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under låsåret 1862—1863, 
jemte 
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af 
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Dessutom:

Bedogorelser under samma låsår af vederborande rektorer och lårare for lågre elementar- 
låroverken i Borås och Alingsås saml sladspedagogien i Ulricehamn.

Wenersborg.
Bagge och P ettersons officin, 1863.



Hvaraf beror den ofverklagade ofveranstrångningen for lårjungarne vid elementar- 
låroverken, och huru skall den forekommas?

Då jag går att redogora foi’ det forstå låsåret, sedan hårvarande låroverk, som forut 

varit fullståndigt endast på reala linien, nu blifvit det åfven på den klassiska, begagnar 
jag denna anledning att uttala min åsigt rbrande ofvan framstållda fråga. Skålet till 
dess upptagande vid detta tillfålle år det, att, enligt mitt formenande, denna bfverkla- 
gade anstrångning hufvudsakligén galler den klassiska liniens lårjungar, serdeles på det 
lagre stadiet, alldenstund det engelska språket på reallinien ej medfbr jemfbrligt arbete 
med det latinska på den klassiska i 3:dje klassen, — ocb icke heller det franska på 
reallinien med det grekiska på den klassiska i 4:de klassen. Ar det nu nodigt, att 
sammanhålla de båda linierna i de gemensamma låroåmnena, så biir en naturlig fbljd, 
att den klassiska liniens lårjungar måste mera anstrångas samt till och med bfveranstrån- 
gas, såvida ej realisterna skola, genom relåehe uti dessa samma gemensamhetsåmnen, 
få for liten sysselsåttning. Hufvudorsaken till det ofverklagade onda ligger sålunda', ej 
så mycket i det såsom skål ofta anforda månglåseriet, hvilket efter tidens kraf knappt 
torde i betydlig mån kunna inskrankas, som fast mera uti den alldeles for tidiga splitt- 
ringen af de s. k. tvenne bildningslinierna.

Uti afgifven beråttelse for låsåret 1859—1860 har jag ur en annan synpunkt klan
drat de gamla språkens for tidiga intråde i skolan och deraf vållad olagenhet. Jag har 
nemligen dei’ visat, huru svårt och vanskligt det måste vara, att, efter blott tvenne skol
år, beståmma en lårjunges intråde på den ena eller andra linien, — samt huru ohjelplig 
stållningen blifver, om en lårjunge, sedan han intrådt på klassiska linien, befinnes sakna 
fallenhet och formåga att der fortgå, emedan, om han t. ex. i 4;de klassen skulle onska 
ofvergå till reallinien, den sednares lårjungar redan ett år låst det af honom okånda 
engelska språket, och ifall ofvergången sker i 5:te klassen, engelskan der varit last af 
realisterne under tvenne och franskan under ett år, hvilka båda språk åro for den från 
klassiska linien bfvergående alldeles obekanta; for att ej taga i betraktande de olika 
kurserna uti de naturvetenskapliga och till en del de mathematiska åmnena. Såsom det 
nu år anordnadt, biir således en larjunge, som en gång intrådt på den klassiska linien 
(och hvarje omtånksam fader eller målsman, som ej predestinerat barnen, måste, for att 
ej stanga utsigterna for deras framtid, såvida ej naturanlagen åro alltfor ogynnsamma, 
påyrka ett sådant intråde), — nåstan nolens volens nbdsakad att der, åfven "maxime 
invita Minerva”, qvarstadna, till liten fromma både for sig och skolan.
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Redan i detta afseende finnes således ett giltigt skål att ej så tidigt splittra skolan; 
— kan det vidare ådagalåggas, att den ofverklagade ofveranstrångningen står i samman
hang med och i våsendtlig mån beroi’ af denna for tidiga splittring, så synes all tvekan, 
att harutinnan åstadkomma en onsklig forandring, bora upphora. Och bestridas kan val 
icke, att, åfven fastån de individuella anlagen åro olika, det måste vara relativt lått att 
beståmma ett medium af låmplig och måttlig sysselsåttning for lårjungar, som alla låsa 
samma laroåmnen; hvaremot det alltid blifver svårt, att i de gemensamma åmneua jemka 
forhållandet mellan de tvenne linierna, så att icke den ena (då de latinska och grekiska 
sprak en, som hufvudsakligen motsvaras af det engelska och franska, enligt hvad redan 
blifvit anmårkt, fordra ett betydligt olika arbete) må ofveranstrångas eller den andra allt 
for litet sysselsåttas.

Utom denna sålunda beredda storre låtthet att kunna reglera arbetet och sysselsått- 
ningen, har skolans langre sammanhållning åfven ett vigtigt skål deruti, att den derun
der fortfarande gemensamheten uti allt måste på ett fordelaktigt sått bidraga till utbil- 
dandet af en god kamratsanda, som vid den offentliga skolan år så vålgorande och 
våsendtlig; ty, ehuruvål hårstades inga oroande symptomer harutinnan visat sig, foljer 
dock af sig sjelft, att en strid om foretråde, — en afundsjuka eller missnoje å deras 
sida, som mera graveras, lått kan uppstå och utofva ett i moraliskt afseende skadligt 
infly tande.

Ytterligare bor ock tagas i betraktande den besparing i lårarekrafter, som biir en 
foljd af uppskof med de gamla språkens intråde i skolan. Uppskjutes nemligen dessas 
studium på det sått, att latinet forst borjas t. ex. i 6:te och grekiskan i 7:de klassen, så 
besparas hvarje vecka for det forrå eller latinet: 10 timmar i 3:dje, 8 timmar i 4:de och 
8 timmar i 5:te klassen, samt for den sednare ellei’ grekiskan: 6 timmar i 4:de och 5 
timmar i 5:te klassen, eller tillsammans 37 timmar i veckan; hvartill kommer den nyss 
anmårkta stora låttheten, som hårigenom vinnes, att uppgora låsordningar for dessa 5 
gemensamma klasser och der reglera en, utan ofveranstrångning, lagom sysselsåttning 
for i alla låroåmnen samlåsande lårjungar.

En annan ekonomisk fordel blifver, att for klasserna 3—5 sålunda forminskas behof- 
vet af 3:ne serskilda lektionsrum, som nu åro nodiga for de der befintliga skilda linierna.

Uppmårksamhet torde tillika fortjena fåstas deruppå, att de på reallinien fullstån- 
diga låroverken, som under nårvarande forhållanden åro så halfva och haltande institu
tioner, genom den foreslagna forandringen skulle erhålla en andamålsenlig och oberoende 
stållning, eller med ringa uppoffring kunna utvidgas till fullståndighet afven på klassiska 
linien.

Jag har på detta sått i korthet besvarat den framstallda frågans 2:ne momenter så
lunda, att l:o den ofverklagade ofveranstrångningen, som endast gålier den klassiska li
niens lårjungar, beror af de gamla språkens for tidiga intråde i skolan och deraf vållade 
svårigheter, och att 2:o denna olågenhet forekommes, om dessa språk uppskjutas till 
ett sednare stadium, hvarigenom åfven beredas flere andra, ofvan upptagna ellei’ antyd- 
da fordelar.
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Må ingen, i foljd af detta forslag, anse, att jag underkånner eller icke tagit i ofver- 
vågande allt, hvad som blifvit sagdt och kan sågas om de gamla språkens och serskildt 
latinets bildande formåga och synnerliga låmplighet såsom grundval for språkundervis- 
ningen! Med den pietet och forkårlek, som ar så naturligt att man hyser for låroåmnen, 
hvilka varit, om ej de enda, åtminstone basis for den bildning, som inhemtats i den 
gamla skolan, har denna framstållning icke skett utan uppoffring af enskilda sympathier 
och forut hysta åsigter, som dock ej kunnat undgå att af tidsforhållandena modifieras. 
Ofbrnekligt år nemligen, att de gamla språken numera omojligen kunna få intaga samma 
plats i skolan som fdrr, utan måste de, sedan ock deras mission blifvit uppfylld, vid nya 
låro och bildningsåmnens giltiga fordran på intråde, ytterligare och allt mera —' ”maka 
åt sig”.

I det forevarande afseendet, och då jag anser skolans långre fortfarande samman- 
hållning och enhet vara af så stor vigt, skulle visserligen en annan utvåg kunna finnas, 
nemligen att tidigare upptaga latinet såsom ett allmånt och gemensamt låroåmne, hvilket 
till en del år håndelsen både i Tyskland, Frankrike och England; men om detta låter 
sig gora i nåmnde lander (hvarfbr i de 2:ne sista finnas serskilda pedagogiska skal), så 
beror detta deraf, att vid elementarundervisningen der ej ifrågakomma flere ån 2:ne 
fråmmande nyare kulturspråk. Då dessa hos oss alltid måste blifva 3:ne, och då just hår 
fråga år att forekomma bfveranstrångning, så synes dock en sådan utvåg ej kunna gillas 
eller antagas. Genom latinets uteslutande ur de lagre klasserna anser jag icke heller 
någon fara vara forhånden for språkundervisningens andamålsenliga ordnande och be- 
drifvande, emedan, med stod af mångårig erfarenhet, forst vid den hogre apologistskolan 
och sedermera vid det på reallinien fullståndiga elementarlåroverket hårstådes, jag tror 
mig kunna med skål påstå, att det icke ar omojligt, att åfven genom modersmålet och 
genom de lefvande språken (serskildt genom det tyska) lågga en såker grund for det 
vid all elementarundervisning så hogvigtiga språkåmnet.

