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I.
Om den, for lårjungarnes båsla, låmpligasle fdrdelningen af den dagliga 

låsliden vid de offentliga låroverken.

S
kSedan både 1856 års skolstadga och den fornyade af den 29 januari 1859, vid beståm- 
mandet af den dagliga låstiden och med tydlig afsigt att forekomma missbruk och 
missforhållanden i detta. afseende, langt ifrån att anbefalla det tre allmånna låstimmar 
bora folja på hvarandra, endast negativt medgifvit att så kan ske; har detta med- 
gifvande icke desto mindre blifvit en anledning att vid ett och annat laroverk forlågga 
hela den 'offentliga undervisningen uteslutande på formiddagarne. Då de redan gifna 
exemplen hota att på allt flera stallen vinna efterfoljd, och frågan synes mig af storre 
och mera genomgripande vigt an som vid forstå betraktande visar sig; har jag ej 
ansett olåmpligt, och derfore ej dragit i betånkande, att just vid detta tillfålle, till alla 
vederborandes bedomande och behjertande,. framstålla densamma och de skål, som be- 
ståmt min åsigt deruti.

En serskild anledning till ofvervågande deraf har jag haft derigenom att, då jag 
forstå g (ingen efter 29 års oafbrufen tjenstgoring, hvaraf 20 år såsom rektor hår på 
stållet, nodgades, i fbljd af langvarig sjukligbet, under forliden hosttermin soka tjenst- 
ledighet, låroverks-kollegii pluralitet ingick till h. h. eforus med anhållan och forslag 
att hår, likasom vid åtskilliga andra laroverk åfven i Skara stift, få den offentliga 
låsningen anordnad hufvudsakligen på formiddagarne. Emedan min tjenstledighet be- 
rofvade mig officiel yttranderått, kunde jag endast i enskild våg uttala min åsigt, 
hvilket ock skedde med den påfoljd, att h. h. eforus blott på forsok under host
terminen medgaf den foreslagna forandringen, hvarefter låsningen då så inråttades, att 
den fortgick kl. 7—9 och kl. 10—1 alla formiddagar *),  hvarjemte två timmar i hvarje 
vecka for de lårjungar, som låste latin och grekiska, beståmdes på eftermiddagarne., 
hvilka forofrigt anvåndes till ofningar i sång, gymnastik och teckning.

*) For att undvika låsning vid eldsljus i skolan, var under den mørka årstiden, d. v. s, november och 
december månad, lastiden kl. 8—10 och kl. All—A2.

**) Under den mørka årstiden lastes kl. 8—10, kl. Hl—H f. m. och kl. 2—4 e. m.

Den gamla låstiden hade varit kl. 7—9 och kl. 10—12 f. m. alla dagar i veckan, 
samt kl. 3—5 e. m. mån-, tis-, thors- och fredagar**),  under hvilken anordning af lås? 
tiden sång- och gymnastik-ofningarne forekommo kl. 12—1 omedelbart efter’ och i sam
manhang med den afslutade formiddagslåsningen, och ofningarne i teckning på ons- 
och lordagseftermiddagar kl. 2—5.
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Alltsedan den nya, på formiddagarne sammanhopade skollåsningen vid ett och 
annat laroverk infordes, har denna forandring ej undgått min uppmårksamhet, och jag 
skulle tvifvelsutan hafva intresserat mig for dess inforande åfven hår, om jag kunna. 
dfvertyga mig om dess gagn och nytta lika mycket for lårjungarne, som dess beqvåm-) 
lighet var i bgonen fallande for lårarne,, hvilket forhållande syntes mig fordra en desto-* 
mera grannlaga profning, innan åtminstone initiativet togs af de sednare, som val bota----  
anse sig vara till for de forre, och ej tvårtom.

Sedan, detta oaktadt, frågan under min nåmnde tjenstledighet blifvit våckt, och 
forandringen for hostterminen på forsok medgifven, samt jag af h. h. eforus fått 
enskild forsåkran, att å hans sida, om jag kunde återtaga min tjenstgøring och på- 
yrkade en återgång till den gamla lastiden, något hinder derfor ej skulle mota; blef 
min stållning på detta sått endast desto mera grannlaga: — hvarfo're jag uti utfårdad 
cirkulårskrifvelse begårde vederborande foriildrars och målsmåns opinionsyttring rorande 
forandringen, med den afsigt, att, om denna opinion bfverensståmde med min egen, åt 
den sednare vinna mera vigt och eftertryck, eller i annat fail sjelf gifva vika och ej soka 
gbra gållande samma min åsigt, så mycket den ån befåstat sig, ju mera jag bfver- 
vågat frågan och på narmare håll sett foljderna af den vidtagna forandringen. Emel- 
lertid blef denna opinionsyttring, fastån visserligen, såvidt den blifvit mig meddelad, 
mera ån dubbelt bfvervågande for den gamla låstiden (af 35 opinanter uttalade sig 25 
for denna och éndast 10 for den nya), icke så enhållig eller allman, som jag onskat; 
hvadan, då min beråkning slagit felt att på nåmnde sått få frågan lost, jag måste 
handia på egen band efter den hos mig allt mer befåstade ofvertygelse, for hvars skal 
jag, uti en vidlyftigare skrifvelse, forst till låroverks-kollegium hårstådes och sedermera 
till h. h. eforus redegjorde. Ehuru kollegii pluralitet stod fast uti sin vid hostterminens 
borjan uttalade åsigt och onskan, som foranledt forandringens vidtagande, fastade dock 
h. h. eforus det afseende på de anforde, åfven af skolans h:r inspektor samt den åldste 
kollegan gillade och med serskilda motiver understodda skal, att med vårterminens 
borjan en återgång anbefalldes till den gamla låstiden, som derfbre då återtagits.

Det åi- de hufvudsakligaste af dessa skål, som jag tillåter mig hår framstålla, till 
det afseende, som derå kan fastas åfven på andra och serdeles de stållen, hvarest for
andringen ej blifvit infbrd.

Fordelarne af skoltimmarnes fbrdelning åfven på eftermiddagarne har jag samman- 
fattat i fbljande 4 punkter:

l:o att aldrig mera ån tvenne offentliga låstimmar folja på hvarandra. Detta forstå 
skål har man sbkt bestrida och upphåfva genom den anmårkning, att, då lårjungen 
mellan kl. 2—3 måste enskildt bereda sig for den offentliga eftermiddagslåsningen 
kl. 3—5, åndock tre timmars oafbrutet sjålsarbete forekommer. Denna invåndning 
saknar lifcvål giltighet, om man besinnar, att forhållandet hår alls icke år detsamma, 
enår det icke år nbdvåndigt, att den enskilda bfverlåsningsskyldigheten (isynnerhet for 
en gosse med båttre fbrmåga) behofver upptaga hela timman, och icke heller att den 
alltid ovilkorligt måste ske just då, utan kan absolveras eller furdelas på tiden mellan 
kl. 12—1 de dagar, når ledighet år från både sång och gymnastik. Den våsendtliga 
skilnaden år sålunda, att, då en låttande och uppmuntrande valfrihet eger rum for den 
1 ir i vata bfverlasningen, ingen sådan kan eller får gora sig gållande med de tre offent- 
iga timmar, hvilka enligt den nya anordningen af låstiden (vare sig kl. 10—1 eller 

kl. ^11—^2) folja på hvarandra, — och dessa desto mera graverande, som forut på 
morgenen forekommit två timmars sysselsåttning i skolan, utom den åndock tidigare 
nbdiga enskilda repetition af foregående aftons bfverlåsning, hvarigenom sex, — ja! 
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anda till sju timmars sjålsarbete i svit sammanfores, hvaraf orimligheten och skadlig- 
heten måste vara for mycket i bgonen fallande, for att erfordra någon serskild be- 
visning.

