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I.

Wenersborgs skola under foregående lid.
•Bimedan med nåstkommande lasår harvarande elementarlåroverk intrader uti ett nytt 

stadium, såsom, enligt rikets standers af Kongl. Maj:t den 24 maj 1861 sanktionerade 
beslut, då skolande våra utvidgadt till fullståndighet åfven på klassiska linien, synes det 
icke vara oegentligt, att, i sammanhang med den foreskrifna årsberåttelsen, lemna en 
kort framstållning af dess oden och foråndringar från åldsta till nårvarande tid.

For en sådan redogorelse har likvål mott den svårighet, att, enår skolans alla hand
lingar (med undantag endast af en matrikel dfver inskrifne lårjungar från och med host
terminen 1821) gått forlorade vid 1834 års eldsvåda, inga upplysningar for den foregå
ende tiden varit att hemta ur skolans arkiv; hvarfore, då jag åfven saknat tillgång till 
andra kållor, jag, for hvad som hår i detta afseende kommer att meddelas, står i ute- 
slutande forbindelse till herr kontraktsprosten och kyrkoherden, mag:r Joh. W. Warholm 
i Gudhem, hvilken ur sina rika samlingar beredvilligt lemnat begårda uppgifter.

Efter år 1840 bora forhållandena vara af mig desto nårmare kånda, som jag allt se
dan dess varit låroverkets rektor.

Når harvarande skola forst inråtta.des, kan icke uppgifvas, emedan Skara konsistorii 
protokoller, som ligga till grund flir hår meddelade underråttelser, ej taga sin borjan 
forrån 1652; men troligen skedde det icke långt efter 1642, då staden från Brette (eller 
Bråtte) flyttades till sin nuvarande plats. Den forste bekante skolmåstaren år Petrus An- 
dreæ, ddd 1653. Han eftertråddes af Sveno Jonæ Collin (Wennergrenarnes stamfader), som 
sedan blef komminister i Wenersborg 1661 och dog 1679. Efter honom kom Andr. Andr. 
Gothander, på hvilken Wenersborgsboarne klagade, ”att han illa behandlade deras barn”, 
hvarfore han hck afsked 1667 och sedermera blef komminister i Slota. Vidare: Andr. 
Jac. Gadd, ”en mycket meriterad man och dertill en qvick karl”, var skolmåstare 1667—77 
och dog som kyrkoherde i Hvarf 1698. Sedermera forestods tjensten af stadskomministern 
Sveno Collin till hans dod 1679, då Nils Bark blef pedagog. På honom klagade borger
skapet, att ”han såtter på sig vårjan, binder upp håret och går ut att spatsera”; han 
lemnade tjensten redan 1682 och bl'ef krigsprest. Eftertrådaren Jacob Gothilander forma- 
nades att "afklippa sitt långa hår och bortlågga det stora halsduksbandet”; klagade 1690, 
att ”han var utsatt for hat och forfoljelse”; blef komminister i Wassånda 1691 och dog 
1706. Petrus Bhodin, ”en gudfruktig, redlig och from man”, var pedagog från 1691 till 
1696, då han blef komminister i Wenersborg; dod 1698. Under eftertrådaren Erik 
Tengman, 1696—1701, klagades, att ”det går mycket illa till vid skolan, emedan T. ej 
går dit, så lange han år i tvist med rådman Ekman”. Vid aftrådesexamen 1701 visade 
sig dock, att han ”ej varit så oflitig som man skyllat honom for”. Han dog som kyrko
herde i Dimbo 1731. Brynolf Enegren eftertrådde Tengman 1701 och blef komminister i 
Flo 1707. Under hans tid råkade skolan alldeles i forfall, så att han till., slut inga lår
jungar hade; utan borgerskapet skickade sina barn till pastors-adjunkten Osterplan, som 
vunnit deras fortroende och begårdes till herr Bryngels eftertrådare.
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Ar 1707 synes Wenersborgs skola åter hafva blifvit upprattad och forsedd med rektor 

och en kollega. Men har ar, tyvårr, en lucka i konsistorii protokoller, så att ingenting 
kan beståmdt sågas. Alltifrån denna tid hafva emellertid filos. magistrar varit skolans 
foreståndare.

Rektorer.
Den forste var mag:r Jonas Sidrenius 1708—09, blef hårifrån konsistorii-notarie i 

Skara och dog som 2:dre theol. lektor 1734. Derefter:
Mag:r Johan Rydhenius 1709—15. Kyrkoherde i Hjerpås, dod 1716.
Magrr Lars Åkerman 1715—23. Kyrkoherde i Mellby, dod 1748. Han forde sitt em- 

bete med all saktmodighet och lårdom, hade låtta och angenåma embetsgåfvor.
Mag:r Christofer Rydhell 1723—31. Kontraktsprost och kyrkoherde i Yllestad, dod 1759.
Mag:r Petrus Darelius 1731—37. Kyrkoherde i Ekby, dod 1743.
Mag:r Petrus Scarin 1737—42. Kyrkoherde i Blidsberg, dod 1764. En lård man, med 

flere lårda och utmårkta soner.
Mag:r Sven Fægersten 1742—48. Kyrkoherde i Hellstad, dod 1765.
Mag:r Carl Fægersten 1748—60. Kyrkoherde i Raekeby, dod 1764.
Mager Peter Wennerlund 1761—71. Kyrkoherde i Yllestad, dod 1795. En vånlig, 

jernn och flitig man.
Mag:r Erik Ostman 1771—77. Prost och kyrkoherde i Saleby, dod 1803. En vord- 

nadsvård lårare.
Mag:r Jonas Tengborg 1777—84. Kyrkoherde i Norunga, dod 1788. En ovanligt verk- 

sam man, mycket skicklig i naturalhistorien, sång och musik.
Mag:r And. Salmenius 1784. Dod 1832.
Mag:r Pehr Selander 1833—40. Prost och kyrkoherde i Jung.
Hvad dessa rektorer utråttat till skolans basta, och hurudant laroverket varit under 

deras tid, synes ej af konsistorii protokoller, emedan hvarken berom eller tadel i detta 
afseende forekommer.

Kolleger.
Xnda till år 1707 hade skolan blott en skolmåstare eller ”pædagogus" (så kalias for ut 

nåmnde Petrus Rhodin i V. G. Nations matrikel). Derefter tillsattes och aflonades ånda 
till sista reglering (med 100 r:dr banko) på forsamlingens bekostnad en kollega, ”enskildt 
for stadens mindre barn”. —■ Genom 1820 års skolordning blef skolan, såsom lagre lår
domsskola, forsedd med 2:ne kolleger. Den forste bekante år:

Sveno Ren. Sunnerdahl, som år 1709 antogs till medhjelpare vid skolan, blef kollega 
1717 och slutligen tullforvaltare i Wenersborg.