Skulle den anmårkning gdras, att de gamla språken, då de ej helt och hållet ut- 
monstras ur elementarlåroverket, for sent intråda på det sått, som hår foreslagits, nem
ligen att latinet borjas forst i 6:te och grekiskan i 7:de klassen; så svaras hårtill, att, 
sedan det forrå eller latinet redan hufvudsakligen upphort såsom talspråk och, med de 
lefvande språkens utbildning och allmånnare kånnedom, ej vidare år behbfligt såsom 
skrifspråk inom den vetenskapliga veriden, 4 års låsning deraf — med rymlig tid af 
t. ex. 8 å 10 timmar i veckan och med den underbyggnad, som genom ett allvarligt stu
derande under 4 å 5 foregående skolår af de lefvande språken måste vara vunnen i 
språkligt hånseende, — synes kunna och bora gifva tillråcklig elementar-grundlaggning 
for ett fortsatt akademiskt studium, likasom 2 års låsning af grekiskan (med anslagen 
lika rymlig tid) gora tillfyllest for inhemtandet af detta språks formlåra, som våsendtli- 
gast torde behbfva vara undangjord vid elementarlåroverket.

Efter att, i sammanhang med besvarandet af den forst uppstållda frågan, hafva an- 
fort alla dessa skål, på grund hvaraf jag anser en åndring uti bestammandet af tiden for 
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de klassiska språkens hitråde uti skolan vara icke blott onsklig, utan måhånda rent af 
nodvåndig, fåstar jag slutligen synnerlig uppmårksamhet på den enkla anordning af ele- 
mentarlåroverket, som blifver en foljd, i fali denna åndring kommer till stånd.

De 5 lagre klasserna kunde då hufvudsakligen folja den i låroverksstadgan for real
linien beståmda undervisningsplan.

Den 6:te klassen, som å båda linierna fortfore att vara 2-årig, skulle i de gemen- 
samma låroåmnena desto låttare kunna hållas tillsammans, som dels dessa, uti nedan 
tecknade forslag till undervisningens fordelning, åro upptagne till alldeles lika tid, och 
dels, der detta ej år handelsen, såsom uti fråmmande lefvande språk och mathematik, 
det utan svårighet låter sig gora, att for realisterna (desse få uti naturvetenskap under 
2:ne timmar i veckan låsa kemi, hvarifrån lårjungar på klassiska linien åro helt och hål- 
let befriade,) på de ofverskjutande timmarne beståmma andra och olika kurser.

Den 7:de klassen anses bora blifva 2-årig på klassiska, men blott 1-årig på reala 
linien; i foljd hvaraf dessa linier’ hår båst torde erhålla alldeles afskild undervisning, 
hvartill full tillgång beredes genom den ofvan beråknade besparing af lårarekrafter for 
latin och grekiska uti 3—5 klasserne, 37 timmar, och for grekiskan (med afdrag for 2:ne 
tillokade latintimmar) uti 6:te klassen, 4 timmar, eller tillsammans 41 timmar i veckan.

Sist upptages foljande forslag till undervisningsplan for de 2:ne hogre klasserna:

Kristendom.........................................................
Modersmålet och Filosofisk Propædeutik . . .
Latin ...................................................................
Grekiska.............................................................
Hebreiska (torde bora uteslutas ur elementar- 

låroverket)..............
Tyska (synes bora bibehållas åfven i 7:e klass.) 
Franska ................................................................ 
Engelska........................... .................................
Mathematik..........................................................
Naturvetenskap .............................................  .
Historia och Geografi........................................ 
Teckning.............................................................

Summa timmar i veckan

6:te klassen: 7:de klassen:

klass. linien 
2-årig

reala linien 
2-årig

klass. linien 
2-årig

reala linien 
1-årig

2 2 2 2
3 3 2 3

10 —: 8 —
— 10

__ — -— —
1 2 1 2
4 6' 2 6
2 3 1 3
4 6 3 6
2 4 1 4
4 4 2 4

— 2 — 2

32 32 [ 32 32
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Årsberåttelser.
I. Hbgre elementarlåroverket i Wenersborg.

Då med det låsår, hvars afslutande snart forestår, hårvarande elementarlåroverk, 
enligt Kongl. brefvet den 24 maj 1861, utvidgades till fullstandighet åfven på klassiska 
linien, så var, sedan de nye lårarne blifvit tillsatte, denna reglering så mycket snarare 
och lattare verkstålld, som, utom det att till den 6:te klassen från den 5:te ofvergått lår
jungar, hvilka tillhorde klassiska linien, hvarpå de foljaktligen i stadgad ordning kunde 
fortgå, desslikes i 7:de klassen funnos lårjungar, hvilka, efter att hafva under de 2:ne 
sista åren endast genom privatlåsning kunnat underhålla klassiska studier, nu fingo intrå- 
da i normalt fbrhållande.

Sålunda har icke hår behofts någon, vid nya regleringar, vanlig ofvergångsperiod, 
utan alla laroåmnen blefvo genast disponerade i fullkomlig bfverensståmmelse med. låro- 
verksstadgans undervisningsplan.

Så tillvida ingick låroverket i detta nya stadium under ogynnsamma auspicier, som 
alldeles vid hostterminens borjan yppade sig en bgonsjukdom, hvaraf omkring 50 lårjun
gar nåstan samtidigt blefvo angripne. Lyckligtvis var dock epidemien af lindrigare art 
och snart bfvergående, enår, utan att undervisningen någon gång varit afbruten, de fleste 
sjuke efter 8 å 14 dagars fiirlopp voro återstållde, med undantag af 9, hvilka under hela 
hbstterminen måst afhålla sig från låsning, och bland hvilka 2:ne af samma skål åfven 
under vårterminen ej kunnat deltaga i undervisningen.

For bfrigt icke hafvande några andra serskilda forhållanden att anmårka, bfvergår 
jag till årsberåttelsen i vanlig, foreskrifven ordning:

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 25 aug.; slut. d. 19 dec. 

vårterminen borj. d. 12 jan.; slut. d. 2 juni.
2) Dagliga lårotiden: fordelad på for- och eftermiddagar, såsom hårstades, utom host

terminen 1860, alltid varit vanligt. )*
3) Begagnade lårobbcker:

*) Om åndamålsenligheten af en sådan lårotidens fordelning har min åsigt blifvit allt mera befåstad och in- 
galunda åndrad genom de af herr rektorn och riddaren P. G. Alander i forrå årets redogorelse for Skara 
elementarlåroverk anforde skal, hvilka, sedan enskildt svaromål lemnats, jag ej ansett mig ens bbra 
upptaga till offentlig vederlaggning, emedan polemiken, i foljd af det sått, hvarpå den blifvit inledd, 
lått kunnat och till en del måst falla inom ett p ers onlighetsområde, hvaraf diskussion i sak ej 
dragit någon fordel.

I Kristendom: katekesen, Bergs bibelhandbok och Norbecks lårobok i dogmatiken;
Biblisk historia: Bohms lårobok;
Kyrkohistoria: Anjous d:o;
Modersmålet: Filéns d:o och Bjurstens låsebok;
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Latinska språkets grammatik: Rabes larobok;
d:o explikation: Rabes krestomathi, Cornelius Nepos, Julius Cæsar och 

Ovidius for kl. 3—5; de 2:ne sistnåmnde auktorerna, 
Cicero de officiis, Cato Major, Lælius och orationes 
in Catilinam, Livius, Virgilius och Horatius for klass. 
6 och 7;

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

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

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

Engelska språkets grammatik: May’s larobok;
d:o explikation: May’s krestomathi, Irvings life and voyages of Columbus,

Goldsmith’s Vicai’ of Wakefield och Marryats Mon
sieur Violet;

Franska språkets grammatik: Ohrlanders larobok for klass. 4 och 5, Oides for kl. 6 och 7; 
d:o explikation: Oides explikationsofningar for klass. 4 och 5, Lamartines 

voyage en orient , Saintines Picciola, Voltaires Henriade 
samt "variétés littéraires”, rédigées par Berndtson, fbr 
klass. 6 och 7;

Mathematik: Zweigbergks larobok i arithmetik, Euclides, Bjbrlings och Rundbåcks 
lårobbcker i algebra, Ekmans och Lindmans i plan trigonometri samt 
Alreiks i stereometri;

Naturvetenskap: Berlins lasebok for de lagre; Arrhenii larobok i botanisk terminologi 
och Sundevalls i zoologi, samt fysikens grunder af Schabus, bfvers. af 
Berlin, jemte den sistnåmndes larobok i kemi, for de hbgre klasserna;

Svensk historia: Alanders och Ekelunds lårobocker samt den forres lasebok;
Allmån d:o: Alanders, Palmblads och Ptitz’ lårobocker;
Geografi: Winges larobok for l:sta och till en del 2:dra klassen;

Palmblads d:o for de ofriga klasserna;
Filosofi: Afzelii lårobocker i logik och psykologi.

Uti dessa lårobbcker hafva fbljande lårokurser 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 fyra råknesåtten i enkla tal och sorter jemte bfning i 
hufvndrakning.

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.
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Andra klassen:
Kristendom. Katekes: från tredje hufvudstycket till slut. 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: formlåran till och med de oregelbundna verberna.
Explikation: de fore syntaxen stående explikationsbfniugarne samt 6 stycken af 

låsboken.
Matliematik. Aritbmetik: de fyra råknesåtten i vanliga och decimalbråk samt i sorter. 

Geometrisk åskådningslåra: efter lårarens muntliga foredrag.
Naturvetenskap. 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 laroboken, jemte muntliga be
råttelser efter laseboken.

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

Tredje klassen:
Kristendom. Katekes: afslutad och delvis repeterad.

Biblisk historia: repetition af laroboken, tillika med de vigtigaste af an- 
mårkningarne.

Modersmålet. Språklåra: formlåra samt syntax och råttstafningslåra, jemte det vigtigaste 
af sats- och interpunktionslåran med dertill horande skrifbfningar. Rått- 
skrifning efter diktamen samt smårre uppsatser i form af bref och be- 
skrifning. Låstjfningar.

Latin. Grammatik: formlåran.
Explikation: de 3 forstå afdelningarne uti låsboken till Rabes grammatik.

