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I.
Om sambandet mellan hemmet och skolan, saml om vigten och nodvåndiglielen 

af samverkan och nårmare meddelande mellan foråldrar och lårare, såvida 
den offentliga skolan skall kunna vara en uppfostrings-, och icke blolt en 
undervisnings-anstalt.

Fastån, dess båttre, forhållandet under sednare tider icke varit och icke år sådant 

hårstådes, då jag tvårtom har den stora glådjen och tillfredsstållelsen att nu, likasom i 
foregående årsberåttelse, kunna berdmma harvarande lårjungars goda uppforande, så 
klagar man dock mångenstades, icke utan skål, ofver det sedliga tillståndet hos den 
uppvåxande ungdomen. Hvad detta angår vid de offentliga låroverken, få lårarne ofta 
uppbåra skulden derfor, utan att man besinnar, det våra skolor, — i foljd af deras 
inråttning, då lårjungarne, åfven efter den fiirnyade skolstadgans forlångda låstid, mera 
ån ^:del af året derifrån åro skilda och dessutom under terminerna ej kunna vara 
under jernn tillsyn i det enskilda lifvet, — snarare åro att anse såsom undervisnings- 
ån egentliga uppfostrings-anstalter. Långt ifrån likvål att harmed fritaga lårarne från 
deras heligaste pligt att i fråmsta rummet vaka ofver larjungarnes sedlighet, vill jag 
endast fåsta uppmårksamhet derpå, att alla de fiirres bemodanden måste blifva frukt- 

z losa, om ej dels den forstå moraliska grunden år lagd i foråldrahuset, och dels vidare 
kraftigt understod under hela utvecklingsperioden derifrån lemnas. Af storsta vigt år 
således, att från spådaste alder, utom tidigt våckande af den religiosa kånslan, hos 
barnet inplantas de tvenne kardinaldygder, hvarpå all uppfostran hvilar, nemligen vana 
vid lydnad och sanning, samt att sedermera icke, af obetånksamhet, låttsinne eller falsk 
liberalism, det åndock nog af sig sjelft framtrådande njutningsbegåret i otid våckes, 
och sådane friheter i hemmet medgifvas, hvilka,..såsom stridande mot god ordning, en 
samvetsgrann lårare måste vid skolan forbjuda. Aro dessa begrepp om lydnad och san
ning ratt inplantade, biir det ej omojligt for låraren att uppfylla dess kali åfven såsom 
uppfostrare, alldenstund hans råd och formaningar då af lårjungen horsammas, och den 
sednare åfven, vid skeende afsteg, då han ej fornekar, utan oppet erkånner hvad han 
felat, lått ar ford tillbaka på den råtta vågen. Af icke mindre vigt år det andra mo
mentet, nemligen att barnen i hemmet ej vånjas vid sjelfsvåld och sådane for tidiga 
friheter, som, fastån vid forstå påseendet oskyldiga, likvål vid nårmare betraktande 
torde befinnas skadliga och forledande till storre anspråk inom det, i ungdomens tycke, 
aldrig nog vidstråckta frihetsområdet, I sistnåmnde afseende har påyrkat koncession 
åt tidsandan; men hvad år denna -annat ån produkt af nårvarande åsigter, — och 
hvaraf beror den for framtiden, om ej af uppfostran? Dennas olika beskaffenhet nu 
och forr utgor tvifvelsutan grundorsaken till det forhållande, som nu bfverklagas. Från 
den fordna ytterligheten af strånghet har man ofvergått till en annan, ånnu mera for- 
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derflig, af slapphet och eftergifvenhet, utan att bfvervåga, huru mycket ondt hårigenom 
åstadkommes. Tidens utmårkande drag af egoisni och fåfånga forberedes nemligen 
nåstan redan i barnkammaren genom den uppmarksamhet och bifall, som lemnas åt 
barnets omedvetna infall och outvecklade anlag, genom den lyx i klåder, h varmed man 
utstyr detsamma m. m. Det ena begåret och anspråket racker det andra hånden; och 
då man vidare, utan att besinna den stora vigten och betydelsen vid all uppfostran af 
vana vid [orsakelse, beviljar gossen och ynglingen friheter, hvilka, fastan icke direkt 
fallande inom det moraliska området, likvål endast bora tillkomma den myndiga och 
stadgade åldren, har man inledt honom på en våg, som forer till oberåkneligt forderf. 
Såsom det sålunda år, hvad forhållande skall uppstå vid skolan, då låraren måste for- 
bjuda och bestraffa oordningar, som antingen i foråldrahuset rentaf åro tillåtna ellei- 
åtminstone der grundlagde? Naturligt år, att lårjungen ej skall annat ån med ovilja 
anse låraren, såsom en i hans tanka oråttvis fortfyckare af inbillade råttigheter, hvar- 
igenom ock det kårleksband måste upplosas, som dock bor vara det fbrenande i alla 
ethiska forhållanden.

Afsigten med denna korta uppsats år, att fåsta foråldrars, målsmåns och lårares 
uppmarksamhet på vigten och nodvåndigheten af bmsesidig harmonisk samverkan, på 
det att det onda i tiden, som allmånt bfverklagas och mångenstådes så starkt fram- 
sticker hos den uppvaxande ungdomen, må kunna ofvervinnas. Hvarje reform i sedligt 
och deraf beroende andra afseenden måste nemligen utgå från farailjen, dit låraren, 
såsom delande dess omsorger och ansvar, med skål bor råknas. Forgåfves soka ock 
fbråldrar och lårare, for hvad de fbrsummat af heliga pligter och forbindelser, ursåkt 
uti den s. k. tidsandan; ty klander af denna utgor, enligt hvad ofvan blifvit anmårkt, 
i grunden endast sjelfanklagelse, hvarfore och då åndring deruti bor åstadkommas, 
detta ej kan ske annorlunda ån genom beriktigande af egna åsigter, hvilka, sålunda 
justerade, vålgbrande och vålsignelserika skola gå i arf till kommande slågten.