Anders Almgren kom efter Sunnerdahl och blef komminister i Wenersborg 1729. Dod 
1734. _

Joh. Abelin 1730—35. Afven komminister i Wenersborg, dod 1735.
Erik Rerggron 1736—38. Komminister i Flo, dod 1754.

• Anders Fægermark 1738—54. Blef entledigad och af magistraten med pension forsedd.
Mag:r Peter Wennerlund 1754—61. Sedan rektor.
Mag:r Peter Twet 1761—64. Var mycket oordentlig och måste lemna tjensten. Han 

dog i elånde 1778.
Mag:r Pet. Lor. Lillgegren 1764—66. Komminister i Wassånda, dod 1812.
Petr. Erl. Kjellberg 1766. Tog afsked 1777. Dod 1794.
Mag:r And. Salmenius 1777—84. Sedan rektor.
Peter Mellin 1784. Skolmåstare i Falkoping, dod 1835.
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Olof Dahllbf 1784—94. Prost och kyrkoherde i Mellby, dod 1837.
Lars Benj. Kyllin 1794—96. Prost och kyrkoherde i Herljunga, dod 1845.
Magnus Wennberg 1796—1802. Komminister i Mellby, doel 1822.
Mag:r Joh. Helamb 1803—06. Kyrkoherde i Eriksberg, dod 1826.
Pehr Daniel Mellbin 1806—10. Komminister i Tunhem, dod 1849.
Carl Magnus Lithner 1811—17. Kyrkoherde i Borstig, dod 1854.
Anders Lundholm 1818—25. Kyrkoherde i Dimbo.
Bengt E. Båld 1820. Dod 1825.
Mag:r Pehr Selander‘1826—34. Sedan rektor.
Mag:r Johan Gustaf Lokrantz 1826. Dod 1828.
Mag:r Johan Jacob Wendels 1829—32. Kyrkoherde i Fagred.
Mag:r Jonas Georg Salander 1833—35. Konrektor i Skara.
Mag:r Erik Emanuel Wennerholm 1834—46. (Se nedanfor.)
Gustaf Gideon Nor lin 1835—50. (d:o.)

Genom Kongl. brefvet af den 1 november 1839 forvandlades den dåvarande lagre 
lårdomsskolan med 3 klasser till en hogre fullståndig, af 4 klasser bestående, apologisti, 
hvars omfattning och åndamål i nåmnele Kongl. bref uttryckes sålunda: ”1 afseende på 
de laroåmnen, hvaruti undervisning i de fullståndiga och nya apologistskolorna skall med- 
delas, hafve Wi velat i allmånhet foreskrifva, det undervisning skall lemnas, utom i mo
dersmålet, uti tyska, fransyska och engelska språken, både i låsning och skafning, samt 
for ofrigt i alla de vetenskaper och åmnen och till den grad, som for studentexamen er- 
fordras, samt att, vid de med lårdomsskolorne forenade apologistier, undervisning uti de 
gamla språken icke meddelas; hvaremot uti de apologistskolor, som ifrån lårdomsskolor 
dertill skola forvandlas, nemligen uti Westervik, Wenersborg och Sundsvall, tillfalle bor 
beredas for dem, som sådant onska, att inhemta latinska språkets forstå elementer, lik- 
vål med råttighet for alla till full dispens från detta språk”.

Den sålunda anordnade nya skolan borjade icke sin hela verksamhet forr ån med 
hbstterminen 1840, emedan forst då den vakanta rektors- och den nya kollegatjensten 
hunnit tillsåttas. Till fiilje af stadgandet om det latinska språket, lastes detta språk un
der forstå terminen i skolans alla 4 klasser. Erfarenheten bekråftade dock genast, hvad 
som redan på forhånd kunde forutses, nemligen att det måste foranleda konfusion hos l:a 
klassens 8- å 10-åriga lårjungar att samtidigt borja 3:ne språks grammatik, nemligen mo
dersmålets, det tyska och det latinska, helst de begagnade språklårorne, redan i de for
stå frågorne, voro uppstållda efter olika indelningsgrunder. Derfore medgaf, enligt hem- 
stållan, h. h. eforus, att, från och med vårterminen 1841, latinska språkets studium skulle 
inskrånkas till de 2:ne hogre klasserna, hvarigenom, utom annan fordel, åfven vanns en 
successivitet i afseeude på språkstudierna, då i l:a klassen, jemte modersmålet, det ty
ska intrådde såsom ett passande gemensamt grundspråk, hvartill i 2:a klassen kom det 
franska, i 3:dje (valfritt) det latinska, samt slutligen i rektorsklass det engelska. Oaktadt 
detta medgifvande, medforde dock stadgandet om det latinska språket, såsom valfritt 
låroåmne, — i synnerhet under de 2:ne forstå åren, då lårarne blott voro 4 — den stiir- 
sta svårighet, på det icke latinarne antingen skulle stå tillbaka uti andra stycken eller 
ock inkråkta tid på de rena apologisternas bekostnad. For att, så mycket som mojligt, 
sammanjemka dessas olika intressen, forenades latinet med de mathematiska åmnena, på 
det sått, att de lårjungar, hvilka icke låste latin, under den tid, som upptogs af latin
låsningen, fingo ofva sig med mathematiska exempel och problemer inom den kurs, som 
gemensamt var genomgången. Men utom det, att latinarne måste blifva efter uti den af 
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apologisterne sålunda fbrvårfvade storre praktiska fårdighet i sistnåmnda afseende, var 
det icke heller- lått for låraren att dela sin uppmårksamnet åt 2:ne olika åmnen; — och 
forlusten å ena och andra sidan var tydlig. Derfore, sedan den forste duplikanten er- 
hållits, hvilket skedde hostterminen 1842, stålides, med h. h. efori medgifvande, latinet 
helt och hållet utom de vanliga, i lagen beståmda 32 låstimmarne i veckan och lastes på 
de från annan skollåsning fria ons- och lordags eftermiddagar; hvarofver någon anmark- 
ning syntes destomindre kunna gbras, som dels latinlåsningen var ett frivilligt åtagande, 
och dels det låg i sakens egen natur, att latinaren måste mera graveras, om han skulle 
fullkomligt folja med de kamrater, som icke låste latin, uti de bfriga låroåmnena.

Svårigheten visade sig ock snart att inom blott 4 klasser, fastån hvardera med 2 
ordningar, omfatta hela elementarundervisningen; derfore beståmdes fbrst, hostterminen 
1843, i rektorsklass 3 ordningar, och sedermera, hostterminen 1844, i l:a klassen likale- 
des 3 ordningar. Hostterminen 1846 måste och kunde, sedan med foregående vårtermin 
en andre duplikant blifvit beviljad, inom rektorsklass, utom de 3 ordningarne, bildas en 
serskild så kallad afgångsafdelning, hvars lårjungar hufvudsakligen vorp stålide på fri 
kurslåsning, som af lararne kontrollerades genom forhor på ons- och lordags eftermidda
gar samt sondagarne.

