) — 58 — 95 —

4 ................................ 97 97 302) — 38 2 90 —

R. 5............................ 30 30 8 — 2 1 26 —

L. o. R 5.................. 34 (L. 14; R. 20) 34 4 — ' 3 1 28 —

R. 6: 1 ....................... 43 43 4 — 3 2 38 1 63
1L. 6: 1...................... 2Jb .... 15211A ........ 6

15 2
—

3 — 17

R. 6: ■>....................... 26 26 7 — 1 1 26

L. 6: 2....................... oJB ........ 20
^ |A ........ 6

20 1
___ 1 2 22

• 39

R. 7: 1 ....................... 303i 30 2 — 13 1 26

L. 7: 1 ....................... 18Jb..... 16
........... 2

16 — — 6 — 12

R. 7: 2...................... 30 30 2 — 11 1 25 20
i L. 7: 2....................... < ........ 8

|A ........ 4
*8

—
—

5 11

Gemensamma linien ‘370 370 30 — 237 2 344 --- -
Reallinjen .................. 1179

i IL. 5 ... 14
179

14
27

___
30 6 159 1159

Latinlinjen.................. 9VB. 6 o. 7 59
|a. 6 o. 7 18

59 3 —
} 18

3 72

' Summa 1 640 622 60 — 285 18 575 159
1 1 I frivillig teckning har ingen lärjunge från de tre lägsta klasserna mottagits. 2) Bland de frivilliga an

mälde sig flere efter katalogens tryckning. 3) Dessutom 2 permitterade.
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20. Lärjnngarne i första klassen hafva i allmänhet för hvarje dag haft hemläxor 
i 1 ä 2 ämnen, i andra, tredje, fjärde och femte i 2 ä 3, i sjätte i 2 å 4 och i sjunde 
i 3 ä 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
jnngarne åt hemarbeten ägna i första, .andra och tredje, klassen-1 timme, i klass 4 r -1i 
K. 5 och L. 5 2 tim, i R. 6: 1, L. 6: 1 B och L. 6: 1 A 2 1/2, i K. 6: 2 3, i L. 
0: 2 B och L. 6: 2 A 2 '/2, i R. 7: 1 3, och i L. 7: 1 B och A 3 timmar på dagen.
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21 a. Tabellarisk uppgift, å antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungame vid 
Örebro högre allmänna läroverk under höstterminen 1904.

1. 2 3. 4. 5. ö. 7.
X

■
g: 2 v Fr

—i — '

■s ji u k d o m a r.
dö S g

o
i I

&5
C: Anmärkningar.

o’ ■ 1 T!

640
III 4

« 5
« 10
« 16
« 41

VIII C 75
IX 97
XII 156

« 160

Vattenkoppor..................
Mässling .....................
Feber af obestämd art 
Influenza ....................... 
Bleksot............................
Neuralgi .......................
Akut ögonkatarr ........
Näsblod...........................
Akut lungsäcksinflam-

«

«
162 a)
162 b)

mation ...........................
Akut luftrörskatarr........
Kronisk « ........

XIII A 174 Infl. i mandlarna och

« B 1 (7 a) 
« « 181 a) 
« « 182

XVI 239 a)
« 243
« 244 a)

XVII A 253
« « 254
■< B 269

XIX A 293

svalget ...........................
Akut katarr i magsäcken

« « tarmarne
Blindtarmsinflammation
Akut muskelreumatism 
Infl. i ledgångar ........  
Akut ledgångsreumatism 
Nässelfeber ..................  
Bältros ...........................  
Böld..................... ...........
Enkelt benbrott å under-

«

«

«
«

« 294

« 295

« 296
« 297
« 298

armen ...........................
Ledvrickning och sen
sträckning .............. ...
Kontusion å hufvudet... ■

« « bålen   
w nedre extrem

Sårskada ........................ 1
Brännskada, ..................
Kylskada .......................

1 äfven haft vattenkoppor.
2 <f « feber af obest, art

3 3 24 2 « « influenza
69 69 1125 1 « « bleksot.

1 " « neuralgi.
21 21 52 1 « « « och infl.
36 36 179 i maudlarne o. svalget.

1 <• haft lungsäcksinfl.
1 2 12 1 « « luftrörskatarr.
9 12 31 2 « « infl. i mandl, o, sval

2 2 4 1 äfven haft neuralgi.

2 2 4

3 3 33 1 äfven haft feber af obest. art.

28 35 136 J 2 äfven haft influenza.

1 1 17 1
1 « « neuralgi.

2 äfven haft influenza.
1 1 « « « 0, feber[. af obestämd art.

72 87 352 1 « « akut luftrörskatarr.
1 « « « katarr i mags.9 9 31 i 2 « « « muskelreumat.

1 1 5 i 1 « « konstusion å bålen.•

2 2 44
3 3 7 1

2 2 34
1 1 35
1 1 2
1 1 15 j

)

6 6 28
1

1 1 7

5 5 14
2 2 4
2 2 5
2 2 4 1 äfven haft akut katarr i mag.
1 1 q « « sensträckning._L X V « « influenza.
1 1 6
2 2 14
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21b. Tabellarisk uppgift från Örebro högre allmänna läroverk öfver lärjung- 
arnes kroppsutveckling -och. allmänna hälsotillstånd samt antalet närsynta och döfva 
vårterminen 1904.

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

s" 2 2 Närsynthets grad. %
K. ►—-J S3 £5

rc ' cc1 = = cr ; 5
Klass. <T

!»: »o — fl cc

M
Sä «2 d
5-5. — S. H. t

O: re

ä g. 4 4 ! -2;ty p? ■
aq 7' rc W . .

C 4 “ c ■ C “

1........................ 87 — 139 33,4
140,5 35
149,1 38,7
154,1 44,7
160 6 51 1

5
12

9
7

6 14 1 5
2............................ 100 — 5 1 2 - — ; 2 1

106 __ 7
4........................... 65 5 15 — — 5 1
5........................... 68 — 15 2 — ' 7 1
6........................... 66 — 167,7 54,7

170 58,1
175 1 63 1

4 3 17 3 1 11 1
7........................... 43 — 4 2 17 3 — 10 1
8........................... 46 —

20 -
3 5 1 12 4 — 16 2

9............................ 174,5 65,4 1 — 16 2 — ; 8 —

Summa! 601 — — — 50 31 9 54 16 1 tl 7
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21 c. Tabellarisk uppgift ä antalet sjuke och sjukdomar bland lärjun
garna vid Orebro högre allmänna läroverk under vårterminen 1904.

1
1

2 3 4 5 6 1 7

S j u k d 0 m a r.

„ ts;

5“ e
Anmärkningar.C s q : o C: iP- 1

§

' cd"
CD o g

CD

601 1 äfven haft feber af obest, art 
och bleksot.

Ill 10 Feber af obestämd art 12 12 38 1 afven haft feber af obest.

« 16 Influenza ....................... 63 65 310
art och kontasiou.

2 äfven haft neuralgi.
« 41 Bleksot ........................... 3 3 23 1 « « « och

VIII C 75 Neuralgi ....................... 13 13 36
bleksot.

1 äfven haft näsblod.
IX 97 Akut ögonkatarr ........ 6 7 22 ' I « <■ akut luftrörska-

X 135 Böld i hörselgången ... 1 1 3 tarr.
1 äfven infl. i mandl. och

svalget.
1 äfven haft akut muskelreu-

1 matism.1 1 äfven haft ledvrickning.
1 « a muskelbristning.

« 138 a) Akut katarr i mellanörat 2 2 10 1 äfven haft feber af obest, art

« 139 b) Kron. infl. i << 1 1 6
XII 156 Näsblod............................ 1 1 5 11 äfven haft akut katarr i

« 162 a) Akut luftrörskatarr ... 16 18 92 { mellan öral.
1 1 äfven haft blindtarmsiufl.

« 166 a) « lunginflammation 3 3 42
« 169 Lungemphysem ............. 1 4 13 Afven haft influenza.

XIII A 174 Akut infl. i mandlarne f 1 äfven haft feber af obest, art
och svalget ............. 39 46 169 < 1 « « neuralgi.

« B 177 a) Akut katarr i magsäcken 1 1 3 11 « « infl. i ledgångart

« « 181 a) « « « tarm arne 0 5 12 fl äfveu haft feber af obest, art 
|1 « « akut ögonkatrar.

182 Blindtarmsinflammation 3 3 32
XIV 199 a) Akut njurinflammation 3 3 62 ,
XVI 239 a) « muskelreumatism 2 2 7

« 243 Infl. i ledgångar ........ 3 3 18
« 244 a); Akut ledgångsreumatism 4 4 95

XVII A 253
« « 254

Nässelfeber .................. 1 1 8
Bältros ........................... 1 1 4

« B 268 iBulnad ........................... 2 2 5
XIX A 294 Ledvrickning.................. 7 7 36

' « « 295 Muskelbristning............. 1 1 8
« a « Kontusion å hufvudet... 2 2 4
« « « « « bålen ........ 2 2 12
« « « « « nedre extr. 6 6 21 1 äfven haft akut ögonkatarr.

« « 296 Sårskada 2 2 4
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21 d. Tabellarisk uppgift frun Örebro högre allmänna läroverk öfver lär
jungarnes kroppsutveckling och allmänna helsotillstånd samt antalet närsynta, och 
döfva höstterminen Et 04.

H. Eckman,
Läkare vid Karolinska läroverket.

—
1 .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

=T p' 2 2 Närsynthetsgrad. <72 
B

‘ g rj» s v w 93 BQ
K lass. M:

C

re
650

, re

ro

93!
o5

ädel vi kt

re

93
< re z u>
S1 S3

gis U
nder

3-6

Ö
fver B

a'

re

s
OQ

1 ~ re r? re- di Cl ES
0 S3 G ö B

1............................ 82
[ 
1 i

2 2 1 2
2............................ 86 4 5 4 1 5
3............................ 105 12 3 1 3 3 1
4............................ 97 9 3 1 3 1 4
5............................ 64 6 4 1 4 4 1
6............................ 64 6 1 5 4 9 1
7............. .............. 52 2 1 1 2 3 1
8.. 48 — — — 4 3 7 3 10 1
9.. .................................42 — — — 3 4 2 11 3 — 14 2

Summa 640 — — — 48 26 7 41 15 1 57 6



Öeehro läkovekk. 53

22 a. Antalet inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1904.

Summa 601 — 1 4 365 3 20 — — 7 2 118 — 2 — 2

1 2 3 4 ' 5 i 6 7 8'9 10 II 12 13114 ' 15 16

5 sa
n V a r t c r m i n e n 1904.

Lärjungar, som vid vårterminens

Höstterminen 1904.

Lärjungar, som vid höstterminens
A f d e 1 ii i n g a r “ < slut flyttats till afdelningen början flyttats till afdelningen

och

lärj:r 
fore t

efter 
lägre

att hafva 
afdelning

tillhört närmast' 
af samma linje »

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linje

linje r. vid vår- 
1 

lyftningen.!

1

0.

iljande antal terminer. i 5
’ r al-*

1. 2. 3. 4. eller 1 _g-
1 Here.j 'S'

följande antal terminer.
' 5

0. 1. : 2. 3. ' 4. eller
j i : Here.

m
an linje.

1

1 ..................................................... 87 __ —

2 ..................................................... 100 — — 49 — 4;— — — 1 20 — 2 — —

3 ..................................................... 106 — 2 77 2 6 —' — 1 — 12 — — — .—

4 ..................................................... ») 65 .— — 64 — 3----------- 1 — 21 ---- ------- — —

R. 5............................................... 51 — — 32 — 2|----------- 1 — 11 ---- ------- — —
L. 5 ............................................... 17 — —• 11 — 1----------— — 1 __ ____ __ —

R. 6: 1......................................... 35 — — 28 1 — — — — — 10 — — — 1
L. « B ................................... 24 — — 8 — — — — 1 — 6 ---- — — —
« « A.................................. 7 — — 3 — ---- ---- ------ — --- ---------- — — —

R. 6: 2 ................................... 27 — — 16 — 2 ! , — 1 — 9 — — j

L. « B ................................... 14 — — ? 18 — , — — — ’ 4 — 1 — — —
« « A................................... 2 — — 5 — 1----------— — 1 ---- I ----- — —

R. 7: 1 ................................... 32 — 1 17 — 1-----------1 1 7 — —

L. « B................................... 10 — — 11 — ---- ---- ■----- — — i 3 1 —

« « A................................... 4 — 1 --------- 1
R. 7: 2 ................................... 9 — 15 — — — — 1 — 11 — — — 1
L. « B................................... 10 — 1 1 7 — — — — — — — ; ---- — 1 —

« « A................................... 1 — — 3 — — — — — — 1 ---- ---- — — 1

Gemensamma linjen .......... 293 — 2 1 190 2 131---------- 2 1 53 - 2 — 1 —

Reallinjen .................................. 206 — 1 108 1 5 — — 4 1 48 — 2
Latinlinjen .......... .................. 102 — 1 67 — 2-----------1 : — 17 — —

l) Dessutom en lärjunge permitterad.
Vid vårterminens början flyttades två lärjungar till kl. 2, en till R. B: 2 och en 

till L. 7: 1 B efter att hafva tillhört närmast lägre afdelning af samma linje en termin.
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Lärjungarnes omsättning vårterminen 1904.22 b.
----

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

den 1 februari.
gen Lärjungar afgångne från läroverket 

i afdelningen— ■ ------- — -

A f (1 e 1 ii i ti 

och 

linjer

ga r

Cw i afdelningen från 
föregående term

in.

1 Flyttade 
delnin 

grund a

2 £ 
h 

CfQ » a» — rt C s

till af- 
gen på 
f beslut

Ö 2 
g £X CD
O:
§ g

Inskrifne 
i läroverket 

under term
inen.

Sum
m

a.

från term
inens början 

till och m
ed 

31 
januari.

från 
och 

m
ed 

1 
febr, 

till term
inens slut.

under uästföljande 
m

ellanterm
in.

s
S3 i

1 83 __ __ 4 87 ___
1 i

6 7
2 ') 95 -- 2) 2 2 99 — ■— 4 4
B 106 — —■ — 106 1 1 13 15
K. 4............... ’) 51 — — 1 52 — — 3 3
L. f(............. 12 — ' 1 13 — — — —
E. 5............. 51 — — 51 — — 14 14
L. ((............. 17 — — — 17 — — — —
K. 6: 1.......... ............ 35 — — 35 — — 7 7
L. « B.... ............ 24 — — . — 24 — — 3 3

« « A.... ............ 3) 7 — — — 7 —■ .. . 2 2
R. 6:2 .... ........... 25 — 4) 1 1 27 — — 1 1
L. « B... ........... 5) 14 — — . — 14 — 1 — —. 1 —<( « A... ........... 2 — __ — 2 — — —
R. 7:1 .... ........... 31 — — 1 32 — — —
L. « B.... ........... 9 — fi) 1 — 10 — — — —
« « A.... ........... 4 —• — ■ — 4 __ i — — —

R. 7:2 .... ........... 9 — — — 9 — — 8 8
L. » B.... ........... 10 — — — 10 — — 9 9

(( « A.... 1 — — — 1 — — L 1
Gemensamma linjen 284 — 2 6 292 1 2 23 26
Reallinjen .... ........... 202 — 1 3 206 — — 33 33
Latinlinjen.. ........... 100 — 1 1 102 — — 15 15

Summa 586 4 10 600 1 2 71 74

Ö Dessutom 1 lärjunge permitterad under vårterminen.
2) 1 frän 1 a och 1 från 1 b,
3) däraf 1 från L. 6; 1 B
4) från R. 6: 1.
5) däraf 1 från L. 6: 2 A, ,!) från L. G: 2.
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22 c. Lärjungarnes omsättning höstterminen 1904.

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

den 15 september.
Lärjungai afgångne från läroverket 

i afdelningen

A (delning a r 

och 

linje r.

K
var 

i afdelnin< 
föregående te

1 Flyttade till af
delningen på 

grund af beslut

2 g
§ 3 g =T

Inskrifne 
i lärt 

under term
ii tu

 tu 
n g

till 
och m

et 
. 

septem
bei

S
re
B
re 
to

från och 
m

ed 
1 

tem
 ber till ter 

slut.

1 
under nästföl

1 
m

ellanterm tu
 tu 

n g

re — — S £ O" to n < B cr S Qt B b o.
B’

C B
re

C:. re a? ”5 
= B. re

4-
G

2 " re

') Dessutom 2 permitterade för terminen.

1 .................. 6 — — 76 82 — 1 —
2 2 51 22 11 86 — 1 1
3 .................. 8 81 12 4 105 — — . 1 i 1
4 .................. 6 62 23 6 97 — — 1 — 1 —
.R. 5............. 2 33 .12 3 50 — — 1 — —

„............. — 12 1 1 14 — — — —
R. 6: 1 ... ........... 3 25 lOj ö- 43 — — : —
L. « B... ........... — 7 7 1 15 — — — ' —
« « A ... ........... — 3 — 3 6 — — — —
R. 6: 2 ... ........... — 15 9 2 26 — — -— 1
L. -< B ... ........... — 17 3 — 20 —- — — —
« « A... ........... — 6 — — 6 — — — —

R. 7: 1 ... ........... ’) 4 18 8 — 30 — — — —
L. « B... ........... 2 11 3 — 16 — — — —
« « A... ........... 1 1 — 2 — — — —

R. 7: 2 ... ........... ( 1 15 i 13 1 30 — — —
L. « B... ........... 1 7 — — 8 — — — —
« « A... ............. 1 — 3 1 — 4 — — — —

Gemensamma linjen 22 194 57 97 370 —- — 2 2
.Reallinjen ... ........... 10 106 52 11 179 — — —
.Latinlinjen... ........... 3 67 16 5 91 — — — —

Summa 35 367 125 113 640 — — 2 2
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23. Af de under läsåret inskrifne hafva förut
bevistat läroverk, nämligen senast 

folkskola .....    56
allmän läroverk .......................................... 32
enskildt «   33

endast undervisats i hemmen .................................. 2
Summa 123

Bland do å raden för 
från folkskolan åtnjutit enskild

afgangenO ö«folkskola« uppförda lärjungarne hafva 14 efter , u 
undervisning som förberedelse för inträde vid läroverket.