I sammanhang harmed vill jag åfven bembta det inkast, som gjorts och gores, 
nemligen att foga vinst vore att påråkna af eftermiddagslåsningen, då lårjungarne, 
efter intagen middagsmåltid, skulle vara sibare och mindre disponerade. Lyckligtvis 
går dock matsmåltningen lått for sig i de unga åren; — och den mbjliga indispositionen 
hos oss lårare bor vål nu — i vår så våsendlligen forbåttrade ekonomiska stållning — 
icke vara svårare att bfvervinna, ån under foregående långliga tider, då, i fbljd af 
den ringa aflbningen, nåringsbekymmer fbrenade sig att gbra skollårarekallet mera 
tungt och tryckande. Det skulle ock vara en alltfbr stor illusion, om man fbreståller 
sig, att, mera ån på eftermiddagarne, lårjungarne skulle gbra framsteg eller kunna 
iakttaga spånd uppmårksamhet under den sista af de tre alltid omedelbart (for att ej 
saga fem) på hvarandra fbljande offentliga låstimmarne.

2:o att hembfverlåsningsskyldigheten under aftonen betydligt låttas, då den for en 
fbljande dag ej behbfver omfatta mer ån morgenens eller hbgst formiddagens lexor, 
enår desamma for eftermiddagen kunna medhinnas under ledigheten kl. 1—3. For
delen deraf, likasom af en jemnare arbetsfordelning i allmånhet, bor ej kunna vara 
någon motsågelse underkastad.

3:o att sång- och gymnastik-ofningarne, i sanitårt afseende låmpligast, fbrekomma 
mellan for- och eftermiddagslåsningen. Gransknings-komitéen af 1856 års skol
stadga har ock uttryckligen fbreslagit, att de gymnastiska ofningarne fbretagas "helst 
på formiddagen”; och om åfven ingen direkt skada skulle vållas genom dessa bfningars 
fbrflyttning till eftermiddagen, måste dock vara obestridligt, att det år relativt båttre, 
att de fbrsiggå fore middagsmåltiden och i sammanhang med den afslutade fbrmid- 
dagslåsningen, hvarigenom dessutom kontrollen låttas, att lårjungarne ej från dem 
uteblifva, hvartill, serdeles vid fbrhållandet af ruskigt och svårt vader, frestelsen biir 
storre, om for deras skuil måste fbretagas en serskild utvandring till skolan.

4:o att en angenåm omvexling och låttnad beredes genom frihet från offentlig lås
ning på ons- och lordags eftermiddagar, som dessutom af lårjungarne kunna disponeras 
for inhemtande af privat undervisning i musik, hvartill under skolans hittilis varande 
form tillfålle offentligt ej gifvits. Detta skål torde (emedan all enformighet, isynnerhet 
i barn- och gosse-åldren, år trbttande och tryckande) ej vara utan vigt i allmånhet och 
serskildt i sistnåmnde afseende, alldenstund, då skolarbetet alla dagar i veckan år lika, 
endast sbndagen for det ifrågavarande åndamålet skulle kunna anvåndas, hvarfbr lik- 
vål mbter det hinder, att nbdige lårare då åro svårare att erhålla.

Skola dessutom de ifrågasatte, i många afseenden så vigtiga exercisbfningarne, 
utan relåche på annat sått, kunna vid låroverken komma till stånd, synes derfor ingen 
annan mbjlighet finnas, ån att den offentliga låstiden fbrminskas under de dagar, då 
dessa beståmmas, i hvilket fali den gamla anordningen deraf blifver låmpligast, emedan 
nåmnde bfningar då kunna stållas bredvid de på ons- och lordagseftermiddagar fbre- 
kommande ritbfningarne, likasom sång- och gymnastik-ofningarne fbrsiggå samtidigt

Sedan jag sålunda framstållt hvad jag anser tala for den offentliga skollåsningens 
fordelning afven på eftermiddagarne, bor jag åfven upptaga och vederlagga de tvenne 
skål, hvilka åro de enda jag hort anfbras till fbrdef och forsvar får den uteslutande 
fbrmiddagslåsningen. Dessa åro:
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l:o ”att denna formiddagslåsning blifvit inford vid flera andra låroverk, hvarest 
inga menliga foljder visat sig af forandringen.” Detta år tydligen ett hogst negativt 
skål, hvarvid endast erfordras den anmarkning, att denna praxis, som sakert utgått 
från hufvudstaden, hvarest lefnadsfbrhåilanderne i så många afseenden åro annorlunda 
(bland annat deruti, att middagsspisningen vanligen sker kl. 3 hvarigenom de 
offentliga lastimmarne der ej behofva så mycket sammanforas), — år i landsorterne 
alltfor ny, for att deraf kunna draga några sakra resultater, som antingen ej hunnit 
visa sig eller måhånda ej blifvit nog observerade.

2:o ”att lårjungarne anses få stbrre ledighet genom frihet i allmånhet från offentlig 
låsning på eftermiddagarne, i fbljd hvaraf den allmånt ofverklagade eller befarade 
bfveranstrångningen tros kunna undvikas.” Detta år det skenbara skål, som isynnerhet 
missledt omdomet hos de foråldrar och målsmån, med hvilka jag haft tillfålle att kom- 
municera, enår de på god tro, och utan att gora sig nårmare reda for forhållandet, 
tagit detta argument for giltigt. Man bor dock vid minsta ofvervågande lått finna, 
att, då lastimmarne i veckan och årskurserne aro oforåndrade, anstrångningen icke kan 
blifva mindre, utan måste tvårtom blifva stbrre genom såvål skol- som hemarbetets 
koncentrering, alldenstund en langre fortfarande och derfore mera trbttande uppmårksamhet 
tages i anspråk under tre omedelbart på hvarandra fbljande skoltimmar, och bfver- 
låsningsskyldigheten betydligt forsvåras, derigenom att densamma alltid måste omfatta 
beredelse for fem lektionstimmar. I sistnåmnde afseende bor ej lemnas oanmårkt, att 
det på det hbgsta år att frukta, det denna bfverlåsningsskyldighet, just emedan hela 
eftermiddagen for åndamålet år disponibel, serdeles af de lårjungar, som sakna enskild 
tillsyn, sakert ofta (såsom vanligt år åfven i åldre år, då man har langre tid på sig for 
ett arbete) uppskjutes, så att ofverlåsningen antingen blifver ofullståndig och slarfvig, 
eller.måste, på helsans bekostnad, verkstållas genom nattvak.