Efter utfardandet af det Kongl. cirkulåret den 6 juli 1849, fbrdelades, vid hosttermi
nens bbrjan samma år, den forrå rektorsklassen med sina 3 ordningar och afgångsafdel- 
ningen uti 2:ne serskilda klasser, nemligen den så kallade afgångsklassen och 4:de klas
sen, hvardera med 2:ne ordningar. Uti dessa båda klasser infordes, från och med host- 
terminen 1850, då en tredje duplikant erhållits, fri åmneslåsning for lårjungarne, i, efter 
olika omståndigheter modifierad , bfverensståmmelse med forhållandet vid nya elementar- 
skolan i Stockholm, hvarom rektor genom foregående vistelse på stållet tagit nårmare 
notis. De sålunda forenade 2:ne klasserne kallades med en gemensam benåmning: afdel- 
ningen med fri åmneslåsning, och inom densamma beståmdes, mot de forrå 4 ordningarne 
svarande, lika många så kallade hufvudkurser, af hvilka, efter- tillåmpning af 1856 års 
skolstadga, den 4:de och 3:dje omfattade de pensa, som voro foreskrifna uti 8:de klassen, 
den 2:a dem uti 7:de klassen och den l:a dem uti 6:te klassen.

Efter hostterminen 1858, (då skolan, enligt Kongl. brefvet af den 20 mårs samma år, 
forvandlades till dess nya, liittills varande form af på reallinien fullståndigt elementar- 
låroverk med en ordinarie lårarepersonal af rektor och 7 kolleger), och af skål, som an- 
foras uti den for låsåret 1858—1859 afgifna årsberåttelse, upphåfdes denna under 17 ter
miner begagnade fria åmneslåsning, och sluten klasslåsning återinfordes åfven i skolans 
hogre afdelning. I fbljd af brist på lokal och ånnu mera på behofliga lårarekrafter hafva 
de både i 1856 och 1859 års skolstadga beståmde serskilde 5:te och 4:de klasserna måst 
vara forenade till en gemensam låsafdelning ånda till och med vårterminen 1860, hvar- 
efter, och då med samma års hosttermin anslag lemnats till en behoflig extra-lårare, sko
lans indelning varit och år i fullkomlig bfverensståmmelse med gållande skolstadgas plan 
och fbreskrift.

Dessa, hår i korthet omnamnda, många foråndringar ådagalågga, huru svårt det varit, 
att med den fbrut befintliga lårarepersonalen hafva kunnat uppfylla skolans andamål och 
omfattning. I betraktande bor ock tagas, att, åfven sedan 3:ne duplikanter beviljats, desse 
icke kunna eller bbra bedbmas lika med 3 på stat uppfbrde larare, alldenstund de, vid 
forstå ledighet amiorstådes, sbkt ordinarie befordran och ofta brutit upp just då de, efter 
vunnen bfning i sitt kali och inhemtad kånnedom af lårjungarne (hvilka åfven blifvit vana 
vid lårarne), kunnat vara till basta gagn. Ty lika skadligt ett for mycket stillastående i 
detta afseende år, lika menligt måste en for stor omsåttning af val friska — men på sam
ma gång oerfarna och obfvade — krafter inverka på en så bmtålig organisation, som en 
skola, — och detta icke blott hvad undervisningen, utan åfven hvad som angår de icke 



mindre vigtiga moraliska och diskiplinåra forhållandena. Ett bevis på tillståndet i detta 
afseende år, att under en termin, då en kollegaplats genom dodsfall var vakant, och en 
kollega af laga skål hade tjenstledighet, skolan administrerades af 2:ne ordinarie (rektor 
den ene) och 5 extra lårare, samt att helt nyligen (under sistliden husttermin), i foljd af 
åtskilliga intråffade forfall, icke mindre ån 7 (såger: sju) alldeles nya lårare under samma 
termin lagt hånd vid undervisningen!

Den valfria låsningen af latinska språket har, såsom nyss blifvit nåmndt, redan vid 
skolans forstå reorganisation medfort betydliga svårigheter. Så lange den fria åmneslås- 
ningen 1850—1858 egde rum, voro dessa mindre, och under denna tid meddelades un
dervisning åfven i grekiska samt till och med i några fali åfven i hebreiska språket. 
Från och med vårterminen 1859 hafva uti 7:de och 6:te klasserne de 2;ne sista språken 
måst helt och ballet uteslutas, och i latinet, såsom de 2:ne sista årsberåttelserna visa, har 
endast ofullståndig, offentlig undervisning kunnat kostnadsfritt lemnas på ons-och lørdags 
eftermiddagar, och detta ej långre ån till och med vårterminen 1860; hvarefter for de 
qvarvarande latinlåsande lårjungarne kunnat sorjas endast genom privatlåsning, sedan 
Kongl. Maj:t icke funnit skål att i nåder bevilja de redan under foregående låsår gjorda 
och for sista både host- och vårtermin fornyade underdåniga ansokningarne om en extra- 
lårare for detta andamål.

For att styrka min forestående uppgift om den stora omvexling af låraré, som hår- 
stådes egt rum, upptagas foljande forteckningar:

Ordinarie lårare sedan iiostterminen 1840:
Rektor: Mag:r Carl Samuel Hultstrom, 1840—; ånnu tjenstgorande.
Kolleger: Mag:r Erik Emanuel Wennerholm, 1834—46; befordrad forst till rektor i Alingsås 

och sedan till kyrkoherde i Kållby. o
Gustaf Gideon Norlin, 1835—50; utnåmnd till kyrkoherde i Asled, dod i kole

ran 1850.
Mag:r Johan Frans Adolf Sundler, 1840—54; befordrad forst till komminister i 

Kållby och sedan till kyrkoherde i Thun.
Mag:r Wilhelm Gotthard Baalack, 1846—57; dod i koleran 1857.
Christian August von Sydow, 1852—; ånnu tjenstgorande.
Mag:r Johan Roseil, 1852; utan tjenstgøring hårstådes, transporterad till kollega

forst i Alingsås och sedan i Skara; i foljd af sjukdom tjenstfri.
Mag:r Carl Gustaf Åhgren, 1854—; ånnu tjenstgorande.
Mag:r Gustaf Thiodolf Svante Bergman, 1859—; d:o.
Mag:r Karl Frithiof Rådberg, 1859—:; d:o, utnåmnd lektor hårstådes.
Mag:r Carl Gabriel Roos, 1859—60; befordrad till lektor i Skara; dod 1861.
Mag:r Carl Oscar Klefbeck, 1859—60; transporterad till skoladjunkt i Skara.
Mag:r Nils Conrad Kindberg, 1859—60; befordrad till lektor i Linkoping.
Kand. Johan Fredrik Kylander, 1860—; annu tjenstgorande.
Mag:r Carl Peter Læstadius, 1860—61; transporterad till skoladjunkt i Umeå.
Mag:r Lars Johan Olander, 1861—; ordinarie hår sedan 1861, men tjenstgjort i

Skara.