24. Förteckning öfver de lärjungar, som efter att hafva genomgått läroverkets 
sjunde klass aflagt mogenhetsexamen under kalenderåret 1904. j

a) Under vårterminen: i

1) realister:

Brink-Erikson, Tore
Claeson, Gustaf 
Eroding, Ragnar
Hakelier, Nils 
Källström, Gunnar 
Lundelius, Knut
Ralson, Alfred 
Tersmeden, Benjamin

till tekniska, högskolan,
n r n
„ militäryrket,
•n n

T) «
„ landtmätareyrket,
„ tekniska högskolan.
„ militäryrket;

2) icke greker:

Boström, Rikard till military rkot.
Diedrichs, Gösta „ handelsskola.
Grill, Nils „ universitetet.
Hallenborg, Gunnar „ militäryrket.
Lewenhaupt, Knut „ „
Nauckhoff, Sven „ „
Nilsson, Johannes „ universitetet,
Rönn, Maurits „ apotekareyrket.
Sandström, Karl „ universitetet;

3) greker:

Neander, Herman till handelsskola.
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25. Förteckning öfver de lärjungar, som i öfrigt och utan att hafva aflagt mogen- 
hotscxainen såväl tinder vår- som höstterminen sist förflutna kalenderår af gått frän läro
verkets särskilda klasser och afdelningar:

a) under vårterminen och påföljande mellantermin:

Iran kl. 1: Andersson, Oskar 
Vittgren, Mauritz 
Hellstadins, Christian 
H ni tk ran tz, G unn ar 
Juhlin-Dannfelt, Georg 
Lindström, Filippus 
Stare, Knut

till yrke (Amerika)
n ensk. undervisning (sjukdom)
„ annat allmänt läroverk.
n r n

” n n
„ landtbruk,
,, annat allmänt läroverk,

från. kl. 2: Pagel, Costy
J uhlin-Dannfelt, Gunnar
Karlström, David
Aslund. Charles

n t n >1

n »

r TI T,
till handel.

från kl. 3: Andresen, Gustaf 
Ernkvist, Sven 
Andersson, David 
Andersson. Gustaf
Ekblad, Sven 
Lindberg, Josef 
Pettersson, Hen nix 
Akerblad, Erik 
Engström, Karl 
Eriksson, Oskar 
Jorgenson, Torsten 
Sanden, Berndt 
Severin, Otto 
Osterberg, Georg

utan att uppgift lämnats, 
till målaroyrket,

„ landtbruk,
t: n
„ annat allmänt läroverk,
„ fabriksrörelsc (gasverk)
„ handtverksrörelse,
„ handel,

annat allmänt läroverk,
„ praktisk skola,
„ handel.
„ annat allmänt läroverk,
„ sjömansyrket,

handel,
från kl. 4: Koren, Arvid

KjeDgren, Henning
Landström, Karl

landtbruk, 
bagareyrket, 

„ handel,
från kl. R. 5 : Jansson, Karl 

Janzon, Anders 
Larsson, Ernst 
Lindberg, Henrik 
Pettersson, Birger 
Sandelins, Sven 
Schmidt, Anshelm 
Starck, .Ragnvald

n tekniskt läroverk,
n ” t

„ handel,
„ tekniskt läroverk,
„ landtbruk,
n a
t n
r tekniskt läroverk,
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b) iinder höstterminen och påföljande mellan termin:

fr. kl. L. & B. 5: Andersson, Ragnar till tekniskt läroverk,
Axell, Paul 77 r n
Ekestubbe, Einar 7) » r
Eriksson, Esse ii n
Eriksson, Valdemar 11 n n
Fielding, David 11 n r

fr. kl. R. 6: i: Ekestnbbe, Ragnar 11 landtbruk,
Hofberg, Gunnar 11 sjökrigsskolan,
Hultkrantz, Sigfrid 11
Hygrell, Erik 11 privat läroverk,
Molin. Torbjörn tekniskt läroverk,
Reutersvärd, Gösta 11 annat allmänt läroverk.
Zätterlöf, Erik 11 landtbruksskola,

fr. kl. L. 6: 1 : 6’allmander, David r privat läroverk,
Hall, Gustaf 11 annat allmänt läroverk,
Lagerström. Birger 77 enskild undervisning,
Nilsson, Gustaf 77 Chalmers tekniska läroanstalt.
Sandahl, Josef 77 posten,

Ii. kl. R. 6: 2: Åhman, Ture 77 n

från kl. 3:
från kl. 2:

Österberg, Harald
Helander, Ivai

till bryggareyrket,
„ annat allmänt läroverk.

26. Under sistförflntna kalenderår hafva till lärjungarna utdelats såsom
Stipendier ............................................... kr. 4,160
Premier i böcker ................................ 435,9.’»7/ ‘
Premier i penningar ........................... „ 241

Summa kr. 4,836:95

27 a. Uppgifter för hvardera terminen af läsåret angående antalet befriade frän 
terminsafgifterna till läroverkskassoma. m. m.

ILösttm Vårtin

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

„ byggnadsfonden .......................................................................
båda ofvannämnda kassor.............................................................

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

0 0
115 117

92 91
433 432

Summa närvarande lärjungar 640 640



0KHBRO LÄROVERK. 59

Afgiften till ljus- och vedkassan liar under höstterminen utgjort 9 kr. samt under 
vårterminen 8 kr., och har denna afgift under höstterminen erlagts af 640 och tinder 
vårterminen af 639 lärjungar.

27 b. Uppgift för vårterminen 1905 angående antalet befriade frän terminsaf
gifter till statsverket.

Befriade från: 
hela afgiften................................................................................. 49 99
halfva afgiften ......................................................  29 54

Ej befriade .................................................................................................... 129 280
Summa närvarande 207 ! 433

Afgifternas sammanlagda belopp 10,445 kr.
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D. Boksamlingar och undervisningsmatereL
28. Biblioteket.

Biblioteket liar fr. o. m. läsarets början hållits öppet hvarje lördag kl. 11,30 f. m. 
— 1 e. ni., och 3-3,30 e. m. men till följd af ökade göromål har det under större 
delen af höstterminen och vårterminen äfven hållits öppet hvarje fredag kl. 12—1.

Af de tidningar och tidskrifter, som uppräknas i förra årsredogörelsen, prenumere
rar läroverket ej vidare på’ Ny Ecklesiastiktidning och Mimer, däremot hafva såsom nya 
fr. o. m. detta års början anskaffats: Post- och Inrikes tidningar, Person historisk tid
skrift samt Språk och stil, h vartill kommer Skandinavisk månadsrevy, som subskriberats 
pä under vårterminens lopp. Tidningar och tidskrifter för år 1905 äro alltså: Antikva
risk tidskrift, Acta mathematica, Arkiv för nordisk filogi, Bibelforskaren, Botanisches 
Centralblatt. Botaniska notiser, Eranos, Historisk tidskrift, Jahresbericht der dass. Alter- 
thumswissenschaft, Kyrklig tidskrift, Kyrkohistorisk årsskrift, Läsning för svenska folket, 
Nordisk tidskrift, Pedagogisk tidskrift, Person historisk tidskrift. Post- och Inrikes tidnin
gar, Samlaren, Skandinavisk månadsrevy, Språk och stil, Svenska fornminnesföreningens 
tidskrift (gåfva), Svenska jägarförbundets nya tidsskrift, Svenska landsmålen, Svensk lä
raretidning, Svensk skytteskrift. Tidning för Sveriges läroverk, Verdandi, Ymer. Ny 
tidning' för idrott erhålles såsom gåfva af statsverket.

Fortsättning på följande arbeten har inköpts:
Lagerlöf, Selma, Berättelser; Topelius, Samlade skrifter; Bydberg, Kulturhistoriska 

föreläsningar; Sveriges historia, utg. af E. Hildebrand; Skjöldebrand, Memoarer IV—V; 
Svenska akademiens handlingar XVIII; Svenska akademiens ordbok; Noreen, Vårt språk. 
Bland öfriga böcker, som inköpts, en del äldre till nedsatt pris, må nämnas: Hoppe, 
Tysk-svensk ordbok; Morén, Svensk-tyskt konstruktionslexikon: Wennström och Hår
lock, Svensk-engelsk ordbok; Ekbchrn, Förklaringar öfver 60,000 främmande ord och 
namn: Beckman, Svensk språklära, Weber, Allmän världshistoria I—IV; Hedvig Elisa
beth Charlottas dagbok I; Ahlenius, Sverige, Geografisk-topografisk-statistisk beskrifning; 
Nordenskjöld, Antartic, Två år bland sydpolens isar; Duse, Bland pingviner och sälar; 
Sveriges statskalender 1905; Örebro läns kalender 1905; Neuman, Sveriges flora; Ny
man, Conspectus flora? europem I—IV: Both Die europäischen Laubmoose; Brehm, 
Djurens lif I—III; Carlson. Sveriges fåglar 12 ex.); Eeciam, Menniskokroppen, dess 
byggnad och lif; Widegren och Holmgren, Handbok i zoologi; Jonsson, Öfningsexempel 
till algebra I—II; Möller, Algebra I—II.

För lärjungebiblioteket har bland annat inköpts: j
Bondeson, Historiegubbar på Dal; Dahn, En strid om Bom; Dickens, Oliver Tvist; 

Ebers, Der Kaiser; Eckman-Chatrian, Efter Moskvas brand; Gerstäcker, I vildmarken: 
Good, Tom Tits experiment; Hauff, Sagor; Hedin, Tibetanska äfventyr; Hector, Experi
mentboken; Kingsley, Hypatia; Kingston, På Amazonflodons stränder; Tre amiraler; 
Marryat. Peter Simpel; Molander. En lyckoriddare; Möllhausen. TIalfindianen; Prydz, 
Gunvor Thorsdotter; Sagoboken; Smith, Vetenskapliga och ovetenskapliga förströelser;



Örebro läroverk Gl

Stanley, Hos negrona; Stowe, Onkel Torns stuga; Torsten, Sagominnen frän Sveriges 
forntid; Trolle, Bilder frän skolan och hemmet; Östersjöns konung: Twain, Tom Sawyer 
på resa; Verne, Frän jorden till manen; Till jordens medelpunkt; Mathias Sandorf; 
Den hemlighetsfulla ön; Westermarck, Nyländska folksagor; Zilliacus, Indiankriget.

Sedan den förra årsredogörelsen utkom, har biblioteket fått emottaga följande 
gåf vor:
Statsverket. 1) Genom ecklesiastikdepartementet: Meddelanden från Svenska riksarkivet I: 6—8; 

Svenskt diplomatarium IV: 1 — 2; Svenska fornskriftsäl Iska pets samlingar 125 —126: Lund
stedt, B.. Apert,m de la principale litterature bibliographique do la Suede; Norska skolprogram 
1902—1903; Danska skolprogram 1902—1903. Sammanfattning af utlåtanden in. m. i an
ledning af läroverkskommitténs betänkande: Konnng Gustaf I:s registratur IV: 1—2; Arsredo- 
görelser för de allmänna läroverken 1904; Ny tidning för idrott. 2) Genom respektive äm
betsverk: Sveriges officiella statistik; Svensk författningssamling; Månadsöfversikt af väderleken 
i Sverige. 3) Genom fullmäktige i i riksgäldskontoret: Riksdagshandlingar för riksdagen 1904.

Vetenskapsakademien, Stockholm; Vetenskapsakademiens handlingar XXXVIII: 1—5: Arkiv för kemi, 
mineralogi och geologi I: 2; Arkiv för botanik II: 1—4: III: 1—3: Arkiv för zoologi 1: 
3—4; II: 1—2; Meterologiska iakttagelser 1902. 1903; Årsbok för 1904; Retzius, A, 
Skritter i skilda ämnen jämte några href; Les prix Nobel 1901.

Adlerx, E., lektor vid Ivkt: Svensson, Flora öfver Sveriges kulturväxter; Ascherson, und Græbner, 
Synopsis der mitteleuropäischen Flora VI; Rosenberg, Lärobok' i oorganisk kemi: Virsén, Zoolo
giens grunddrag II: 1—4.

Liljeipvist, E., docent, Göteborg: Liljeqvist. Meinongs allmänna värdeteori.
Linder, Hj„ adj. vid Ivkt: Svenska fornminnesföreningens tidskrift XII: 2; Nordahl-Rolfsen. Världs

historia för skola och hem, svensk' upplaga I—II; Sammandrag af världshistoria tör skola och 
hem; Kort sammandrag af världshistoria för skola och hem.

Länstidningens mktiebolag, Örebro: Nerikes Allehanda 1904.
Nyström, A.. med. doktor, Stockholm: Nyström. Striderna om östra Europa, mellan Ryssland och Sverige. 
Onämnd: Johansson, Noraskog, Äldre och nyare anteckningar'II: Juvenalis satirer, öfversatt af E. 

Lagerlöf
Sahlin, E., fröken, Sköllersta: Catalogus discentium schola? Orebroensis 1736—1739 (manuskript). 
Strängnäs domkapitel: Domkapitlets cirkulär 1905.
Scedelius. A., landshöfding, Stockholm: Nordensvan, Värmlands regementes historia I — II; Alin, Ett 

bidrag till Järtas biografi; Besant, The world went very well then I—II; Trollope, John 
Caldigate I—HI; Gaskell, A dark night's work; About, Le roi des montagnes; Bougeault, 
Precis historiques et chronologiques de la litterature franeaise; Klinck-Lütetsburg. Die Herren 
von Dammin: Lindblads svampbok bearb. af L. Romell: Blomberg och Holm, Geologisk be- 
skrifning öfver Nerike och Karlsskoga Bergslag samt Fellingsbro härad; Almqvist, Uddeholms- 
verken.

Förläggare hafva insändt åtskilliga nyutkomna läroböcker till referensbiblioteket såsom Ekmarks 
Svensk läsebok III, omarbetad af J Nordlander; Österberg, Q. Horath Flacci oder och epoder med an
märkningar; Bergman, Läsebok för skola och hem: Ur svensk diktning, Öfningsstycken för skolan, 
lägsta klasser af Fagerlund och Lindkvist; Valda sånger ur den poetiska edden öfvers. af Ljungstedt: 
Edström, Fransk skolgrammatik; Stockhausen, Deutsche Sprachlehre; Freytag, Aus den Kreutzügen; 
herausgegeben von Rodhe: Doyle, Adventures and memoirs of Sherlock Holmes, utg. af Ringenson, 
Rodhe, Tyska öfversättningsöfningar: Öfningsbok till tyska formläran: Collin, Algebra jämte exempel; 
('arli och Rendahl, Praktisk räknebok h. 3; Rydfors, Historisk läsebok.

Boksamlingen har under läsåret 1904- 1905 ökats med omkring 230 volymer.
Boklanens antal har varit 100 - 180 i veckan.
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Samlingen af mynt och minuespeiiiiiiigar m. m

bar under aret ökats med följande gåfvor:

Ingeniör John Linder, Champlain, Newyork : silfver: 1 engelskt, 2 Förenta staterna, (Amerika) 3 Canada, 1, 
Newfoundland: koppar: 2 engelska, 2 Förenta staterna (Amerika), 4 Canada, 1 Newfoundland 
I Brasilien, 1 Japan samt 4 sedlar från Canada och Förenta staterna (Amerika) ■— allt nytt 
för myntsamlingen.

tfveiiska akademien: dess minnespenning i silfver för 1904 öfver Birgitta med omskrift,: Aucilla Doi, 
deens Suecid. Adflata numine propioro Dei.

Svenska vetenskapsakademien: dess minnespenningar i silfver för 1904 öfver Vilhelm Erik Svedelius 
och för 1905 öfver Jonas S. Bagge.

Botaniska samling-arne.

Herbariet har ökats genom växter, skänkta at stud. K Lindh,.

Zoologiska museet

har ökats genom följande gåfvor:
en hvit svala, skänkt af stud. J. Bäckman: en räka, skänkt af stud S. Eckerbom: en ekorre, näbb- 

mus, mullvad och några fåglar, skänkta af lektor E. Adlerz.

Mineral- och hergartsamlingen

har ökats genom följande gåfvor:
Granulit, kopparkis och mjölkkvarts, skänkta af ingeniör B. Borgdos; kornig kalksten och fältspat, 

skänkta af v. lektor Hj. Linder.
Sandsten från Sjötorp, Almby och urkalk (hvit, marmor) från Ekeberg, Lillkyrka, skänkta, af grosshand

laren K. Hallgren.
Olika slags marmor, näml. Carrara (hvit), belgisk (svart), fransk (röd), Kolmords- (grön), Ekebergs (hvit) 

samt svart granit från Västervik, skänkta af stenhuggaren Hellström, Örebro.

Kartsandingen innehåller för närvarande:

a. Geografiska kartor.

Planiglobon: Östra och Västra, Debes.
Europa blindkarta. Debes.

» » Flodins förlag.
Folkkarta, öfver Europa, handritad.
Asien, fysisk, Sydow-Habenicht.

» politisk, Bamberg.
Afrika, politisk, Norstedts förlag.
Nord-Amerika, fysisk, Habenicht

politisk, Norstedts förlag.
Syd-Amerika, fvsisk, Habenicht.
Australien und Polynesien, fysisk, Habenicht
Sverige, Norge och Danmark, länskarta, Norstedts förlag.
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Svealand och norra Götaland. Väggkarta öfver Sverige.
Sverige, politisk blindkarta, Mentzer.
Sveriges berggrund, Sveriges geologiska undersökning.
Närkes berggrund och rnllstensåsar, handritad.
Norge, fysisk-politisk, Parmann.
Norden med Finland, Roth.
Finlands provinser, handritad.
Södra Norge, handritad
Ryssland, fysisk,Habenicht,
Mittel-Europa med Nederlanden och Belgien, politisk, Kiepert
Tyskland med Schweiz, politisk, Debes, 2 exemplar.
Österrike-Ungern, politisk, Kiepert,
Alperna, skematisk Oversigtskort, Sierstad.
Frankrike, fysisk, Kiepert.