Tyska. Grammatik: hela formlåran. Skrifbfningar på larorummet.
Explikation: st. 1—22 uti Lyths krestomathi.

Engelska. Grammatik: uttalslåran.
Explikation: st. 1—14 uti May’s krestomathi.

Mathematik. Arithmetik: repetition af foregående kurser, samt enkel och sammansatt 
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 åtskilliga all- 
månna våxter.

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

det vigtigaste af Gustaf I:s och Erik XIV:s historia efter låseboken.
Geografi: ifrån Danska monarkien till kejsardbmet Osterrike.

Fjerde klassen:
Kristendom. Bibelhandbok: allmån bfversigt af bibliska bbckernas innehåll. Katekisation. 

Synoptisk låsning af evangelierna, från bbrjan till beråttelserna om Kristi 
sista resa till Jerusalem.

2
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Modersmålet. Lika med tredje klassen.
Latin. Grammatik: repetition af formlåran; till och med kasuslåran af syntaxen.

Explikation: från 58 till och med 66 stycket af 4:de afdelningen uti låsboken till 
Rabes grammatik, samt Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias och Epa- 
minondas uti Cornelius Nepos.

Grekiska. Grammatik: det allmannaste af formlåran, till och med verba contracta. 
Explikation: forstå årskursen af Nilsons låsbok.

Tyska. Grammatik: formlåran repeterad; syntax till verbets rektion. Skrifofningar på 
lårorummet.

Explikation: st. 19—27 uti Lyths krestomathi.
Engelska. Grammatik: formlåran till och med en del af de oregelbundna verberna. 

Explikation: st. 14—25 uti May’s krestomathi.
Franska. Grammatik: formlåran till och med hjelpverberna.

Explikation: st. 1—28 af l:sta afdelningen uti Oides explikationsbfningar.
Mathematik. Arithmetik: till och med intresse-råkning, jemte repetition af det foregående.

Geometri: (klassiska linien) de två forstå bbckerna 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 lårobok, 

jemte tillåmpning deraf på 200 våxtarter for klassiska och på 300 for 
reala linien.

Zoologi: (klassiska linien) låran om foglarne;
(reala d:o) Svenska foglarne utfbrligare.

Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, och från borjan till Make
doniska tiden af den allmånna.

Geografi: från Tyskland till Frankrike.

Femte klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: 5—9 kap. Katekisation.

Kyrkohistoriska beråttelser.
Johannes’ evangelium.

Modersmålet. Repetition af språklåran. Satslåran med tillåmpning, utfbrligare genom- 
gången. Låsning af stycken ur Svenska fbrfattare. Uppsatser ofver 
låttare åmnen, samt i form af bref och beråttelser.

Latin. Grammatik: syntaxen afslutad. Ett hem-thema hvarje vecka, och 1 timme i vec- 
kan skrifofningar på lårorummet.

Explikation: Themistocles, Pausanias, Cimon, Lysander, Alcibiades, Epaminondas 
och Pelopidas uti Cornelius Nepos samt de forstå kapitlen af l:a boken uti 
Julius Cæsar.

Grekiska. Grammatik: formlåran afslutad och repeterad.
Explikation: st. 26—40 uti Nilsons låsbok och forstå kap. af l:a boken uti 

Xenophons Anabasis.
Tyska. Grammatik: repetition af formlåran, samt hela syntaxen. Ett hem-thema hvarje 

vecka for reallinien.
Explikation: st. 28—34 uti Lyths krestomathi.

Engelska. Grammatik: afslutad. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: st. 28—30 uti May’s krestomathi.

Franska. Grammatik: formlåran jemte de vigtigaste reglorna i syntaxen. Skrifofningar 
på lårorummet.

Explikation: st. 23—52 af l:sta afdelningen uti Oides explikationsbfningar.
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Mathematik. Arithmetik: till och med intresse-råkning, jemte repetition af det foregående. 
Geometri: (klassiska linien) de 4 forstå bockerna af Euclides;

(reala d:o) dessutom den 5:te af d:o, dock utan bevis.
Algebra: (klassiska linien) repetition af 4:de klassens kurs;

(reala d:o) d:o och de 4 råknesåtten i bråk samt binomial 
theoremet.

Naturvetenskap. Botanik: grunddragen af anatomien och fysiologien samt repetition af 
organografien.

Zoologi: Låran om foglarne, amfibierna och fiskarne.
Fysik: framstållning af de fysiska grundbegreppen, samt det allmånna- 

ste af vårmelåran.
Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, samt från Makedoniska 

tiden till Rom under kejsarne af den allmånna.
Geografi: från Belgien till Grekland.

Femte klassens ofra afdelning:
Kristendom. Lika med nedra afdelningen.
Modersmålet. D:o d:o.
Latin. Grammatik: syntaxen afslutad, jemte prosodik. Hem-themata och skrifofningar 

på lårorummet lika med nedra afdelningen.
Explikation: Timotheus, Datames, Alcibiades samt 3 kap. af Epaminondas uti 

Cornelius Nepos; hela l:a och 12 kap. af 2:a boken uti Julius Cæsar de bello 
Gallico; Origo et fabrica mundi uti Ovidius.

Grekiska. Grammatik: låroboken afslutad.
Explikation: från 5:te kap. af l:a till och med 2 kap. af 2:a boken uti Xeno- 

phons Anabasis.
Tyska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: st. 44—48 uti Lyths krestomathi.
Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: kap. 3—9 uti Columbus.
Franska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: st. 43—95 af 2:a afdelningen uti Oldes explikationsbfningar.
Mathematik. Arithmetik: lika med nedra afdelningen.

Geometri: d:o d:o.
Algebra: (klassiska linien) repetition af det foregående, jemte låran om l:a 

gradens eqvationer med en obekant;
(reala d:o) dessutom uppstallning och losning af låttare problemer. 

Naturvetenskap. Botanik: lika med nedra afdelningen.
Zoologi: (klassiska linien) låran om foglarne, amfibierna och fiskarne; 

(reala d:o) dessutom insekterna.
Fysik: lika med nedra afdelningen.

Historia och Geografi. Historia: d:o d:o samt vidare till d) Slaver och Ungrar på medeltiden. 
Geografi: lika med nedra afdelningen.

Sjette klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: repetition af kap. 1—7.

Kyrkohistoria: l:a och 2:a perioderna.
Modersmålet. Ungefår lika med foregående klass, jemte låsning af valda stycken ur Sven

ska, Norska och Danska litteraturen. Det allmånna af Sveriges litteratur- 
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historia till Kellgrenska perioden. Talbfningar en gång i månaden under 
vårterminen. En uppsats hvarannan vecka for klassiska samt hvarje 
vecka for reala linien.

Latin. Grammatik: repetition af syntaxen med alla anmårkningarne. Ett hem-thema 
hvarje vecka. Skrifbfningar på larorummet.

Explikation: kap. 44—54 af l:sta och hela 2:a boken uti Julius Cæsar; Cato Major 
af Cicero och st. 1—6 uti Ovidius (Brodéns edition). Dessutom en mindre kurs 
uti mythologien efter lårarens muntliga framstållning.

Grekiska. Grammatik: repetition.
Explikation: från 5:te kap. af l:a till och med 4:de kap. af 3:dje boken uti 

Xenophons Anabasis.
Tyska. Grammatik: repetition. Ett hem-thema hvarje vecka.

Explikation: sid. 1—48 (Cottas uppl.) af Schillers Geschichte des 30-jåhrigen 
Kriegs och hela Wilhelm Tell.

Engelska. Grammatik: repetition.
Explikation: kap. 3—17 af Columbus.

Franska. Grammatik: från bbrjan till och med de regelbundna verberna (6 kap:s 5 §) 
uti Oides lårobok. Skrifbfningar på larorummet.

Explikation: från bbrjan till ”11 Octobre 1832” på V (voyage de Bayruth) uti 
Lamartine och de 4 forstå sångerna af Henriaden.

Mathematik. Geometri: proportionslåran med dess anvåndning på geometrien.
Algebra: (klassiska linien) låran om digniteter och rotter, eqvationei’ af l:a 

och 2:a graden med en obekant;
(reala d:o) dessutom problemer.

Naturvetenskap. Botanik: naturliga våxtfamiljerna.
Zoologi: repetition.
Fysik: (klassiska linien) de fysiska grundbegreppen, elementerna af vår- 

melaran och geostatiken;
(reala d:o) dessutom akustik och optik.

Kemi: inledning och laran om metalloi'derna, samt syrorna.
Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, efter Alanders och Ekelunds 

lårobocker, samt från medeltidens bbrjan till korståg på Pyre- 
neiska balfon af den allmånna.

Geografi: Asien och Afrika.

Sjette klassens ofra afdelning:
Kristendom. Lika med nedra afdelningen.
Modersmålet. D:o d:o.
Latin. D:o d:o.
Grekiska. D:o d:o.
Tyska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: sid. 60—150 (Cottas uppl.) af Schillers Geschichte des 30-jåhr. Kriegs 
och hela Hermann und Dorothea.

Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: från 13 kap. af Columbus till slut.

Franska. Grammatik: till bruket af infinitiven (8 kap:s 7 §). Skrifofningar på larorummet.
Explikation: från V (voyage de Bayruth) till slut uti Lamartine och från 5:te 

sången till slut af Henriaden.
Mathematik. Geometri: repetition af nedra afdelningens kurs, jemte losning af låttare 

geometriska problemer.
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Algebra: laran om l:a och 2:a gradens eqvationer med flere obekanta, iemte 
problemer.

Naturvetenskap. Lika med nedra afdelningen.
Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, och från Hugenottkrigen 

till Tysklands mårkligaste stater af den allmånna.
Geografi: från Sahara till larobokens slut, samt repetition af den- 

samma till Ryska riket.