Extra- och rikarierande lårare sedan Iiostterminen 1842:
(Hår upptagas endast de, som erhållit serskildt forordnande af h. h. eforus eller kon

sistorium, hafvande vid tillfålliga och kortare forfall, vare sig af sjukdom eller for profs
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aflåggande m. m., flere andra bitraden, i synnerhet 2:ne hårvarande telegrafassistenter, 
vid undervisningen blifvit anvånde.)

(Mag:r 1F. G. Baalack, under 7| termin; sedermera ordinarie.)
(C. Æ von Sgdow, 12 j d:ø; d:o.)
Mag:r G. Hagander, 1 d:o; dod 1847.
Mag:r C. G. Almqwist, 2 d:o; sedermera v. pastor i Skara samt nu kom

minister i Synnerby.
(Mag:r C. G. Åhgren, 12 f d:o; sedermera ordinarie.)
Mag:r A. J. Sahlén, 8 d:o; befordrad till skoladjunkt och sedermera lek

tor i Skara.
Mag:r A. W. Nilson, 1 d:o; befordrad till rektor i Lidkoping.
Mag:r J. Anderson, 6 d:o; dod såsom duplikant i Borås.
Stud. V. Lindedahl, 1 d:o; s. m. adjunkt i Skara stift.
(Mag:r G. T. S. Bergman, 12 d:o; sedermera ordinarie.)
Mag:r J. U. Sbrensson, 2 d:o; befordrad till kollega och sedermera rektor i

Mariestad.
(Mag:r K. F. Rådberg, 9 d:o; sedermera ordinarie.)
Mag:r C. W. Swahn, 1 d:o; befordrad till skoladjunkt i Skara.
(Mag:r C. 0. Klefbeck, 5 d:o; sedermera ordinarie.)
Stud. A. J. C. Lindblad, 2 d:o; vik. pedagog i Hjo.
(Mag:r N. C. Kindberg, 1:1 d:o; sedermera ordinarie.)
Mag:r H. E. Wåstberg, 2 d:o; befordrad till kollega i Mariestad.
(Kand. J. F. Kylander, 2 d:o; sedermera ordinarie.)
Stud. J. F. Johanson, 3 d:o.
Stud. J. H. Lindquist, i d:o.
(Mag:r C. P. Læstadius, i d:o; sedermera ordinarie.)
Stud. P. G. Holmlund, 2 d;o,
Stud. J. G. 0. Linnarsson, 1 d:o.
Stud. J. A. Nyberg, 2 d:o.
Mag:r J. J. C. Piscator, 2 d:o.
Stud. G. JF. Hogberg, 3. 4 d:o.
Stud. K. F. Kjellberg, 5 månader under 2:ne olika terminer.
Stud. W. d. E. Toutin, 1 termin.

Ofningslårare sedan hostterminen 1840:

i Sång: n. v. Komministern G. W. Lofgren, till 1842.
Mag:r W. G. Baalack, 1842—1857.
Mag:r G. T. S. Bergman, vårterminen 1858.
Direktøren 0. H. Bergqvist, 1858—; ånnu tjenstgorande.

i Gymnastik: n. v. Kaptenen och Riddaren F. D. Belfrage, till 1846.
n. v. Materialforvaltaren 0. A. H. Stiberg, 1846—55, och sedermera 1858—; 

ånnu tjenstgorande.
Lojtnanten J. Modensvård, tillforordnåd 1856—57.

i Teckning: Målarefabrikoren G. E. Lbfmarck, dod 1841.
n. v. Bokhandlaren F. 4. Zettergren, 1842—; ånnu tjenstgorande.
n. v. Chefen och Direktoren for Kongl. Skogsinstitutet, Ofverjågmåstaren och 

Riddaren G. Segerdahl, tillforordnåd 1844—45, då herr Zettergren 
haft tjenstledighet.
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Lårjungarnes antal har sedan Iiostterminen 1840 varit foljande:
(De efter 1834 års eldsvåda, från oc 

i skolarkivet befintlige examenskataloger
,h med hostterminen 1835, i behåll varande och 
visa, under dessa 5 år, ett medeltal af 34,8 lår-

jungar for hvarje termin.)
1840 hostterminen inalles : 39; hvaraf ny komne: 11; till akademien afgångne: —
1841 vårterminen 64; 24; —

h. t. 74; 12; —
1842 v. t. 80; 12; —

h. t. 100; 27; —
1843 v. t. ni; 15; —

h. t. 114; 15; —
1844 v. t. 120; 6; /

h. t. 136; 27; 1.
1845 v. t. 144; 12; —

h. t. 165; 30; —
1846 v. t. 168; 14; 4.

b. t. 167; 23; 6.
1847 v. t. 173; 10; —

h. t. 169; 20; 3.
1848 v. t. 171; 12; 1.

h. t. 160; 19; 3.
1849 v. t. 160; 5; 2.

h. t. 136; 13; 6.
1850 v. t. 127; 6; —

h. t. 122; 8; 2.
1851 v. t. 131; 13; —.

h. t. 132; 15; 5.
1852 v. t. 148; 9; —

b. t. 133; 21; 5.
1853 v. t. 137; 10; 5.

h. t. 134; 10; 1.
1854 v. t. 148; 17; 4.

b. t. 151; 19; 2.
1855 v. t. 159; 10; 4.

b. t. 152; 16; 3.
1856 v. t. 148; 8; 1.

h. t. 144; 13; 2.
1857 v. t. 145; 9; 1.

h. t. 147; 17; 6.
1858 v. t. 150; 8; 1.

h. t. 150; 17; —
1859 v. t. 154; li; 4.

h. t. 150; 26; 3.
1860 v. t. 152; 9; 4.

li. t. 148; 21; 4.
1861 v. t. 155; li; 3.

b. t. 173; 36; 1.
1862 v. t. 178; 8; 6.