» politisk, »
» provinser, handritad.

Spanien und Portugal, fysisk, Kieport.
Italien, politisk, Kiepert.
Balkanhalfön, fysisk, Habenicht.
Brittiska öarna, politisk, Kieport.

» » blindkarta, Rosenda 1-Probensen.

b. Historiska kartor.
Palestina. Bamberg.
Bibelns land, Roth.
Weltkarte der Entdeckungen, Maver- Lnkscli.
Imperium romanuni, Kampen,
Gra'cia antiqua, Kieport,
Spruner-Bretschneidor, 10 historiska väggkartor.

c. Geografiska och historiska planscher.

Lohmann, geographische Charakterbilder: Rhein bei Bingen, Alotsch-GIetschern. Diinon auf Rügen. 
Nationaldenkmal auf dem Niederwalde, Adelsberger Grotte.

Lohmann: Kulturgeschichtliche Bilder: I. Ritterburg, Im Rittersaale, Turnier, Belagerung, Inneres einer 
Stadt, Bürgerliches Wohnzimmer, Lagerleben. II. Ägyptische Bauwerke, Ägyptischer Toten- 
knltus, Akropolis von Athen, Olympia, Tempel zu Jerusalem, Inneres eines römischen Hauses, 
Römische Krieger, allt åtföljdt af 7 texthäften: Aus vergangenen Tagen.

Gæring m. 11. Ausländische Kulturpflazen: Kaffee, Tee, Baumwolle; Tabak. Pfeffer u Gummi, Zucker
rohr med text samt Zippel. Ausl. Kulturpflanzen afdelning 1 och II. 24 planscher.

Schmidt, Wandtafeln zur mathematischen Geographie: Bewegung der Erde, Bewegung des Mundes, 
Sonnen- u. Mondfinsternisse med text.

Berghaus, Physikalischer Atlas 7 band.
Stoddard, Glimpses of the world.
E. Carlson-Baltzer, Taflor ur allmänna historien, 25 planscher
Eichhorn, Svenska konungar och deras tidehvarf, 100 porträtt (gäfva af lektor Adlorz).
12 stycken Väggplanscher öfver de 4 årstiderna m. m. i och för tyska, talöfningar.
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Den fysikaliska iindervisiihigsiiiaterielen

har tillökats med töljande instrument:
Ett större galvaniskt batteri samt en projektionsapparat med Nernstlanipa, skänkt af adjunkten Kodhes 

sterbhns; en större rikhaltig samling af skioptikonhilder (fotografier på glas), förfärdigade af 
adjunkten J. Kodhe och skänkta af hans sterblms jämte ett prydligt förvaringsskåp; en regle- 
ringstafla (s k. Schalttafel) för uttag från elektricitetsverkets ledning af elektrisk ström med 
olika spänning och styrka, förfärdigad och skänkt af adj Spangenberg; en Atwords fallma
skin och en större elektromagnet, likaledes förfärdigade och skänkta af adj. Spangenberg; 
en elektrisk motor samt en influensmaskin, förfärdigade och skända af adj Rodhe; Bohnen- 
bergers rotationsapparat samt diverse andra mindre instrument; ett Zeisz prisma till mikrosko
pet, skänkt af Lektor E. Adlerz.

E.
Under

Läroverksbyggnader och inredningsmateriel.
sommaren 1904 hafva i gamla läroverkshuset kemiska, natural historiska och 

fysiska lärosalarna undergått reparation i tak och golf. I det nya läroverkshuset hafva 
golfven i öfversta och nedre våningens tamburer fernissats samt det gamla, fula sten- 
golfvet i tamburen under bönsalen belagts med förhydningsmassa (Schejas patent). 
Reparation af väggar, tak och fönstersmygar i det nya läroverkshusets inre, har enligt oftor- 
synens bestämmelser verkställts af entrepenören. De gamla elektriska ledningarna i de 
särskilda salarna och tamburerna hafva därvid till största delen ersatts med nya af 
bättre materiel. Plåttaket ä nya huset är kittadt i vinklarnes fogar och skorstenen för
sedd med ny plåtbeklädnad af bly.

Som med detta läsår en ny klass tillkommit och en ny lärosal således var behöf- 
lig, apterades därtill det inre musikrummet, som hittills endast användts till förvaring 
af musikalier och instrument. Stenväggen genombröts, och en ny dörr upptogs till detta 
rum från tamburen; värmenecessären flyttades, och elektrisk belysning anordnades. 
Herr arkitekten Dahlander öfvervakade detta arbete utan ersättning; och får jag härför 
å skolans vägnar bringa honom ett vördsamt tack. Som denna nya lärosal N:o 23 
ligger mot söder och far sin naturliga belysning från tre stora takfönster, hafva. inre 
och yttre gardiner måst anskaffas för att moderera värmen under soliga dagar.

Trettio nya pulpeter hafva inköpts för den nytillkomna klassen.
En ny kamin är inköpt för kemiska laboratoriesalen.

esi ktni ngDessutom hafva diverse reparationer verkställts i gymnastiksalen, och b 
af dess inredning af sakkunniga ägt rum.
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F. Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgifter om nedan nämnda till läroverket hörande kassors ställning ka

lenderåret 1904.

Kassans rubrik.

Debet. Kredit

Behåll
ning vid i

8 rets 1 
början.

Su mm a 
in

komster.

Skuld
vid Summa.

årets slut.'

Skuld 
vid 

årets 
början.

Summa 
utgifter.

Behåll- i 
nine vid Summa.

årets s ut. i

Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. (ö. Kr. o. Kr. ö. Kr. ö. ■ Kr. ö.
Byggnadsfonden...................... 34 O39;8O 5 609 87 _ _ 39 649167 - 3 213 07, 36 436 60 39 649167
Ljns- och vedkassan............. 4 2iS61öS: 11 660 50 — -- 15 947 08 — 11 25028' 4 696 801 15 947 i 08
Biblioteks- o. materielkassan 1 IHiO’ßO 6 077 33 — 7 44G 92 — 6 142 10 1 304 82 7 446 92
Premie- och fattigkassan... 4 793'34 3 917 53 — — 8 71087 — 676 95. 8 033 92 8 710'87
Stipendiekassan ...................... 103 243/23: 4 701 77 — - 107 9451— - 1- 7 337 15,100 607 85 107 945i—

Snmma 147 732 54 31 967 — — — 179 699'54 .— 1— 28 619 55 15 1 079199 179 699.54

O. Flodins fond, som|hittills blifvit förd under stipendiekassan, har genom närmare 
gifna bestämmelser öfverförts till premie- och fattigkassan.

, I här ofvan gifna uppgifter är ej medräknad en fond, afsedd för underhåll af mu
seet ‘ och skänkt af gifvare, som vill vara okänd. Kollegiet har beslutat, att denna nya 
fond å 5.100 kr. skall för framtiden föras under materielkassan.

Läroverket har grundad förhoppning att snart erhålla en ny fond, å 3,000 kr. bä
rande rektor L. Phragméns namn. Det vore önskvärdt, att densamma finge förstärka 
premiekassan.

32. Under sistförflutna kalenderår hafva följande belopp utgått för underhåll och 
tillökning af:

a) boksamlingen ...................................................................................... 949 33
b) den öfriga undervisningsmaterielen ............................................... 824 66
c) inredningsmateriel ............................................................................ 2,200 28

samt för diverse tryck ..........................................................................................  1,361 84

9
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G. Examina och Terminsafslutning m. m.
33. Muntlig afgängsexamen hölls' vid läroverket den 30 och 31 maj samt 1 och 

2 juni i närvaro af herrar censorer, professorn m. m. C. G. Lundqvist, f. d. professorn 
m. m. K E. Lidfors, läroverkets inspektor, kontraktsprosten m. m. K. E. Edlund,. 
landshöfdingcn m. m. A. G. J. Svedelius, generalmajoren m. m. J. F. Liljehöök och 
teologie doktorn m. m. J. A. Lindgren. Af de examinerade, 10 latinare och 8 realis
ter af läroverkets lärjungar, 2 latinare och 9 realister från enskild undervisning samt 3 
komplettantcr å den reala linjen, godkändes läroverkets lärjungar, 4 privatister och de tre 
komplett an terna.

Under innevarande vårterminen anmälde sig till afgängsexamens undergående läro
verkets 44 lärjungar i afgangsklassen — 4 latinare med grekiska, 8 latinare utan grekiska 
och 32 realister — samt 3 privatister och 3 komplettanter. Samtlige anmälde utom en 
komplettant infunno sig till de skriftliga profven, som försiggingo onsdagen den 12, torsda
gen den 13, lördagen den 15, måndagen den 17, tisdagen den 18 och onsdagen den 
19 april i föreskrifven ordning. Efter aflagda skriftliga prof förklarades läroverkets 
lärjungar och de två komplettanterna berättigade till muntlig profiling, h varemot priva- 
tisterna underkändes. Ilen muntliga afgängsexamen försiggick'måndagen den 22, tisda
gen den 23 och onsdagen den 24 maj, hvarvid 41 af läroverkets lärjungar och en 
komplettant godkändes.

34. Den offentliga afslutningen af läsaret har af H. H. Eforus, som förklarat 
sig vilja öfvervara årsexamina och själf hemförlofva ungdomen, utsatts till fredagen den 
9 juni. Dagen förut, torsdagen den 8 juni, få lärjungarne visa prof på vunnen fär
dighet i vid läroverket förekommande öfningar. Uppvisning i gymnastik och fäktning 
börjar kl. 1 e. m. och slutöfning i sang och musik kl. 5,3 0 e. m. Prof på lärjun
garnas färdighet i teckning finnas tillgängliga i ritsalen under fredagens examen, som 
börjar kl. 9 f. m. efter morgonbönen (kl. 8,4 5 f. m.) och fortgår till kl. 12 m.

Den egentliga afslutningen börjar samma dag kl. 1 e. m. i Örebro kyrka, då 
flyttning afkunnas, belöningar och understöd utdelas och ungdomen hemförlofvas.

35. Lärjungarnas föräldrar, målsmän och anhöriga äfvensom andra för läroverkets 
verksamhet intresserade personer inbjudas att med sin närvaro höja betydelsen af läs
årets examensförrättningar och afslutningshögtid.

36. Nästa termin börjar fredagen den 25 augusti kl. 12 m., då allmänt upp
rop anställes. Omedelbart efter uppropet vidtaga militäröfningarna för gymnasiets lär
jungar.

Inträdessökande och de, som önska profiling för flyttning till högre klass ^Uer öf- 
vergång till annan linje, skola inställa sig vid läroverket måndagen den 21 augusti 
kl. 12 m. efter hos rektor minst en vecka tidigare skedd skriftlig anmälan.

Tiden för instundande hösttermins inträdes- och flyttningspröfningar omfattar månda
gen den 21 augusti — torsdagen den 24 augusti.
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H. Anvisning på lämpliga uppgifter för frivilliga själfstudier 
under sommarferierna.

1. För dem, som åtnjutit undervisning i realskolans 4:de klass.

Kristendom: Stalker, J., Jesu lif.
Modersmålet: Bergman, Läsebok för skola och hem. II.
Tyska: Einige Märchen der Gebrüder Grimm, utg. af K. L. Olsson. Rosegger, 

Deutsche Geschichtenbuch, herausgageb. v. Auerbach.
Engelska: 
Historia:

De sammanhängande berättelserna i Moréns elementarbok.
Sandström, Nordens första storhetstid. II. Rolfsen, Världshistoria N:o 1. 

del I.
Geografi : Falk, Ford. Magellan och den första, världsomseglingen. (Heimdals folk

skrifter.) Fries, A. E. Nordenskjöld och hans upptäcktsfärder 1858 — 
1879. (Öreskrifter för folket.) Nyström, Vasco da Gama. (Heimdals 
folkskrifter.)

Matematik: Rollin, Populär matematik.
Naturlära:

2,

Kjellman, Nordens vårväxter. (Heimdals folkskrifter.)

För dem, som åtnjutit undervisning i realskolans 5:te klass.

Kristendom: Stave, Bilder frän folkets lif i Palestina. Beskow, Det heliga landet.
Modersmålet: Malmström, Valda dikter. (Ljus’ förlag.) Steffen, Svenska folkvisor. (Ljus’för

lag.) Almqvist, C. J. L., Grimstahamns nybygge. (Öreskrifter för folket.) 
Tegnér, Valda skaldestycken för skolan.

Latin: Mommsen, Romerska fältherrar och statsmän, öfversättning af Zetterqvist. 
(Ljus’ förlag.) Bergstedt, Hufvuddragen af grekernas och romarnas 
mytologi.

Tyska: Schnupp, Kaiser Wilhelm I, utg. af Brate. Bertha von Suttner, Erzählte 
Lustspiele, utg. af Hoppe.

Engelska: Wilde, The happy prince, utg. af Ernst och Kock,
Franska: Fortsättning af använda läseböcker.
Historia: Rolfsen, Världshistoria N:o 1, del II. Montelius, Lifvet i Sverige under 

hednatiden.
Geografi; v. Schwerin, Upptäckternas historia.
Matematik: Lindmans exempelsamling, 6:te upplagan, del I, kap. IV —V.
Naturlära: Serrander, Våra torfmossar, Verdandis småskrifter.

Wiman, Bergens uppkomst » »
Starbäck, Ur de djurfångande växternas lif, Verdandis småskrifter.
Nordvall, Om växternas näring, Heimdals folkskrifter.
Andersson, G., Svenska växtvärldens historia.
Hellenius, M., Hvad säger vetenskapen om rusdryckerna?
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Örebro i maj 1905.

K. Ferieuppgifter till: 
6:te klassens öfre afdelning.

Modersmålet: Hernlund-Steffen, Ferieläsning i modersmålet I. 
Lnndqvist, Historiska dikter.

Tyska: Tysk dramatisk litteratur för talspråkets inöfvande h. 1—3, utg. af Morén.
Wildenbruch. Vergnügen auf dem Lande, utg. af Afzelius.
Stinde, Die Familie Buchholz I, utg. af Brate.

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

7:de klassens nedre afdelning, latinlinjen.

Modersmålet: 0. Levertin, Svenska gestalter.
Latin: Campe, Robinson secundus. Tironum causa latinitate donatus a. P. J.

Lieberkühnio. Vespera nona et decima (tryckt som bihang).
Franska: Le Voyage de AI. Perrichon, utg. Edström.

7:de klassens nedre afdelning, reallinjen.

Modersmålet: Hernlund-Steffen, Ferieläsning i modersmolet II.
Engelska: 
Franska:

Sewell, Black Beauty (Norstedt & söner).
Labiche, Le voyage de monsieur Périchon (Edströms uppl.)

7 :de klassens öfre afdelning, latinlinjen.

Latin: Elias Janzon, Horatius Flaccus. Ett skaldeporträtt från Augusti tid.
Historia: Plutarch, Ryktbare grekers lefnad, Sundén eller Göransson. De romerska 

antikviteterna.
Geografi: Repetition af Europa eller Svensén, Jorden och människan.
Grekiska:
Matematik:

Urval ur den grekiska lyriken efter Peterson-Hudes anthologi.
Problem ur Rydbergs samling af algebraiska studentuppgifter för latinlinjen 

(efter fritt val).

7:de klassens öfre afdelning, reallinjen.

Engelska: .Sevell, Black Beauty.
Franska: Biographie d’ homines célebres II, utg. Malmberg.
Geografi:
Matematik:

Repetition af Europas geografi. Asiens geografi.
Problem ur Rydbergs samling af algebraiska studentuppgifter (efter fritt val).

KLAS MELANDER.



Bihang.

JOACH. HENR. CAMPE.

ROBINSON SECUNDUS.
TIRONU/A CAUSA LATINITATE DONATUS

A 

FHILIFPO JULIO LIEBERKÜHNIO 
ITERUM RECENSITUS

A

LUDEVICO FR1DER, GEDIKE
GY/ANASII BUDISSENSIS RECTORE.

EDITIO QUARTA CORRECTION.

JENÆ MDCCCII.

Vespera nona.
Postquam pater usque ad finem præ- 

cedentis capitis narrando pervenerat, va- 
riis negotiis impeditus est, quominus proxi- 
mis vesperis narrationem persequeretur.

Interim liberi admodum de llobinsonis 
conditione solliciti fuerunt; tantopere 
enim cupiebant scire, quidnam ea nocte, 
cuius pater postremum mentionem fece- 
rat, ei acciderit, ut propterea vel lepi- 
dissimnm trochum') quisque dedisset. 
Quod cum præter patrem ipsum nemo 
iis exponere posset, illi visum est nihil 
de ea re apud eos antea commemorare, 
quam historiam Robinsonis ordine per- 
sequi liceret.

Quod patris molestum silentium eos mi- 
rifice sollicitos atque meditabundos tenu.it. 
Singulis enim singula divinautibus, nihil 

tamen excogitatum est, quod iis conve- 
niret, quæ de ignoto isto casu antea 
iam audiverant.

”Cur autem illud nondum sciamus?” 
nonnulli miserabili vultu patrem rogaut. 
— ”Mihi sie videtur,” respondet pater.

Liberi, quippe qui eiusmodi responso 
contenti esse didicerant, non amplius ur
gent patrem, atque modesto cum desi- 
derio tempus exspectant, quo patris si
lentium cessaturum esset. Quoniam vero 
homines adulti animos iuniorum facile 
penetrare cogitationesque eorum divinare 
possunt, pater nullo fere negotio animad- 
vertit quosdam secum reputantes: “quæ- 
nam tandem causæ fuerint, quæ patrem 
impediant, quominus precibus nostris ob- 
sequatur?" Itaque statuit nova bene.vo- 

tenu.it


— 2

lentiæ suæ testification© eos docere, ido- 
neis de causis se narrationem suam non- 
dum persequi.