Sjunde klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: afslutad och repeterad.

Kyrkohistoria, d:o d:o.
Modersmålet. En utfbrligare uppsats hvarannan vecka. For ofrigt ungefar lika med 6:te 

klassen.
Latin. Grammatik: lika med 6:te klassen.

Explikation: l:a boken uti Julius Cæsar, Cato Major och Lælius (den sednare med 
skriftligen utford ofversåttning) af Cicero, hela l:a och kap. 1—30 af 2:a boken 
uti Livius samt de 3 forstå bockerna af Virgilii Æneis.

(Hår bor anmårkas, att latin hufvudsakligen lasts åfven på den for grekiskan 
anslagna tid, emedan de lårjungar, som val med hbstterminen borjade detta sed
nare språk, snart insågo, att de ombjligen kunde medhinna en for studentexa- 
men erforderlig kurs.)

(Tyska. Kursiv låsning 1 timme i veckan ur Schiller.)
Engelska. Grammatik: repetition. Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: från 41 kap. af Columbus till slut, samt de 29 forstå kap. af
Vicai- of Wakefield.

Franska. Grammatik: afslutad och repeterad. Ett hem-thema hvarje vecka.
Explikation: hela Picciola och 1 livraison af "variétés littéraires”.

Mathematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euclides.
Algebra: eqvationer af l:a och 2:a graden med flere obekanta, jemte pro

blemer, låran om progressioner och logarithmer, tillika med bfning i lo- 
garithm-tabellernas bruk.

Naturvetenskap. Botanik: naturliga våxtfamiljerna.
Zoologi: repetition.
Fysik: lika med 6:te klassen.
Kemi: inledning och låran om metalloiderna, syrorna och de låtta me- 

tallerna.
Historia och Geografi. Historia: den nya till Franska revolutionen efter Palmblad, samt 

den gamla efter Putz.
Geografi: repetition.

Filosofisk propædeutik. Logik: hela laroboken.
Psykologi: den allmanna.

Sjunde klassens ofra afdelning:
Kristendom. Lika med nedra afdelningen.
Modersmålet. D:o d:o.
Latin. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: l:a och 2:a boken de officiis, samt 4 orationes in Catilinam af Cicero, 
2:a och 3:dje boken uti Livius, 2:a och 3:dje boken af Virgilii Æneis samt l:a 
boken af Horatii oder. Dessutom det vigtigaste af Romerska antiqviteter efter 
Bojesen.
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(Tyska. Kursiv låsning såsom nedra afdelningen.)
Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: från 23 kap. af Vicar of Wakefield till slut, och de 5 forstå kap. 
af Marryats M:r Violet.

Franska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: 3 livraisons af "variétés littéraires”.

Mathematik. Repetition af nedra afdelningens kurs, och plan trigonometri. Dessutom af 
2:ne lårjungar analytisk geometri efter Jochnicks larobok.

Naturvetenskap. Lika med nedra afdelningen.
Historia och Geografi. Repetition af hela lårokursen.
Filosofisk prodædeutik. Lika med nedra afdelningen.

4) Forandring i undervisningsplan. Den enda afvikelse från skolstadgans foreskrift 
har varit, att en timme under veckan anvåndts i 7:de klassen till kursiv låsning af tyska 
språket, hvilket måhånda med 6:te klassen for tidigt helt och hållet lemnas afsides, samt 
likaledes en timme i 3:dje klassen for klassiska linien till ofning uti engelska språkets in- 
nanlåsning, enår okunnighet hårutinnan varit ett binder for den privatundervisning, som 
af de aldre lårjungarne for de yngre, serdeles under ferierna, år nodvåndig, men som, 
utan nåmnde insigt, år omojlig af lårjungar på klassiska linien till realisterne. Denna 
redan under forrå låsår borjade innanlåsningsofning i engelska språket har åfven med 
någon hel eller half timme i veckan blifvit fortsatt med 4:de klassens klassiska linia, och 
torde sedan få fortfara i de ofriga klasserna.

5) Undervisningsskyldighetens fordelning mellan lårarne har varit på foljande sått: 
Rektor mag:r C. S. Hultstrom har (15 timmar i veckan) undervisat klass. 7 uti tyska samt 

klass. 6 och 7 uti engelska och franska språken. Dessutom råttat franska 
hem-themata af larjungarne i 7:de klassens ofra afdelning.

Lektor mag:r K. F. Rådberg (22 timmar i veckan) undervisat klass. 5—7 uti mathematik 
och fysik. Dessutom råttat franska hem-themata af larjungarne i 7:de 
klassens nedra afdelning.

d:o mag:r J. Svedborg (20 timmar i veckan) undervisat klass. 6 och 7 uti latin, samt 
klass. 7 uti grekiska. Dessutom råttat latinska hem-themata af larjungarne 
i klass. 6 och 7. (Permitterad under 14 dagar vid vårterminens borjan, 
då hans tjenstgøring bestriddes af lektor Wallinder och denne sednares 
af telegrafassistenten Goranson.)

d:o mag:r J. Wallinder — sedan den 1 oktober ordinarie hårstådes, men tjenstgorande 
till hostterminens slut vid hbgre elementarlåroverket i Skara — har under 
vårterminen (20 timmar i veckan) undervisat klass. 3—7 uti modersmålet 
och klass. 7 uti filosofisk propædeutik. Dessutom råttat svenska uppsatsei’ 
af larjungarne i 7:de klassen.

Adjunkt C. A. von Sydow (28 timmar i veckan) undervisat klass. 3—7 uti kristendom , 
klass. 3 uti mathematik, samt for ofrigt duplicerat vid undervisningen for 
klass. 1 uti rakning och skrifning, samt for klass, 5 och 6 uti algebra. 
Dessutpm rattat svenska uppsatser af larjungarne i 6:te klassen.

d:o mag:r C. G. Åhgren (28 timmar i veckan) undervisat klass. 3—7 uti historia och 
geografi, samt for ofrigt duplicerat vid undervisningen for klass. 1 uti 
modersmålet,, rakning och skrifning. Dessutom råttat tyska hem-themata 
af lårjungarne i 5:te klassens ofra afdelning. (I och for rektorsprofs af- 
låggande permitterad 8 dagar vid hostterminens borjan, då telegrafassi
stenten Goranson tjenstgjort.)
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Adjunkt mag:r G. T. S. Bergman — sedan den 1 januari rektor vid pedagogien i Hjo, 
men fortfarande att tjenstgora harstades till vårterminens slut — har (28 
timmar i veckan) undervisat klass. 3—6 uti tyska, klass. 3—5 uti engel
ska, samt klass. 4 och 5 uti franska språket. Dessutom råttat tyska hem- 
themata af lårjungarne i 6:te klassen. (I och for rektorsprofs aflåggande 
permitterad 3 veckor vid hostterminens borjan, då studenten K. F. Kjell- 
berg tjenstgjort.)

d:o fil. kand. J. F. Kylander (29 timmar i veckan) undervisat klass. 4 och 5 uti la
tin, samt klass. 4—6 uti grekiska. Dessutom råttat latinska hem-themata 
af lårjungarne i 5:te klassens bfra afdelning.

d:o mag:r A. J. C. Piscator (30 timmar i veckan) tjenstgjort såsom fast lårare uti 
l:a klassen.

(d:o A. J. K. Lindblad, sedan den 1 januari ordinarie harstades, men tjenstgorande 
till vårterminens slut vid pedagogien i Hjo.)

d:o S. Tengblad — sedan den 1 januari ordinarie harstades — har under vårterminen 
(30 timmar i veckan) undervisat klass. 2—7 uti naturalhistoria, samt klass. 
2 uti modersmålet, tyska, historia och geografi, jemte skrifning. Dessutom 
råttat tyska hem-themata af lårjungarne i 5:te klassens nedra afdelning.

d:o mag:r L. J. Wersander — sedan den 1 januari ordinarie — har under vårtermmen 
(29 timmar i veckan) undervisat klass. 3—5 uti latin, klass. 4 och 5 uti 
grekiska, samt for ofrigt duplicerat vid undervisningen for klass. 1 uti 
modersmålet. Dessutom råttat latinska hem-themata af lårjungarne i 5:te 
klassens nedra afdelning.

Vikarierande adjunkter: 1) mag:r L. J. Wersander har under hbstterminen undervisat uti 
lektor Wallinders låroåmnen. (Befordrad till ordinarie adjunkt 
harstades.)

2) stud. J. A. Nyberg har under hostterminen tjenstgjort såsom 
fast lårare uti 2:a klassen. (Befordrad till kollega i Borås.)

3) stud. W. A. E. Toutin har under hbstterminen undervisat klass. 
4 och 5 uti mathematik, klass. 3—7 uti naturalhistoria samt 
klass. 6 och 7 uti kemi; — under vårterminen klass. 4 och 5 
uti mathematik, klass. 6 och 7 uti kemi samt klass. 2 uti kri
stendom, mathematik och linearteckning.

4) stud. E. F. Gustrin har under hbstterminen undervisat uti 
samma låroåmnen, som adjunkt Wersander under vårterminen. 
(Transporterad till vik. adjunkt i Skara.)