Val har man någon gång påstått, att den offentliga skolan endast skulle vara en 
undervisnings-anstalt, utan forbindelse att ansvara for och hufvudsakligen medverka till 
lårjungarnes uppfostran; men i sådan håndelse hade den i sanning ett hogst under- 
ordnadt mål: — den skulle till och med i många fali mera skada ån gagna. Qui pro- 
ficit in litteris, sed deficit in moribus, plus deficit quam proficit (Den som gdr framsteg i 
vetenskaper, men brister i goda seder, forlorar mera ån han vimier) — år ett tånke- 
språk, hvars sanning vål ingen lårer bestrida. Skolan måste derfore betrakta upp
fostran såsom till och med sitt hbgsta mål, men på samma gång odmjukt erkånna, att 
den på eusam band omdjligen kan utråtta allt i detta afseende. De som velat frisåga 
skolan från uppfostringsskyldighet, hafva tvifelsutan afsett detta samt tillika velat stålla 
sig uti en desto skarpare opposition mot det tidsandans låttsinne, som anser all foraldra- 
pligt uppfylld, då barnen ofverlemnas till skolan, som ensam derefter får ansvara for 
dem. Den råtta åsigten år och blifver dock, att foråldrar, målsmån och lårare icke få 
skjuta skulden och ansvaret, de ene på de andre, utan bora de fortfarande understodja 
hvarandra for vinnandet af deras gemensamma hogsta mål: barnens moraliska och in
tellektuella foradling. Den sedliga grunden lågges visserligen båst och såkrast i hem
met och foråldrahuset; men skolan både kan och boi’ bygga på och befåsta denna 
grund, samt till och med soka uppfora en sådan, om den, tyvårr, skulle «sakn as. 
Lyckligt år det ock, att skolan icke år utan alla*ressursser hårfor. Direkt verkar den 
genom de låroåmnen, t. ex. kristendom och historia, som just framhålla och befåsta 
moraliska grundsatser; vidare genom lårarnes egna foredomen af strångt sedligt for- 
hållande, samt deras uppmuntran af goda och skickliga, men ogillande och bestraffande 



af vanartade larjungar. Indirekt inflyter sjelfva undervisningens reda och grundlighet. 
på karakterens stadga och fasthet, for att icke nåmna lårjungarnes egna kraftiga in- 
verkan på hvarandra, bvarigenom de, ofta båttre ån andra uppfostrare, borttaga och 
undertrycka de ojemnheter eller egenheter, som hos vissa lynnen forekomma.

Mycken grannlagenhet och urskilning erfordras dock i många fali å lårarens sida, 
for att samtidigt befordra både undervisningens och uppfostrans iindamål. En håfstång 
for fdit och kunskapers inhemtande, som han ej kan undvara, år, att våcka och taga i 
anspråk lårjungens ambition och begår for utmårkelse. Anvåndes dock denna håfstång 
ofbrståndigt, kunna derigenom grundlåggas och utvecklas de storsta moraliska lyten: 
fåfånga, egoism och andligt hbgmod. Mangen annars utmårkt lårare har strandat på 
denna klippa. For att motvåga denna ambitionens missriktning, biir således nodigt, 
att, så snart som mbjligt, hos lårjungen gbra fattligt och lefvande begreppet om pligt, 
såsom det enda ratla motivet for allt hans fbrhållande. Detta tidiga vackande och ut- 
vecklande af pligtkånslan ar icke heller så svårt eller ombjligt, som man måhånda fore
stålier sig, alldenstund, just i den spåda och ofbrderfvade åldren, gossen kanske allra 
tydligast fornimmer samvetets rost, om han vånjes att lyssna dertill och att anse den 
inre friden såsom den hbgsta och aldrig uteblifvande belåningen for det råtta och goda.

En stor olycka for skolan och hinder for dess utbfvande af moraliskt inflytande 
fbranledes deraf, att foråldrar, under en falsk uppfattning af deras stållning till lårarne, 
vid barnens ofverlemnande till skolan dblja de mindre goda anlag, som dessa sednare 
redan kunna hafva visat. Huru mangen gosse har ej på detta sått straxt efter intrådet 
i skolan kommit på villovågar, som kunnat undvikas, om lårarne forut haft tillråcklig 
kånnedom om hans foregående fbrhållande!

Icke mindre olycksbringande år, om, såsom ofvan anmarkts, i hemmet och skolan 
olika åsigter gbra sig gållande rorande loflig frihet och otillåtligt sjelfsvåld, så att for- 
åldrarne medgifva hvad lårarne anse sig bora forbjuda, eller tvårtom.

Allting bevisar sålunda det nbdvåndiga behofvet af nårmare kommunikation mellan 
foråldrar och lårare. Detta åndamål har ock den nya skolstadgan tydligen åsyftat 
genom den foreskrift, att efter hvarje låstermins slut lårjungen skall från skolan med- 
fbra ett examensbetyg, som i hemmet skall fbrevisas och påtecknas. Stadnar denna 
foreskrift vid en tom formalism, så vinnes fbga eller intet genom ett sådant meddelande; 
men om de i hemmen forevisade examensbetygen noga granskas och, isynnerhet under 
fortsåttningen, jemfbras med dem, som forut erhållits, så kan denna anordning gifva 
anledning och en utgångspunkt for nårmare fbrhållande mellan hemmet och skolan. 
Likvål biir detta alltid mera enskildt; och det synes vål vårdt att taga i bfvervågande, 
om ingen allmånnare våckelse och impuls skulle kunna finnas for ifrågavarande, otvifvel- 
aktigt hbgst vigtiga, kommunikation. Månne ej hår skulle vara låmpligt, att på 
mbten, som, utan olågenhet hvarken å fbråldrars eller larares sida, kunde utsattas 
någon dag, vare sig omedelbart fore eller omedelbart efter årsexamina, framstålla 
denna fråga till fri och bppen diskussion?

Då den nuvarande tiden utmårker sig for behandling just på detta sått af många 
andra, relativt mindre vigtiga angelågenheter, har jag ej tvekat att har antyda samma 
utvåg for denna fråga, hvilken vål måste erkannas såsom den utan jemforelse vigtigaste, 
såvida som samhållets framtid beror af det uppvåxande slågtets sauna bildning och 
upplysning.



Beråttelse.
Då, Kongl. Majrts fornyade. nådiga stadga for rikets allmånna elementar-låroverk af 

den 29 Januari 1859 med hostterminen skulle tillåmpas, uppgjordes foljande tablå ofver 
den undervisning, som, i dfverensståmmelse med den i samma stadga upptagna under
visningsplan, erfordras for de 5 hogre klasserna (enår de 2:ne lagre, såsom forut, bi- 
behållas med fasta lårare):

III klass. IV klass. V klass. Vikl. VII kl.

kl lin. reall. kl. real. kl. real. real. real.