Accingamini, inquit, ad iter din op- 
tatum, quod eras Travemundam -) ad 
mare Balticum facturi sumus.

Travemundam? — ad mare Balticum? 
— crastino mane? — ego quoque? — 
omnes uno ore interrogant. Quod cum 
pater universis annuisset, clamor læta- 
bundorum ingens oritur.

Travemundam! Travemundam! Affer 
baculum, Johanna! Cedo caligas meas! 
scopulas!3) pectinem! lintea. munda! Tra
vemundam itur! propera tandem! — 
Tali clamore tota domus resonat. lam 
omnia ad peregrinandum parata sunt, 
viatores autem parvuli lætabundi multa 
interrogant, responsa non exspectant.

Aegre ab iis obtineri potest, ut ea 
nocte ad lectum se conferant, quoniam 
diei crastini ortum itinerisque faciendi 
tempus exspectare vix possunt.

lam prima diei lux oritur, tota do
mus resonat. Ante omnia cubilia tym- 
panis4) pulsatur; nemini in lecto com- 
morari licet. Cum autem universi parati 
essent, maiores etiam natu a minorum 
blanditiis tantum non 5) contererentur, pa
ter frontem fricat atque vocem a com
muni lætabundorum clamore miserabi- 
liter absonam emittit, dicens:

“Si gratum mihi facere vultis, o mei, 
solvite me hodie promisso meo.“ “Quo- 
nam tandem? quonam?“ — sic omnes 
interrogant atque ora sollicitudine et 
exspectatione liiantia tenent.

Pater. “Eo scilicet promisso, quod vo- 
bis dederam, de itinere ad Travemun
dam hodie faciendo.“ — Turn universi 
penitus obstupescunt, vox fancibus hæret.

Pater. Equidem hac nocte reputavi 
! nos temere facturos, si hodie in viam 

nos contulerimus.
“Hei, cur tandem?“ — voce occlusa 

lacrimisque ægre suppressis rogant.
Pater. Hem vobis exponam, ut ipsi 

diiudicetis. Primum enim per aliquot 
dies continuos ventus ab occidente spi- 
ravit; qui quidem aquam Travæ tanta 
cum rapiditate in mare propellit, ut e 
portu Travemundæ nulla navis neque 
exire neque eum intrare possit, quoniam 
ostium fluvii nimis vadosum est. Cupi- 
mus autem omnes ista videre, si quan- 

I do eo pervenerimus.
“Hem! nonne ventus hodie etiam 

immutari possit?“
Pater. Alia quoque ratio mihi in 

mentem venit. Si iter nostrum quat- 
tuor hebdomades distulerimus, in illod 
tempus commodum incidet, quo ingens 

i ille halecum’1) exercitus e mari glaciali 
I in mare Balticum descender© solet. Tunc 

tanta eorum copia usque ad ostium Trae- 
væ penetrat, ut piscatores facili nego- 
tio eos ex undis colligant. Hoc quo
que intueri velle nobis videmur. Nonne?

Omnes. Sane hoc quidem — sed —
Pater. G-ravissirnam nunc, quæso, au- 

dite rationem! Quale indicium de no
bis facturi sunt Mathias et Ferdinan- 

I dus, novi amici nostri, qui non ante 
has proximas quattuor hebdomades ad 
nos venient, si iter hoc iucundissimnm 
instituerimus, neglecta eorum soeietate? 
Nonne questuri sunt de nobis, quoties 
in posterum voluptatis ex hoc itinere 
captæ mentionem fecerimus; ista autem 
mentio tunc nobis omnibus grata esse 
poterit? Minime profecto! Taciti enim 
numquam non nos vituperabimus, quod 
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ini (pie cum iis egerimus. — Quid ergo 
putatis ?

Altum silentium!
Pater. Vos non fugit me semper 

promissa mea servasse. Quod si ergo 
postulatis, proficiscemur. Sin me sponte 
promisso meo liberaveritis, mihi amicis- 
que nostris futuris, vobis ipsis etiam 
officium præstabitis. Quin agite! Quid- 
nam faciendum est?

“ Opperiemur! “ omnes respondent; 
sic igitur iter optatum differtur. Turn 
manifestum erat nonnullos non sine magna 
animi contentione istam spem deposu- 
isse. Isti quoque liunc diem longe mi- 
nori cum liilaritate, quam alias sole- 
bant, egerunt. Quam ob rem pater trans- 
acto hoc die sic eos allocutus est:

Quod vobis hodie contigit, o mei, 
hoc in posterum vobis vel sæpissime 
usu veniet. Exspectabitis nunc hoc, 
nunc illud felicitatis genus; spes vestra 
quam certissima esse videbitur, deside- 
rio eins satiandæ vehementer flagrabitis. 
Cum autem speciosa ista felicitate po- 
tiri commodum existimabitis, divina pro- 
videntia sapienter vobis istam spem eri- 
piet. Karo autem rationes divinorum 
consiliorum tarn indubitanter intellige- 
tis, quam hodie intellexistis causas iti- 
neris dilati. Quia enim dei sapientia 
infinita est, remotissima tempora ille 
mente complectitur atque sæpius talia 
nobis accidere iubet, quorum utilitatem 
non nisi longo post tempore aut adeo 
in vita æterna demum experiemur. Ego 
vero quattuor hebdomadum spatium co
gitation e tan turn complexus sum.

Quod si igitur in iuventute vestra 
omnia vobis ex voto cessissent, quoties, 
o mei, hoc molestiis vos in futura vita 
afficeret! Animus enim vester, insue-

tus quippe atque impatiens repulsarum, 
sæpius, cum se sperata felicitate priva
tum animadvertisset, perturbaretur. Ve
niet autem profecto tempus, quod qui- 
dem omnibus hominibus contigit, quo 
vota vestra sæpius irrita erunt. Nemo 
enim mortalium umquam inventus est, 
qui omnibus votis expletis se beatum 

! semper prædicaret.
Quid itaque rebus ita comparatis fa

ciendum est, carissimi liberi? — Nihil 
aliud scilicet, nisi ut in pueritia etiam 
assuescendo discatis carere voluptatibus, 
quas maxime exoptatis. Quod quidem 
continentiæ studium sæpius repetitum 
pectus vestrum firmum reddet ad omnia 
constanter ferenda, quæcunque numinis 
sapientia vobis benevole prospexerit.

En vero, o mei, simul rationem ido- 
neam diiudicandorum consiliorum, qui- 
bus nos homines adulti sæpius erga 
vos utimur, quæque vobis interdum ob
scura videntur. Non enim vos fugit 
nos sæpe vobis aliquid negasse, quod 
magnopere a vobis expeti videramus. 

I Nonnumquam repulsarum causas vobis 
; exposuimus, cum existimavimus vos eas 

intelligere utiliter posse; interdum au
tem secus fecimus. Quam ob rem vero? 
— Nulla alia de causa, nisi ut vos pa- 
tientes et moderatos redderemus, id quod 

; omnibus hominibus utilissimum est, et 
. ut vos ad futuræ vitæ conditionem rite 
I præpar ar emus. — 
' Nunc quoque intelligetis, cur equi

dem per hos proximos dies semper re- 
’ cusaverim historiam Robinsonis persequi. 
j Tantum enim spatium temporis facile 

invenissem, quantum suffecisset expo- 
nendæ ei rei, de qua vos ancipites et 

jl incertos reliqui, cum narrare desii. Ego 
vero hoc penitus negavi precibus vestris 



— 4 -
etsi ægre a me impetrare soleo, ut vo- 
bis aliquid negem. Cur igitur hoc feci, 
Carolina?

Carolina. Ut nos patientiam doceres- j
Pater. Recte iudicas. Certo autem 

scio, vos olim. si quid aliud, hoc pro- 
f'ecto mihi gratum relaturos, quod vos 
assuefecerim sine magna ægritudine ca- 
rere iis rebus, quas vehementer cupi- 
eritis. —

Sic igitur diebus proximis etiam ni
hil de Robinsone narratum est. Tan
dem vero exoptata hora venit, ubi ni
hil iam patrem impedivit, quominus 
communi omnium desiderio satisfaceret. 
Sic ille ergo narrare pergit:

Nox erat, sicut nuper iam dixi; Ro
binson securus in strato iacebat, lamæ 
fideles ad eius pedes. Altum ubique 
regnabat silentium; Robinson, prout so
lebat, de parentibus somniat. Tum su
bito terra insolito modo contremuit, tan- 
tus autem fragor sub ea tamque horri- 
bilis mugitus auditur, ut magna toni- 
truum multitude simul erumpere vide- 
retur. Robinson expergefactus cohor- : 
ruit atque e strato se corripuit, nescius 
plane condicionis suæ atque consilii inops. 
Illico terræ motus frequens insequitur; 
fragor subterraneus continuatur. Pro- 
cella simul horribilis exoritur, qua ar- 
bores atque saxa deiiciuntur, maris au
tem cum fremitu æstuantis ima loca 
convelluntur. Universa rerum natura 
tumultu ferri atque ruinam ducere vide- 
batur.

Robinson, verissimo mortis angore 
correptus, e spelunca in vestibulum pro- 
silit, lamæ exterritæ eum sequuntur. Vix 
inde aufugerat, eum saxa speluncæ im- ; 
minentia super cubile eorum collapsa 

sunt. Robinson, cui terror alas addi- 
derat, per ostium vestibuli diffugit, la
mis anxie eum sequentibus. Primum 
autem tentavit montis vicini earn par
tern conscendere, quæ superne planitiem 
nudam habebat, ne arboribus corruen- 
tibus interimeretur. Quo tendens, su
bito magno cum terrore ingentem hia- 
tum ea ipsa montis in parte editum 
videt, unde furnus, flammæ, cineres, la- 
pides cum materia candenti, quam la
vam appellant, erumpunt. Vix etiam 
fuga morti se eripuit, quoniam lava 
candens, torrentis instar, ruebat, magna 
autem montis fragmina velut per nim- 
bum late disiiciebantur.

Tum ad litus procurrit, ubi novo at
que horrendo spectaculo excipitur. Turbo 
vehemens ab omnibus coeli partibus spi
rans nubium congeriem densissimam ef- 
fecerat, unde tanta aquæ moles subito 
delapsa est, ut omnis regio illico inun- 
daretur. Eiusmodi pluviæ effusionem ca- 
tarractam'1') appellare solent. Robinson 
ægre in arborem se recipit; miseræ au
tem lamæ undarum violentia abripiuntur, 
Eheu! quam acerbe earum eiulatu ani
mus eius vulneratur. Quam vero ille 
vel eum vitæ periculo eas servare cona- 
tus esset, nisi rapidis fluctibus nimis 
longe abreptæ fuissent. Terræ motus 
paullulum adhue continuatur; turn re
pente omnia silent. Venti residunt, hia
tus ignivomus $) ignem evomere desinit, 
fragor subterraneus cessat, coeli pristina 
serenitas redit, omnis etiam aqua exi- 
guo temporis spatio evenescit.

Theophilus (suspirans) Ehem! . nunc 
tandem respiro! Miser Robinson! Mi
seræ lamæ!

Carolina. Equidem vehementer an- 
gebar.



Fridericus. Unde autem eiusmodi terræ 
motus oritur?

Johannes. Hoc dudum pater nobis 
exposuit, cum tu nondum liic fuisti.

Pater. Itaque ei illudexpone, Johannes!
Johannes. In terra scilicet permultæ 

atque amplæ sunt cavernæ, cellarum in
star, æris atque vaporum pienæ. Tum 
magna copia earum rerum, quæ facile 
incenduntur, e. c. °) sulphuris, picis, bi- 
tuminis etc., reperitur. Quæ nonnum- 
quam incalescere atque incendi addita 
liumiditate solent.

Theophilus-. Humiditate? An vero id, 
quod humidum est, aliquid calefacere 
potest?

Johannes Potest sane. Nonne ani- 
madvertisti, cum fabri cæmentarii aquam 
frigidam calci vivæ 10) infundunt,. hanc 
effervescere, velut igne subiecto, qui 
tarnen nullus subest? Eodem modo res 
subterraneæ aqua immissa incenduntur; 
quorum incendio aér caveis istis ingen- 
tibus inclusus adeo expanditur, ut am- 
plius ab iis capi non possit. Tum 
ille violenter inde erumpere conatur 
terramque concutit, donee alicubi exi- 
tum inveniat. Eo loco, procellæ in
star, erumpit magnamque vim materi- 
arum ardentium atque liquefactarum se- 
cum abripit.

Pater. Ista autem materia, quæ la- 
pidibus, metallis, bituminibus etc, lique- 
factis constat, lava dicitur. Memini 
quoque me olim legere in libro quodam 
monticulum ignivomum imitatione naturae 
effici posse,' quod si vobis placuerit, ali- 
quando tentabimus.

Omnes. Euge!1') enge! carissimepater!
Johannes. Quomodo autem hoc ef- 

ficitur?

Pater. Præter idoneam sulphuris et 
ferri ramentorum12) copiam nihil opus 
est ad hanc rem. Quæ tum humido 
loco in terram defossa sponte efferve- 

; scunt atque incenduntur, ita ut montis 
ignivomi instar effici ant. Proximo eins 

' rei experimentum capiemus, si quidem 
unusquisque vestrum de pecuniola sua 
symbolam ad faciendos sumptus con- 
ferre voluerit.

Omnes. Lubentissime, pater! luben
tissime !

Pater. Sed hoc alias tentabimus. —
Postquam Kobinson ex arbore, in 

quam perfugerat, descendisset, animus 
eins novis, quibuscum modo conflicta- 
tus erat, calamitatibus adeo debilitatus 
est, ut gratiarum Deo optimo maximo, 
cuius beneficio iterum ex ancipiti mortis 
periculo ereptus erat, pie agendarum 
oblivisceretur. At vero conditio eius 
vehementer afflicta erat. Spelunca enim, 
quæ sola hucusque refugium tutum ei 
præbuerat, ruinis obruta videbatur, lamæ 
fideles undis abreptæ, omnia opera pri
ora diruta, omnia futurorum consilia 
irrita erant. Mons quidem ignem evo- 

( mere desierat, at ex hiatu eius vapor 
crassus atque ater adhue erumpebat; 
quapropter timendum erat, ne ille mon
tis ignivomi naturam in posterum quo
que retineret. Quod si accideret, quo
modo Eobinsonis animus requiescere po- 

! terat? Nonne quotidie novum terræ mo- 
tum novamque ignis effusionem timere 
debebat?

' Tristibus his cogitationibus eius ani
mus plane fractus est. Sollicitudinis ve- 
hementia oppressus obliviscitur ipsius 
Dei, a quo verissimum solatium petere 
debuisset, mentemque unice in futuras 
conditionis suæ miserias defigit, quæ 



ipsi immensæ videbaiitur. Tum angore 
debilitatus ad arborem, e qua descen- 
derat, reclinatus indesinenter gemitus 
debiles edit. Hoc in statu solatii ex- 
pers remansit, donee aurora novi diei 
ortum nuntiaret.

Theophilus ad amicum R. — Nunc 
intelligo patrem recte iudicasse.

Anucus R. Qua de de?
Theophilus. Equidem nuper putabain 

Robinsonis animum penitus iam emeu- 
datum esse, Deum nuiic merito ilium 
exsilio suo liberare posse. Turn pater 
dixit deum ipsum hoc optime callere, 
nos autem hoc minime diiudicare posse.

Amicus R. Quid turn?
Theophilus. Nunc equidem video eum 

nondtun satis deo confidere deumque 
sapienter fecisse, quod eum nondum libe- 
raverit.

Nicolaus. Mihi quoque sic videtur, 
propterea eum non æque ac antea diligo.

Pater. Judicium vestrum, o mei, ve- 
rissimum est. Satis enim intelligimus iidu- 
ciam Robinsonis in Deo positam non
dum tain esse constantem, qualem di- 
vinæ bonitatis atque sapientiæ plurima 
documenta, quæ ipse expertus erat, me
rito reddere debuissent. Sed antequam 
eum propterea damnemus, vicem eins 
aliquantisper subeuntes13) nos ipsi exami- 
nemus, an eum fortitudine animi supe- 
raturi fuissemus. Quid tibi videtur, 
Nicolae?

Nicolaus (voce submissa et dubia). 
Equidem non satis scio.

Pater. Memineris, quæso, istius tem- 
poris, quo tibi propter oculorum infirmi- 
tatem emplastrum Cantharidum14) adhi- 
bendum fuit, quod tibi mediocrem sane 
dolorem excitavit. Oblitus es, quoties 
turn animus tuus debilitatus fuerit? Ista 

vero calamitas brevis erat, neque ultra 
diem alterum duravit. Credo equidem te 
nunc similes casus maiori cum Constan
tia laturum; an tu vero putas te ea 
iam fortitudine esse, ut omnes Robin- 
sonis calamitates pie atque obedienter 
sis toleraturus? Quod siles, o bone, 
optime respondisti. Tu ipse enim satis 
iudicare non potes, qualem te in tali 
casu sis præstiturus, quoniam nondum 
eins experimentum cepisti. Iam igitur 
utilissimum nobis esse videtur, ut in 
levioribus iis calamitatibus, quæ nobis 
forte usu venient, Deo confidere con- 
suescamus atque animum constantem et 
fortern ostendamus, Tunc pectus nostrum 
in dies fortius reddetur, ad maiores etiam 
calamitates, olim a Deo sapienter nobis 
immittendas, constanter ferendas.