S:a 655. S:a 93.
2
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Den till en biirjan efter 1849 mårkbara fbrminskning uti larjungarnes antal, som sy
nes af denna tabeil, finner sin forklaringsgrund uti det Kongl. cirkuråret af den 6 juli 
nåmnde år, hvarigenom vid alla laroverk lemnades den dispens från låsning af de gamla 
språken, som forut varit medgifven endast några få offentliga skolor, och hvilken dispens- 
ratt en tid hitfort lårjungar från langt aflågsna orter. — Att antalet af till akademien af- 
gångne lårjungar endast varit 93 och således utgor en relativt liten procent, har sin or- 
sak uti skolans primitiva inråttning och andamål, som fornåmligast afsett realbildningen, 
enår lårarekrafterne forut varit otillråckliga att se den klassiska linien tillborligt till godo. 
Eraellertid hafva 26 lårjungar tagit den så kallade Stora studentexamen (d. v. s. med latin), 
och bland dem några åfven i grekiska samt 2:ne till och med i hebreiska, hvilka 2:ne 
sistnåmnde sprak kunnat upptagas såsom låroåmnen vid undervisningen under den tid, 
den fria åmneslåsningen tillåmpades. Såsom en egen tillfållighet torde ock fortjena an- 
mårkas, att den vid det nu blifvande åfven på klassiska linien fullståndiga elementarlåro- 
verket forst utnåmnde lektorn, mag:r K. F. Hådberg, varit skolans lårjunge och hårifrån 
afgått till akademien. — For ofrigt hafva de fleste lårjungar gått till olika nåringar och 
praktiska vårf: — några forut till handels-, landtbruks- och teknologiska institut, och icke 
få till sjomansyrket, hvartill sannolikt stadens låge gifvit håg och våckelse. Af detta sed- 
nare forhållande har blifvit en foljd, att troligen få låroverks f. d. alumner torde vara 
så vidt kringspridde i veriden. Én notabilitet bland desse år Charles John Andersson, 
hvilken, sedan han hostterminen 1847 tagit studentexamen, egnat sig åt naturvetenskap- 
liga studier och redan forvårfvat ett namn genom sina forskningar och resor i Afrika, 
hvarest han nu ar bosatt.

Larjungarnes sedliga uppforande under de hår tecknade, sist forflutne 22 åren har, 
med jemforelsevis få undantag, varit hbgst tillfredsstållande. Detta lyckliga forhållande 
tillskrifver jag i synnerhet den oinståndighet, att harvarande laroverk alltid stått under 
en och samma styrelse och aldrig haft den annorstådes befintliga, numera alhnånt upp- 
håfda, serskilda afdelning, som kallats gymnasium, en mojligen for sin tid låmplig, men 
sedermera hogst olycksbringande institution, som lange forsvarades, emedan den ansågs 
bereda en successiv ofvergång från skoltvånget till den akademiska friheten, men som i 
sjelfva verket grundlagt den penalism, det sjelfsvåld och de oordningar, hvilka vid mån
ga af de gamla låroverken från urminnes tider egt rum, och hvaraf efterdyningar ånnu 
fornimmas der, hvarest de gamla gymnasiala traditionerna fortlefva. Då sådane aldrig 
hår funnits, har jag varit så lycklig, att jag under min 22-åriga utofning af rektorsembe- 
tet icke behoft utfårda och underskrifva någon enda formlig relegationsdom, eller af så
dan orsak belasta skolans protokoller med ransakningar och undersokningar, hvilka se
dermera qvarstå såsom bittra och obehagliga minnen både for lårare och lårjungar. Det 
år ock min åsigt, att dessa kraftåtgårder (nemligen relegationerne), om de någon gång 
icke kunna undvikas, bora hora till de utomordentligaste undantagen, emedan de, likasom 
alla vanhedrande straff, lågga hinder for moralisk forbåttring. Då derfore svårare diskipli- 
nåra fel eller rena vanarter någon gång hår forekommit och visat sig, har jag begagnat 
den utvåg, att enskildt uppmana foraldrar ellei- målsmån att sjelfoilligt taga de felaktige 
barnen eller myndlingarne ur skolan, hvilken uppmaning då alltid blifvit foljd. Hårige- 
nom tror jag mig hafva tillgodosett allas basta, emedan, åfven på sådant sått, ett exem- 
pel blifvit statueradt, — både till varning for qvarvarande kamrater, som vanligen vetat 
eller blifvit underråttade om orsaken till den aflågsnades skilsmessa från skolan, — och 
till straff for den felande, hvilken likvål ej genom en vanhedrande dom blifvit brånn- 
mårkt, utan kunnat, forflyttad till annat laroverk, iakttaga ett båttre forhållande, hvilket 
ock, till min glådje, oftast intråffat.



11

Skollokalen.
Denna utgjordes fore 1834 års brand af ett stenhus med 2:ne lektionsrum, utoin bo

stad for rektor. Efter dess fbrstbrande genom oftanåmnde eldsvåda var skolan inhyst uti 
en provisionel lokal, ånda till dess det nuvarande skolhuset, hvartill grunden lades 1841, 
hunnit blifva fårdigt, hvarefter detsamma den 5 juni 1844 af h. h. eforus hbgtidligen in- 
vigdes. Denna byggnad, jemte då åfven nyuppfbrd gymnastik, var, till en borjan och 
efter skolans dåvarande inråttning, fullt tillråcklig; men år det numera icke, hvadan ock 
redan under forrå låsår uti ett angrånsande enskildt hus måst forhyras 6 stycken rum, 
som fortfarande vid undervisningen begagnas. Utrymmet ar dock, åfven med detta till- 
lågg, otillråckligt, sedan med sistliden hosttermin lårjungarnes antal blifvit så betydligt 
bkadt; i anledning hvaraf fråga om ny- eller tillbyggnad måst våckas forst hos domka
pitlet i Skara och sedan hos magistraten hårstådes, hvilken sistnåmnde auktoritet, efter 
stadsinnevånarnes hbrande, remitterat frågan till dråtselkammarens behandling. Ehuru 
min enskilda åsigt och ofvertygelse år, att tillbyggnad eller utvidgning af det befintliga 
skolhuset aldrig kan blifva åndamålsenlig, måste jag dock å andra sidan inse och med- 
gifva både obilligheten och svårigheten for staden, som redan gjort en stor uppoffring 
for detta andamål, att belasta sig med en så betydlig utgift, som en nybyggnad måste 
medfora. Det vore således bnskligt, att nåst sammantrådande stander, efter fbrnyad 
profning af omståndigheterna, ville upphåfva det for vissa låroverks utvidgning vid sista 
riksdag (dock icke enhålligt, utan med 2:ne stånd mot 2:ne) fåstade vilkor af byggnads
skyldighet, hvilket vilkor, i sig sjelf obilligt, då forut så många låroverk, åfven i rikets 
storsta och rikaste stader (t. ex. Gotheborg) for åndamålet erhållit betydliga statsbidrag, 
år det så mycket mera med afseende på de hbgre fullståndiga låroverken, hvilka icke 
kunna anses vara till uteslutande gagn for den stad, hvaruti de åro belågna, utan lika 
mycket for hela den omkringliggande .orten. I detta hånseende synes nemligen den råtta 
grundsatsen vara, att kommunerna ålåggas byggnadsskyldighet endast for sina folkskolor, 
som, då de icke begagnas af andra ån kommunernes egna barn, med råtta åro deras 
ensak; hvaremot byggnaderne for alla elementarlåroverk, i synnerhet de hbgre (ty 2- å 
3-klassiga låroverk fordra dels ej så stora byggnads- och underhållskostnader, och åro dels 
dessutom mera specielt till lokalt gagn), bbra bekostas af staten. Ehuru hårvarande stads- 
innevånare, vid sammantråde den 28 mårs 1861, beredvilligt och obetingadt åtogo sig 
det beståmda vilkoret, så skedde det under den fbrutsåttning, att lårjungarne fortfarande 
skulle fbrblifva vid det (enligt foregående tabeli) under mera ån de 10 sista åren vanliga 
medel-antal af 150, i hvilket fali den befintliga egna och på stadens bekostnad fbrhyrda 
lokalen skulle hafva varit tillråcklig. Men då redan det blott fattade beslutet om låro- 
verkets utvigdning fbranledde, vid sista hbstterminens borjan, en så stark tillbkning uti 
lårjungarnes antal, som aldrig forut egt rum, och då det år sannolikt, att sjelfva dess 
organisation, som med nåstkommande termin skall vara verkstålld, kommer att medfora 
en ånnu stbrre tillbkning, så att mbjligen inom kort lårjungarnes antal blifver dubbelt mot 
hvad det forut varit; så synes skål vara for hånden att konsiderera dessa andrade fbr- 
hållanden och att icke anse det skedda åtagandet af byggnadsskyldighet så obligatoriskt, 
som det annars måste vara.