Afven om man, med fullt utvecklade både kropps- och sjålskrafter, någon gång 
kan utan skada hopa och sammanfora sitt arbete, for att derigenom bereda sig en 
mera samlad ledighet, så bor en sådan method endast betraktas såsom undantag och 
aldrig blifva regel. Isynnerhet under utvecklingsperioden måste det forhålla sig med 
den psykiska eller intellektuella nutritionen alldeles på samma sått som med den fysiska, 
hvilken sistnåmnda låttast och naturenligast fbrsiggår, då naringen forekommer fordelad 
på flera och låmpliga mellantider. Den skolregim synes derfore utan motsågelse vara 
den fordelaktigaste, som bereder en jernn sysselsåttning med kortare och omvexlande 
såvål arbets- som hvilo tider; och det bor således alis icke låggas den gamla anordningen 
af låstiden till last, hvad som just utgor dess ofvervågande fortjenst, nemligen att lår
jungen, med en sådan fbrdelning af hvila och arbete, att den forrå ej forleder och det 
sednare ej nedtrycker eller uttrbttar honom, sysselsåttes med låsning ånda till 10 tim- 
mar om dagen, — i hvilket afseende arbetet i alla fail icke blifver eller kan blifva 
qvantitativt mindre,, men vål, såsom redan blifvit visadt och ytterligare skall visas, 
mrsvåradt och upptagande langre tid efter den nya anordningen. På den stora vigten 
och betydelsen af en jernn och åndamålsenlig arbetsfbrdelning har ofvannåmnde gransk
ningskomité af 1856 års skolstadga fåstat en vålfbrtjent uppmårksamhet genom den 
grundade anmarkning, att "en bor da, som, ojemnt fordelad, kånnes tung, till och med 
tryckande, kan, om dess fbrdelning blifver annorlunda och jemnare anordnad, j em for else- 
vis med latthet baras." Obestridligt år ock, att, om en del af skolarbetet fbrlågges på 
eftermiddagarne, denna arbetsfordelning måste blifva jemnare; kunnande jag åberopa 
ett af erfarenheten bekråftadt och ofvertygande bevis på svårigheten af låstimmarnes 
sammanfbrande, då i forrå tider, under den mbrkare årstiden, for att undvika begag- 
nandet af eldsljus, med h. h. efori tillstånd, låsningen skedde fbrst kl. 8—11 och 
sedermera kl. 8—10, kl. ^11—11 f. m. samt kl. 2—4 e. m., hvilken svårighet då af 
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samtlige kollegii ledambter insågs och till och med bfverklagades af dem, som hade 
privata diskiplar, emedan på foregående afton hopades bfverlåsningsskyldighet for 3 å 4 
timmar på foljande formiddag samt beredelsetiden for eftermiddagen dessutom forkortades.

Utom dessa hufvudsakligen theoretiska skal, som redan på forhånd beståmt min 
åsigt i denna fråga, hafva de från sista tidens erfarenhet hemtade varit annu mera 
ofvertygande. Under den gamla lastiden behofde nemligen och hafva, efter dess åter- 
tagande under innevarande termin, skolgossar inom min enskilda omgifning och 
omvårdnad, for dfverlåsning af sina hemlexor, behoft per medium foljande tid: 
| timme (kl. ^6—6) for repetition till morgontimmarne, | timme (kl. 110—10) for 
repetition till formiddagstimmarne, 1 timme (vare sig kl. 12—1, då hvarken sång- eller 
gymnastik-ofningar forekomme, eller annars kl. 2—3) for eftermiddagstimmarne, samt 
slutligen 1) timme (kl. 6—18) for foljande dagens formiddagslåsning, således dagligen 
3| timme under 4 dagar i veckan, men blott 21 timme på ons- och lordagar, foljakt- 
ligen in summa 19 timmars hemlåsning i veckan. Under sistforflutna hbsttermins på 
fbrmiddagarne sammanfbrda skollåsning hafva samma gossar (efter den anordning 
jag fann låmpligast) for ofverlåsning behoft 2 timmar (kl. 5—7) på morgonen och 3 
timmar (kl. 5—8) på åftonen, således 5 timmar hvarje dag, hvilket gbr 30 timmars 
hemlåsning i veckan. Orsaken till denna betydliga skilnad under ena och andra for- 
hållandet kan ej forklaras annorlunda ån genom arbetets koncentrering i sistniimnde 
fail. Af rent psykologiska grunder år ock latt att finna, det dels det på aftonen fore- 
kommande, mera hopade arbetet med 4 (ja! ånda till 6) lexor uti heterogena åmnen 
måste redan på forhånd nedståmma sinnet och arbetslusten, samt dels att kraften, 
åfven om den till en borjan år liflig och spånstig, måste slutligen allt mera slappna 
under en ånda till dubbelt fbrlangd arbetstid. Det finnes nemligen i allting en s. k. 
kulminationspunkt, och antaget att denna, hvad en gosses fbrmåga af uppmårksamhet 
angår, intråffar, når han enskildt beredt sig for 4 skoltimmar på, såsom jag iakttagit, 
1| timme, så fbljer deraf alis icke, att beredelsen for en 5:te skoltimma (2:ne dagar i 
veckan måste de dock vara 2:ne for de lårjungar, som låsa latin och grekiska), efter 
arithmetisk beråkning, absolveras på | timme, utan detta tillagda arbete kan erfordra 
lika mycket tid som hela det foregående och åndock i alla afseenden vara mera rui- 
nerande. Fbrhållandet år hår alldeles jemforligt med det som eger rum hos ett last- 
djur, hvilket man mojligen utan skada kan pålågga en tyngd (for att bibehålla propor
tionen) af t. ex. ^:delar af 2.1 Sk:® d. v. s. 2 Sk:®; men bkas bbrdan ytterligare 
med 4 af det hela eller | Sk:®, så antingen dignar djuret under lasten, eller fram- 
slåpar det densamma på mångdubbelt långre tid, och lider åndock skada af ofver- 
anstrångningen.

Nu anforde, af erfarenheten så nyss hemtade, skål år ensamt nog ofvertygande 
om icke allenast icke låttnad for lårjungarne af den offentliga skollåsningens fbrlåggande 
uteslutande på formiddagarne, utan tvårtom om den rena skadligheten deraf, enår 
deras hemarbete derigenom i så hbg grad fordkas och forsvåras. Att af samma psyko
logiska skål uppmarksamheten under de sammanforde skoltimmarne likaledes måste 
forslappas, och således mindre vinst skordas åfven deraf, har fbrut blifvit anmårkt.