Iam dies novus oritur, lux autem 
diei alma miserum Robinsonem in eodem 
statu solatii expertem depreliendit, quo 
ad arborem reclinatus fuerat. Neque 
enim oculos eins dul cis somnus subierat 
neque animum alia cogitatio præter tri
stem illam atque luctuosam: “quid nunc 
me fiet?“ Tandem se corripit atque 
somniantis instar ad domicilium deva- 
statum titubans procedit. Quantam vero 
fuisse putatis eins lætitiam, cum prope 
vestibulum suum inopinato lamas suas 
dilectas salvas incolumesque obviam sibi 
prosilientes conspexit. Initio oculis suis 
vix fidem habuit, brevi autem omnis 
dubitatio ei exempta est. Accurrunt enim, 
manus domini lambunt lætitiamque, quam 
ex eins reditu capiebant, exsultando et 
balando exprimere gestiunt.

Nunc tandem Robinsonis animus, qui 
hactenus emortuus videbatur, revixit. La
mas suas intuetur, tunc oculis in coe- 
lum sublatis lacrimas lætitiæ atque piæ 



poenitentiæ testes profundit. Turn ami- 
cos snos receptos lætis blanditiis exci- 
pit iisque comitibus viam ingreditur, 
domicilii sui conditionem revisurus.

Dielericus. Quomodo autem lamæ 
servatæ fuerint?

Pater. Verisimile est eas in collem 
quendam undis delatas esse, ubi pedi- 
bus solo niti possent. Gum vero aqua 
eadem celeritate evanuisset, qua e nu- 
bibus descenderat, in domicilium pristi- 
num redisse videntur. lam Robinson 
speluncam suam multo minus dirutam 
invenit quam veritus erat. Itaque eum 
puduit animi antea abiecti. Laquear,,5) 
quod saxo constabat, collapsum quidem 
erat atque proximam terræ molem secum 
traxerat; attamen omnia ista rudera e 
spelunca amoveri posse videbantur; quo 
facto domicilium multo spatiosius atque 
commodius habiturus erat. !

Ad hoc accedebat aliquid, ex quo in- 
telligi certissime posset divinam provi- j 
dentiam hæc omnia non Robinsonis ca- 
stigandi, sed potius conservandi causa 
effecisse. Accuratius enim inspecto eo 
loco, quo saxum illud dependerat, magna 
cum admiratione cognovit illud undique 
terra putri circumdatum fuisse, adeo 
ut parum firmiter adhæreret. Verisimil- 
limum itaque erat illud brevi sponte 
delapsurum fuisse. Quod quidem Deus 
omniscius præviderat idemque cognové- 
rat saxum istud eo ipso tempore collap- 

surum, quo Robinson in spelunca foret. 
Gum autem divina sapientia huic ho- 
mini vitam longiorem designasset, ab 
initio rerum nostram terram ita forma- 
verat, ut eo ipso tempore in insula 
ista terræ motus oreretur. Fragor ipse 
subterraneus fremitusque procellæ, quam- 
vis Robinsoni terrorem iniecisset, ali
quid ad eum conservandum conferre de- 
buerat. Quod si enim hic terræ motus 
nullo fragore prævio obortus esset, Ro
binson sine dubio eo expergefactus non 
fuisset. Tum vero saxum corruens eum 
misere interemisset.

Animadvertite igitur, o boni, quemad- 
modum Deus iterum Robinsonis nostri 
curam eo ipso tempore gesserit, quo 
ille se a deo neglectum putavit. lis 
ipsis adeo rebus, quæ illi summa mala 
viderentur, ad conservandam eius vitam 
usus erat. Eiusmodi divinæ benignita- 
tis experimenta vos quoque, o mei, olim 
sæpius cernetis. Si enim divinæ prov.i- 
dentiæ consilia, quibus erga vos usura 
est, attente contemplati fut ritis, in om
nibus vitæ calamitatibus, quæ vos ma- 
nent, dupiicem hane rationem verissi- 
mam invenietis:

primo, homines2semper res adversas 
cogitatione exaggerate; secundo, omnes 
calamitates Dei benignitate et sapientia. 
nobis immitti, adeo ut tandem vere 
nobis conducant.
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Vespera decima«
(Pater narrationem persequitur).

Robinson, iam dudum consuetus pro
ces cum labore coniungere, iu genua 
primum prostratus Deo pro iterata con- 
servatione gratias egit, tum alacri animo 
se accingit ad domicilium ruderibus pur- 
gandum. Terra quidem ipsa facile re- 
moveri poterat; supererat autem ingens 
illud saxum, fractum quidem in duas 
partes, sed sic quoque gravius quam 
cui movendo unius hominis vires suffi- 
cere viderentur. Tentavit Robinson mi- 
norem eins partern provolvere; sed frustra. 
Cognovit enim hunc laborem vires suas 
longe superare. lam iterum meditabun- 
dus atque consilii inops hæsit.

■Johannes. Eho!1 *’) satis equidem mihi 
consuluissem.

Pater. Quomodo tandem?
■Johannes. Hem!17) Vectem mihi con- 

feeissem eins similem, quo nuper in pro- 
tundendo18) tigno usi sumus.

Theophilus. Tunc equidem abfui. 
Vectis? Quid hoc ést rei?

■Johannes. Pertica longa atque crassa, 
cuius altera pars tigno aut lapidi, quem 
movere velis, subiicitur. Quo facto la
pis aut lignum idoneum perticæ sup- 
ponitur, quam maxime autem prope tra- 
bem amovendam. Turn altera pars per
ticæ summa vi deprimitur in tigillum 
istud; tum trabs se erigit atque facili 
negotio provolvitur.

Pater. Quod quomodo flat, alias vo- 
bis exponam; nunc audite, quidnam Ro
binson fecerit.

Postquam diu frustra meditatus erat, 
tandem idem istud consilium ei in meu
tern venit. Recordåtus scilicet est ope
rariorum, quos puér eo modo rem ag- 
gredi vidisset, quoties magna pondera 
movere conarentur. Itaque eins rei 
experimentum capere properat. Res 
feliciter successit. Elapsa vix hora 
dimidia, saxa, quibus amovendis vix 
quattuor hominum manus suffeeissent, e 
spelunca feliciter provoluta fuerunt. Nunc 
quoque magna cum lætitia vidit do
micilium suum multo spatiosius atque 
tutius esse quam antea. lam enim pa- 
rietes non minus quam laquear eins 
saxo cavo constabat, ne minima quidem 
rima relicta.

.Nicolaus. Quid autem araneæ Robin- 
sonis factum erat?

Pater. Bene me monuisti. Parum 
abfuit, quin eius obliviscerer. Nihil au
tem de ista vobis dicendum habeo nisi 
hoc earn ruderibus laquearis convulsi 
obrutam atque sepultam fnisse. Robin
son saltern earn numquam postea con- 
spexit, reliqui vero amici, lamæ scilicet, 
eum de iaetura illius consolati sunt.

Nunc ad montem ignivomum, qui 
vaporem atrum evomere nondum desie- 
rat, propius accedere audet. Admiratus 
est ingentem copiam materiarum lique- 
factarum, quæ longe lateque diffusæ 
neque etiam dum refrigeratæ erant. E 
longinquo igitur hac vice spectaculum 
istud magnifieum simul atque terribile 
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contemplatur, cum tim ore, tum läva ad- ! 
hue calida impeditus, quo minus propius 
accederet. Cum animadvertisset effu- । 
sionem lavæ eum locum petiisse, in quo ) 
solana nascebantur, magnopere exterri- 
tus est. Timuit nempe, ne effluvia ista 
ignea totam istam regionem devastassent, 
neque tranquillitatem pristinam recu- 
perare potuit, donee huius timoris va- 
nitatem cognovisset. Itaque in eum lo
cum se contulit atque magno cum gau- 
dio universam plantationem incolumem 
deprehendit. Continue statuit variis in 
partibus insulæ suæ solana plantare, ne 
fructu tarn egregio sinistro aliquo casu ! 
umquam privaretur. lam quidem hie- 
mem instare putavit; attamen sperabat | 
fore, ut plantæ istæ e genere earum 
essent, quæ terra conditæ frigoribus lædi 
non solent.

Qua re confecta, culinæ iterum manum 
adhibuit. Ad earn quoque rite exstruen- 
dam terræ motus, horribilis ille quidem, 
plurimum contulerat. Mons enim igni- 
vomus præter multas alias res magnam 
lapidum calcariorum copiam evomuerat, 
qui in fornace igne emolliri alias solent, 
antequam calcis maceratæ19) usum præ- 
stare possunt. Quo quidem laboris adiu- 
mento isti carere poterant, quod mons 
incensus fornacis vicem iis præstiterat. 
Robinsoni igitur nihil faciendum super- 
erat, nisi ut foveam in terra conficeret 
lapidibusque calcariis eo coniectis aqua 
earn repleret omnemque massam sedulo 
versaret. Hac enim ratione calx mace- 
rata atque operi cæmentario idonea red- 
dita est. Turn ei sabulum addit atque ' 
opus facere incipit. Quod quidem adeo 
optatis eins respondit, ut sua ipsins 
sollertia neque hoc immerito contentus 
esset.

Interim cum mons fumare desiisset, 
Robinson ad eins hiatum accedere ausus 
est. Latera quoque et imam partem 
eius lava refrigerata opertam invenit. 
Quoniam vero nusquam vel minimum 
fumum inde oriri vidit, non sine ido
nea causa speravit ignem subterraneum 
penitus exstinctum neque in posterum 
similes eruptiones timendas esse. Q.ua 
spe confirmatus alimentis in hiemem in
stantem colligendis animum adieciC Hoc 
consilio octo lamas subinde eodem modo 
cepit, quo priores captæ erant. Istas 
omnes mactavit excepto hirco, quern so- 
cium tribus suis lamis cicuribus adiunxit, 
maximamque carnis partem in culina 
suspendit, ut fumum dneeret. Istam vero 
antea per aliquot dies sale condivit, quo
niam matrem domi eadem ratione uti 
meminerat.

lam igitur non contemnendam copiam 
carnis nactus erat. Nihilo minus veri- 
tus est earn. sibi non suffecturam, si 
forte hiems asperior et longior futura 
esset. Itaque nonnullas etiam lamas ca- 
pere optavit; sed hæc spes eum fefellit. 
Animalia enim ista, insidiis eius cog- 
nitis, cavere sibi didicerant. Novum igi
tur inventum excogitandum erat, quo 
iis potiretur. Neque hoc ei non suc- 
cessit. Inexhausta enim animi humani 
vis esse solet in reperiendis felicitatis 
promovendæ consiliis, modo rite exer- 
ceatur. Animadverterat nimirum lamas, 
quoties eum ad fontem conspexissent, 
semper magna cum properatione trans 
collem quendam in arbusta aufugientes. 
Eius collis pars altera dumetis cincta, 
post ea autem paries præruptus erat, 
duarum fere ulnarum altitudine. Inde 
lamas super dumeta ista saltu se deii- 
cientes cernit; quod quidem ei suffecit.

Q.ua
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Statuit nimirum foveam profundam eo j 
loco conficere, qua lamæ desuper prosi- 
lientes caperentur. Labore quoque inde- , 
fesso intra paucos dies novum hoc con
silium effectum est. Turn foveam vir- 
gultis texit, postero autem die magno
pere lætatus est, cum duo animalia satis 
magna in earn desilire atque capi ani- 
madvertisset.

lam carnis idoneam copiam habere 
sibi visus est. Admodum vero sollici- 
tus fuisset de ea per hiemem conser- 
vanda, nisi divina providentia ipso terræ 
motu ei probalilem cellam prospexisset. 
Prope speluncam scilicet alia montis 
pars ad duarum circiter ulnarum altitu- 
dinem depressa eoque altera spelunca 
confecta erat, ostio quoque in Vestibu- 
lum Robinsonis pervio. Sie igitur culi- i 
nam atque cellam domicilio adeo vici- 
nas liabuit, ut studio et arte factæ vi- 
derentur.

Nunc Robinsoni triplex opus facien
dum supererat, ut per totam hiemem, I 
quam instare putabat, rebus necessariis 
instructus esset. Foenum20) lamis pa- 
randum, ligna ad ignem fovendum con- 
quirenda, solanorum tubera effodienda 
erant, ut ea quoque cella conderet. E 
foeno, cuius magnam copiam collegerat, 
acervum figura pyramidal! struxit, qua- 
les agricolæ nostri struere solent. Quo- 
ties vero foena adderet, tantopere ea 
conculcavit, ut pluvia non facile pene- 
trari possent. Quo in labore primum 
imperitiæ poenas dedit. Etenim non satis 
providus in siccando foeno fuerat. Quo 
quidem neglecto foena conculcata incale- 
scere, vaporem emittere atque etiam in- 
cendi solent. Huius rei nullam notitiam 
in iuventute ceperat, quippe qui num- 
quam agricultures operam dedisset. Nunc 

autem intellexit quam. utilissimum esse 
omnia observare atque quam plurima 
discere, etiamsi non prævideas, quid- 
nam tibi olim profutura sint.

Itaque vehementer obstupuit, cum su
bito acervum foeni fumantem conspexis- 
set. Maiori etiam admiratiøne percul- 
sus est, cum manu immissa sensisset foe
num interius penitus incaluisse. Ratus 
quoque verum ignem in acervo esse, 
etsi minime intelligebat, qua ratione eo 
penetravisset, statim ad diruendum foe
num se accingit. Iterum autem obstu
puit, eum nuspiam ignem in eo inve- 
nisset, sed potius foena vehementer in- 
calescentia atque humida. Tandem quo
que veram rationem eius rei invenit, so
lam nempe humiditatem, qua foenum 
istud incaluerit, quamquam eius rei ca.u- 
sam satis intelligere non poterat,

Johannes. Quomodo tandem fieri po
test, ut sola humiditate aliquid incale- 
scat?

Pater. Innumerabila eiusmodi sunt 
in rerum natura, carissime Johannes, 
de quibus animi humani vis, quæ tot 
sæcula in iis explicandis versata est, 
multa feliciter detexit. Causæ autem 
eorum in ea disciplina traduntur, cuius 
nomen vix etiam cognovistis; physicam 
vocant aut doctrinam de rerum natura. 
In ea quoque istius rei satis notabilis 
causæ exponuntur cum causis multarum 
rerum mirabilium, quas natura prodit. 
Quod si vero perrexeritis in iis rebus, 
quas nunc vos docemus, addiscendis, 
eandem diligentiam adhibere, doctrina 
ista iueundissima vos imbuemus. Hoc 
vero tempore supervacaneum foret de 
ea re exponere, quoniam me dicentem 
non satis intellecturi essetis.



Robinson igitur, denuo foena siccat. 
turn novum acervum struit ventorum 
tempestatumque iniuriis pareni. Insu
per, ut etiam magis defenderetur, tec
tum arundineum confecit, haud infirmius 
iis, quæ nostri homines e straminibus 
facere solent. Dies proximus lignis sic- 
cis colligendis impendit. Tum tubera 
solanorum efibdit idoneamque eorum 
copiam collegit. Quibus cella conditis, 
omnia mala citrea,21) quæ quidem matu- 
ruerant, decussit, ut ea quoque in hie- 
mem instantem conservaret. Iam vero 
de suo ipsius victu durante frigida anni 
tempestate sollicitus esse desiit. Ista 
autem expectatiouem eius fefellit neque 
venit, licet exacto mense Octobri. Plu- 
ere potius sine ulla intermissione coepit, 
ut aer in aquam mutatus esse videretur. 
Cuius rei causas Robinson intelligere 
non potuit. Quattuordecim dies exacti 
erant, quibus domicilio suo non longius 
egressus fuerat quam in cellam ad acer
vum foeni et ad fbntem alimentorum 
sibi lamisque suis petendorum causa. 
Reliquum tempus omne velut capto ei 
degendum fuit. Ehem!22) quam tar- 
dum tempus tunc ei processit. Quam 
enim ingratum sit otium cum solitu- 
dine coniunctum, vos, o mei, cogitare 
nequitis. Lubenter ille quidem ei, qui 
librum aut chartam cum atramento et 
penna sibi præbuisset, pro quolibet fo
lio vitæ suæ aliquam partem dedisset! 
“Eheu“, turn sæpe ingemuit, “me stul- 
tum olim puerum, qui interdum scribere 
aut legere molestum, desidiam vero iu- 
cundam putaverim! Liber vilissimus 
nunc mihi magnus thesaurus foret; ununi 
chartæ folium cum theca scriptoria23) 
regnum mihi esset“.

Quo ingrato otio coactus variis rebus 
occupari coepit, quas numquam antea

tentaverat. Iam diu consilium ollæ-1) 
aut lampadis25 conficiendæ animo fove- 
rat; utraque enim conditionem suam longe 

p meliorem redditum iri putabat. Itaque 
! ne pluviæ quidem vehementia eum im- 

i pedivit, quominus terræ argillaceæ26) ido
li nee.m copiam conquireret. Quod quidem 
I non statim ei ex voto cessit, sed po- 
I tius iterum iterumque labor irritus fuit. 
j Cum autem nihil esset, in quo luben- 
I tius occuparetur, minime eum piguit 

opus suum, absolutum quidem, at non- 
dum idoneum, confingere atque denuo 
ordiri. Sic igitur nonnullos dies grato in 
labore transegit, donee tandem ollam cum 

: lampade penitus absolvisset, ambæ vero 
I tam scite formatæ essent, ut temeritatis 
I sane fuisset eas iterum confringere. Ita

que in culina prope ignem eas posuit, 
! ut paulatim arefierent. Turn alias etiam 
! ollas, cacabos et catinos varia figura 

atque magnitudine formåre instituit; quo 
: diutius autem in iis formandis versa- 

tus erat, eo maiorem dexteritatem adep- 
; tus est.