Ofningsidrare: direktor O. H. Bergqvist undervisat i sdng och musik. 
materialfbrvaltare O. A. H. Stiberg d:o i gymnastik och militårofningar (i sist- 

nåmnde afseende under en tid af vårterminen, på skolkassans bekostnad, 
bitrådd af sergeanten A. W. Hay). 

bokhandlare F. A. Zettergren d:o i teckning.
De under denna rubrik i foregående årsberåttelser upptagne anordningar rbrande 

bon, gudstjenst samt bfningarne i sdng, gymnastik och teckning hafva varit ofbråndrade, så 
att i sistnåmnde afseenden hvarje lårjunge under veckan haft 2:ne timmars undervisning 
i sdng och teckning, samt 3:ne timmars gymnastik, utom militårofningar på ons- och Ibr- 
dags eftermiddagar under den varmare årstiden*);  hvarjemte sång- och musiklåraren på 
samma eftermiddagar inbfvat signaler på jågarhorn samt undervisat uti orgelspelning och 
*) Således hafva lårjungarne hufvudsakligen haft den genom Kong], cirkuleret af den 9 sistlidne januari i 

detta afseende foreskrifna ofning.
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instrumentalmusik for ett kapeli bland skolungdomen af 10 till 12 deltagare, som haft 
sina bfningar i skolan. — For musikofningarne hafva blifvit inkopte ett orgel-harmonium 
af Ph. J. Trayser i Stuttgart och en basfiol, jemte det att åtskilliga musikalier anskaffats,, 
hvaribland Haydns Kinder-Symphoni med 7 instrumenter.

B) Lårarne.
1) Klassforeståndare:

Under hostterminen: lektorerne Rådberg och Svedborg for 7:de klassen.
adj., då vik. „lektor von Sydow for 6:te d:o.
adjunkterne Ahgren och Kylander for 5:te d:o.
adj., sedermera utn. rektor Bergman for 4:de d:o.
vik. adjunkt Toutin ........................for 3:dje d:o.

d:o Nyberg........................for 2:a d:o.
adjunkt Piscator.................................for l:a d:o.

Under vårterminen: fbrhållandet oforåndradt, utom att lektor Wallinder tillika med adj. 
von Sydow varit klassforeståndare for 6:te klassen.

adjunkt Wersander d:o for 3:dje d:o.
d:o Tengblad d:o for 2:a d:o.

2) For åndring ar. Adjunkten mag:r Bergman har blifvit befordrad till rektor vid 2- 
klassiga pedagogien i Hjo; vik. pedagogen i Hjo Lindblad, vik. kollega i Borås Tengblad 
och vik. adjunkten Wersander — till ordinarie adjunkter hårstådes. Forhållandet med 
de vikarierande lårarne synes af ofvan lemnade uppgift rorande undervisningsskyldighe- 
tens fordelning.

C) Lårjnngarne.
1) Inskrifne, hostterminen: 33 lårjungar, af hvilka 1 från annat låroverk, och 32, som 

endast åtnjutit enskild undervisning. (Dessutom hafva 2:ne. 
lårjungar begagnat den enligt 32 § af gållande skolstadga 
medgifna tillåteIse att — hvad man kallar — gå upp i skolan, 
d. v. s. att, utan inskrifning, vara narvarande vid larotimmarne.) 

vårterminen: 10 lårjungar, af hvilka 2 från annat låroverk, och 8 från en
skild undervisning, (Dessutom hafva 4 lårjungar fått tillå- 
telse att gå upp i skolan.)

2) Afgångne, hostterminen: 17 lårjungar, hvaraf 7 till akademien, 4 till annat låroverk 
och 6 till nåringarne.

vårterminen: 13 lårjungar, hvaraf 7 till akademien, 1 till annat låroverk 
och 5 till nåringarne.

3) Skolafgift, hostterminen: erlagd af 104 lårjungar; derifrån befriade 82. 
vårterminen: d:o af 107 d:o; d:o 84.

4) Ofvergång till olika linier: endast i 7:de klassen haren lårjunge, som tillhort klassiska 
linien , med vårterminen, for att under dess lopp medhinna 
afgångsexamen, slutat låsningen af de gamla språken.

Lårjungar, som låsa klassiska språk, åro: i 3:dje klassen 21, i 4:de klass. 9, i 5:te klass. 15, 
i 6:te klass. 8 och i 7:de klassen 3; summa 56.

5) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 41, i 2:dra d:o 37, i 3:dje d:o 33, i 4:de d:o 23, 
i 5:te d:o 32, i 6:te d:o 14, i 7:de d:o 11; summa 191.
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I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: adelssoner 10, ofrålse militårers sb- 
ner 9, prestsoner 18, civile embetsmåns soner 20, ståndspersoners soner 29, borgares 
och andre nåringsidkares soner 65, hemmansegares soner 19, soner af hemmansbrukare, 
torpare och arbetare m. fl. 21; summa 191.

De denna rubrik tillhbrande tabellariska uppgifter, i dfverensståmmelse med fbre- 
skrifvet formular, hvilka icke kunna blifva fullståndiga forr ån flyttningen år beståmd, 
skola efter vårterminens examen, då detta skett, till Kongl. ecklesiastik-departementet 
dfversåndas.

Hvad jag kunnat observera i afseende på den tid, som lårjungar med vanliga natur- 
anlag behoft dagligen anvånda på hemlexor, åfvensom på de skriftliga arbeten, som blif- 
vit dem ålagdt att i hemmet verkstålla, bfverensståmmer med min uppgift i foregående 
årsberåttelser, nemligen att medel-fbrhållandet torde vara: 1 å 2 timmars dagligt hem 
arbete for lårjungar uti klass. 1—3, 2.| å 3 i tim. uti klass. 4 och 5 samt 3 å 4 tim. uti 
klass. 6 och 7.

D) Skollokalen.
Dess otillråcklighet, åfven med tillokning af de uti en angrånsande enskild byggnad 

forhyrda 6 st. lektionsrum, har i foregående årsberåttelser blifvit anmårlst. Då utvidgandet 
till fullståndighet åfven på klassiska linien, jemte låroverkets låge vid grånsen af 3 olika stift 
och på betydligt afstånd från annat hogre elementarlåroverk, redan okat och sannolikt 
allt mera kommer att bka lårjungarnes antal, så blifver fbrlågenheten for nbdigt utrymme 
allt storre; hvarfbre det vore hbgst bnskligt, att rikets nu forsamlade stander tåcktes be- 
vilja det af enskild motionår sbkta anslag for en åndamålsenlig nybyggnad, hvartill rit- 
ning och kostnadsfbrslag redan blifvit af Kongl. dfverintendentsembetet uppgjorda.

E) Undervisningsmaterielen.
1) Skolbibliolhekel har blifvit fbrbkadt genom de inkbp, som kassans tillgångar med- 

gifvit, och hvaribland specificeras: Schachts Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der 
Gewåcbse, Thedenii Svenska Skolbotanik, fortsattning af Sundevalls Svenska foglar och 
Kolbs grosser Atlas der Naturgeschichte. Kongl. stalistiska central-byrån har skankt: 
"bidrag till Sveriges officiela statistik, h) Kongl. Mai:ts befallningshafvandes femårsbe- 
rgttelser for åren 1856—1860”.

2) Instrumenter och apparater for undervisning uti mathematik, fysik och kemi: Utom 
åtskilliga inkbpte bågare, kolfvar, retorter, forlag, trattar, ror, m. m. for de kemiska 
laborationerna hafva reqvirerats och våntas ofbrdrbjligen: 1 sonometer ellei' monokord, 
2:ne klangskifvor och 1 vaderlåda med 3 å 4 pipor.

3) Naturalhistoriska och 4) Andra samlingar hafva blifvit forbkade genom fortfarande 
skånker, hvarfbr successiv redegørelse lemnats i stadens tidning. Serskildt upprepas hår, 
att Kongl. Svenska akademien skånkt dess minnespenningar i silfver bfver C. G. Leopold 
och C. G. Gjbrwell, samt att genom Konsistorium i Skara erhållits 1 ex. i silfver af Ko- 
nung Carl XV:s och Drottning Lovisas krbningsmedalj. —- Från herr Franz Tanneberger 
in Schonau bei Teplitz hafva inkbpts 2:ne med glas fbrsedda lådor, innehållande 84 st, 
val konserverade fjårilar.

3 ... ...
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For lårjungarnes fortsatta exercisofningar hafva under låsåret, enligt hos Kongl. Maj:t 
underdånigst sokt och nådigst lemnadt medgifvande, från kronans forråd på Carlsborgs 
fåstning inkopts 50 st. gevår med bajonetter, så att, med de från Husqvarna faktori for
ut inkopte 65, skolan numera eger 115 st. sådane.

Den for nåstforflutna kalenderår afgifna
hufrudredogorelse ofrer låroverkets kassor och fonder 

visar foljande forhållande:

Debet.
Kontant 

behållning.
Utlånte 

kapitaler. Fordringar. Summa.

Balans från den 31 dec. 1861.
Tillgångar:

Egna kassan .................... . . . 330,61. 66,67. 0,45. 397,73.
Premii- och fattigkassan . . . 5,49. — — 5,49.
Stipendiifonderna .... . , .----- 1,516,67. 49,26. 1,565,93.
Bibliothekskassan .... . . . 3,58. 3,586,13. — 3,589,71.

S:a 339,68. 5,169,47. 49,71. —

Inkomster:
Egna kassan................................................................................................ 1,135,30.
Premii- och fattigkassan............................................................................ 287,00.
Stipendiifonderna..................................................................................... 91,00.
Lårarnes afloningsmedel............................................................................ 13,444,17.
Bibliothekskassan...................................................................................... 253,75.

R:mt.

5,558,86.

15,211,22.

Kredit.
Summa 20,770,08.

Utgifler:
Egna kassan................................................................................................ 1,088,65.
Premii- och fattigkassan........................................................................... 247,07.
Stipendiifonderna..................................................................................... 91,oo.
Lårarnes afloningsmedel............................................................................ 13,444,17.
Bibliothekskassan..................................................................................... 175,35. 15,046,24.

Balans d. 31 dec. 1862.
Tillgångar:

Kontant 
behållning.

Utlånte 
kapitaler. Fordringar. Summa.

Egna kassan ......................... . . 377,26. 66,67. 0,45. 444,38.
Premii- och fattigkassan . . . . 45,42. — — 45,42.
Stipendiifonderna.................... . .------ 1,516,67. 49,26. 1,565,93.
Bibliothekskassan.................... . . 66,28. 3,601,83. — 3,668,11.