Kristendom............ 3 3 3 3 3 3 2 2 — 13 timm. i veckan.
Modersmålet .... 2 4 2 3 2 3 3 3 = 16 d:o
Latin..................... 10 .— 8 — 8 — — — = 26 d:o
Grekiska............... — — 6 — 5 — — — = 11 d:o
Tyska..................... 4 5 2 3 2 2 2 — = 12 d:o
Engelska............... — 3 3 — 3 2 3 = 14 d:o
Eranska .................. — — —I —' 3 3 4 5 5 = 17 d:o
Mathematik............ 4 7 5 8 4 7 6 6 = 34 d:o
Naturvetenskap . . 
a) Naturalhistoria .

2 3 2

| w 2
2 1 —

|= 9 d:o
b) Fysik............... — — — — — 2 3 2 = 7 d:o
c) Kemi o. Mineralogi — — — — — 2 3 = 5 d:o
Historia och Geografi 5 5 4 4 3 4 4 4 = 21 d:o
Filosofi.................. — — -— — — — 2 = 2 d:o
Vålskrifn. och teckn. 2 2 — (2) — (2) (2) (2) = 2 d:o

S:a timmar i veckan 32 32 ; 32 32 32 32 32 32 S:a 189.

Håraf synes, att, åfven då rektor upptages till den for honom beståmda hogsta 
undervisningsskyldighet af 18 timmar och hvardera af de 5 ambulatoriska kollegerne 
till 32 timmar i veckan (således in summa 178 timmar), det Hkvål uppstår en fullkomlig 
brist af 11 timmars undervisning i hvarje vecka. På grund af detta fcirhållande fram- 
stålldes till h. eforus nodvåndigheten, att antingen en ny extra-lårare forordnades, 
eller att den forut gjorda anordning, hvarigenom 4:de och 5:te klasserna samman- 
slagits till en gemensam låsafdelning, måste bibehållas. Sedan h. eforus beståmt sig 
for det sednare alternativet, har skolan fortgått, hufvudsakligen på samma sått som 
under foregående låsår (till hvars beråttelse jag således hånvisar), med den forandring 
i låroåmnenas och isynnerhet språkstudiernes foljd, som i den fornyade stadgan år 
fbreskrifven. Likvål, emedan 3:dje klassens lårjungar forut i 2:dra klassen låst franska 
språket, har dess studium af dem fått fortsåttas, fastån.det nu annars icke intrader 
(och det endast på reallinien) forr ån i 4:de klassen. Likaledes har uti 7:de klassen, 
hvarest undervisning i tyska språket enligt den fornyade skolstadgan upphor, detsamma, 
emedan de beståmda kurserna ej afslutats, blifvit låst ett par timmar i veckan.
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Betråffande undervisning uti de nya fbreskrifna lårbåmnena: fysik och kemi, har 
dermed endast en obetydlig borjan kunnat ske, af den orsak, att, afven fastån nbdiga 
instrumenter och apparater blifvit anskaffade, lampligt rum for deras forvarande och 
anvåndande saknas, hvadan denna undervisning ånnu ej ar ordnad på ett bnskligt och 
behbfligt sått. *) 

Efter dessa allmånna anmårkningar bfvergår jag till beråttelsen i vanlig, foreskrif- 
ven ordning:

A) Undervisningen.
1) Låst er miner nas borjan och slut: hbstterminen borj. d. 24 aug.;. slut. d. 19 dec. 

vår d:o d:o d. 12 jan.; d:o d. 4 juni.
2) Dagliga lårotiden: såsom fbrut, under den Ijusare årstiden, kl. 7—9 och 10—12 

alla fermiddagar i veckan samt kl. 3—5 på mån-, tis-, thors- och fredags eftermiddagar, 
men under den mbrkare årstiden, d. v. s. november, december, januari och en del af 
februari månad, kl. 8—10, 111—f. m. och 2—4 e. m., under hvilka sistnåmnde må- 
nader bfningarne i sang och gymnastik reducerats till £ i stallet for 1 hel tiinina i sender.

3) Begagnade lårobocker:
I Kristendom: katekesen och Norbecks larobok i dogmatiken;

Biblisk historia: Bohms larobok;
Kyrkohistoria: Anjous d:o;
Modersmålet: Filéns d:o;
Latinska sprakets grammatik: Rabes larobok;

d:o explikation: Rabes krestomathi, Cornelius Nepos och Ovidius for
3—5, Cicero de officiis, Livius och Virgilius for 
6—7 klasserna;

Grekiska språkets grammatik: Langes larobok;
d:o explikation: Nilsons låsbok och Xenophons Anabasis;

Tyska språkets grammatik: Lyths larobok;
d:o explikation: Lyths krestomathi, Schillers Geschichte des 30:jåhr. Kriegs, 

Wilhelm Tell, Goethes Hermann und Dorothea samt Voss’ens Luise; 
Engelska språkets grammatik: Mays larobok;

d:o explikation: Mays krestomathi, Irvings life and voyages of Colum-
.. bus samt Goldsmith’s Vicar of Wakefield;

Franska språkets grammatik: Ohrlanders larobok for 3—5, Oides for 6:te och 7:de 
klasserna;

d:o explikation: Oides explikationsofningar for 3—5, Lamartines voyage 
en orient, Saintines Picciola och Voltaires Henriade 
for 6:te och 7:de klasserna;

Mathematik: Zweigbergks larobok i arithmetiken, Euclides, Bjbrlings larobok i al
gebra samt Ekmans och Lindmans uti plan trigonometri;

Naturvetenskap: Berlins låsebok for de lagre; Arrhenii larobok i botanisk terminologi 
och Sundevalls i zoologi samt Siljestroms forberedande kurs i fy
sik och kemi, for de hbgre klasserna;

Svensk historia: Alanders larobok och låsebok;
Allmån d:o: d:o d:o;

*) Tillfålle till fortsatt undervisning' i latinet, som annars vid de på reallinien fullståndiga låroverken upp- 
hdr med 5:te klassen, har, likasom under foregående låsår, for de lårjungar, hvilka redan fore nya 
skolregleringen i de hogre klasserna låst samma språk, beredts genom indragning af motsvarande dupli- 
kationstimmar, såsom nedan synes af uppgiften om undervisningsskyldighetens fbrdelning mellan lårarne.



8

Geografi: Winges lårobok for l:a och till en del 2:dra klassen;
Palmblads d:o for de ofriga klasserne;

Filosofi: Åfzelii larobocker i logik och psykologi.

Uti dessa larobocker hafva foljande larokurser blifvit genomgångna:

Forstå klassen:
Kristendom. Katekes: till 3:dje hufvudstycket. Låsning af psalmer.