Om jag varit vidlyftig i denna framstallning, så torde sådant ursåktas, emedan 
den ror en fråga, hvilken, enligt min uppfattning, år kanske den mest vigtiga och 
ingripande for lårjungarnes icke blott fysiska, utan åfven psykiska och framfor allt 
moraliska vålbefinnande. I sistnåmnde afseende bor jag ej underlåta att omnåmna, det 
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jag från långre tid tillbaka har en bitter och sorglig erfarenhet om vådan att stålla, 
isynnerhet de aldre lårjungarne på en alltfor los och fri fot, alldenstund, då for unge
får 15 år sedan, i fbljd af brist på larare, så hårstådes måste ske med den s. k. 
”afgångs-afdelningen”, just ur detta fbrhållande, ehuru det till en borjan syntes godt 
och båra sig val till och med under några år (hvarfbre en kortare tids erfarenhet for 
afgbrandet af denna fråga ej fbrtjenar något vitsord), likvål slutligen — såsom jag 
med visshet utforskat — utvecklat sig de oordningar-, som någon tid medført bekymmer 
åfven vid hårvarande skola. Det såger sig ock sjelft, att, ju långre tid lårjungarne 
bfverlemnas åt sig sjelfva, desto storre måste tillfallet och frestelsen blifva till aberra
tioner, hvarofver kontrollen på samma gång forsvåras. Denna fara for ungdomens 
moralitet år det vigtigaste och må derfore blifva mitt sist anfbrda skål mot den koncen- 
trerade fbrmiddagslåsningen, som endast torde kunna vara låmplig i Stockholm och de 
storre stader, hvarest alla lårjungar antingen vistas i egna hem eller i de fråmmande 
qvarteren kunna påråkna verklig fbråldravård.

Sist, och till forekommande af missforstånd, slutar jag med den forklaring, att, 
hvad jag nu i denna fråga anfbrt, afser att uttala min opinion, icke så mycket mot 
skolstadgans medgifvande af trenne offentliga låstimmar i svit, utan fastmer mot den 
tillåmpning deraf, att dessa tre timmar, med blott 1 eller j timmas hvila, fblja på 
tvenne foregående, hvaraf, med tillågg af nodig enskild forberedelse, 6 a 7 timmars 
nåstan oafbrutet sjålsarbete biir den onaturliga och skadliga foljden; ty om den offent
liga skollåsningen beståmdes t. ex. kl. 7—10 eller kl. 8—11 f. m. och kl. 2—5 eller kl. 
3—6 e. m., skulle jag mot en sådan anordning hafva mindre att anmårka, åfven fastån 
jag hyser den åsigt och dfvertygelse, att blott tvenne timmars skollåsning i sender år 
for lårjungarnes basta i alla afseenden den låmpligaste.



II.
Beråttelse.

Sedan den, på sått forrå årsberåttelsen ådagalågger, alldeles oundgångligt nodige 
extra-lårare blifvit nådigst beviljad både for host- och vårterminen, hafva de forut till 
en låsafdeluing forenade 4:de och 5:te klasserna fordelats, och undervisningen anord- 
nats i fullkomlig ofverensståmmelse med skolstadgans undervisningsplan. På samma 
gång som ansokan gjordes om denne lårare, skedde åfven framstallning om behofvet 
af ytterligare en annan extra-lårare, for att meddela undervisning uti latin och grekiska 
åt lårjungarne i 6:te och 7:de klasserna, enår det syntes obilligt, att desse skulle for 
en mellantid af 3 å 4 terminer nodgas begifva sig till annat aflågse låroverk, sedan 
nemligen vid sistforflutna riksmote motion blifvit vackt om det hårvarandes utvidgning 
till fullståndighet åfven på klassiska linien, och denna motion redan fore hostterminens 
borjan blifvit gillad af hoglofl. statsutskottet, med den bestammelse, att denna utvid- 
gade verksamhet skulle taga sin borjan år 1862. Enligt skrifvelse från kongl. eckle- 
siastik-departementet af den 14 sisti. augusti fann dock Kongl. Maj:t ej skål att for 
nårvarande bevilja denna ansokan, som icke heller h. h. eforus ansåg låmpligt att for- 
nya for vårterminen, ehuru jag fore dess borjan derom gjorde hemstållan.

Jag vågar likvål hysa den forhoppning, att, sedan rikets standers beslut om låro- 
verkets utvidgning blifvit af Kongl. Maj:t nådigst sanktioneradt, och det dervid fåstade 
vilkor af stadens innevånare antaget, redan till nåsta termin den ifrågavarande. extra- 
låraren for nåmnde åndamål torde kunna påråknas, så att ingen afgång till annat 
hbgre, på klassiska linien fullståndigt elementarlåroverk behofves, hvarken for de lår- 
jungar hårstådes, hvilka fOrut i de 2:ne hogre klasserna låst klassiska språk, eller dem, 
som nu komma att uppflyttas från 5:te klassen.

Hvad latinlåsningen betråffar i 6:te och 7:de klasserna, hvarfor under foregående 
år kunnat sorjas genom några timmars kostnadsfri undervisning på ons- och lordags 
eftermiddagar, så har, efter den vid hostterminens borjan uppgjorda och af h. h. eforus 
gillade fordelning af lårarnes undervisningsskyldighet, ingen tid for detta åndamål 
blifvit ofrig, utan hafva således lårjungarne sjelfve på enskild våg måst bereda sig 
tillfålle dertill.

Efter dessa anmårkningar ofvergår jag till beråttelsen i vanlig, foreskrifven ordning:

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 24 aug.; slut. d. 19 dec. 

vårterminen borj. d. 12 jan.; slut. d. 3 juni.
2) Dagliga lårotiden: hostterminen endast på f. m.; vårterminen åfven på e. m., 

enligt den gamla, i forrå årsberåttelsen upptagna, anordningen.
3) Begagnade lårobbcker:

I Kristendom: katekesen och Norbecks lårobok i dogmatiken;
Biblisk historia: Bohms lårobok;

2 .
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I Kyrkohistoria: Anjous lårobok;
Modersmålet: Filéns d:o;
Latinska språkets grammatik: Rabes lårobok;

d:o explikation: Rabes krestomathi, Cornelius Nepos, Julius Cæsar och 
Ovidius for kl. 3—5; (vid privat undervisning: Cicero 
de officiis, Livius och Virgilius for klass. 6 & 7);

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

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

Wilhelm Tell, Goethes Hermann und Dorothea samt 
Voss’ens Luise;

Engelska språkets grammatik: Mays lårobok;
d:o explikation: Mays krestomathi, Irvings life and voyages of Colum-

,bus samt Goldsmith’s Vicar of Wakefield;
Franska språkets grammatik: Ohrlanders lårobok for klass. 4 & 5, Oides for klass. 6 & 7; 

d:o explikation: Oides explikationsofningar for klass. 4 & 5, Lamartines 
voyage en orient, Saintines Picciola och Voltaires Hen- 
riade samt "variétés littéraires”, rédigées par Berndtson, 
for klass. 6 & 7;

Mathematik: Zweigbergks lårobok i arithmetik, Euclides, Bjorlings och Rundbåcks 
lårobocker i algebra, Ekmans och Lindmans i plan trigonometri samt 
Alreiks i stereometri;

Naturvetenskap: Berlins låsebok for de lågre; Arrhenii lårobok i botanisk terminologi 
och Sundevalls i zoologi, samt fysikens grunder af Schabus, ofvers. af 
Berlin, jemte den sistnåmndes lårobok i kemi, for de hbgre klasserna;

Svensk historia: Alanders och Ekelunds lårobocker samt den fbrres låsebok;
Allmån d:o: Alanders lårobok;
Geografi: Winges lårobok for l:sta och till en del 2:dra klassen;

Palmblads d:o for de bfriga klasserne;
Filosofi: Afzelii lårobocker i logik och psykologi.