S:a 488,96. 5,185,17. 49,71. --------- 5,723,84.

Summa 20,770,08.
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F) Examina.
Sedan hostterminen bbrjat den 25 augusti, afslutades densamma den 19 december 

genom examen, hvarvid herrar bfversten och kommendbren m. m. C. S. Sandels, lands
sekreteraren och riddaren C. O. Almqwist, borgmåstaren och riddaren A. W. Russberg 
och kyrkoherden, theol. kandidaten mag:r D. R. Warholm af h. h. eforus varit anmodade 
att narvara.

Vårterminen, som borjade den 12 januari, skall, sedan låsåret sålunda fortgått under 
de i skolstadgan fbreskrifna 36 låsveckor, afslutas genom examen, hvilken h. h. eforus, 
efter afgifvet forslag, beståmt till tisdagen den 2 nåstkommande juni, och hvarvid han 
inbjudit herrar bfversten och kommendbren m. m. C. S. Sandels, borgmåstaren och ridda
ren A. W. Russberg, provinciallåkaren doktor C. F. Kjellberg, kyrkoherden, theol. kan
didaten mag:r D. R. Warholm, apothekaren P. S. Pyhlson och brukspatronen J. E. Nor- 
strom, att såsom vittnen komma tillstådes.

Till denna examen, hvilken, jemte dermed i sammanhang stående fbrråttningar och 
fbrevisningar m. m., 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 bfver- 
varande af lårjungarnes slutbfning i gymnastik och exercis aftonen fortit kl. 5 måndagen 
den 1 juni, har jag åran dessutom vbrdsamt inbjuda så val ungdomens fbråldrar, anhbrige 
och målsmån, som ock alla ofriga den allmånna undervisningens gynnare och vånner, till 
hvilka sednare jag i fråmsta rummet råknar herr landshbfdingen och kommendbren m. m. 
grefve E. Sparre, som lemnat bevis på intresse for detta låroverk derigenom att han be
någet åtagit sig att vara dess inspektor, sedan herr kontraktsprosten och kyrkoherden i 
Tunhem, ordensledamoten, theol. doktor mager N. Wallin, i fbljd af ålder och sjuklighet 
samt derfbre att han ej år boende på stållet, bnskat blifva befriad från denna fbrut inne- 
hafda befattning.

Sist torde jag bbra nåmna, att hostterminen kommer att bbrja måndagen den 24 
nåstkommande augusti.

Wenersborg den 18 maj 1863.

II, Lagre femklassiga elementarlåroverket i Borås.
(Beråttelsen lemnad af rektor, mag:r A. G. Hollander.)'

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 25 aug.; slut. d. 18 dec. 

vårterminen borj. d. 13 jan.; slut. d. 2 juni.
2) Dagliga lårotiden: fortfarande fbrlagd på fbrmiddagarne, kl. 7—9 och 10—1, utom 

1 timme (kl. 3—4) å måndags- och thorsdagseftermiddagar; 
hvarjemte å eftermiddagarne bfvats gymnastik och sång.

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

Biblisk historia: Hubners lårobok;
Kyrkohistoria: Anjous d:o;
Modersmålet: språklåra af Filén, satslåra af Svedbom, låsebfningar och litteraturhistoria 

af Bjursten;
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Latinska språkets grammatik: Rabes lårobok;
d:o explikation: Rabes krestomathi, Cornelius Nepos, Julius Cæsar de bello 

Gallico, Ovidii Metamorphoses sel.;
Grekiska språkets grammatik: Rabes lårobok;

d:o explikation: Xenophons Anabasis;
Tyska språkets grammatik: Lyths lårobok;

d:o explikation: Lyths krestomathi och Schillers Geschichte des 30-jåhr. Krieges; 
Engelska språkets grammatik: Oides pronunciationslåra och Ohrlanders språklåra;

d:o explikation: Ohrlanders låseofningar och W. Irvings Columbus; 
Franska språkets grammatik: Oides lårobok;

d:o explikation: Oides explikationsofningar och Lamartines Ch. Colomb; 
Mathematik: Zweigbergks lårobok i arithmetik, Ekmans i geometri och Wiemers i algebra; 
Naturvetenskap: Arrhenii botanikens forstå grunder samt elementarkurs, Sundevalls zoo

logi, Siljestroms forberedande kurs i fysik och kemi;
Historia och Geografi: Alanders larobocker i svensk och allmån historia, Palmblads låro

bok i geografi.

Uti dessa larobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:
Forstå klassen:

Kristendom: katekesen, nedra afdeln. från bbrjan till 3:dje artikeln, ofra afdeln. från 3:dje 
hufvudstycket till slut; biblisk historia, gamla testamentets.

Modersmålet: formlåra, låseofningar, skrifbfningar, beråttelser ur nordiska sagohistorien.
Mathematik: arithmetik, de 4 råknesåtten i hela tal och sorter samt, med några lårjun

gar , bråk; geometrisk åskådningslara.
Naturvetenskap: Skandinaviens samt det allmånnaste af verldsdelarnes fysiska geografi; 

botanikens forstå grunder till och med frbredningen.
Historia och Geografi: Svensk historia, de 4 forstå tidehvarfven i laroboken samt de vig

tigaste motsvarande beråttelserna i låseboken; geografi, Sveriges 
och Norges politiska.

Andra klassen:
Kristendom: katekes och biblisk historia till slutet.
Modersmålet: formlåran och syntaxen, råttskrifningsbfningar.
Tyska: formlåra och det allmånnaste af syntaxen; Lyths explikationsofningar samt 54 si

der af låseboken.
Mathematik: arithmetik, vanliga och decimalbråk, enkel och sammansatt regula de tri; 

geometri, l:sta samt hålften af 2:dra boken.
Naturvetenskap: det allmånnaste om roten, stammen, bladet, frbredningsdelarne samt 

sexualsystemet, 3 håften skolbotanik samt lefvande våxter på låro- 
rummet.

Historia och Geografi: Svensk historia, från och med 8:de tidehvarfvet till lårobokens slut, 
jemte de vigtigaste motsvarande beråttelserna i låseboken; geografi, 
Europas från och med Tysklands till och med Spaniens, jemte 
repetition af Sveriges.

Tredje klassen:
Kristendom: repetition af katekes och biblisk historia.
Modersmålet: repetition af språklåran, satslåra, råttskrifningsbfningar och hem-themata.
Latin:----------------------------------------------------------------------
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Tyska: hela språklaran; af låseboken 110 sidor.
Engelska: pronuneiationslåran med låseofningar, formlara; af låseboken 21 sidor.
Mathematik: arithmetik, intresseråkning samt ofriga råknesått efter låroboken; geometri, 

sednare hålften af 2:dra boken samt 3:dje boken.
Naturvetenskap: botanik, de fanerogama våxternas organografi, 4 haften Svensk skolbo- 

tanik samt lefvande våxter; zoologi, inledningen samt dåggdjuren efter 
låroboken.

Historia och Geografi: Svensk historia, repetition af låroboken jemte beråttelser ur låse
boken; geografi, Europas från och med Frankrike till slutet, 
jemte repetition af Europas.

Fjerde klassen:
Kristendom: repetition af katekesen, låsning af nya testamentet; l:sta och 2dra perioderna 

af kyrkohistorien.
Modersmålet: satslåra, resolutionsofningar, hem-themata.
Latin: formlåran och det allmånnaste af syntaxen; låsestycken i Rabes språklåra, uti Cor

nelius Nepos från och med Aristides till och med 8 kap. af Alcibiades.
Grekiska:------- •—------------------—-------- ------------- ---------
Tyska: repetition af språklaran; uti Schillers Gesch. des 30-jåhr. Krieges 2 b. sid. 

110—210.
Engelska: repetition af pronuneiationslåran och formlåran; uti låseboken 39 sidor, samt å 

reallinien ytterligare 20 sidor. Skrifofningar.
Franska: l:sta kursen af Oides språklåra till och med de regelbundna verberna; uti låse

boken till l:sta afdelningens 54 stycke.
Mathematik: arithmetik, repetition; algebra, till och med bråk, samt å reallinien dessutom 

eqvationer af l:sta graden; geometri, 4:de, 5:te och 6:te bockerna af låroboken.
Naturvetenskap: botanik, repetition af fanerogamernas organografi, med tillågg af det mera 

speciella, 4 haften skolbotanik samt lefvande våxter; zoologi, foglarne 
efter Sundevall, med tillågg ur Nilssons fauna.

Historia och Geografi: Svensk historia, repetition af låroboken, allmån historia, gamla från 
borjan till ”Roms hjeltetid”; geografi, Asiens jemte repetition af 
Europas.

Femte klassen:
Kristendom: repetition af katekesen, låsning af nya testamentet; dogmatik, nedra afdeln. 

från lårobokens borjan till 9:de kap., ofra afdeln. från och med 8:de kap. 
till bokens slut, jemte repetition af det foregående; kyrkohistoria, nedra 
afdeln. 3:dje perioden, ofra afdeln. repetition af låroboken.

Modersmålet: repetition af grammatik och satslåra, skrifofningar, litteraturhistorien.
Latin: grammatik med prosodik och metrik; nedra afdeln. uti Cornelius Nepos: Præfatio, 

Miltiades, Themistocles, Alcibiades från 8 kap., Trasybulus, Conon, Dion, Iphi- 
crates, Chabrias, Timotheus, Datames, Epaminondas, Pelopidas, Agesilaus 
samt 6 kap. af Eumenes; ofra afdeln. uti Julius Cæsar de bello Gallico: 3 boc- 
ker, uti Ovidius: Metamorphos. sel. 31 sidor. Skrifofningar.

Grekiska: formlara; uti Xenophons Anabasis nedra afdeln. l:sta boken, ofra afdeln. 2:dra 
3;dje och 4:de bockerna.