Biblisk historia: gamla testamentets.
Modersmålet. Språklåra: till 10 kapitlet af låroboken.

Ofningar i ren och tydlig innanlåsning samt råttskrifning.
Beråttelser ur nordiska sagohistorien.

Mathematik. Arithmetik: de 4 raknesåtten i enkla tal och sorter jemte bfning i huf- 
vudråkning.

Geometrisk åskådningslåra: efter lårarens muntliga foredrag.
Naturvetenskap. Fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne samt Sveriges, 

Norges och Danmarks.
Historia och Geografi. Historia: Svenska konungalångden.

Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska.

Andra klassen:
Kristendom. Katekes: från 3:dje artikeln till slut (med repetition af till och med 4:de 

hufvudstycket). Låsning af psalmer.
Biblisk historia: nya testamentets.

Modersmålet. Språklåra: etymologien samt det allmånnaste och vigtigaste af syntaxen.
Ofningar i råttskrifning.
Beråttelser ur nordiska sagohistorien.

Tyska. Grammatik: till och med regelbundna konjugationen.
Explikation: de fore syntaxen stående explikationsofningarne.

Mathematik. Arithmetik: de 4 raknesåtten i vanliga och. decimalbråk samt i sorter.
Geometrisk åskådningslåra: efter lårarens muntliga foredrag.

Naturvetenskap. Fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne.
Botanik: Linnés sexualsystem. Insamling jemte beskrifning af våxter.

Historia och Geografi. Historia: till VIII tidehvarfvet efter låroboken jemte muntliga 
beråttelser efter låseboken.

Geografi: Sveriges politiska efter Palmblads och det ofriga af 
Europas efter Winges.

Tredje klassen:
Kristendom. Katekes: afslutad och repeterad. Kort forklaring af perikoperna. Lås

ning af psalmer.
Biblisk historia: repetition af låroboken.

Modersmålet. Språklåra: orthografi, etymologi och syntax samt interpunktionslåra 
med dertill horande ofningar.

Smårre uppsatser. Deklamationsbfningar.
Latin. Grammatik: formlåran.

Explikation: leetiones latinæ (71—129) samt till 4:de kapitlet af Themistocles 
uti Cornelius Nepos.
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Tyska. Grammatik: hela formkiran utom de oregelbundna verberna.
Explikation: lasofningarne 6—28 uti Lyths krestomathi.

Engelska. Uttalslåra och innanlåsning af till och med 10 st. uti May’s krestomathi.
Franska (forut last i 2:dra kl.). Grammatik: till och med de regelbundna verberna.

Explikation: de forstå 40 st. af l:a afdeln. i Oides explikationsbfningar.
Mathematik. Arithmetik: repetition af foregående kurser och enkel regula de tri. 

Geometri: l:sta boken af Euclides.
Naturvetenskap. Botanik: ofning i våxtexaminering efter plancher och lefvande exem- 

plar, samt det vigtigaste af terminologien.
Zoologi (endast for reallinien): dåggdjuren till "pecora”.

Historia och Geografi. Historia: från erofringstidchvarfvet till slut af låroboken, jemte 
det vigtigaste af Gustaf I:s och Erik XIV:s historia 
efter låseboken.

Geografi: från Ryska riket till Nederlåndska monarkien.

Fjerde klassen:

Kristendom. Dogmatik: till 4 kap. 9 §.
Katekisation. Kyrkohistoriska beråttelser. Matthæi evangelium.

Modersmålet. Lika med foregående klass.
Latin. Grammatik: från bor jan till ablativus uti syntaxen.

Explikation: från Dion till Epaminondas uti Cornelius Nepos.
Grekiska. Grammatik: det allmånnaste af formlåran.

Explikation: forstå årskursen af Nilsons låsbok.
Tyska. Grammatik: fullståndigare genomgången formlåra jemte oregelbundna verber 

och de vigtigaste reglorna i syntaxen. Skrifofningar på lårorummet. 
Explikation: lasofningarne 29—34 i Lyths krestomathi.

Engelska. Grammatik: till och med den regelbundna konjugationen.
Explikation: 16 st. af May’s krestomathi.

Franska. Grammatik: till och med de regelbundna verberna jemte de vigtigaste 
reglorna i syntaxen (samt med reallinien åfven de oregel
bundna verberna).

Explikation: från 50 till och med 70 st. af l:a afdelningen i Oides expli- 
kationsofningar samt de forstå 12 st. af 2:a afdelningen.

Mathematik. Arithmetik: till och med sammansatt regula de tri jemte repetition af 
det foregående.

Geometri: de 2 forstå bockerna och 30 propositioner på 3:dje boken af 
Euclides.

Algebra: de 4 råknesåtten i hela tal och polynomers upplbsning i faktorer.
Naturvetenskap. Botanik: examinering af omkring 100 våxtarter, samt terminologien 

fullståndigare genomgången.
Zoologi: från ”bruta” till slutet af dåggdjuren, samt ordningen "pas

seres” af foglarne.
Fysik (emedan 4:de och 5:te klasserne varit forenade i en gemen- 

sam lasafdelning): forstå grunderna af elektriciteten och 
magnetismen.

Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, och från borjan till Ma
kedoniska tiden af allmånna historien.

Geografi: från och med Tyskland till Frankrike.
9
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Femte klassen:
Kristendom. Dogmatik: från och med 2:a till och med 6:te kap. 16 §. 

Katekisation. Kyrkohistoriska beråttelser. Matthæi evangelium.
Modersmålet. Lika med foregående kiass.
Latin. Grammatik: syntaxen afslutad. Ett hem-thema hvarje vecka.

Explikation: från 4:de kap. af Dion till Eumenes uti Cornelius Nepos, samt 
3 st. af Ovidii metamorfoser efter Brodéns upplaga.

Grekiska. Grammatik: till de oregelbundna verberna.
Explikation: 7 kapitel af Xenophons Anabasis.

Tyska. Grammatik: lika med foregående kiass. Skrifofningar på lårorummet for klas
siska oeh ett hem-thema hvarje vecka for reallinien.

Explikation: låsofningarne 46, 47 & 48 uti Lyths krestomathi jemte 4:de klas
sens pensum.

Engelska; Grammatik: lika med foregående kiass. Skrifofningar på lårorummet. 
Explikation: från 24 till 30 st. af May’s krestomathi.

Franska. Grammatik: lika med foregående kiass. Skrifofningar på lårorummet. 
Explikation: 48 st. af 2:a afdelningeu'uti Oides explikationsofningar.