Interim pluvia continuata est. Quam 
ob rem Robinson necessitate coactus 
varia opera domestica facere instituit. 
ne plane otio frangeretur. Proxime autem 

i operam suam conficiendo reti piscatorio 
; navat. Iam antea idoneam copiam fu- 

niculorum27) contorserat, quæ ipsi nunc 
egregium usum præstitit. Cum enim otio 

j abundaret et patientissimus laboris vel 
I decies iterandi esset, donee feliciter suc- 

cessisset, tandem artem nodorum rite 
I faciendorum invenit tantamque in ea 

dexteritatem acquisivit, ut feminas puel- 
; lasque nostras reticula facientes æqua- 
1 ret. Scilicet instrumentum ligneum acui 

reticulariæ simile exeogitaverat cul- 
troque lapideo exsculpserat. Cuius ope 
tandem rete confecit eadem fere præ- 
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stantia ac utilitatc, qua nostrormn ho- 
minum retia piscatoria esse solent.

Tum in cogitationem arcus sagitta- . 
rumque conficiendarum incidit. Hui! 
quanto studio animus Robinsonis in- 
caluit, cum hoc consilium meditando , 
assecutus esset. Permagnæ enim utili- 
tates erant, quas areum sibi præstiturum 
esse putabat. Eius ope lamas interfi- 
cere, aves deiicere et, quod potissimum 
erat, se ipsum in domicilio suo defen
der© poterat, si forte homines feri 
ipsum adorturi essent. Itaque deside- 
rio arcus perficiendi exarsit pluviæque 
nulla ratione habita ad conquirendum 
lignum arcui idoneum procurrit. Cui 
tamen consilio cum quodlibet lignum 
aptum non existimaret, eiusmodi quæ- 
sivit, quod durum idem ac lentum esset, 
ut et facile flecteretur et in pristinam 
figuram redire niteretur.

Johannes. Quod elastiewn esset! 
Nonne?

Pater. Recte dixisti. Non putave- 
ram vos huius verbi significationem J 
comprehendisse; propterea illud adhibere I 
nolui.

Eiusmodi ergo lignum inventum at
que decisum domum deportat conle- i 
stimque opus aggreditur. Quam vero 
tunc sensit inopiam cultri idonei! Vi- ' 
cesima enim sectione vix tantum pro- 
fecit, quantum cultrorum nostroram cha- i 
lybeorum28) uno ictu proficimus. Octo 
dies integri huic labori impend! debe- 
bant, quamquam ab ortu usque ad occa- 
sum diei operi intentus fuerat. Novi, 
qui laborem hunc non æque continu- 
assent. I

Theophilus (ad ceteros). Nos pater । 
arguere videtur.

Pater. Rem acu tetigisti, Theophile! 
An tu vero me falli putas?

Theophilus. Minime falleris. — In 
posterum autem equidem laborem semel 
institutum numquam intermittam, donee 
perfecero.

Pater. Prudenter feceris. Robinsoni 
certe hoc multum profuit. Magnopere 
ille lætatus est, cum arcus nono die 
perfectus esset neque præter nervum et 
sagittas quidquam ei deesset. Quod si 
turn, cum lamas mactavit, animum in 
earn rem advertisset, ex ilibus earum 
chordas conficere tentavisset, quoniam 
eum non fugiebat Europæos istas ex 
ilibus ovium conficere. Nunc autem, 
cum funem quam firmissimum contorsis- 
set, ad sagittas faciendas se accinxit. lam 
si ferrum habuisset cuspidi sagittis ad
denda: idoneum, quanti, quæso, hoc æsti- 
masset! Frustra autem hoc optavit. 
— Dum igitur in ostio speluncæ stans 
secum reputat, quidnam cuspidis ferrea: 
loco adhibeat, forte oculos in massam 
auri coniecit, prope ipsum intactum ad- 
huc iacentem. “Apage te“, inquit, dum 
pede earn protrudit, £;apage te, futilis 
res, atque in ferrum mutare, si quidem 
in honore apud me esse velis.“ Turn 
autem earn vix aspectu porro dignatus 
est.

Qua re diu mente agitata, tandem 
meminit se audire homines feros ossi- 
bus magnorum piscium aut lapidibus 
acutis uti ad sagittas hastasque acuen- 
das. Quod utrumque statim aggressus 
est. Ad litus nempe accurit ibique 
ossa piscium lapidesque quam maxime 
idoneos consilio suo invenit. Turn per- 
ticam longam et rectam hastæ confici- 
endæ aptam amputat pluviaque madidus 
domum revertitur. Diebus aliquot elap
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sis hasta sagittæque perfectæ sunt. Hastæ 
lapidem præacutum, sagittis ossa piscium 
robusta alterique earum parti pennas al- 
ligat, quibus celeritas earum in vo- 
lando augeri solet. Quo facto in arcu 
experimentuni cepit. Qui quidem, etsi 
propter ferramentorum defectum non 
satis idoneus erat, deiiciendis avibus 
aliisque animalibus minoribus sufficere 
ipsi visus est. Neque dubitavit fore, 
ut hominem ferum nudumque, si qui
dem satis appropinquasset, eo vehemen
ter vulneraret. Hasta vero multo ma
gis etiam contentus esse poterat.

lam ollæ et lampas satis siccatæ visæ 
sunt. Itaque iis uti constituit. Pri- 
mum aliquam partem adipis, quem ex 
ilibus lamarum mactatarum nactus erat, 
cacabo recens facto immisit, ut lique- 
iieret oleique vicem præstaret. Hic au
tem non sine magna ægritudine ani- 
madvertit adipem liquefactum in argil- 
lam cacabi penetrare atque in exteriore 
eius parte exundare, lampadem et oli as 
eodem vitio laborare eamque ob rem 
parum idoneas fore; sie quoque rem se 
habere invenit. Ingrata sane res! Magna 
cum. voluptate ille speraverat fore ut 
brevi tempus vespertinum ad lumen de- 
geret atque tandem aliquando iure ca- 
lido vesceretur. lam vero grata hæc 
spes penitus evanuit.

Dietericus. Rem sane iniquam nar
ras.

Pater. Iniquissimam profeeto; novi 
equidem quosdam, quos eius negotii tæ- 
duisset quique plane illud abiecissent. 
Robinson autem patientiam didicerat 
nihilque imperfeetum relinquere consti- 
tuerat, quod quidem ullo modo a se 
perfici posse videbatur. Itaque in an- 
gulo quodam speluncæ meditationi con- 

secrato consedit, frontem fricans. “Q.uid- 
nam tandem causæ est“, secuni reputavit, 
“quod ollæ Europæorum, quæ non mi
nus argilla constant, tanto compactiores 
sint meis nihilque imbibant. — Hem! 
Hoc eo sit, quod vitro inerustatæ sint. 
— Vitro inerustatæ? Ehem! .Quidnam 
istud fuerit? — Quomodo hoc eöece- 
rint? — Hui! me invenisse credo. Sie 
res se habet. Nonne enim olim legi 
præter arenam alias quoque materias, 
argillam adeo, vitri indolem habere ig- 
neque vehementi in vitrum vere mutari 
posse? — Ita sane isti fecerint; ollas 
fornaci candenti committunt, eum autem 
argilla liquescere coepit, eas inde aufe- 
runt, ne penitus vitrescant. — Sie est, 
sic est. Hoc quidem imitabor. “

Dictum, factum! Ignem permagnum 
in culina accendit, cui cum vehemen- 
tissime flagraret, unum e cacabis suis 

I commisit. Iste autem eum paulo post 
ruptus esset, “eheu!“ Robinson excla- 

]. mavit, “hoc non putaveram!“ Tum ite- 
1 rum in angulum mediaturus concessit. 
j| “Hem!“ secum reputavit,“ quomodo tan- 
' dem hoc evenerit? — An vero umquam 

I eins simile quidquam expertus sum? 
i; Omnino equidem! Cum nos olim vitrum 
! aqua aut cerevisia frigida repletum for- 

! naci calido imposuimus, ut calefieret, 
I: nonne illud tune etiam ruptum est? 
jI — Quando autem non ruptum est? Cum 
i I fornaci impositum fuit, antequam ille 
I- incaluisset, aut etiam charta supposita. 

1 — Enge! rem teneo! Vas istud non 
li subito igni flagranti committendum, sed 
1 sensim calefaciendum est. Cavendum 
i I quoque, ne altera pars prior incalescat. 

1 Macte ingenio tuo, Robinson!“ lætus 
' ipse exelamat atque exsilit, rem iterum 

tentaturus. Quod, quidem melius etiam 
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successit. Cacabus ruptus non est; atta- 
inen erustam vitreani non duxit.

“Gnr tandem istam non duxerit'?“ ite
rum Robinson secum reputat. “Ignis 
quidem satis vehemens fuisse videtur. 
Quid autem nunc etiam defuerit?“ — 
Re diu agitata tandem veram rationem 
invenisse sibi visus est. Rem nimirum 
tentaverat in igne fornace non incluso, 
sed potius aéri exposito. Inde calor 
iusto citius dissipatus atque in oinnes j 
partes diffusus erat, adeo ut argilla sa
tis excandescere non posset. Quoniam 
autem statuerat nihil imperfectum re- 
linquere, fornacem idoneum constanti 
animo exstruere sibi proposuit. Huie 
vero negotio commodior anni tempestas 
exspectanda erat. Pluvia nempe non
dum cessaverat, sed duobus tandem 
mensibus elapsis coelum serenitatem pri- ; 
stinarn recepit. Nunc Robinson hie- 
mem adventare putavit; ecce autem 
hiemem iam exactam! Vix ille oculis ' 

suis fidem habuit cum alma veris vi 
gramina, novos dores, novos surculos 
progerminantes29) cerneret. Attamen res 
ita vere se habuit. Etsi enim eius rei 
causam non intelligebat, earn tamen ocu
lis suis cernebat. “ Hoc profecto “, ita se 
ipsum allocutus est, “me cautum reddet, 
ne in posterum statum quidquam reii- 
ciam,30) cuius rationem animo perspicere 
nequeam. “

Mater. Hæc locutus, nonne ad lec- 
tum se contulit?

Theophilus. Eho! mater, nimis etiam 
alacres sumus.

Pater. De isto quidem mihi non con
stat. Quoniam vero in aliquo commen- 
tario de solitaria Robinsonis vita in 
hac insula acta nihil amplius de hoc 
die commemoratum invenio, ipsemet 
credo eum his dictis ad lectum se con- 
tulisse. Sic nos quoque faciamus, ut 
crastino mane cum sole simul surgere 
possimus.



Annotanda.
1. Trochns, i, m. leksak. — 2. Travemunda, 

Travemünde. — 3. Scopulæ, arum, f. borste. — 
4. Tympanum, i, n. trumma. — 5. Tantum non, 
(eg. blott icke); nästan. — 6. Halec 1. alec, écis, 
n. fisklake, kaviar; brukas här för att beteckna 
sill eller någon annan fisk, som på 1700-talet 
fanns i Östersjön. — 7. Catarracta, æ, f. vatten
fall, skydrag. — 8. Ignivömns, eldsprutande. — 
9. e. c. = exempli causa. — 10. Calx viva, osläckt 
kalk. — 11. Euge, bravo, bra. — 12. Ramentum, 
i, n. affall; ramentum ferri, järnfilspån. — 13. 
Vicem alicuius subire, sätta sig in i någons ställ
ning. — 14. Emplastrum, plaster; emplastrum 
Cantharidum, spansk fluga. — Canthäris, idis, f. 

fluga. — 15. Laquear, åris, n. tak. — 16. Eho! 
hör! kan här öfversättas: pappa, far! — 17. Hem! 
åh! jo, se. — 18. Protundo, tiidi, ttismn, 3. slå 
fram, bryta loss. — 19. Macéro, uppblöta, koka; 
calx macerata, bränd kalk. — 20. Foenum = fe- 
num, hö. — 21. Malum, n. äpple; malum citreum, 
citron. — 22. Ehem! bå, ack! — 23. Theca, æ, 
f. skrin; theca scriptoria, skriftyg. — 24. Olla, 
æ, f. gryta. — 25. Lampas, ädis, f. lampa. — 
26. Argilla, f. lera; terra argillacea, lerjord. — 
27. Funiculus, m. (funis) streck, bindgarn. — 
28. Chalybeus, af stål. — 29. Progennino, 1. skjuta 
skott, slå nt. — 30. Reiicio, kasta tillbaka; för
neka, förklara något omöjligt.



Redogörelse
för

lägre -allmänna läroverket i Askersund
lasåret 1904—1905«

A. Undervisningen.
1. Höstterminen började tisdagen den 30 augusti och afslutades måndagen den 19 

december. De första dagarna af terminen användes till examinering af inträdes- och 
uppHyttningssökande. Den egentliga undervisningen begynte den 2 september och fort
gick till och med den 17 december.

Vårterminen tog sin början torsdagen den 19 januari med allmänt upprop och kom
mer att afslutas onsdagen den 14 juni. Den egentliga undervisningen begynte den 20 
januari och kommer att slutas den 9 juni.

Ledighet från undervisningen har under läsåret beviljats ungdomen vid följande 
tillfällen: 5 timmar den 10 oktober (höstlof i st. f. marknadslof), 5 timmar den 1 december 
(Oskarsdagen), 3 timmar den 8 februari (skridskolof), 3 timmar den 24 mars (skurlof), 
2 timmar den 11 april (marknadslof), och 5 timmar den 1 maj (majlof).

•2. Morgonandakt, bestående i psalmsång, bön och bibelläsning jämte förklaring, 
har under ledning af undertecknad förrättats hvarje läsdag 15 minuter före undervis
ningens början. Därvid har genomgåtts Marci evangelium samt några kapitel af Mattei 
evangelium under fem läsdagar i veckan och hvarje lördag nästföljande söndags hög
mässotext. Vid slutet af sista lärotimmen för dagen har bön med hvarje. klass förrättats 
å lärorummet.



2 Askersunds läroverk.

Undervisningen har varit förlagd till följande tider:
a) i Jäsämnena samt välskrifning och obligatorisk teckning: kl. 8 —11 f. in. samt I—3 e. in.,
b) i frivillig teckning: kl. 3—4 e. in.,
c) i sång och musik:

i elementarsång: kl. 5—-5,3 0 e. m.,
i körsång: kl. 3—4 e. m.,
i instrumentalmusik; kl. 4 — 4,30 och 5,30—6 e. in.,

d) i gymnastik: kl. 11—11,30 f. m.,

3. Antal lärotimmar i teckan för läsämnena under höstterminen 1904.
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i 1 Med kl. 2 i modersmålet 5 t:r och i tyska' 
24 I 1 t:e.

21 " Med kl. 3 i kristendom 3 t:r, i historia 3 
t:r, i geografi 2 t:r, i matematik 1 t:P och 

1 i natnrlära 2 t:r.

I
28 3 Med kl. K. 5 i kristendom 2 t:r, i moders

målet 3 t:r, i tyska 3 t:r, i engelska 5 t:r, 
i historia 3 t:a, i geografi 1 t:e, i mate
matik 1 t:e och i naturlära 2 t:r.
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a) Läro- och Läseböcker.
Kristendom:

Klasser.

Bibeln och psalmboken ............................................................................................... 1—5.
Norlm och Lundgren, Biblisk historia för folkskolan .......................................... 1—3.
Luthers lilla katekes med kort utveckling, stadfäst IS78 ..................................... 1 — 5.
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Modersmålet:

Sundén, Svensk språklära i sammandrag för de allmänna läroverken ............. 2—5.
Kabner och Vietorin, Svensk rättskrifningslära......................................................... 1 — 5.
Läsebok för folkskolan.................................................................................................... 1—5.
Runeberg, Fänrik ståls sägner ...................................................................................... 3 — 5.
Cederschiöld, Svensk läsebok, kurs 2 ........................................................................ 4, 5.

Tyska:

Löfyren, Tysk språklära för skolundervisningen .................................................... 1—5.
„ Tysk elementarbok ........................................................................................... 1—3.

Morén, Tysk läsebok .................................................................................................... 4, 5.
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, skolupplaga ................................................................... 4, 5.
Bäckström och Segerborg, öfning i tysk skrifstil ..................................../.............. 3.

Engelska:

Mathesius, Engelsk skolgramatik ................................................................................. 4, R. 5.
Afxelius, Engelsk elementarbok ..................................................................................... 4, R. 5.

Franska:

Gullberg och Edström, Fransk skolgramatik ......................................................... 5.
Edström, Fransk elementarbok ...........................................................   5.

Historia:

Odhner, Lärobok i fäderneslandets historia för skolans lägre klasser.................. 1 — 5.
Pallin, Lärobok i allmänna historien för allmänna läroverkets mellanklasser... 3—5.
Hildebrand och Selander, Atlas till allmänna och svenska historien för sko

lornas bruk ................................................................................. 3—5.
A. Rydfors, Historisk läsebok för allmänna läroverkens första och andra klass 1, 2.

Geografi:

Carlson, Skolgeografi, kurs 1 ...................................................................................... 1—5.
Kartböcker af R,oth och Mentzer,................................................................................. 1—5.

Matematik:

Möller, Larsson och Lundahl, Lärobok i räkning för allmänna läroverken ... 1 —4.
Berg, Räknelära för de allmänna läroverken och flickskolor ................................ 5.
Asperén, Lärobok i geometri ..................................................................................... 4.
Petersen, Lärobok i elementerna af plana geometrien. Öfvers. af Rosén ........ 5.
Lindman, Elementarlärobok i algebra ....................................................................... 4, 5.

„ Samling af exempel och problem till algebra och ekvationslära .,, 4, 5,
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Naturlära:

Almqvist och Lagerstedi, lÄrobok i naturkunnighet, d. 1..................................... 1—5.
,, ,, „ „ „ d. 2..................................... 4, 5.

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 törsta hnfvudstycket; första trosartikeln. Bibelläsning. Psalmer (3: 7; 24: 1, 5; 
28: 1, 6; 33; 94; 96; 106; 204; 420; 429: 9, 10; 431: 1, 3; 500: 7.) (Sanden.)

Modersmålet, 5 t.: Innanläsning; öfning i muntligt återgifvande af det lästa samt af 
sagor och lättare berättelser. Af språkläran samma delar, som genomgått® vid undervis
ningen i tyska språket. Satsbildnings- och rättskrifningsöfn ingår. (Charting.)