Stipendier och donationer till låroverket åro foljande: 

till skolkassan:
Salmeniska donationskapitalet, skånkt af framlidne rektor A. Salmenius, 44 r:dr 21 sk. 4 

r:st. banko eller i riksmynt 66,67.
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till stipendii-fonden:
1) Ekmanska stipendiet, skånkt af fandrik Ekman, som bodde i Wenersborg, 33 r:dr 16 

sk. banko eller i riksmynt 50,oo.
2) Larssonska dito, skånkt af arbetskarlen Nils Larsson från Uddevalla, 8 r:dr 16 sk. banko 

eller i riksmynt 12,50.
3) Forssellska dito, skånkt af rådmannen i Wenersborg Pet. Forssell, 33 r:dr 16 sk.banko 

eller i riksmynt 50,00.
4) Wennbergska dito, skånkt af d. v. kollegan, sedermera stadskomministern M. Wenn- 

berg, 11 r:dr 5 sk. 4 r:st. banko eller i riksmynt 16,67.
5) Subskriptions dito, tillvågabragt 1844 genom subskription vid invigningen af nuvarande 

skolhus, 775 r:dr banko eller i riksmynt 1162,50.
6) Rektors dito, skånkt 1846 af nuvarande rektor, 150 r:dr banko eller i riksmynt 225,00. 

till bibliothekskassan:
1) Frålseråntor af | mantal Nybole och | mantal Norre Torp, skankta af framlidne general- 

auditoren Gyllenheim, enligt taxeringsvårde upptagna till r:dr r:mt 2072,oo.
2) 8 st. aktier å 100 r:dr banko (skankta af samme gifvare), 800 r:di’ banko eller i riks

mynt 1200,oo.
(Samme mans till skolan donerade dyrbara boksamling gick forlorad vid 1834 års eldsvåda.)

Dessutom har skolbibliotheket genom testamentarisk disposition af framlidne rege- 
mentslåkaren och riddaren, doktor G. Sandmark fått, år 1851, emottaga en vårderik 
samling af planschverk, hvaribland "Svensk Botanik” och figurerna till Nilssons Fauna 
kommit undervisningen i naturalhistorien till direkt gagn.

Slutligen tillågges, att, enligt Kongl. brefvet af den 1 november 1839, for den då 
anordnade skolan beståmdes en serskild direktion, till hvars forstå ledamoter i nåder ut- 
nåmndes:

Landshofdingen och kommendoren m. m. P. Sandelhjelm, dod 1850.
Ofverstelojtnanten och riddaren C. A. Warberg.
Borgmåstaren J. M. Bergius, dod 1854.
Brukspatronen C. Wikstrom, dod 1853.
Kontraktsprosten m. m. mag:r C. 4. Carlsson, som afven var skolans inspektor, dod 1858.

Sedermera utnåmnde ledamoter åro:
Landshofdingen och riddaren B. C. Bergman.
Håradshofdingen 4. P. Westman.

Emedan hvarken i 1856 eller i 1859 års skolstadga forekommer någon beståmmelse 
om en sådan direktion, hafva icke heller’ några ledamoter derefter blifvit tillsatte.

Efter kontraktsprosten C. A. Carlsson har kontraktsprosten och kyrkoherden i Tun- 
hem, ordensledamoten, theol. doktorn mag:r N. Wallin varit låroverkets inspektor.
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II.
Årsberåttelse.

Sedan till en del i foregående framstållning forhållanden, som angå det låsår, for 
hvilket nu skall redogoras, blifvit vidrorde, och deribland i synnerhet svårigheten att till- 
godose latinlåsningen i 7:de och 6:te klasserna, samt sedan jag tillagt, att, ehuru fornya- 
de underdåniga ansokningar rorande en for detta andamål nodig extra-lårare blifvit af- 
slagne, Kongl. Maj:t dock genom nådig skrifvelse den 25 sistlidne oktober tillåtit, att af 
skolkassans medel få aflona en bitrådande lårare i skrifning och råkning for l:sta klas
sen, hvars lårjungar uppgått till ett antal af mera ån 40, likasom en bitrådande lårare 
vid skolungdomens militårbfningar; ofvergår jag till årsberåttelsen i vanlig, foreskrifven 
ordning:

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas biirjan och slut: hostterminen borj. d. 24 aug.; slut. d. 20 dec. 

vårterminen borj. d. 13 jan.; slut. d. 2 juni.
2) Dagliga lårotiden: fordelad på for- och eftermiddagar, såsom hårstådes, utom host- 

terminen 1860, alltid varit vanligt. ,
3) Begagnade lårobocker:

I Kristendom: katekesen och Norbecks lårobok i dogmatiken;
Biblisk historia: Bohms lårobok;
Kyrkohistoria: Anjous d:o;
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 och 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-jahr. 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 Columbus,

Goldsmith’s Vicar of Wakefield och Bulwers Zanoni;
Franska språkets grammatik: Ohrlanders lårobok 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 Charles 
XII och Henriade samt ”variétés littéraires”, rédigées 
par Berndtson, for klass. 6 och 7;

Mathematik: Zweigbergks lårobok i arithmetik, Euclides, Bjorlings och Rundbåcks låro
bocker i algebra, Ekmans och Lindmans i plan trigonometri samt Al- 
reiks i stereometri;
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Naturvetenskap: Berlins låsebok for de lagre; Arrhenii lårobok i botanisk terminologi 
och Sundevalls i zoologi, samt fysikens grunder af Schabus, bfvers. af 
Berlin, jemte den sistnåmndes lårobok i kemi, for de hogre klasserna;

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

Palmblads d:o for de ofriga klasserne;
Filosofi: Afzelii larobocker i logik och psykologi.