Uti dessa lårobocker hafva fbljande lårokurser blifvit genomgångna:

Forstå klassen:

Kristendom. Katekes: till 3:dje hufvudstycket. Låsning af psalmer.
Biblisk historia: gamla testamentets.

Modersmålet. Språklara: till 10 kapitlet af låroboken.
Ofningar i ren och tydlig innanlåsning samt råttskrifning.
Beråttelser ur nordiska sagohistorien.

Mathematik. Arithmetik: de fyra råknesåtten i enkla tal och sorter jemte bfning i 
hufvudråkning.

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

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

Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska.
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Andra klassen:
Kristendom. Katekes: från tredje hufvudstycket till slut (med repetition af till och 

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

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

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

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

Natur vetenskap. Fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne.
Botanik: till 4:de kapitlet ”om våxternas blomstållning”, efter Arrhenii 

mindre lårobok, samt Linnés sexualsystem. Insamling jemte beskrif- 
ning af våxter.

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

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

Tredje klassen:
Kristendom. Katekes: afslutad och delvis repeterad. Låsning af psalmer.

Biblisk historia: repetition af låroboken, tillika med de vigtigaste af 
anmårkningarne.

Modersmålet. Språklara: orthografi, etymologi och syntax samt interpunktionslåra 
med dertill horande skrifofningar.

Deklamationsbfningar.
Latin. Grammatik: etymologien.

Explikation: st. 1—57 uti låsboken till Rabes grammatik. (3:dje uppl.)
Tyska. Grammatik: formlaran, till och med en del af de oregelbundna verberna.

Explikation: st. 1—17 uti Lyths krestomathi.
Engelska. Grammatik: uttalslåran.-

Explikation: st. 1—14 uti Mays krestomathi.
Mathematik. Arithmetik: repetition af foregående kurser, och enkel regula de tri.

Geometri: (klassiska linien) de 26 forstå propositionerna;
(reala d:o) hela forstå boken af Euclides. "

Naturvetenskap. Botanik: Linnés sexualsystem och grunddragen af organografien, 
efter Arrhenii mindre lårobok, jemte tillåmpning deraf på åt- 
skilliga allmånna våxter.

Zoologi: inledning till djurrikets kånnedom, och låran om dåggdjuren.
Historia och Geografi. Historia: från reformationstidehvarfvet till slut af låroboken, 

jemte det vigtigaste af Gustaf I:s och Erik XIV:s historia 
efter låseboken.

Geografi: ifrån Norge till sjoar i Tyskland.
Fjerde klassen:

Kristendom. Dogmatik: kap. 1, 4 och 5 samt 7 § § af kap. 2. Katekisation.
12 kapitel af Matthæi evangelium.

Modersmålet. Språklara: lika med tredje klassen.
Smårre uppsatser i form af beråttelse eller beskrifning.
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Latin. Grammatik: repetition af etymologien; till konjunktiven af syntaxen.
Explikation: från och med 4:de kap. af Themistocles till och med Iphi- 

crates (med undantag af Alcibiades) uti Cornelius Nepos.
Grekiska. Grammatik: det allmannaste af etymologien, till och med verba contracta. 

Explikation: forstå årskursen af Nilsons låsbok.
Tyska. Grammatik: formlåran afslutad och repeterad. De vigtigaste regiorne 

i syntaxen. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: st. 29—34 uti Lyths krestomathi.

Engelska. Grammatik: formlåran, till och med den regelbundna konjugationen.
Explikation: st. 1—27 uti Mays krestomathi.

Franska. Grammatik: formlåran, till och med de regelbundna verberna.
Explikation: st. 41 — 69 af l:sta afdelningen uti Oides explikations- 

ofningar och st. 1—9 af 2:dra afdelningen.
Mathematik. Arithmetik: till och med sammansatt regula de tri, jemte repetition af 

det foregående.
Geometri: (klassiska linien) de två forstå bockerna af Euclides; 

(reala d:o) de tre d:o d:o d:o.
Algebra: de fyra råknesåtten i hela tal och polynomers upplbsning i faktorer.

Naturvetenskap. Botanik: Linnés sexualsystem och organografien, efter Arrhenii storre 
lårobok, jemte tillåmpning deraf på 125 våxtarter.

Zoologi: (klassiska linien) inledning till djurrikets kånnedom och låran 
om dåggdjuren;

(reala d:o) låran om foglarne och amfibierna.
Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, och från borjan till 

Seleukidiska riket af den allmånna.
Geografi: från Nederlånderna till Grekland.

Femte klassen:
Kristendom. Dogmatik: från och med 4:de kap. 9 § till och med 7:de kap. Katekisation. 

Kyrkohistoriska beråttelser.
10 kapitel af Lukas’ evangelium.

Modersmålet. Lika med foregående klass.
Latin. Grammatik: syntaxen afslutad. Ett hem-thema hvarje vecka.

Explikation: Epaminondas, Pelopidas, Agesilaus, Eumenes och Phocion 
uti Cornelius Nepos, samt de 20 forstå kapitlen af l:sta boken uti 
Julius Cæsar de bello gallico.

Grekiska. Grammatik: etymologien afslutad och repeterad.
Explikation: de 5 forstå kapitlen af Xenophons Anabasis.

Tyska. Grammatik: repetition af formlåran; till pronomen af syntaxen. Ett 
hem-thema hvarje vecka for reallinien.

Explikation: st. 35—45 uti Lyths krestomathi.
Engelska. Grammatik: afslutad. Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: st. 1—30 uti Mays krestomathi.
Franska. Grammatik: (klass. lin.) till och med de regelbundna verberna;

(reala d:o) åfven de ©regelbundna verberna jemte syntax. 
Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: st. 12—73 af 2:a afdelningen uti Oides explikationsofningar. 
Mathematik. Arithmetik: afslutad och repeterad.

Geometri: (klass. lin.) de fyra forstå bockerna af Euclides; 
(reala d:o) dessutom den femte boken af d:o.
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Mathematik. Algebra: (klass. lin.) repetition af det foregående, jemte låran om l:sta 
gradens eqvationer med en o Dekant;

(reala d:o) dessutom det allmånnaste och vigtigaste af låran 
om proportioner, digniteter och rotter.

Naturvetenskap. Botanik: Linnés sexualsystem, organografien och anatomien.
Zoologi: låran om foglarne och amfibierne.
Fysik: framstållning af de fysiska grundbegreppen, tillika såsom inled- 

ning till kemien.
Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, och från Makedoniska 

tiden till medeltiden af den allmånna.
Geografi: från Frankrike till Asien.

Sjette klassens nedra afdelning:

Kristendom. Dogmatik: från och med 5:te kap. till och med 8:de kap. 33 §. 
Kyrkohistoria: från lårobokens borjan till ”bild- och helgondyrkan.” 
10 kapitel af Romarebrefvet.