Tyska, 6 t.: Elementarbokens första kurs: motsvarande delar af språkläran. Muntliga 
och skriftliga tillämpningsöfningar. Förberedande talöfningar. (Charting.)

Historia, 2 t.: Fäderneslandets historia till nyare tidens början. (Sanden.)
Geografi, 2 t.: Kort Öfversikt af världsdelarna och världshafven efter jordgloben. 

Sveriges, Norges och Östeuropas fysiska och politiska geografi. (Sanden.}
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. Undersökning af några få lefvande växter med tydliga blomdelar. (Sandén.)

Klassen 2.
Kristendom., 3 t.: Biblisk historia: nya testamentet. Katekes: andra och tredje tros

artiklarna samt repetition af första trosartikeln. Bibelläsning. Psalmer (21; 46: 1; 53: 
1: 55; 68: 4, 5; 113; 120: 8, 9; 134; 239; 421.) (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 delar, 
som genomgåtts vid undervisningen i tyska språket, Satsbildnings- interpunktions- och 
rättskrifningsöfningar. (Charting.)

Tyska, 6 t.: Elementarbokens andra kurs, motsvarande delar af språkläran; repetition 
af förra årets kurs. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Talöfningar. .(Charting.)

Historia, 3 t.; Fäderneslandets historia 1521—1611 jämte Imfvuddragen af Norges 
och Danmarks historia under samma tid. Berättelser ut Greklands och Roms saga och 
historia. (Sandén.)

Geografi, 3 U Mellaneuropas, Sydeuropas, Brittiska öarnes och -Sydamerikas fysiska 
och politiska geografi. (Sandén)

Matematik. 5 t.: De fyra räknesätten i decimalbråk och allmänna bråk med till- 
lämpning på sorter. Hufvudräkning. (Göransson)

Naturlära, 2 t.: Öfversikt af fåglarne, kräldjuren och groddjuren. Undersökning 
af lefvande växter för inlärande af deras yttre organ. Exkursioner i förening med un- 
pervisning om växters insamlande och preparering. (Göransson)
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Klassen 3.

kristendom, 3 t.: Biblisk historia; repetion af garnla och ny a testamentet. Katekes, 
bibelläsning och psalmer: lika med klassen 2. (Charting.)

Modersmålet, 11 t.: Innanläsning; återgifvande af det lästa; framsägning af in
lärda poetiska stycken. Språkläran fortsatt; satsanalys och satsbildningsöfningar. Rättskrif- 
ningsläran 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: Fäderneslandets historia 1521—1718 jämte hufvuddragen af Norges 
och Danmarks historia under samma tid. Allmän historia: gamla tiden. (Sanden.) 

. . Geografi, 2 t.: Mellaneuropas, Sydeuropas och Brittiska öarnes fysiska och politiska 
ge o gr af i. (Sandén.)

Matematik, 5 t.: Aritmetik: repetition af bråk och sorter. Enkel regula de tri 
samt enklare exempel på procent- och ränteräkning; hufvudräkning. (Göransson.)

Naturlära, 2 t.: Öfversikt af fåglarne, kräldjuren och groddjuren. Undersökning 
af lefvande växter afseende såväl organlärans inhämtande som växternas bestämning efter 
flora. Kort öfversikt at de högre växternas yttre organ. Exkursioner. Insamling af40 
allmänna växter. (Göransson.)

Klassen 4.

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning: Lukas evangelium. Genomgång af Palestinas geo
grafi i sammanhang med den heliga historien. Katekes: femte hufvudstycket; katekisa- 
tion öfver tredje trosartikeln och de tre sista hufvudstyckena. Psalmer .(28; 1, 6: 33: 
1, 2; 204: 2. 3; 420; 429: 9, 10; 431: 1, 3.) (Charting.)

Modersmålet, 4 t.: Välläsning: Fänrik Ståls Sägner, h. 2; Cederschiölds läsebok, 
första hälften; framsägning af inlärda poetiska stycken. Dispositionsöfningar och lättare 
föredrag. Sats- och interpunktionslära; rättskrifningsöfningar. 15 uppsatser. (KuUendorff.)

Tyska, 5 t.: 50 sidor i läseboken. Språkläran afslutad och repeterad. Tillämpnings- 
och talöfningar. 16 temata. (Kullendorff.)

Engelska, 5 t.: Elementarbokens förra kurs. Formläran och några viktigare delar 
af syntaxen. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar, Talöfningar. (Kullendorff.)

Historia, 3 t., Repetition af fäderneslandets historia till Gustaf II Adolf. Allmän 
historia: nya tiden. (Sandén.)

Geografi, 2 t.: Australiens och Nordamerikas samt repetition af Europas (utom 
Skandinaviens) fysiska och politiska geografi. (Göransson.)

Matematik, 5 t.: Aritmetik och algebra: enkla uppgifter i bolagsräkning; beräk
ning af medelvärden, användning af parenteser; plänimetriska räkneöfningar. Enklare 
ekvationer af. första graden med en obekant jämte problem och i samband därmed bok- 
stafsräkningens grunder till den omfattning, som för ekvationsräkningen behöfves. Geome- 
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tri: Af Asperens lärobok läran om räta linjer, vinklar, trianglar och parallellogrammer; 
konstruktionsuppgifter och lätta öfningssatser. (Göransson.)

Naturlära, 2 t.: Öfversikt af leddjuren samt repetition af fåglarne, kräldjuren och 
groddjuren. Typer för de större och viktigare växtfamiljerna; fortsatta öfningar i växt- 
bestämning; exkursioner: insamling af 50 allmänna växter. De viktigaste fysiska förete
elserna, med särskildt afseende pä deras praktiska betydelse och tillämpning. (Göransson.)

Realklassen 5.

Kristendom, 2 t.: Lika med klassen 4. (Charting.)
Modersmålet, 3 t.: Lika med klassen 4. (Kullendorff.)
Tyska, 3 t.: Lika med klassen 4. (Kullendorff.)
Engelska, 6 t.: 60 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 klassen 4. (Sanden.)
Geografi, 1 t.: Repetition af Europas, Australiens och Nordamerikas fysiska och 

politiska geografi. (Göransson.)
Matematik, 4 t.: Aritmetik: kort repetition af den aritmetiska kursen. Algebra: 

läran om bråk afslutad; enklare ekvationer af första graden mod en obekant jämte pro
blem. Geometri: Satserna 49—79 i Petersens lärobok jämte öfningsuppgifter. (Göransson.)

Naturlära, 3 t.: Lika med klassen 4 samt därjämte en kort öfversikt af växtriket 
och det viktigaste af läran om himlakropparne och jordens byggnad. (Göransson.)

c) Uppgifter för frivilliga själfstudier (sommaren 1905J

För lärjungar, som genomgått klassen 4.

Modersmålet: Julkvällen af Runeberg; Moderna svenska författare utgifna i urval 
för skolan af Doktor Ruben G:son Berg. III Selma Lagerlöf.

Tyska: Das Märchen vom falschen Prinzen och Die Geshchichte von dem kleinen 
Muck (i Moréns läsebok).

Historia: D:r J. O. Ekmarks läsebok till allmänna historien, nyare tiden. I 
Reformationstidehvarfvet af D:r A. Rydfors och Karl Hildebrand.

Geografi: Teckning af Frankrikes karta efter »Kurs i kartritning med kritor eller 
i akvarell» ai E. Klingstiöm och E. Fagerlund.

Natur lära: Drag ur djurens lif tecknade af O. M. Router.

För lärjungar, som genomgått klassen 5.

Modersmålet: Älgskyttarna af Runeberg. Moderna svenska författare utgifna i 
urval af Doktor Ruben G:son Berg. I Verner von Heidenstam och III Selma Lagerlöf.
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Tyska: Leberecht Hühnchen von Heinrich Seidel.
Engelska: Styckena 30, 32, 33, 34, 35 och 37 i Afzelius elementarbok.
Historia: D:r J. O. Ekmarks läsebok till allmänna historien, nyare tiden. I Re - 

formationstidehvarfvet af D:r A. Rydfors och Karl Hildebrand.
Geografi: Naturfolkens lif af W. Dreyer.
A atur lära: Drag ur diurens lif tecknade af O. M. Reuter.

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 därvid användts Holmqvists och Heikes skrifkur- 
ser. Denna undervisning har bestridts af teckningsläraren.

7. Undervisningen i teckning har varit ordnad på följande sätt:
Klassen 1 (Torsdagar 1—2): Teckning å fritt papper efter Sjöströms väggtaflor. 

Teckning ur minnet.
Klassen 2 (tisdagar 2-—3): Teckning efter Sjöströms väggtaflor. Teckning ur 

minnet.
Klassen 3 (måndagar 1—2 och onsdagar 10—11): Teckning efter Sjöströms vägg

taflor och enkla ornament. Teckning ur minnet.
Klassen 4 (måndagar 10 —11 och tisdagar 10—11): Teckning efter Tekniska sko

lans i Stockholm konturgipser och enkla naturföremål i Vertikalprojektion. Konstruktions- 
ritning. Teckning ur minnet.

Klassen R. 5 (tisdagar 10 —11 och torsdagar 10—11): Teckning efter Tekniska 
skolans i Stockholm konturgipser och Dresdenergipser. Linearritning: Beskrifvande geo
metri: definitionsöfningar, vinklar och planimetriska figurer jämte ytmönster. Projek- 
tionsteckning. Teckning ur minnet.

Frivillig teckning (tisdagar 3—4, lärjungar ur klassserna 1 — 5): Teckning efter 
Sjöströms väggtaflor. Tekniska skolans i Stockholm konturgipser och Drosdenergipser samt 
linearritning.

8. Undervisning i sång och instmmentalmiisiE har varit ordnad på följande sätt:
I elementarsång hafva de i sångundervisningen deltagande lärjungarne i klasserna 

1—4 varit fördelade på två afdelningar. Lägre afdelningen (måndagar och torsdagar kl. 
5—-’/2 6) har öfvats i notläsning och undervisats om de musikaliska tecknens bety
delse och användning samt sjungit skalor. Högre afdelningen (onsdagar och fredagar 
kl. 5 —]/2 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-, två- och trestämmiga sånger.

1 körsång hafva samtliga i sångundervisningen deltagande lärjungar öfvats gemensamt 
lördagar kl. 3—4. Härvid hafva sjungits en- två- och trestämmiga sånger.

Undervisning i sång har, som häraf synes, meddelats sammanlagdt 3 timmar i veckan
I instrumenta.lm.usik har lämnats undervisning i orgelspelning måndagar, torsdagar 

och fredagar kl. **— samt lördagar kl. 4—'/2 5.
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Vid sängundervisningen hafva användts Lundhs tabeller för sangundervisningen i 
folkskolan, Hammarlunds sångbok för skola och hem, d. 3, och Viréns 61 duetter.

Vid Koralsång och orgelspelning hafva begagnats Haffner-R.endahls koralbok och 
Anjons harmoniumskola.

b. Redogörelse för de gymnastiska öfningarna under kalenderåret 1904.

I. Antalet i gymnastik deltagande lärjungar utgjorde under vårterminen 56 och 
under höstterminen 44. 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 A antalet lärjungar, som rid Askersunds allmänna, läroverk på 
grund, af nedanstående orsaker ieke deltagit i de ordnade kroppsöfningarna eller hän- 
visats till särskild af delning eller rote för svagare lärjungar.

10 11 12 13 14 15 16

□2 
i 
5

Vårterminen 19 Oj:

Icke deltagande: 
klasserna 1—5 ...

Hän visade till svagafdelning
eller svagrnfe: 

klasserna I—ä .......

Höstterminen 1904:

Icke deltagande: 
klasserna 1—5 ...

Hänvisade till svagafdelning
eller svagrote: 

klasserna 1—ö .......

I 
i

2. Pedagogisk gymnastik har i allmänhet öfvats hela aret med undantag af tiden 
frän höstterminens början till den 30 september, då lärjungarne sysselsattes med lekar 
och marschöfningar under lärarens tillsyn och ledning.

Gymnastiköfningarne fortgingo under vårterminen från den 18 januari till och med 
den 28 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 maj, 10 oktober och 1 december (allmänna lofdagar).
3. Biträdande gymnastiklärare har icke varit förordnad.
4. Öfningarna hafva haft ett godt inflytande på lärjnngarnes kroppsutveckling och 

hälsotillstånd.

2
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B. Lärarne.
10. Lärarnes tjänsteåligganden hafva varit fördelade på följande sätt:

T. f. rektorn O. CHARLING undervisade i kristendom 3 t:r i 2 och 3 gemensamt, 2 t:r 
i 4 och 5 gemensamt; i modersmålet 5 t:r i 1 och 2 gemensamt; i tyska 5 t:r i 
1, 1 t:e i 1 och 2 gemensamt, 5 t:r i 2; i franska 3 t:r i 5 tillsammans 24 t:r, 
samt ledde hvarje dag den gemensamma morgonandakten.

V. adjunkten H. A. GÖRANSSON undervisade i geografi 1 tre i 4, 1 t:e i 4 och 5 
gemensamt, i matematik 4 t:r i 1; 4 t:r i 2, 1 tre i 2 och 3 gemensamt, 4 
t:r i 3, 4 t:r i 4, 1 tre i 4 och 5 gemensamt, 3 trr i 5; i naiurlctra 2 t:r i 2 och 
3 gemensamt, 2 t:r i 4 och 5 gemensamt, 1 t:e i 5, ......tillsammans 28 trr.

V. adjunkten E. F. KULLENDORFF undervisade i modersmålet 6 trr i 3, l t:e i 4, 3 
trr i 4 och 5 gemensamt; i tyska 6 t:r i 3, 2 t:r i 4, 3 t:r i 4 och ö gemen
samt; i engelska ö t:r i 4 och R. 5 gemensamt, 1 t:e i R. 5, tillsammans 27 t:r. 
samt har rättat svenska och tyska skripta i 4 och 5.

Biträdande timläraren J. SANDÉN undervisade i kristendom 3 t:r i 1, historia 2 trr i 1. 
3 t:r i 2 och 3 gemensamt, 3 trr i 4 och 5 gemensamt; i geografi 2 t:r i 1, 1 t:e 
i 2. 2 t:r i 2 och 3 gemensamt; i naturlära, 2 t:r i 1, . tillsammans 18 t:r.

V. teckningsläraren H. L. TRAFVENFELT undervisade 8 t:r i teckning och 4 trr i väl- 
skrifning ............................................................................. tillsammans 12 trr.

V. gymnastikläraren H. L. TRAVENFELT undervisade 3 trr i gymnastik.
V. läraren i sång och musik J. A. DAHLBERG undervisade 3 trr i musikens teori och 

sång samt 2 trr i instrumentalmusik, .............................. tillsammans 5 trr.

12. På grund af vederbörliga förordnanden hafva följande lärare tjänstgjort under 
såväl höstterminen som vårterminen:
filosofie kandidaten II. A. Göransson såsom v. adjunkt i ledighet;
filosofie kandidaten E. T. Kullendorff såsom v. adjunkt i ledighet;
kyrkoherden d. Sanden såsom timlärare;
kaptenen, R. S. O., H. L. Trafvenfelt såsom v. tecknings- och gymnastiklärare i ledighet; 
organisten och folkskolläraren d. A. Dahlberg såsom v. sång och musiklärare i ledighet.

14. Rektorsbefattningen, två adjunktsbefattningar 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 under höstterminen 1904.

K a s s e r. [Gemensamma 
linien. Ileallinen. Latinlinien. Summa.

1 .... ............................................
1

9 — — 9
9 3 _ 3
3 .... 9 9
4 .... .. . ........................................ ' 15 1 — — 15
0 .... ............................................ 10 — 10

Summa 3(1 10 40

Anm. Ingen lärjunge tillhörde under terminen läroverket såsom frånvarande.

De närvande lärjungarnes antal under vårterminen 190d.

K a s s e r. Gemensamma- 
linien. 1 Reallinien. Latinlinien. Su innia.

1 .... ................ ■ 9 1 — — 9
2 9 _ 3

3 .... ................ : 7 — — 7

4 .... ....... ................ ' 15 — — 15

5 .... ......
Summa. 34

10

10

— _____ 10

44

Anm. Ingen lärjunge har under terminen tillhört läroverket såsom frånvarande.
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16. De iiärvarande lärjungarnes ålder höstterminen 1904.

K 1 a s s o r o c 11 linie r.
9 j 10 11 12 13 14- 15 16 ' 17 Summa.

år. ar. ar. ar. . år. år. år. år. år.

1 ..................................... 1 1 4 3 1 1 i 9
2 3 3
3 ..................................... 1 4 2 11 9

4 ..................................... 8 . 2 3 1 1 15
R. 5 ..................................... 3 3 i 2 1 1 10

Gemenssamma linien 1 4 7 12 5 ; 4 2 1 36
Reallinien 3 3 2 1 1 10

Latinlinien 1
Summa 1 4 7 12 1 8 7 ! 4 2 ' 1 46

17. Uppgift för höstterminen ä de närvarande lärjungarnes hemorter: 
a) fördelade efter län:

Örebro län .....................................  44
Östergötlands län ............................ 1
Skaraborgs län ................................ 1

b) efter hemort antingen i läroverksstaden eller å annan ort:

i läroverksstaden
kl. 1 .......................................... 3
kl. 2 .......................................... 1
kl. 3 .......................................... 2
kl. 4 .......................................... 10
kl. R. 5 ................................ 4
kl. L. 5 ................................. —

å annan ort
6
2
7
5
6
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19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik underrisade lärjungar 
höstterminen 1904.

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

Närvarande 

lärjungar.

Teckning.

Lärjungar, 
som deltagit

Musik.

Lärjungar, som 
undervisats i

Gymnastik- 
öfningar.

Lärjungar, 
som deltagit i

i obligatorisk 
teckning

i frivillig teck
ning och där
jämte i obligat.

musikens teori 
och säng.

instrumental
musik.

gymnastik- 
öfningar.