Mathematik. Arithmetik: repetition.
Geometri: de 4 forstå bockerna af Euclides.
Algebra: de 4 råknesåtten i brak.

(Obs. Reallinien har uti geometri låst lika med den klassiska; uti arithmetik 
och algebra hafva lårjungar, tillhorande den forrå linien, bfvats genom 
flera exempel och lårt sig tillåmpning af regula de tri på intresse m. m., 
åfvensom att behandla eqvationer af l:a-graden med en obekant.)

Naturvetenskap. Lika med foregående kiass.
Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, samt från Makedoniska 

tiden till medeltiden af den allmånna.
Geografi: från konungariket Bayern till Asien.

Sjette klassens nedra afdelning:

Kristendom. Dogmatik: kap. 4—8.
Kyrkohistoria: 3:dje perioden och repetition af l:sta.

Modersmålet. Lika med foregående kiass, jemte låsning af valda stycken ur Sven
ska, Norska och Danska litteraturen. En uppsats hvarje vecka.

Tyska. Grammatik: afslutad och repeterad. Ett hem-thema hvarje vecka.
Explikation: från borjan till sid. 143 (Cottas uppl.) af Schillers Geschichte 

des 30:jahr. Kriegs och hela Wilhelm Tell.
Engelska. Grammatik: afslutad. Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: de 11 forstå kap. af Columbus.
Franska. Grammatik: till och med de oregelbundna verberna efter Oides larobok. 

Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: från borjan till IV ”Bayruth” i Lamartine och de 3 forstå 

sångerna af Henriaden.
Mathematik. Arithmetik: afslutad och repeterad.

Geometri: proportionslåran med dess anvåndning på geometrien.
Algebra: låran om digniteter och rotter, jemte losning af problemer.

Naturvetenskap. Botanik: terminologi och forstå grunderna af fysiologien, jemte redo- 
gbrelse for 150 våxtarter efter torra och lefvande exemplar.



11

Zoologi: från "bruta” till dåggdjurens slut, samt af foglarne ordnin
garne "passeres’’ och "volucres”.

Fysik och Kemi: efter muntligt foredrag, med ledning af Siljestrbms 
forberedande kurs, samt elektricitetens och magne
tismens grunder, åfvensom experimenter.

Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, samt från korståg på 
Pyreneiska halfon (sid. 130) till statsforhållanden 
(sid. 190) af den allmånna.

Geografi: Asien.

Sjette klassens ofra afdelning:

Kristendom. Dogmatik: kap. 7—9.
Kyrkohistoria: lika med pedra afdelningen.

Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
Latin. Låsning af Cicero, Livius och Virgilius 4 timmar i veckan (enligt serskildt 

medgifvande af h. eforus).
Tyska. Grammatik: repetition. Ett hem-thema hvarje vecka.

Explikation: från sid. 108 till sid. 305 (Cottas uppl.) af Schillers Geschichte 
des 30:jåhr. Kriegs, från 3:dje aktens 3:dje scen till slut af Wilhelm Tell, 
samt hela Hermann und Dorothea.

Engelska. Grammatik: repetition. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: kap. 8—34 af Columbus.

Franska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: från V till VIH i Lamartine och från 4:de till 8:de sången 

af Henriaden.
Mathematik. Geometri: stereometri.

Algebra: losning af eqvationer med flere obekanta, samt problemer.
Naturvetenskap. Botanik: nedra afdelningen« pensum samt do vigtigaste familjerna 

efter prof. Fries’ system.
Zoologi: från utlåndska "passeres” till slutet af de vertebrerade djuren. 
Fysik och kemi: lika med nedra afdelningen.

Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, samt från nyare histo
riens borjan till Schweiz (sid. 255) af den allmånna.

Geografi: från och med Afrika till och med Australien.

Sjnnde klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: afslutad.

Kyrkohistoria: d:o.
Modersmålet. Lika med 6:te klassen, dock med den skilnad, att de skriftliga upp- 

satserne varit utforligare och, enligt skolstadgans undervisningsplan, 
forekommit blott hvarannan vecka.

Latin. Låsning af Cicero, Livius och Virgilius 4 timmar i veckan (enligt serskildt 
medgifvande).

Tyska. Femte boken af Schillers Geschichte des 30:jahr. Kriegs, 9:de sången af 
Hermann und Dorothea och 2 idyller af Luise.

Engelska. Grammatik: repetition. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: från 35 kap. af Columbus till slut, samt de 13 forstå kap. 

af Vicar of Wakefield.
Franska. Grammatik: afslutad. Ett hem-thema hvarje vecka.
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Explikation: från VIII till slut i Lamartine, från 9:de sången till slut af 
Henriaden och 45 blad af Picciola.

Mathematik. Geometri: repetition.
Algebra: låran om logarithmer och serier.

Naturvetenskap. Botanik: terminologi och fysiologi samt redogbrelse for omkring 
200 våxtarter.

Zoologi: från "struthiones” till slutet af de vertebrerade djuren.
Fysik och kemi: lika med 6:te klassen.

Historia och Geografi. Lårokursen afslutad.
Filosofisk propædeutik. Logik: afslutad.

Sjunde klassens ofra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: repeterad.

Kyrkohistoria: d:o.
Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
Latin. Låsning af Cicero, Livius och Virgilius 4 a 6 timmar i veckan (enligt ser- 

skildt medgifvande).
Tyska. Luise afslutad.
Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: 29 kap. af Vicar.
Franska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: hela Picciola.
Mathematik. Plan trigonometri, jemte repetition af forut genomgångne kurser, fore- 

trådesvis genom problemer.
Naturvetenskap. Lika med nedra afdelningen jemte allmån repetition.
Historia och Geografi. Repetition af hela lårokursen.
Filosofisk propædeutik. Logik:' repetition.

Psykologi: de allmånna grunderna.

4) Forandring i undervisningsplan. Enligt hvad forut blifvit namndt, hafva, af brist 
både på lårare och utrymme, 4:de och 5:te klasserne, likasom under foregående lasår, 
måst vara forenade till en gemensam låsafdelning, hvilken forening, redan i forrå års- 
beråttelsen af mig ofverklagad, numera medfort desto stiirre svårighet, som o:te klassen 
år af den fornyade skolstadgan upptagen såsom 2:årig. Det år således så mycket nod- 
våndigare, att denna klass efhåller serskild undervisning, hvarom ock anmålan redan 
skett till h. eforus, och hvarfor icke heller något hinder synes kunna mota, .då man 
med visshet bor hoppas, att rikets stiinder bevilja anslag till den for de på reallinien 
fullståndiga låroverken af Kongl. Maj:t nådigst foreslagne, felande och alldeles ound- 
gdnglige lårare. I stållet for den ledighet, som, enligt skolstadgans 24 §, rektor eger 
meddela den hbgsta eller 7:de klassens lårjungar, hafva dessa sednare fått bibehålla 
forrå årets skema och således låst endast 28 timmar i veckan.