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

Tyska. Grammatik: repetition. Ett hem-thema hvarje vecka.
Explikation: sid. 1—75 (Cottas uppl.) af Schillers Geschichte des 30- 

jåhr. Kriegs och de tre forstå akterna af Wilhelm Tell.
Engelska. Grammatik: repetition. Skrifofningar på larorummet.

Explikation: kap. 1—10 af Columbus.
Franska. Grammatik: till och med de oregelbundna verberna eftei’ Oides lårobok. 

Skrifofningar på larorummet.
Explikation: från borjan till V (voyage de Bayruth) uti Lamartine och 

de tre forstå sångerna af Henriaden.
Mathematik. Geometri: proportionslåra med dess anvåndning på geometrien.

Algebra: låran om digniteter och rotter, eqvationer af l:sta och 2:dra 
graden med en obekant, jemte problemer.

Naturvetenskap. Botanik: organografien och de sex forstå klasserna af professor Fries’ 
naturliga system.

Zoologi: låran om foglarne, amfibierna och fiskarne.
Fysik: låran om Ijudet och Ijuset.
Kemi: inledning och låran om metalloiderna.

Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, efter Alanders och 
Ekelunds lårobocker, samt från medeltidens borjan till "re
aktion mot reformationen” af den allmånna.

Geografi: Asien och Afrika.

Sjette klassens ofra afdelning:

Kristendom. Dogmatik: fullståndigt genomgående af kap. 6—8.
Kyrkohistoria: repetition af halfva låroboken.
10 kapitel af Romarebrefvet.

Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
Tyska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: sid. 143—255 (Cottas uppl.) af Schillers Geschichte des 
30:jåhr. Kriegs och hela Hermann und Dorothea.
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Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: kap. 12—30 af Colombus.

Franska. Grammatik: till och med de ofullståndiga verberna. Skrifbfningar på 
lårorummet.

Explikation: från IV (Bayruth) till VIII (ruines de Balbek) uti Lamar- 
tine och från 4:de till 8:de sången af Henriaden.

Mathematik. Geometri: repetition af nedra afdelningens kurs, jemte losning af låttare 
geometriska problemer.

Algebra: låran om l:sta och 2:dra gradens eqvationer med flera obe- 
kanta, jemte problemer.

Naturvetenskap. Lika med nedra afdelningen.
Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, och från "statsforhål- 

landen” (sid. 190) till Spanien (sid. 268) af den allmånna.
Geografi: repetition från Osmaniska riket, samt vidare till låro- 

bokens slut.

Sjunde klassens nedra afdelning:

Kristendom. Dogmatik: afslutad och repeterad.
Kyrkohistoria: afslutad och delvis repeterad.

Modersmålet. Lika med 6:te klassen, dock med den skilnad, att de skriftliga upp- 
satserna varit utfbrligare och, enligt skolstadgans undervisningsplan, 
fbrekommit blott hvarannan vecka.

Engelska. Grammatik: repetition. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: från 35 kap. af Columbus till slut, samt de 26 forstå ka- 

pitlen af Vicar of Wakefield.
Franska. Grammatik: repetition af formlåran; uti syntaxen till § 7 (om bruket 

af infinitiven). Ett hem-thema hvarje vecka.
Explikation: från VIII till slut uti Lamartine, från 8:de sången till slut 

af Henriaden och de två forstå bockerna af Picciola.
Mathematik. Geometri: stereometri och losning af problemer.

Algebra: eqvationer af l:sta och 2:dra graden med flera obekanta, jemte 
problemer, låran om progressioner och logarithmer, tillika med bf- 
ning i logarithm-tabellernas bruk.

Naturvetenskap. Botanik: organografien och prof. Fries’ naturliga system.
Zoologi: låran om de vertebrerade djuren och grunddragen af låran 

om de icke vertebrerade djuren.
Fysik: theoretisk mekanik jemte låran om Ijudet och Ijuset.
Kemi: lika med 6:te klassen.

Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, och från lårobokens 
borjan till ”Europeiska jemvigtens upprattande” (sid. 212) af 
den allmånna.

Geografi: repetition.
Filosofisk propædeutik. Logik: elementarlåran.

Sjunde klassens ofra afdelning:

Lika med forrå årets uppgift, som hår ej upprepas, emedan denna afdelnings alla 
larjungar afgått från låroverket, 4 under host- och 4 under vårterminen.
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4) Forandring i undervisningsplan. Sedan de under foregående år till en låsafdel- 
ning sammanslagne 4:de och 5:te klasserne, genom den beviljade extra-låraren, erhållit 
serskild undervisning, har skolans anordning i det hela och alla detaljer varit i full- 
komlig dfverensslåmmelse med skolstadgans foreskrift.

5) Undervisningsskyldighetens fdrdelning mellan lår arne har varit på fbljande sått: 
Rektor mag:r G. S. Hult s trom (i fbljd af sjukdom permitterad under hostterminen) 

har under vårterminen (17 timmar i veckan) undervisat klass. 6 & 7 uti 
tyska, engelska och franska språken. Dessutom råttat franska hem-themata 
af lårjungarne i 7:de klassen.

liste Kollega C. A. von Sydow (29 timmar i veckan) undervisat klass. 3—7 uti kri
stendom och modersmålet. Dessutom råttat svenska uppsatser af lårjun
garne i 7:de klassen.

2:dre Kollega mag:r C. G. Ah gr en (29 timmar i veckan) undervisat klass. 3—7 uti 
historia och geografi, samt klass. 3 uti latinska språket. Dessutom råttat 
svenska uppsatser af lårjungarne i 6:te klassens ofra afdelning.

3:dje d:o mag:r G. T. S. Bergman (28 timmar i veckan) undervisat klass. 3—5 
uti tyska, engelska och franska språken. Dessutom råttat tyska hem- 
themata af lårjungarne i 5:te klassen.

4:de d:o mag:r K. F. Rå db er g (28 timmar i veckan) undervisat klass. 5—7 uti 
mathematik och fysik. Dessutom rattat tyska hem-themata af lårjungarne 
i 6:te klassen.

5:te d:o fil. kand. J. F. Kyl an der (29 timmar i veckan) undervisat klass. 4 & 5 
uti latin och grekiska, samt klass. 7 uti filosofisk propædeutik. Dessutom 
råttat latinska hem-themata af lårjungarne i 5:te klassen.

6:te d:o mag:r C. P. Læstadius (29 timmar i veckan) undervisat klass. 3 & 4 
uti mathematik, klass. 3—7 uti naturalhistoria, och klass. 6 & 7 uti kemi. 
Dessutom råttat svenska uppsatser af lårjungarne i 6:te klassens nedra af
delning.

(7:de d:o mag:r L. J. O lan der har tilltrådt kollegatet hårstådes den 1 dennes, men 
tjenstgbr till terminens slut vid hbgre elementar-låroverket i Skara.)

Vikarierande och extra-lårare: 1) studeranden J. F. Johanson tjenstgjort under host- 
terminen såsom ambulatorisk lårare, och under vår
terminen såsom fast lårare i 2:dra klassen.