1 ................................ 9 9 2 9 — 9
9 3

9

‘J 9 3

3 ................................ 9 5 6 1 9

4 ................................ 15 15 9 10 2 14

R. 5 ............................ 10 10 4 7 1 9

Gemensamma linien 36 36 16 27 3 35

Reallinien .................. 10 10 4 7 1 9

Latinlinien.................. — — — — — —

Summa; 46 46 20 34 4 44

20. Till 
dag användt:

öfverläsning af hemläxor tyckas lärjungarna hafva i allmänhet för hvarje

i klassen 1 med läxor i medeltal i 3 ämnen........................... 1 t.
» » 2 » » » » 3 å 4 » .......................... 1 t. 15 min.

» 3 » » s> » »4 » ............... ........... 1 */2 t
» 4 » » » » » 4 » .............. ............. 2 t.
» R. 5 » » » »4 » ............. .. ........... 2 t. 15 min

Dessutom tyckas de skriftliga hemarbetena i klassen 4 hafva upptagit i medeltal 
timmar och i klassen 5 i medeltal 3 '/2 timmar i veckan.
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21 a. . Vårterminen 1904.
Tabellarisk- uppgift från Askersunds allmänna läroverk öfver lärjungar nes kropps

utveckling oeh allmänna hälsotillstånd samt öfver antalet närsynta och döfva.

Höstterminen 1904.
Tabellarisk uppgift från Askersunds allmänna läroverk öfver lärjungarnes kropps

utveckling och allmänna hälsotillstånd samt öfver antalet närsynta och döfva.
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21. b.
Tabellarisk uppgift å antalet sjuka, och sjukdomar bland lärjwngame vid Asker- 

unds allmänna läroverk under vårterminen 1904.

antalet sjuka och sjukdomar bland, lärjungarne vid, Asker -
sund allmänna läroverk under höstterminen 1904.

Tabellarisk uppgift å

1

S j u k d o in a r.

N
ärvarande 

lärjungar. 
,

J io 
Sjukdagar.

Sjukdom
sfall. 

1 w
 

Sjuka
i co 

J
personer.

6

GO:
ps

7

Anmärkningar.

Bronchitis acuta ........
46

11 2
Angina tonsillaris........ 2 2 7 —
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22 a. Antal Inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1904.

1 9 ß 4 5 6 7 8 9 '10 11 I 12 13 14 15 16

N
är 

t:ns Vårterminen 1904. Hösttermin e ii 1904.

A f (1 e

1 i

varand 
i slut Lärjungar, som vid vårterminens- 

slut flyttats till afdelningen
Lärjungar, som vid 

början flyttats till
höstterminens 
afdelningen

och

nier.

e lärjir ' 
före flytt

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer.

fr. anna
efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer.

fr. anna'id vår- 
ningen.

0. 1. 2. 3. 4.
5 

eller 
flere.

n linie. 
,

0. 1. 2. 3. 4.
5 

eller 
flere.

n linie.

1 ........ 3
2 10 — 3 __ —
3 .......... 18 ---- ; 19 — — — — — — — — — —

B. 4 .... 15 — 15 — i 2 .___

B. 5 .... 8 — 7 — 3 __  2 —

L. » .... ......................... i 3 ___i
Gemensamma linien........ 31 — 1 12 - — — —. ---- . ___ i ___— — —

Beallinien 23 ___— 22 — i 3 i 1 1 1 1Latinlinien 9 — — — j — —

Summa 57 — 1 34—3 — — _ | 4 • — — — —

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. Lärjungarnes omsättning vårterminen 1904.

1

Afdelningar 
och 

linier.

K
var 

i afdelningen från 
föregående term

in.

3

varande 1 
den

Flyttade 
delnin 

grund a

2 £ 
3.01

cn »°
C Ö

re

4

årjungar 
1 februa

till af- 
?en på 
: beslut

re S-> D
. Q: C* U> o: q: «22. re 

§ i.
1 

G
1 

O
J

- 
! f*5 

Tnskrifna 
i läroverket

S
 

under term
inen.

11^1
 

Sum 
m 

a.

§ 
från term

inens början
»• 

*§* 
till och 

m
ed 

31
januari.

il S
 

och m
ed 

1 
fe-

co 
“ 

brunri till term
inens

sl“t

cä = 
under näst följande

m
ellanterniin.

a .z
ca....

10

läroverket

<z>

S
5
2»

1 ..................................... 3 __ ___ _____ _ __ 1 1
2 9 — 1 -------- ; 10 — — l 1
3..................................... 18 _ — 18 __ __ 4 4

K. 4 ............................ 15 15 6 (i
R. 5 ............................ 8 8 __ _ _ 8 8
L. » ............................ 3 — — 1

— — 3
Gemensamma linien ... 30 — 1 — 31 — — 6 ; 6
Reallinien .................. 23 _ . ... _____ 23 __ 14 1 I4
Latinlinien .................. 3 — — —

9 — — 3 1 3
Summa 56 — 1 — i 57 — — 23 23
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Lärjungarnes omsättning höstterminen 1904.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Närvarande lärjungar i afdelningen 
den 15 September.

Lärjungar afgångna från läroverket 
i afdelningen

Afd einingar 
och 

linier.

K
var 

i afdelniogen från 
föregående term

in.

Flyttade till af
delningen på 

grund af beslut

q £ 2
3 8 i “ s-

»»° ?
5- S. ? i 
' ft —•

Inskrifna i läroverket 
under term

inen.

Sum
m

a. 
_

___
____

____ 
.. 

i

från term
inens början 

till och 
m

ed 14 
septem

ber.

från och m
ed 

15 sept, 
till term

inens slut.

under näst följande 
m

ellanterm
in.

Sum
m

a,

1 • — — — 9 9 — — —
2 . 2 — 1 1 — — — —

3 . — 9 — — — — — 2 2
4 . .................................... — 12 2 1 15 — — — —

' R. ö ........................... — 7 2 1 10 — — — —

L. » ............................ — — — — — ---- ! — — —

Gemensamma linien ... — 23 2 11 36 ----- : — 2 2
Reallinien .................. — 7. 2 1 10 ----- : — — —

Latinlinien .................. — — — — ----- 1 — —
Summa — 30 4 12 46 — — 2 2

23. Af de under läsåret inskrifna hafva förut 
bevistat läroverk, nämligen senast

folkskola....................................................................... 6
allmänt läroverk......................................................... 1
enskildt »   5

endast undervisats i hemmen.....................................  —
Summa 12

Bland de å raden för »folkskola» uppförda lärjungarne har en efter afgången från 
folkskolan åtnjutit enskild undervisning såsom förberedelse för inträde vid läroverket.
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25. Frän läroverkets särskilda klasser haffa under kalenderåret 1904 följande lär
jungar afgätt:

1) under vårterminen och följande mellantermin:
från klassen L. 5 med fullständigt afgängsbetyg:

Tore Frans Johan Sundblad till Halmstads högre allmänna läroverk: 
Nils Erik Wetterstrand till Örebro högre allmänna läroverk:

frän klassen R, 5 med fullständigt afgängsbetyg;
Per Henrik Floding till Örebro högre allmänna läroverk, 
Gustaf Samuel Gustafson till handel,
Nils Fredrik Emanuel Kjellander till handel,
Anders Albin Emanuel Lindberg till Örebro högre allmänna läroverk: 
Olof Leander Olsson till Örebro högre allmänna läroverk, 
Arvid Råblén till Tekniska skolan i Örebro;

från klassen L. 5:
Lars Bengt Nordström till landtbruk;

från klassen B- 5:
Ragnar Konstantin Hallquisth utan uppgift om tillämnad lefnadsbana, 
Gustaf Tobias Stöök till handelsinstitut;

från klassen R. 5:
Gustaf Adolf Bergqvist till yllefabrik,
Erik Ragnar Lundqvist till Örebro högre allmänna läroverk,
Nils Adolf Nilsson till Örebro högre allmänna läroverk,
Anton Heimer Olofsson till landtbruk,
Bör e Olson till Lidköpings allmänna läroverk,
Karl Anton Pettersson till bokhandel, 

från klassen 3:
Oskar Ivar Andersson till handel.
Gustaf Elis Daniel Lanner till handel,
Hans Henrik Nilsson till Örebro högre allmänna läroverk,
Percy Sagasta Wester utan uppgift om tillämnad lefnadsbana, 

från klassen 2:
Paavo Johannis Lindqvist till Strängnäs högre allmänna läroverk; 

frän klassen 1:
Nils Olson till Lidköpngs allmänna läroverk.

2) under höstterminen:
från klassen 3:

Erik Bernhard Karsberg utan uppgift om tillämnad lefnadsbana,
Johan Gustaf Karsberg » » » » »

26. Under sist förflutna kalenderårha fva till lärjungarne utdelats såsom:
Stipendier ............................................................ 332: 44
Premier ............................................................ 73: 18

Summa 405: 62
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Dessutom hafva som premier utdelats fyra utaf Svenska Turistföreningen skänkta 
exemplar af föreningens årsskrift samt Romersk fornkunskap af J. Centervall och En 
svensk storman under Karl Johans tid af Cecilia Bååth-Holniberg, skänkta af personer, 
som vilja vara okända.

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

Höst- ; . Vår i 
t:n t:n

Befriade från afgift till: ;
endast biblioteks- och materielkassan............................................. — —

» byggnadsfonden ................................................................. 7 6
båda ofvanänmnda kassor................................................................ 19 17

Ej befriade från någondera afgiften ......................................................... I 20 21
Summa närvarande lärjungar 46 44 i

Afgiften till ljus- och vedkassan har utgjort 7 kr. under höstterminen och 7 kr. 
under vårterminen samt erlades af 46 lärjungar under den förra terminen och af 44 
under den senare.

D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
28. Boksamlingen liar ökats
a) genom inköp af: Pedagogisk tidskrift: Ny ecklesiastiktidning; Tidning för Sveriges 

läroverk; Afzelius, Engelsk elementarbok, 2 ex.; Almqvist och Lagerstedt, Lärobok i natur
kunnighet, d. 2; Edström, Fransk elementarbok; Gullberg och Edström, Fransk skolgramma- 
tik; Mathesius, Engelsk skolgrammatik;

b) genom gåfvor:
genom vederbörande ämbetsverk: redogörelser för de allmänna läroverken; Svensk 

författningssamling med bihang; Strängnäs Domkapitels cirkulär; Liggare öfver statsverkets 
specialutgiftsstater för' ar 1904; Sammanfattning af utlåtanden, yttranden och petitioner i 
anledning af läroverkskommitténs den 8 december 1902 afgifna betänkande;

från författaren: Striderna om östra Europa mellan Ryssland, Polen och Sverige 
från äldre tider till våra dagar af Anton Nyström;

frän förläggarne: några nyutkomna böcker. Undervisningsmaterielen ha ökats genom 
inköp af ett språngbrädde för gymnastikundervisningen.

E. Läroverksbyggnader och inredningmaterieL
29. Enligt läroverkskollegiets beslut hafva tre för sitt ändamål oanvändbara, delvis 

söndriga järnkaminer sålts för byggnadsfondens räkning.
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F. Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgifter om nedannämnda till läroverket hörande kassors ställning kalender

året 1904.

D e b e t. K r e d i t.

Kassaus rubrik. Behåll- , 
ning vid ■ 

årets 
början.

Summa 
in

komster.

Skuld 
vid ’ Summa, 

årets slut/

Skuld 
vid ; 

årets 
början.

Sum ma 
utgifter. ;

Behåll
ning vid j Summa, 

årets slut.

Kr. ö. Kr. ö. Kr. jö< Kr. ; ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö.; Kr. ö.

Byggnadsfonden ......................
Ljus- och vedkassan.................

5,122
416

44
54

478
780

77
71

— 5,601 ,21
— —i 1,197 25

— —i 100 92
690 !50

5,500 29 5,601
506 75’ 1,197

21
25

Biblioteks- o. materielkassan 404 47 346 43 — —1 750 90 — —. 247 11 503 '79 750 90
Premie- och fattigkassan........ 659 41 86 .18 — —i 745 59 — 73 18 672 41 745 59
C. I. Fahlgréns stipendiefond
Almstedt-Edströmska stipen-

1,363 44 53 52 - — 1,416 96 — —1 52 ;44 1,364 52 1,416 96

diemedleu ............................... 5,231 071 211 103 — !—i 5,442 i10 • — __ 1 200 — 5,242 10 5,442 10
A. och C. Bergs stipendie

fond ..........................................2,085 59 81 67
i

— — 2,167 26 — - 80 — 2,087 ;26, 2,167 26

Summa 15,282 96 2,038 1311 — 1—17,321 (27 — —i 1,444 |15;15,887 |12|17,321 | 27

Rörande läroverkets premie- och stipendiefonder föreskrifves i gifvarnes testamenten 
följande.

1. Elisabeth Qvists donation (ingår i premie- och fattigkassan): Den behållna 
räntan å 600 kronor skall »årligen utdelas såsom premium eller belöning till uppmunt
ran åt en eller två lärjungar vid Prins Oscars Elementarskola i Askersund, hvilka be
finna sig i knappa vilkor men med goda anlag för studier i allmänhet ådagalagt he
drande uppförande, berömlig flit och försvarliga framsteg i de läroämnen, som i skolan 
meddelas, samt således kunna anses vara både däraf i största behof och därtill de mest 
fortjente.»

2. C. J. Fahlgréns stipendiefond: Sedan vissa uppgifna poster på föreskrifvet 
sätt utgått, skulle behållningen i gifvarens dödsbo fördelas i tre lika lotter. Angående 
tredje lotten bestämmes, att den »skall öfverlemnas till vederbörande myndighet i Asker- 
sunds stad för att i everldliga tider förvaltas så: att den högsta årliga räntan, som af 
detta kapital kan erhållas, hvarje år oafkortad tilldelas en inom Askersunds stad eller 
å dess område född och i torftiga omständigheter stadd gosse, hvilken ådagalagt, lust och 
anlag för studier, såsom bidrag till hans underhåll, åtminstone under någon del af den 
tid då han åtnjuter undervisning i skolan. En och samme gosse må åtnjuta understö
det under en tid af trenne (3:ne) års tid eller längre i fall vederbörande finner det än
damålsenligt.»

Vidare föreskrifves i testamentet, att utaf magistraten i Askersund utsedda exeku- 
torer äga bestämma, hvilken myndighet i Askersund som skall förvalta ifrågavarande 
medel.
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Med bifogande af redovisning, enligt hvilken boets behållning utgjorde 3,933 kro
nor, öfverlemnade testamentsexekutörerna år 1879 till »Styrelsen för Prins Oskars Ele
mentarskola i Askersund» 1,311 kronor att förvaltas jämlikt testamentets bestämmelser.

3. Almstedt-Edströmska stipendiimedlen: Årliga räntan ä 5,000 kronor skall för
delas i två jämnstora stipendier, hvilka, efter läroverkskollegiets ompröfning, tilldelas tvä 
vid läroverket studerande, behöfvande och välartade gosssar eller ynglingar. Hvarje sti
pendium skall kunna af samma person innehafvas högst fyra års tid. Såsom företrädes
rätt till det ena af dessa stipendier skall, jämte besittning i första rummet af angifna 
egenskaper, i efternämnda ordning anses: närmare eller fjärmare släktskap till gifvarne 
(bergsfogden Joh Edström och hans maka Fredrika Almstedt); att vara född inom Ler
bäcks socken; att vara född inom Knista socken.

4. A. och C. Bergs stipendiefond: Ärliga räntan å 2,000 kronor skall lämnas till 
fyra af läroverkets medellösa lärjungar, som däraf gjort sig förtjänta.

32. Summariska uppgifter för det sist förflutna kalenderåret öfver de belopp, som
utgått för underhåll och tillökning af 

a) boksamlingen............................................... 43 kr. 65 öre
b) den öfriga undervisningsmaterielen .......................... 15 » 95 »
c) inredningsmaterielen .................................................... 32 » 85 »

G. Examina och Terminsafslutning m. m.
33. Efter afgångspröfning, som ägde rum den 2 juni i närvaro af Inspektor och 

i sammanhang med årsexamen, förklarades två lärjungar berättigade att afgå till latinklas
sen 6 : 1 och sex lärjungar berättigade att afgå till realklassen 6 : 1 af ett allmänt läroverk.

34. Läsåret kommer att afslutas med offentlig examen den 14 juni kl. 9 f. m.— 
12 m. Slutöfning i sång hålles kl. 12—12,30 e. m. Därefter kungöras flyttningarna inom 
läroverket samt de belöningar och understöd, som blifvit lärjungar tillerkända, hvarpå ung
domen hemförlofvas.

35. Härmed har jag äran att inbjuda följande herrar att öfvervara årsexamen och 
terminsafslutningen vid läroverket: rådmannen, R. V. O., T. Berg, borgmästaren M. Blid
berg, rådmannen E. J. Edlund, sparbanksstyrelsens ordförande, fabrikören A. P. Gustafs
son, stadsfullmäktiges ordförande, disponenten Aug. Lindberg, landtbrukaren G. Olofsson, 
ledamoten af riksdagens Andra kammare, brukspatronen, R. V. O., Ivan Svensson, kyrko
herden, filosofie kandidaten H. Söderstéen, läroverkets läkare, stadsläkaren doktor P. A. 
Tonell och provinsialläkaren doktor P. Öhrvall.

Den vid läroverket studerande ungdomens föräldrar och målsmän samt den allmänna 
undervisningens öfriga gynnare och vänner inom staden och orten inbjudas därjämte att 
med sin närvaro höja betydelsen af denna högtid,
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36. Nästkommande hösttermin börjar lördagen den 26 augusti kl. 2,3 0 e. m., dä 
upprop anställes med läroverkets samtliga lärjungar. Inträdes- och flyttningssökande 
hafva att inställa sig torsdagen den 24 augusti kl. 10 f. m. för att undergå examen.

A sker sund i maj 1905.

ORWAR CHARGING.