5) Undervisningssltyldighelens fordelning mellan lårarne har varit på fbljande sått: 
Rektor mag:r C. S. Hultstrbm har undervisat 6:te och 7:de klasserna uti tyska och 

engelska språken. Dessutom råttat svenska uppsatser af lårjungarne i 
halfva 7:de klassen.

l:ste Kollega C. A. von Sydow undervisat klass. 3—7 uti kristendom och modersmålet; 
klass. 4 & 5 uti grekiska språket; samt 7:de klassen uti filosofisk propæ
deutik. Dessutom råttat svenska uppsatser af lårjungarne i hela 6:te och 
halfva 7:de klassen.



13 
e

2:dre Kollega mag:r C. G. Ahgren undervisat klasserna 3—-1 uti historia och geo
grafi, samt klasserna 3—5 uti latinska språket. Dessutom rattat latinska 
hem-themata af lårjungarne i 5:te klassen.

3:dje d:o mag:r G. T. 8. Bergman undervisat kiass. 3—7 uti franska och kiass. 
3—5 uti engelska språket. Dessutom rattat franska hem-themata af lår
jungarne i 7:de klassen.

4:de d:o mag:r K. F. Rå db er g undervisat kiass. 3—7 uti mathematik. Dessutom 
rattat tyska hem-themata af larjungarne i G:te klassen.

(5:te d:o mag:r C. G. Roos tjenstgjort vid hogre elémentar-låroverket i Skara, der 
han under lasåret befordrats till lektor i naturvetenskap.)

(6:te d:o mag:r C. O. Klefbeck tjenstgjort hårstådes såsom fast lårare i 2:dra 
klassen under hbstterminen, hvarefter han forflyttats till sekt och erhållen 
adjunktsbestållning i Skara.)

7:de d:o mag:r N. C. Kindberg undervisat kiass. 3—7 uti naturvetenskap och kiass. 
3—5 uti tyska språket. Dessutom rattat tyska hem-themata for 5:te kiass., 
samt i stållet for duplikation låst 4 timmar i veckan latin med 6:te klassens 
ofra ’afdelning.

Vikarierande lårare: 1) fil. kand. J. F. Kylander tjenstgjort både host- och vårter
minen såsom fast lårare i l:sta klassen, hvarest mag:r Rådberg, 
i stållet for i regleringsforslaget upptagen duplikation, ensam 
undervisat de 4 timmar i veckan, då kand. Kylander låst latin 
med 7:de klassen.

2) studeranden J. F. Jo han s on tjenstgjort vårterminen såsom fast 
lårare i 2:dra klassen.

3) studeranden J. H. Lindquist tjenstgjort for kortare tid, dels 
innan Johansen ankommit, dels då kand. Kylander och mag:r 
Kindberg aflagt forelåsningsprof, d. f. i Skara och d. s. i Linkbping.

Ofningslårare: direktor O. H. Bergqvist undervisat i sång 3 timmar i veckan. 
material-forvaltare O. A. H. S ti b er g d:o i gymnastik 6 d:o. 
bokhan diare F. A. Z ett er gr en d:o i teckning 6 d:o.

De under denna rubrik i forrå årsberåttelseti upptagne anordningar rbrande bon, 
gndstjenst samt ofningarne i sång, gymnastik och teckning hafva varit oforåndrade, utom 
det att, sedan plats i kyrkan, vid den verkstållda reparationen deraf, blifvit beredd, 
den offentliga gudstjensten bevistats eS.hela skolungdomen, med undantag af den kallare 
årstiden, då enskild gudstjenst forråttats i skolan med de 3 lagre klasserna. .

1) Klassforeståndare:
B) Lårarne.

Kollega von Sydow under både 
d:o mag:r Ahgren d:o

d:o d:o Bergman d:o

d:o d:o Rådberg d:o
d:o d:o Klefbeck under 1

vik. låraren Johansson under vå

host- och vår-termi 
d:o d:o

d:o d:o

d:o d:o
lostterminen, och
rterminen for 2:dra

for 7:de klassen.
for 6:te d:o.
for 4:e och 5:e till en låsafdelning 

forenade klasserne.
for 3:dje klassen.

d:o d:o kand. Kylander under båda terminerna for l:sta klassen.
2) Fdråndringar. Kollegerne Roos och Kindberg hafva befordrats till lektorer i 

naturvetenskap, den fdrre vid hogre elementarlåroverket i Skara och den sednare i
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Linkbping. Kollega Klefbeck har trånsporterats till adjunktsbestållning i Skara. Kan
didat. Kylander har vikarierat under hela låsåret och stud. Johanson under vårterminen.

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne, hbstterminen: 26 lårjungar, hvaraf 5 från andra låroverk, och 21, som en- 

dast åtnjutit enskild undervisning;
vårterminen: 9 lårjungar, hvaraf 3 från andra låroverk, och 6, som en- 

dast åtnjutit enskild undervisning.
2) Afgångne, hbstterminen: 7 lårjungar, hvaraf 2 till andra låroverk, och 5 till nårin- 

garne. (Omedelbart fore hbstterminens borjan dimitterades 
3 till akademien.)

vårterminen: 7 lårjungar, hvaraf 4 till akademien, 1 till enskild under
visning, 1 till nåringarne och 1 afliden.

3) Skolafgift, hbstterminen: erlagd af 97 lårjungar; derifrån befriade 53. 
vårterminen: d:o 102 d:o; d:o 50.

4) Ofvergång till olika linier: ingen från den reala till den klassiska, men vål tvårtom
under vårterminen, då 5 lårjungar upphbrt med låsning af 
klassiska språk.

Lårjungar, som låsa latin, åro: i 3:dje klassen 6, i 6:te klassen 4 och i 7:de klas
sen 4 (i de båda sistnåmnde klasserne blott tilis vidare 
och med serskildt medgifvande).