Tyska: repetition af språklaran; uti Schillers Gesch. des 30-jåhr. Krieges 140 sidor. 
Skrifofningar.

Engelska: å reallinien formlara och syntax; uti Columbus by W. Irving från borjan till 
och med 16 kap. Skrif- och talbfningar.
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Franska: nedra afdeln. l:sta och 2:dra kursen af språklåran till och med irreguliera ver- 
berna; i låseboken st. 14—88 af 2:dra afdeln.; ofra afdeln. uti språklåran 
repetition samt låran om tempus, modus och participier, uti Lamartines Chr. 
Colomb från sid. 73 till bokens slut. Skrifofningar.

Mathematik: arithmetik, repetition; algebra, 2 grader samt losning af problemer; geometri, 
7:de och 8:de bockerna af Ekmans lårobok, jemte repetition af de foregående.

Naturvetenskap: botanik, låroboken afslutad, våxter efter herbarier och under exkursion; 
zoologi, amfibier, fiskar och insekter, jemte repetition af foglarne. 
Reallinien dessutom forberedande kurs i fysik och kemi.

Historia och Geografi: Svensk historia, repetition af låroboken, allmån historia, från nyare 
historiens borjan till de serskilda staternas historia, (reallinien 
dessutom medeltidens historia); geografi, Amerikas jemte repeti
tion af Europas.

Ofningar: utom vålskrifning, 2 timmar i veckan i l:sta och 2:dra klasserna, teckning, huf- 
vudsakligen figur- och landskapsritning, 1 timme i l:sta och 2:dra klass., 2 tim
mar i 3:dje samt 4:de och 5:te kl:s realafdelning; gymnastik, fristående och apparelj- 
gymn., marsch- och exercisofningar samt sång, 6 halftimmar i hvartdera åmnet.

4) Undervisningsskyldighetens fbrdelning mellan lårarne har varit foljande:
Rektor A. G. Hollander har undervisat klass. 2—5 i tyska 16 timmar i veckan, klass. 4 

och 5 i latin 4 timmar;
Kollega S. P. Wennergren klass. 1, 4, 5 i kristendom 10 timmar, kl. 3, 4, 5 i engelska 9 

timmar, kl. 2—5 i mathematik 9 timmar samt råttat skriftliga uppsatser i 5:te kl.; 
d:o J. Nordvall klass. 1, 4, 5 i modersmålet 12 timmar, kl. 4 och 5 i latin 12 timmar, 

kl. 1 och 2 i vålskrifning 4 timmar samt rattat skriftliga uppsatser i 4:de kl.; 
d:o A. Thorin klass. 1—5 i mathematik 26 timmar, kl. 5 i grekiska 5 timmar;
d:o J. A. Rosén klass. 1—-5 i historia och geografi 21 timmar, kl. 2, 3, 5 i moders

målet 9 timmar samt råttat skriftliga uppsatser i 3:dje klassen;
d:o J. A. Nyberg klass. 1—5 i naturvetenskap 14 timmar, kl. 1, 2, 3 i kristendom 

10 timmar, kl. 4 och 5 i franska 7 timmar, hvilken undervisningsskyldighet 
under hostterminen uppehblls af v. kollega S. Tengblad;

Ofningslårare: løjtnanten F. F. Zachrisson i gymnastik, 1 
ritlåraren C. A. Leverin i teckning, ) hvardera 3 timmar i veckan.
orgelnisten J. F. Strbm i sång, j

B) Lårarne.
Utn. kollega J. A. Nyberg har med vårterminens borjan tilltrådt den lediga lårare- 

befattning, som utn. adjunkten vid Wenersborgs h. elementarlåroverk S. Tengblad undei- 
hostterminen varit forordnad att bestrida.

Klassforeståndare hafva varit: for 5:te klassen koil. Wennergren, for 4:de kl. Nord
vall, for 3:dje kl. Thorin, for 2:dra kl. Rosén, och for l:sta kl. under hostterminen Teng
blad samt under vårterminen Nyberg.

C) Larjangarne.
1) Inskrifne: vid hostterminens borjan 18, af hvilka 2 från annat låroverk; 

„ vårterminens „ 7.
2) Afgångne: hostterminen 17, af hvilka 9 till annat låroverk; 

vårterminen 9.
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3) Terminsafgift erlade hostterminen 36; derifrån befriade 34 lårjungar;
„ vårterminen 37; d:o 33 d:o.

4) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 27, 2:dra kl. 13, 3:dje kl. 15, 4:de kl. 10, 5:te 
kl. 5, summa 70, af hvilka i 4:de kl. 2 och i 5:te kl. 4 låsa 
klassiska språk.

Till hårkomsten åro simer af borgare och andra naringsidkare 31, af landtbrukare och 
arbetskarlar 23, af tjenstemån 16.

D) Skoliokalen.
Inredningen af det ombyggda låroverkshuset, innehållande, jemte bostållslågenhet for 

rektor, 1 samlingssal, 5 stbrre klassrum, 2 extra låsrum samt materialrum, blef under 
sistlidne sommar fullbordad.

E) Undervisningsmaterielen.
Tillbkningen af bibliotheket, åfven med afseende på utlåning af låro- och låsebockei’ 

till medellosa lårjungar, har fortgått; hvarjemte blifvit anskaffade åtskilliga nya bord och 
bankar med ryggstbd.

F) Examina.
Examen vid hostterminens slut hblls den 18 december, och voro, jemte låroverkets 

inspektor, herr kyrkoherden A. J. Enander, herrar provinciallåkaren, R. W. O. d:r S. 
Elmlund, t. f. borgmåstaren A. Wendt samt apothekaren S. Osterberg anmodade att den- 
samma bevista.

Arsexamen kommer att forråttas tisdagen d. 2 juni i nårvaro af ofvannåmnde herrar, 
och anstålles då från kl. 8 f. m. till kl. 1 eft. m. offentlig prbfning i språk och vetenska
per, samt vidare å eftermiddagen slutbfning i gymnastik och sång, hvarefter forråttas 
flyttning med utdelning af stipendier, premier och fattigmedel.

III. Lagre treklassiga elementarlåroverket i Alingsås.
(Beråttelsen lemnad af rektor, utn. kyrkoherden, mag:r A. F. Cederin.)

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas bbrjan och slut: hbstterminen borj. d. 22 aug.; slut. d. 18 dec. 

vårterminen borj. d. 20 jan.; slut. d. 6 juni.
2) Dagliga låroliden: kl. 7—9, 10—1 alla dagar i veckan, samt derjemte for 3:dje 

klassen kl. 2—3 e. m. måndagar och thorsdagar. Sång kl. 3—4 
fyra dagar i veckan; gymnastik kl. 3—5 tvenne dagar i veckan ; 
teckning kl. 2—4 onsdagar, kl. 2—3 lordagar.

3) Begagnade larobocker:
I Kristendom: katekesen och valda bibelspråk af Flodman;

Biblisk historia: Akerbloms lårobok;
Modersmålet: Fryxells språklåra och Svedboms satslåra;
Latinska språkets grammatik: Rabes lårobok;

d:o explikation: Rabes krestomathi, Cornelius Nepos;
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Tyska språkets grammatik: Flachs språklåra;
d:o explikation: d:o lasebok;

Engelska språkets grammatik: Oides pronunciationslåra och Ohrlanders språklåra;
d:o explikation: Ohrlanders låsofningar;

Mathematik: Zweigbergks larobok i arithmetik, Euclides och Bergius i geometri;
Naturvetenskap: Berlins larobok, Arrhenii d:o i botanisk terminologi och Sundevalls i zoologi;
Svensk historia: Alanders låro- och lasebok;
Geografi: Winges larobok for l:sta klassen samt Palmblads for 2:dra och 3:dje,

Uti dessa lårobbcker hafva fbljande Ibrokurser blifvit genomgångna:

Forstå klassen:
Kristendom. Katekes: till 3:dje hufvudstycket; valda språk och psalmverser.

Biblisk historia: gamla testamentets.
Modersmålet. Språklåra: det vigtigaste af de 2:ne forstå delarne uti låroboken.

Ofningar i innanlåsning samt råttskrifning.
Beråttelser ur Alanders lasebok.

Mathematik. Arithmetik: de fyra råknesåtten i enkla tal och sorter.
Geometri: åskådningslåran samt 30 satser af andra kursen.

Naturvetenskap. Fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne samt Sveriges, Nor
ges och Danmarks. l:sta afdelningen i Berlins naturlåra.

Historia och Geografi. Historia: Svenska konungalångden.
Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska.

Andra klassen:
Kristendom. Katekes: från 3:dje hufvudstycket till slut, valda bibelspråk och psalmverser. 

Biblisk historia: nya testamentets.
Modersmålet. Språklåra: etymologien samt det allmånnaste och vigtigaste om satsen.

Ofningar i råttskrifning.
Beråttelser ur Alanders lasebok.

Tyska. Grammatik: formlåran till och med regelbundna konjugationen.
Explikation: forberedande låsofningar samt 12 stycken af låseboken.

Mathematik. Arithmetik: vanliga och decimalbråk med tillåmpning på sorter.
Geometri: till och med mångsidingar.

Naturvetenskap. Fysisk geografi: Europas.
Botanik: terminologi samt 50 våxter examinerade och insamlade.
Zoologi: 2:a afdelningen i Berlins naturlåra.

Historia och Geografi. Historia: till VIII tidehvarfvet efter låroboken, jemte valda beråt
telser ur låseboken till samma tidehvarf.

Geografi: Sveriges och en del af Europas politiska efter Palmblads 
larobok.

Tredje klassen:
Kristendom. Katekes: repetition deraf, valda bibelspråk och psalmverser.