Uti dessa larobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:

Forstå klasseu:
Kristendom. Katekes: till 3:dje hufvudstycket. Låsning af psahner.

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 
hufvudråkning.

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

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

Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska.

Andra klasseu:
Kristendom. Katekes: från tredje hufvudstycket till slut. Låsning af psahner.

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 regelbundna konjugationen.
Explikation: de fore syntaxen stående explikationsofningarne.

Mathematik. Arithmetik: 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 larobok, samt Linnés sexualsystem. Insamling jemte be- 
skrifning 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 psahner,

Biblisk historia: repetition af låroboken, tillika med de vigtigaste af au- 
mårkningarne.
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Modersmålet. Språklåra: orthografi, etymologi och syntax samt interpunktionslåra med 
dertill horande skrifofningar.

Deklamationsofningar.
Latin. Grammatik: etymologien.

Explikation: de 3 forstå afdelningarne uti låsboken till Rabes grammatik.
Tyska. Grammatik: hela formlåran. Skrifofningar på lårorummet.

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

Explikation: st. 1—14 uti Mays 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, ef

ter Arrhenii mindre lårobok, jemte tillåmpning deraf på åtskilliga 
allmånna våxter.

Zoologi: inledning till djurrikets kånnedom, och de 8 forstå ordnin
garne af 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: det vigtigaste af de 3 forstå kapitlen. Katekisation.

12 kapitel af Matthæi evangelium.
Modersmålet. Språklåra: lika med tredje klassen.

Smårre uppsatser i form af beråttelse eller beskrifning.
Latin. Grammatik: repetition af etymologien; till och med konjunktiven af syntaxen. 

Srifofningar på lårorummet.
Explikation: Hamilcar, Hannibal, Miltiades och Aristides uti Cornelius Nepos.

Grekiska. Grammatik: det alhnånnaste af etymologien, till och med verba contracta. 
Explikation: forstå årskursen af Nilsons lasbok.

Tyska. Grammatik: formlåran afslutad och repeterad. De vigtigaste regiorne i syn
taxen. Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: st. 17—28 uti Lyths krestomathi.
Engelska. Grammatik: formlåran, till och med den regelbundna konjugationen.

Explikation: st. 14—26 uti Mays krestomathi.
Franska. Grammatik: formlåran till hjelpverberna.

Explikation: st. 1—23 af l:sta afdelningen uti Oides explikationsofningar.
Mathematik. Arithmetik: till och med sammansatt regula de tri, 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 upplosning i faktorer.

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

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

(reala d:o) detsamma och de 6 forstå ordningarne af 
foglarne.
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Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, och från borjan till Ma
kedoniska tiden af den allmånna.

Geografi: från Tyskland till Belgien.
Femte klassen:

Kristendom. Dogmatik: 6:te, 7:de och 8:de kapitlen. Katekisation.
Kyrkohistoriska beråttelser.
10 kapitel af Lukas’ evangelium.

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

Explikation: Timoleon, de Regibus, Hamilcar, Hannibal, Cato och 8 kapitel af 
Atticus uti Cornelius Nepos, samt kap. 21—43 af l:sta boken uti Julius Cæ
sar de bello gallico.

Grekiska. Grammatik: etymologien afslutad och repeterad.
Explikation: st. 26—40 uti Nilsons låsbok och de 4 forstå kapitlen af l:sta 

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

vecka for reallinien.
Explikation: st. 34—43 och 45—49 uti Lyths krestomathi.

Engelska. Grammatik: afslutad. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: st. 27—30 uti Mays krestomathi, samt de 2 forstå kapitlen af 

Columbus.
Franska. Grammatik: formlåran jemte de vigtigaste regiorne i syntaxen. 

Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: st. 9—43 och 73—114 af 2:dra samt st. 1—3 af 3:dje afdelningen 

uti Oides explikationsofningar.
Mathematik. Arithmetik: afslutad och repeterad.

Geometri: (klass. lin.) de 4 forstå bockerna af Euclides;
(reala d:o) dessutom den 5:te boken af d:o.

Algebra: (klass. lin.) repetition af det foregående, jemte låran om l:sta 
gradens eqvationer med en obekant;

(reala d:o) dessutom uppstållning och losning af låttare problemer. 
Naturvetenskap. Botanik: Linnés sexualsystem, organografien och anatomien.

Zoologi: låran om foglarne och amfibierne.
Fysik: framstallning af de fysiska grundbegreppen, samt det allmån- 

naste af vårmelåran.
Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, och från Seleukidiska 

riket till medeltiden af den allmanna.
Geografi: från Grekland till Asien, samt repetition från låro- 

bokens borjan till konungariket Wiirtemberg.

Sjette klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: från och med 8:de kap. till och med 10 kap. 23 §.

Kyrkohistoria: från ”bild- och helgondyrkan' till 3:dje periodens sednare- 
afdelning.

10 kapitel af Romarebrefvet.
Modersmålet. Lika med foregående klass, jemte låsning af valda stycken ur Svenska, 

Norska och Danska litteraturen. En uppsats hvarje vecka.
Tyska. Grammatik: repetition. Ett hem-thema hvarje vecka.

Explikation: sid. 1—60 (Cottas uppl.) af Schillers Geschichte des 30-jåhrigen 
Kriegs och hela Wilhelm Tell.
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Engelska. Grammatik: repetition. Skrifofningar på larorummet.
Explikation: kap. 1—13 af Columbus.

Franska. Grammatik: repetition af formlåran efter Ohrlanders, samt till de obeståmda 
pronomina efter Oides larobok. Skrifofningar på larorummet.

Explikation: från bbrjan till ”22 Octobre 1832” på V (voyage de Bayruth) 
uti Lamartine och de fyra forstå sångerna af Henriaden.