Lårjungar, som låsa latin och grekiska, åro: i 4:de klassen 7 och i 5:te klassen 5.
5) Antal for nånar ånde: i l:sta klassen 28, i 2:dra d:o 22, i 3:dje d:o 28, i 4:de d:o 20, 

i 5:te d:o 15, i 6:te d:o 24 och i 7:de d:o 15; summa 152.
I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: adelssbner 8, ofrålse militårers sb

ner 11, prestsbner 15, civile embetsmåns sbner 33, ståndspersoners sbner 16, borgares 
och andre nåringsidkares sbner 54, hemmansegares sbner 10, sbner af hemmansbrukare, 
torpare och arbetare m. m. 5; summa 152. (Se vidare de enligt formular upptagne 
tabeller.)

D) Skollokalen.
De befintliga 5 lektionsrummen hafva varit anvånda, såsom under forrå låsår, 

nemligen: ’
l:sta, 2:dra och 3:dje klasserna hafva haft, hvar och en, sitt serskilda rum, då lik

vål uti den sistnamnda, vid undervisning i latin, 2:ne lårare måst låsa tillsammans.
4:de och 5:te till en låsafdelning sammanslagne klasserne hafva likaledes haft ser

skildt rum, då åfven, vid undervisning i latin eller grekiska, 2:ne lårare måst låsa till
sammans.

6:te och 7:de klasserna hafva gemensamt begagnat det stbrsta, åfven till allmån 
samling anvanda lektionsrummet, hvarest sålunda alltid 2:ne lårare samtidigt meddelat 
undervisning.

I sistnåmnde fali har, i anseende till det stbrre utrymmet, svårigheten af 2:ne lå
rares samtidiga undervisning varit mindre. Olågenheten har dock forbkats derigenom 
att, vid undervisning uti det for 5:te (och genom foreningen åfven 4:de) klassens real- 
linia nytillkomna laroåmnet (fysik), likasom uti fysik och kemi for 6:te och 7:de klas
serne, derfbi- nbdiga instrumenter och apparater fore och efter hvarje lektionstimma 
måst transporteras från och till bibliotheksrummet, som varit det enda fbrvaringsstållet 



15

for desamma. Derfbre har anmålan redan skett om behofvet af minst 4 nya lektions
rum, hvaraf ett for endera af de nu till en låsafdelning sammanslagne 4:de och 5:te 
klasserna, två for undervisning uti fysik och kemi samt forvarande af hårfor redan 
reqvirerade instrumenter och apparater, samt ett for afskild undervisning uti de valfria 
gamla språken; hvilka lektionsrum på ett eller annat sått måste blifva disponibla till 
nåsta termin.

E) Undervisningsmaterielen.
Densamma har blifvit hufvudsakligen tillbkad genom nyssnåmnda fysiska och kemiska 

instrumenter och apparater, som inkbpts for en summa af omkring 800 r:dr r:mt.
Den från kongl. vetenskapsakademien lofvade utdelning af samlingar uti natural- 

historiskt afseende har ånnu ej ankommit; men skall anstalt for hemtning fogas under 
sommaren, då åfven rum, som nu saknas, for. dessa samliugars forvarande måste an- 
skaffas eller iordningstållas.

F) Examina.
Sedan hbstterminen borjat den 24 augusti, afslutades densamma den 19 december 

genom examen, hvarvid, utom skolstyrelsen, herrar majoren och riddaren E. Ericsson, 
landssekreteraren och riddaren C. O. Almqwist samt borgmåstaren och riddaren A. W. 
Russberg af konsistorium i Skara varit anmodade att nårvara.

Vårterminen, som borjade redan den 12 januari, kommer att afslutas genom exa
men, hvilken h. eforus beståmt till måndagen den 4 nåstkommande juni, och hvarvid 
konsistorium anmodat herrar majoren och riddaren E. Ericsson, landssekreterarén och 
riddaren C. O. Almqwist, håradshbfdingen A. P. Westman och kyrkoherden D. R. 
Warholm att såsom vittnen komma tillstådes.

Efter sålunda lemnad redovisning, tillåter jag mig upprepa min i forrå årsberåttel- 
sen uttalade åsigt, att, ehuru det Inåste erkånnas, det en våsendtlig fordel beredts i 
foljd af den fornyade skolstadgans foreskrift, att de lårjungar, som låsa latin, åfven åro 
forbundna att låsa grekiska (hvarigenom den forrå ytterligare splittringen forekommes), 
det hade varit for luroverken i allmånhet och for de på reallinien fullståndiga isynnerhet, 
likasom for foråldrar och målsmån, hbgeligen att onska, att foreskriften blifvit annor- 
lunda i afseende på tiden, då studiet af de gamla språken skall begynna. Enår nem
ligen undervisning i latin skall meddelas redan i 3:dje klassen, biir det efter blott 2:ne 
skolår hugst vanskligt att beståmma, hvilka lårjungar bora deri deltaga, emedan erfa- 
renheten ådagalågger, både att forst visade anlag icke alltid utveckla sig, såsom man 
våntat, och att tvårtom sådane framtråda, der de-fbrut liksom slumrat. Fbljden håraf 
biir, att hvarje omtånksam fader eller målsman, som ej predestinerat barnen, anser sig 
pligtig, for att icke stånga utsigterna for deras framtid, att låta dem intråda på den 
klassiska linien. Men hutudant biir fbrhållandet, om de der ej gbra några framsteg? 
Jo! att, om fråga måste uppstå att sluta låsningen af gamla språk, deras stållning i 
skolan år alldeles forlorad. Sker detta nemligen i 4:de klassen, så hafva realisterna 
redån ett år låst det engelska språket; och sker det i 5:te klassen, så hafva realisterna 
der låst både engelska och franska språken, som åro alldeles obekanta och nya for 
dem, som tillhbrt klassiska linien; for att icke nåmna de olika kurserna uti de natur- 
vetenskapliga låroåmnena. Resultatet biir, att den lårjunge, som en gång intrådt på 
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den klassiska linien, nastan ar nodsakad att, åfven "maxime invita Minerva”, der qvar- 
stanna, till liten fromma både for sig och skolan. Utom den stora fordelen i allmånhet 
och i så många afseenden att, så lange som mojligt, hålla skolan ospliltrad tillsammans, 
borde detta nåmnda forhållande vara ett giltigt skal att uppskjuta låsningen af de gamla 
språken till något sednare stadium i skolan, så att t. ex. latinet borjades i 6:te och 
grekiskan i 7:de klassen. Med den bildning och underbyggnad, som genom ett fore
gående grundligt studium uf de moderna språken måst forvårfvas i språkligt hånseende, 
samt med den rymligare tid, som i sådant fali kunde anslås, vågar jag anse ej omojligt, 
att elementarundervisningen i latinet skall medhinnas på återstående 4 och grekiskan 
på återstående 2 skolår. Skulle ett sådant uppskof utan skada kunna medgifvas, så 
år val alldeles obestridligt, att det måste medfora oberåkneliga fordelar både af enkel- 
het och enhet i skolans konstruktion samt icke obetydlig besparing af lårarekrafter, 
hvarforutom på detta sått skulle undanrodjas den nuvarande svårigheten att beståmma 
lårjungars bfvergång till den klassiska linien.