2) studeranden P. G. Holm lund tjenstgjort både hbst- 
och vårterminen såsom fast lårare i l:sta klassen.

3) studeranden J. G. O. Linnar s s on tjenstgjort under 
hostterminen såsom fast lårare i 2:dra klassen.

Ofningslårare: direktor O. H. Bergqvist undervisat i sång.
material-forvaltare O. A. H. Stiberg d:o i gymnastik. 
bokhandlare F. A. Zettergren d:o i teckning.

De under denna rubrik i foregående årsberåttelsen upptagne anordningar rorande 
bon, gudstjenst samt ofningarne i sång, gymnastik och teckning hafva varit ofbråndrade, 
med undantag deraf att, sedan med vårterminen sånglåraren erhållit samma lone- 
formåner som de bfrige ofningslararne, hans tjenstgøring beståmts lika med deras; 
hafvande dessa bfningar varit så fordelade, att i sång och teckning hvarje lårjunge 
under veckan haft tvenne timmars undervisning och sysselsåttning, samt i gymnastik 
tre timmars, utom det att under de tvenne sista månaderna af vårterminen gymnastik- 
låraren, till en borjan med bitråde af en militår, på ons- och lordagseftermiddagar in- 
ofvat gevårsexercis och marscher m. m.
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B) Lårarne.
1) Klassforeståndare:

Under hostterminen: Kollega Ahgren for 7:de klassen.
d:o Bergman for 6:te d:o.
d:o Rådberg for 5:te d:o.
d:o Kylander for 4:de d:o.
d:o Læstadius for 3:de d:o.
extra-larare Linnarsson for 2:dra d:o.
vik. kollega Holmlund for l:sta d:o.

Under vårterminen: Kollega o von Sydow for 7:de klassen.
d:o Ahgren for 6:te d:o.
d:o Bergman for 5:te d:o.
d:o Rådberg for 4:de klassens reala linia.
d:o Kylander for d:o klassiska d:o.
d:o Læstadius for 3:dje klassen.

vik. d:o Johanson for 2:dra d:o.
extra låraren Holmlund for l:sta d:o.

2) Foråndringar. Under ordinarie rektors tjenstledighet for hostterminen fbrvaltade 
l:ste kollega von Sydow, enligt fbrordnande, rektors-embetet. Filos. kand. Kylander 
samt magistrarne Læstadius och Olander hafva utnåmnts till ordinarie kolleger hårstådes. 
Studeranden Johanson har under båda terminerna tjenstgjort såsom vikarierande kollega; 
studer. Holmlund under hostterminen såsom vikarierande och under vårterminen såsom 
extra-larare; studer. Linnarsson under hostterminen såsom extra-larare.

C) lårjungarne.
1) Inskrifne, hostterminen: 21 lårjungar, af hvilka 3 från andra låroverk, och 18, 

som endast åtnjutit enskild undervisning.
vårterminen: 11 lårjungar, hvilka alla endast åtnjutit enskild under

visning.
2) Afgångne, hostterminen: 7 lårjungar, af hvilka 4 till akademien, 2 till andra låro

verk och 1 till nåringarne.
vårterminen: 7 lårjungar, af hvilka 3 till akademien, 3 till utlåndskt 

handelsinstitut och 1, efter aflagd afgångsexamen, till 
enskild praktisk verksamhet.

3) Skolaf gift, hostterminen: erlagd af 98 lårjungar; derifrån befriade 50. 
vårterminen: d:o 96 d:o; d:o 59.

4) (jfuergång till olika linier: endast en lårjunge i 3:dje klassen har vid vårterminens 
borjan slutat latinlåsningen; dessutom har 1 lårjunge i 6:te 
klassen med samma termin på begåran fått återgå till 
5:te klassen, for att fortsåtta låsning af latin och gre- 
kiska, hvaruti offentlig undervisning ej kunnat beredas 
åt lårjungarne i 6:te och 7:de klasserna, sedan den sbkta 
extra-låraren for detta andamål ej beviljats.

Lårjungar, som låsa latin, aro i 3:dje klassen 6, i 6:te klassen 1 och i 7:de klassen 6 
(i de båda sistnåmnde klasserna blott genom enskild 
undervisning.)

Lårjungar, som lasa latin och grekiska, åro: i 4:de klassen 9 och i 5:te klassen 8.
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5) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 35, i 2:dra d:o 24, i 3:dje d:o 25, i 4:de 
d:o 25, i 5:te d:o 14, i 6:te d:o 19 och i 7:de d:o 13; 
summa 155.

I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: adelssoner 9, ofrålse militårers so
ner 9, prestsbner 14, civile embetsmåns soner 25, ståndspersoners soner 20, borgares 
och andra nåringsidkares soner 52, hemmansegares soner 17, soner af hemmansbrukare, 
torpare och arbetare m. fl. 9; summa 155.

Emedan jag af rektors i Orebro redogbrelse for Garolinska låroverket under forrå 
året (sid. 25) inhemtat, att tillstånd blifvit meddeladt att endast skriftligen lemna de 
denna rubrik tillhbrande tabellariska uppgifter, som i tryck voro bifogade min forrå 
årsberåttelse, begagnar jag mig af detta tillstånd desto hellre, som jag, efter afslutad 
examen och afkunnad flyttning, blifver i tillfalle att redogbra for de i hbgre klass upp- 
flyttade lårjungar, hvilket nu till en del ej kan och till en del ej tor de bora ske. Skrift
ligen skall derfore efter examen en sådan tabellarisk uppgift, i bfverensståmmelse med 
foreskrifvet formular, for låsårets båda terminer till Kongl. ecklesiastik-departementet 
ofversåndas.

Hår synes låmpligast kunna upptagas den anbefallda uppgiften rbrande den tid, 
lårjungar med vanliga naturanlag behbft dagligen anvanda på hemlexor, åfvensom på 
de skriftliga arbeten, som blifvit dem ålagdt att i hemmet verkstålla. I detta afseende 
har under den for vårterminen återtagna och beståmda offentliga dagliga låstiden, på 
hvars jemna fbrdelning, såsom jag i foregående framstallning ådagalagt, det enskilda 
bfverlåsningsarbetet så våsendtligen beror, fbljande medel-forhållande kunnat observeras: 
1 a 2 timmars dagligt hemarbete for lårjungar uti klass. 1—3, 2| å 3 2 tim. uti klass. 
4 & 5 och 3 å 4 tim. uti klass. 6 & 7.

D) Skollokalen.
Utom de i skolhuset befintliga 5 lektionsrummen hafva uti ett enskildt nybyggdt 

hus, som år så nårbelåget, att serskild ingång kunnat anbringas från sjelfva skolgården, 
blifvit forhyrda for hbstterminen 3 st. och for vårterminen 6 st. rum, hvaraf ett apte- 
rats till kemiskt laboratorium. Genom denna tillbkning af utrymme kan skolan, vid 
dess utvidgning till fullstandighet åfven på klassiska linien, till en borjan och tilis vidare 
fortgå, anordnad i fullkomlig bfverensståmmelse med skolstadgans foreskrift. Hvad 
som i detta afseende återstår att bnska, år en serskild lokal for undervisning i teckning, 
hvartill l:sta klassens lektionsrum hittills måst anvåndas, likasom for forvaring af sko- 
lans samlingar, hvilka, sedan borjan blifvit gjord i natural-historisk våg genom emot- 
tagna skanker från Kongl. vetenskaps-akademien, formedelst redan lemnade och, såsom 
jag hoppas, fortfarande bidrag åfven i andra brancher från allmånhetens sida, lofva att 
snart få en stbrre omfattning.