Biblisk historia: repetition af låroboken.
Modersmålet. Formlara: efter Fryxell samt sats- och interpunktionslåra efter Svedbom. 

Smårre uppsatser dels i brefform, dels i form af beråttelser, jemte rått
skrifning efter diktamen, en gång i veckan.

Latin. Grammatik: formlåran och syntax till konjunktiven. 3:ne åldre lårjungar hafva 
genomgått formlåran och hela syntaxen.
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Explikation: de 3 forstå afdelningarne uti låseboken; af 3:ne aldre lårjungar: 6 
fåltherrar i Cornelius Nepos och några låttare skrifofningar.

Tyska. Grammatik: hela formlåran, skrifofningar.
Explikation: från 10 till 30 st. af låseboken.

Engelska. Grammatik: uttals- och formlåran, skrifofningar.
Explikation: lasofningar till pag. 12; af de aldre: till 3:dje sektionen pag. 45. 

Mathematik. Arithmetik: enkel och sammansatt regula de tri, intresse och rabatt. De 
aldre af reala linien: till och med kedjeråkning.

Geometri: l:sta boken af Euclides samt 2:dra kursen af Bergii geometri.
Naturvetenskap. Botanik: våxtterminologi efter Arrhenii mindre lårobok, samt 100 våxt- 

arter examinerade och insamlade.
Zoologi: inledning till djurrikets kånnedom, samt dåggdjuren.

Historia och Geografi. Historia: från VIII tidehvarfvet till slut efter låroboken, samt från 
samma tidehvarf till X:de efter låseboken.

Geografi: Europas politiska afslutad, och det vigtigaste af den fy
siska repeterad.

4) Undervisningsskyldighetens fordelning mellan lårarne har varit på foljande sått: 
Rektor mag:r A. F. Cederin har (24 timmar i veckan) undervisat uti latin, modersmålet 

och vålskrifning samt råttat latinska och svenska skrifofningar.
liste kollega mag:r M. K. Jungmarker (28 timmar i veckan) uti kristendom, historia, geo

grafi och naturkunnighet.
2:dre kollega mag:r C. O. N. Dahlgren (28 timmar i veckan) uti mathematik, linearteck- 

ning, tyska och engelska språken samt råttat skrifofningar i dessa språk.
Ofningslårare: kantor Landahl (4 timmar i veckan) undervisat uti sång, då ungdomen varit 

fordelad i 2:ne afdelningar.
mamsell Ida M. Cederin (2 timmar i 3:dje klassen och 1 timme i 2:dra klas

sen i veckan) uti teckning.
skollårare Bladh (4 timmar i veckan) uti gymnastik, då ungdomen dels varit 

tillsammans i 1 och dels fordelad i 2:ne afdelningar.
Forråttningen af bon och kyrkofbrhbr har varit lika fordelad mellan rektor och båda 

kollegerna.

B) Lårarne.
Klassforeståndare: rektor Cederin for 3:dje, kollega mag:r Jungmarker for 2:dra och kol

lega mag:r Dahlgren for l:sta klassen.

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne, hostterminen: 4 lårjungar, som endast åtnjutit enskild undervisning, 

vårterminen: 4 d:o, d:o d:o.
2) Afgångne, hostterminen: 8 lårjungar, af hvilka 3 till hogre elem.-lårov., 5 till nåringarne. 

vårterminen: 2 d:o, af hvilka 1 till h. elem.-låroverk, 1 till nåringarne.
3) Skolafgift, hostterminen: erlagd af 9 lårjungar; derifrån befriade 26. 

vårterminen: d:o af 8 d:o; d:o d:o 29,
4) Ynglingar, som låsa latin, åro 4.
5) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 10, i 2:dra 13, i 3:dje 14; summa 37.

4
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I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: ofrålse militårers soner 2, civile em- 
betsmåns soner 3, borgares och andre nåringsidkares soner 22, hemmansegares soner 2, 
sbner af arbetare 8; summa 37.

Hemlexor hafva så beråknats for 3:dje klassen, att lårjungar med vanliga naturanlag 
behoft dagligen anvånda 2:ne timmar for dem och en timma for skriftliga arbeten; for 2:dra 
klassen så, att lårjungarne der behoft en timma dagligen.

D) Skollokalen
år under låsåret forsedd med nya golf i 2:ne rum.

E) Undervisningsmaterielen
har vunnit någon tillokning genom inkbp af botaniska våggtaflor.

F) Examina.
Hbstterminen, som borjat den 22 augusti, afslutades den 18 december genom exa- 

men, hvarvid herrar skolans inspektor prosten A. Nattsén, kammarherren, R. S. O., C. A. 
Virgin, borgmåstaren S. P. Walberg och provinciallåkaren doktor Gr. Berggren af h. h. 
eforus varit anmodade att nårvara.

Vårterminen, som borjade den 20 januari, kommer att afslutas genom examen, un
der ledning af låroverkets inspektor herr prosten A. Nattsén, samt, på inbjudning af 
h. h. eforus, i nårvaro af kammarherren, R. S. O., h:r C. A. Virgin, borgmåstaren h:r 
S. P. Walberg och provinciallåkaren h:r doktor Gr. Berggren, lordagen den 6 juni kl. 10—1 
med lårjungarne gemensamt i undervisningsåmnena och i sång, hvarvid ungdomens prof 
på framsteg i teckning åfven fbrevisas; nvarefter forråttas flyttning jemte utdelning af 
premii- och fattigmedel. Slutbfning i gymnastik anstålles kl. 4 e. m.

IV. Enklassiga pedagogien i Ulricehamn.
(Beråttelsen lemnad af vik. pedag., komminister V. Landahl.)

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas bbrjan och slut: hbstterminen borj. d. 25 aug. och slut. d. 16 dec. 

vårterminen borj. d. 21 jan. och slut. d. 11 juni.
2) Dagliga lårotiden: 4 timmar på formiddagen och 11 d:o på eftermiddagen.
3) Begagnade larobocker:

I Kristendom : katekesen;
Biblisk historia: Akerbloms och Hiibners larobocker;
Modersmålet: Landgrens och Filéns d:o;
Tyska språkets grammatik: Lyths lårobok;

d:o explikation: Lyths krestomathi och Schillers Gresch. des 30-jåhr. Kriegs; 
Mathematik: Zweigbergks lårobok i arithmetik och Ekmans i geometri;
Naturvetenskap: Berlins låsebok;
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Svensk historia: Winges och Ekelunds lårobocker;
Allmån d:o: Alanders larobok;
Geografi: Winges och Palmblads lårobbcker.

Uti dessa lårobbcker hafva fbljande stycken blifvit genomgångna:

Nedra afdeluingen:
Kristendom. Katekes: till 4:de hufvudstycket. 0

Biblisk historia: gamla och nya testamentets efter Akerblom.
Modersmålet. Språklåra: 9 kapitel efter Landgren.

Ofningar i ren och tydlig innanlåsning samt råttskrifning.
Mathematik. Arithmetik: de 4 råknesåtten i enkla tal, bråk och sorter.
Naturlåra: 4:de afdelningen.
Historia: Winges hela samt Ekelunds till frihetstiden.
Geografi: Winges lårobok samt Palmblads d:o till berg i Europa.

Ofra afdeluingen:
Kristendom. Katekes: hela repeterad, samt omkring 40 psalmer.

Biblisk historia: hela repeterad efter Hiibner.
Modersmålet: hela Filéns lårobok med dertill hbrande skrifofningar.

Deklamationsbfningar.
Tyska. Grammatik: t. o. m. de starka verberna, samt några ynglingar hela grammatiken. 

Explikation: 50 sidor uti Lyths krestomathi, samt några ynglingar poesi ibm 
och sid. 1—48 af Schillers Gesch. des 30-jåhr. Kriegs.

Mathematik. Arithmetik: repetition af låroboken.
Geometri: till 12 prop, i 2:dra boken, några ynglingar proportionslåran 

samt repetition af l:sta, 2:dra och 20 prop, i 3:dje boken.
Naturvetenskap: från 4:de afdelningen till slut.
Historia. Allmån: till Roms hjeltetid (l:sta kursen); några ynglingar sid. 1—200 (hela 

kursen).
Geografi: ifrån Sveriges till slut efter Palmblads lårobok.

B) Lårare.
Utnåmnd ordin. pedagog: P. G. Holmlund tjenstgbr till lasårets slut såsom vik. adjunkt 

vid h. elementarlåroverket i Skara.
vik. d:o: komminister V. Landahl till den 1 maj; derefter studenten J. 

G. Guldbrand.

C) Larjungarne.
1) Inskrifne: inga. .
2) Afgångne, hbstterminen: 3, deraf 1 till nåringarne och 2 till privat undervisningsanstalt, 

vårterminen: ingen.
3) Skolafgift, hbstterminen: erlagd af 5 lårjungar; derifrån befriade 6. 

vårterminen: d:o af 3 d:o; d:o 5.

D) Skollokalen
år ett trångt lårorum i stadens rådhus.
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E) Undervisningsmaterielen
har under årets lopp blifvit forbkad genom inkbpte exemplar af Alanders allmånna histo
ria, Berlins naturlara och Ekmans geometri.

F) Examina.
Hostterminen, hvilken borjade den 25 aug., afslutades den 16 dec., hvarvid kyrko

herden mag:r G. A. Sundborg, haradshofdingen H. Stenberg och kaptenen S. J. Ham- 
marstrand voro nårvarande.

Vårterminen, borjad den 21 jan., skall afslutas genom examen, hvilken h. h. eforus, 
efter afgifvet forslag, beståmt till thorsdagen den 11 juni, och hvarvid han anmodat 
herrar kyrkoherden mag:r G. A. Sundborg, haradshofdingen H. Stenberg, borgmåstaren 
H. Lundquist samt kaptenen och postmåstaren S. J. Hammarstrand att såsom vittnen in- 
stålla sig.