Sedan h. eforus, såsom ofvan blifvit nåmndt och efter afgifvet forslag, beståmt, att 
examen anniversarium skall forråttas måndagen den 4:de instundande juni, får jag åran 
till densamma, hvilken, jemte dermed i sammanhang stående forråttningar och fdre- 
visningar m. m., kommer att forsiggå nåmnde dag kl. 8—12 f. m. och 2—6 e. m. 
i den ordning, som genom anslag i skolhuset skall nårmare angifvas, likasom till 
ofvervarande af lårjungarnes slutofning i gymnastik aftonen forut kl. 6 søndagen den 3 
juni, vbrdsamt inbjuda såvål låroverks-styrelsen och ofvannåmnde af konsistorium an- 
modade herrar, tillika med ungdomens foråldrar, anhorige och målsmån, som ock alla 
ofriga den allmånna undervisningens gynnare och vånner.

Wenersborg den 21 maj 1860.



Tab. 1.

Uppgift angående Wenersborgs Elementarlåroverk for Hbstterminen 1859.
i

Klass. 

--------------------------------*------

Inskrifne, Från nedanstående 
klasser afgångne

O i
Åtnjutit undervisning 

i klassiska sprak 
och tillika i

Term
ins-afgift har 

erlagts af

Från term
ins-afgifts 

erlåggande befriade

V
id term

inens borjan 
uppflyttade i

V
id term

inens slut 
uppflyttade i

Under terminen i hogre klass uppflyttade, ! 
efter att hafva i nedanstående klas

ser tillbragt ***) 1
srgångne 
från

A n m å r k n i n g a r.

som
 forut bevi- 

stat offentligt 
låroverk.

som endast nju- 
tit enskild un

dervisning.

till universitet*)

till annat 
1 

låroverk.

ofrige.

ettdera af de 
valfria språken

både Engelska 
och H

ebreiska.

1 
termin.

2 
termi
ner.

3 
termi

ner.

4 
termi
ner.

termi
ner.

6 
termi-' 
ner.

hU
LSSISK

U IU
1 

reala linien.

reala till klas
siska linien.Engel

ska.
Hebre- 
iska.

I. gem
en- 

sam
m

a 
klasser.

15 1 1 12 13

*) Omedelbart fore hbstterminens borjan hafva 3 
lårjungar afgått till universitetet.

**) Fastån undervisning uti de gamla språken for 
de på reallinien fullståndiga låroverken upphor 
med 5:te klassen, hafva doek de lårjungar, som 
forut tillhort de hogre klasserna och der låst 
både grekiska och latin, fått, med efori till- 
stånd, fortfara med låsningen af sistnåmnde 
språk, och har tid dertill anslagits på ons- och 
liirdags eftermiddagar.

***) Alldenstund bestlimd flyttning for de ofrige 
klasserna afkunnas vid vårterminens examen, 
upptagas endast de lårjungar, som bfvergått 
från 5:te till 6:te klassen, emedan dem varit 
fiirelagd serskild intrådes-examen vid hostter
minens borjan.

II. 2 2 8 13

III.
klassiska 

linien. 8 1
reala 
linien. 2 1 1 12 8

IV.
klassiska 

linien.

reala 
linien.

1 1 6 2

1 9 3 /

V.
klassiska 

linien.

reala 
linien.

3 1
-

1 1 5 5 10***)

VI.
klassiska 

linien.

reala 
linien.

6**) 5

15

1

5 102 1

VIL
klassiska 
linien. 4**) 4 -

rekla. 
linien. 10 1

Summa

gemensamma 
klasser. 17 1 O

O 20 26
klassiska 

linien.

5

1

3

1

2

10 26

51

5

22 10 10
reala 
linien.

Summa 5 21 2 ’ 5 10 97 53 10 10

*4



Tab. 2.
Uppgift angående Wenersborgs Elementarlåroverk for Vårterminen 1860.

f'zc • • .

j. ■ Kl as s.

Inskrifne, Från nedanstående 
klasser afgångne

0
Atnjiitit undervisning 

i klassiska språk 
och tillika i

Term
ins-afgift liar 

erlagts af

Från term
ins-afgifts 

erlåggande befriade

V
id term

inens borjan 
„ 

uppflyttade i

V
id term

inens slut 
uppflyttade i

Under terminen i liogre klass uppflyttade, 
eftei' att hafva i nedanstående klas

ser tillbragt ***)
Ofvergå 

från
igne

■

Anmårkningar. /

i

som
 forut bevi- 

stat offentligt 
låroverk.

som endast nju- 
tit enskild un

dervisning.

till universitet

till annat 
liiroverk.

ofrige.

ettdera.. af de 
valfria språken

både Engelska 
। och H

ebreiska.

1 
termin.

2 
termi
ner.

3 
termi

ner.

4 
termi
ner.

5- 
termi- 
ner.

6 
termi
ner.

klassiska till 
reala linien.

reala till klas- 
.siska. linien.Engel

ska.
Hebre- 
iska.

I. gem
en- 

sam
m

a 
klasser.

5 16 12 1

*) Afliden den 10 maj.
**) Samma anmarkningsom på uppgiften for host- 

terminen.
***) Flyttningen, som afkunnas fbrst efter slutad 

examen, kan ej ånnu med visshet beståmmas 
och torde ej heller bbra på forhånd meddelas,

i

II. 1 1 9 13 1

III.
klassiska 

linien. 5 1 3
reala 
linien. 1 15 7

IV.
klassiska 

linien.

2

6 1
reala 

linien. 10 3

V.
klassiska 

linien. 4 1
reala 
linien« 1*) 5 5

VI.
klassiska 

linien. 4 0 2

reala 
linien. )

*
15 5 X

-

VII.
klassiska 

linien. - 4 0
reala 
linien. 4 1 9 2

Summa

gemensamma 
klasser. 1 6 25 25 1 1

klassiska 
linien. 8 23

54

3

22

5
reala 

linien. 2 4 3

Summa 3 6 4 3 8 102 50 1 1 5
1