E) Undervisningsmaterielen.
1) Skolbibliotheket innehåller, enligt nyligen infordrad och afgifven officiel uppgift, 

omkring 1950 volumer, utom kartor och planchverk, bland hvilka sistnåmnde upptagas 
de, som under låsåret blifvit inkbpte, nemligen: Sundevalls svenska foglar, Abbildungen 

3
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zu Okens Naturgeschichte, Berges Schmetterlings-, Kåfer- und Conchylienbuch, Kolbs 
gi’osser Atlas der Naturgeschichte (3 Lief.) och Ruprechts Wand-Atlas fur den Unter- 
richt in der Naturgeschichte aller drey Reiche.

2) Instrumenter och apparater ffjr undervisning i
a) mathematik: cirkel afjern; de vanliga solida figurerna, skurna i trå; nonie-modell.
b) fysik: 1 par adhesionsskifvor; hafstångsmodell; blockmodell; lutande plan med 

vågn; storre våg med stativ och skålar (samt vigter af messing och platina); vatten- 
pass; Nicholsons areometer; areometerbestick; dykare af glas; apparat for våtskors 
tryck; d:o for Mariotteska lagens bekråftande; luftpump med tillbehor; fallror med 
mekanism for kroppars samtida fali i lufttomt rum; 2:ne Magdeburgska halfsferer; 
apparat for att visa elektricitet i lufttomt rum; d:o d:o qvicksilfverregnet; glasballong 
med kran; pumpmodell af glas; håfvert-barometer; centrifugal-maskin; apparat, visande 
svångkraftens vaxande i forhållande till banans radie; 2:ne psykrometrar med stållning; 
differential-thermometer; maximi- och minimi- d:o; Franklins kokror; kula med ring, 
for att visa fasta kroppars utvidgning genom varme; artific. strupe af Auzoux; d:o dga 
af d:o; forstoringsspegel af glas; forminsknings d:o af d:o; 2:ne konvexa, 1 konkav lins, 
1 mattslipadt glas med infattningar samt hårkors, for att visa tubers sammansåttning; 
glasprisma med stållning; 2:ne Nichols prismer; Newtons fårgskifva; mikroskop af 
Nachet; 2:ne magnet-stånger med ankaren och etyi; inklinations-nål; friktions-elektri- 
citetsmaskin, med batteri, klockspel m. m.; Voltas pistol; d:o skifva; elektriskt rotations- 
hjul; guldblads elektroskop med konduktor och stativ; 6 st. Bunsens elementer med 
trådar och bindskrufvar; elektromagnet med stållning; vattendekompositions-apparat; 
tangent-bussol; induktions-apparat med 2:ne trådrullar och tillbehor; thermo-elektriskt 
element.

c) kemi: Berzelii lampa på stativ; spritlampa med vekhållare af glas; blåsror med 
platinaspets; imkylare; diverse skålar, deglar med lock, bågare, forlag, kolfvar, retorter, 
Wolffiska flaskor, trattar med stållning, flaskor med glasproppar, karaffer, burkar, prof- 
ror med stållning, glasmortel, såkerhetsror, trattror, pipett, klor-kalcium- och arsenik- 
ror, glasstafvar och ror, kautschukror, platina, trefotter med skålar och triangel samt 
dessutom nodiga verktyg af hammare, tanger, filar, knif, sax m. m.

3) Naturalhistoriska samlingar. Kongl. vetenskapsakaclemien har skånkt: 6 st. 
daggdjur, 30 st. foglar, 2 st. amfibier och 20 st. fiskar samt 170 mineralier. Dessutom 
hafva, enligt i Wenersborgs tidning successivt inford redovisning, dels af enskilde per
soner och dels af lårjungar under året lemnats foljande gåfvor: 19 st. embryoner af bos, 
ovis och sus (forvarade i sprit), 30 st. foglar, 3 st. amfibier, 3 st. fiskar, 19 st. diverse 
kranier, några insecta arachnida, crustacea och vermes, 2 st. echinodermata, 7 st. 
koraller, 6 st. koprolither, samt ett herbarium, ordnadt efter naturliga systemet, inne- 
hållande omkring 1000 st. våxtarter.

4) Andra samlingar. Kongl. svenska akademien har skånkt den for år 1860 ofver 
C. B. Wadstrom preglade minnespenning (af silfver). Enskilda gåfvor under låsåret: 
4 st. minnespenningar (1 af silfver), 427 st. diverse mynt (164 af silfver och 263 af 
koppar), 2 st. stenvapen, 1 runstaf, 1 Indiansk fogelpil m. m.

For lårjungarnes exercisofningar hafva redan under hostterminen från Husqvarna 
faktori inkopts och ankommit 30 st. mindre gevår med bajonetter, samt 30 st. storre 
åro reqvirerade, hvilka lofvats fårdige inom denna månads slut.
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F) Examina.
Sedan hostterminen borjat den 24 augusti, afslutades densamma den 19 december 

genom examen, hvarvid herrar landshof dingen och riddaren m. m. grefve E. Sparre, 
majoren och riddaren E. Ericsson, borgmastaren och riddaren A. W. Russberg och 
kyrkoherden, theol. kandidaten, mag:r D. R. Warholm af h. h. eforus varit anmodade 
att narvara.

Vårterminen, som bbrjade redan den 12 januari, skall afslutas genom examen, 
hvilken h. h. eforus, efter afgifvet forslag, bestamt till måndagen den 3 nåstkommande 
juni, och hvarvid han anmodat herrar landshofdingen och riddaren m. m. grefve E. 
Sparre, ofversten och riddaren m. m. C. S. Sandels, borgmastaren och riddaren A. W. 
Russberg, forste landtmataren J. A. Svedberg, brukspatronen J. E. Norstrom och 
kyrkoherden, theol. kandidaten mag:r D. R. Warholm att såsom vittnen komma till- 
stådes.

Till denna examen, hvilken, jemte dermed i sammanhang stående forråttningar, 
kommer att forsiggå nåmnde dag kl. 8—12 f. m. och kl. 3—6 e. m. i den ordning, 
som genom anslag i skolhuset skall nårmare angifvas, likasom till ofvervarande af lår- 
jungarnes slutbfning i gymnastik aftonen forut kl. 6 sondagen den 2 juni, hai’ jag åran 
dessutom vdrdsamt inbjuda såval låroverkstyrelsen, tillika med ungdomens fbraldrar, 
anhorige och målsmån, som ock alla ofriga den allmånna undervisningens gynnare och 
vånner.

Wenersborg den 18 maj 1861.