Mathematik. Geometri: proportionslåran med dess anvåndning på geometrien.
Algebra: låran om digniteter och rotter, eqvationer af l:sta och 2:dra gra

den med en obekant, jemte problemer.
Naturvetenskap. Botanik: repetition.

Zoologi: låran om foglarne, amfibierna och fiskarne.
Fysik: låran om magnetism och elektricitet; de forstå grunderna af 

geostatik och hydrostatik, jemte problemer.
Kemi: inledning och låran om metalloiderna, samt syrorna.

Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, efter Alanders och Eke
lunds larobocker, samt från medeltidens bbrjan till Hugenott- 
krigen af den allmånna.

Geografi: Asien och Afrika.

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

Explikation: sid. 73—196 (Cottas uppl.) af Schillers Geschichte des 30-jåhr.
Kriegs, 4:de och 5:te akterna af Wilhelm Tell och hela Hermann und Dorothea.

Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: kap. 11—40 af Columbus.

Franska. Grammatik: till och med om bruket af infinitiven. Skrifofningar på låro- 
rummet.

Explikation: från V (voyage de Bayruth) till slut uti Lamartine och från 4:de 
sangen till slut 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 obekan- 
ta, jemte problemer.

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

bbrjan till England af den allmånna.
Geografi: från Norra Amerika till lårobokens slut, samt repeti

tion från bbrjan af densamma till Tyskland.

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 uppsat- 

serna varit utfbrligare och, enligt skolstadgans undervisningsplan, fore- 
kommit blott hvarannan vecka.

(Tyska. Kursiv låsning ur Schiller.)
3
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Engelska. Grammatik: repetition. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: från 31 kap. af Columbus till slut, samt de 22 forstå kapitlen 

af Vicar of Wakefield.
Franska. Grammatik: repetition af formlåran; uti syntaxen till 9:de kap. (om de ofor- 

ånderliga ordslagen). Ett hem-thema hvarje vecka.
Explikation: från VIII (ruines de Balbek) till slut uti Lamartine, från 8:de 

sången till slut af Henriaden och hela 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 ofning 
i logarithm-tabellernas bruk.

Naturvetenskap. Botanik: repetition.
Zoologi: låran om de vertebrerade djuren och grunddragen af låran 

om de icke vertebrerade djuren.
Fysik: lika med 6:te klassen.
Kemi: d:o d:o.

Historia och Geografi. Historia: från Spanien till lårobokens slut, samt repetition af 
gamla historien.

Geografi: repetition.
Filosofisk propædeutik. Logik: elementarlåran.

Sjuude klassens ofra afdelning:

Kristendom. Lika med nedra afdelningen.
Modersmålet. D:o d:o.
(Tyska. Kursiv låsning ur olika fdrfattare.)
Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: från 27 kap. till slut af Vicar of Wakefield och l:a boken af 
Bulwers Zanoni.

Franska. Grammatik: afslutad och repeterad. Ett hem-thema hvarje vecka.
Explikation: från 3:dje boken till slut af Picciola, 2 livraisons af "varietés 

littéraires” och 4 bocker af Charles XII.
Mathematik. Lika med nedra afdelningen, samt plan trigonometri.
Naturvetenskap. Lika med nedra afdelningen.
Historia och Geografi. Repetition af hela lårokursen.
Filosofisk propædeutik. Logik: hela låroboken.

Psykologi: till och med den theoretiska funktionen.

4) Forandring i undervisningsplan. Den enda afvikelse från skolstadgans foreskrift 
har varit, att en timma 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, enar okunnighet hårutinnan varit ett hinder for den privatundervisning, som 
af de aldre lårjungarne for de yngre, serdeles under ferierne, ar nodvåndig, men som, 
utan nåmnde insigt, år omojlig af lårjungar på klassiska linien till realisterne; hvarfore 
min afsigt år, att ytterligare hemstålla, det denna nu i 3:dje klassen, af klassiska linien 
borjade låsning af ifrågavarande språk, med en hel eller half timme i veckan, får fort- 
såttas i foljande klasser. Fastån denna tid torde synas knapp, anser jag den dock kun- 
na vara någorlunda tillfyllestgorande, emedan lårjungar på klassiska linien i språkligt 
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hanseende bora i allmånhet stå på en fastare ståndpunkt och således, sedan blott den 
svårare innanlåsningsfårdigheten genom nåmnde skolundervisning fdrvarfvats, kunna, utan 
bfveranstrångning och genom hufvudsakligt sjelfarbete, reda sig med det jemforelsevis så 
enkla och låtta engelska språket.

5) Undervisningsskyldighetens fordelning mellan lårarne har varit på fbljande sått: 
Rektor mag:r C. S. Hultstrbm har (17 timmar i veckan) undervisat klass. 6 och 7 uti 

tyska, engelska och franska språken. Dessutom råttat franska hem-themata 
af lårjungarne i 7:de klassen.

l:ste Kollega C. A. von Sydow (29 timmar i veckan) undervisat klass. 3—-7 uti kristen
dom och modersmålet. Dessutom råttat svenska uppsatser af lårjungarne 
i 7:de klassens bfra afdelning. (I och for aflåggande af disputationsprof 
for pastoralexamen permitterad under 3 veckor af hostterminen, då kom
minister A. P. Holmstrøm undervisade i kristendom och telegrafassistent 
E. Gbranson i modersmålet; under 1 vecka af vårterminen, då pastoral
examen aflades, har stud. K. F. Kjellberg tjenstgjort.)

2:dre d:o mag:r C. G. Ahgren (29 timmar i veckan) undervisat klass. 3—7 uti histo
ria och geografi, samt klass. 3 uti latinska språket. Dessutom råttat sven
ska uppsatser af lårjungarne i 7:de klassens nedra afdelning.

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

4:de d:o mag:r K. F. Rådberg (28 timmar i veckan) undervisat klass. 5—7 uti ma- 
thematik och fysik. Dessutom råttat tyska hem-themata af lårjungarne i 
6:te klassen. (I och for aflåggande af lektorsprof permitterad under 2 
månader af vårterminen, då stud. K. F. Kjellberg, enligt forordnande, 
tjenstgjort.)

5:te d:o fil. kand. J. F. Kylander (29 timmar i veckan) undervisat klass. 4 och 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 och 4 uti 
mathematik, klass. 3—7 uti naturalhistoria, samt klass. 6 och 7 uti kemi. 
Dessutom råttat svenska uppsatser af lårjungarne i 6:te klassen. (Tilltrådt 
skoladjunktstjenst i Umeå den 1 sisti. november; i och for flyttning per
mitterad under oktober månad, då, innan den tillforordnade vikariens an
komst, e. o. kammarskrifvaren G. H. Gasslander undervisade uti mathe
matik åfven i hogre klasser, och mag:r Rådberg, genom utbyte af tim
mar, uti naturalhistoria och kemi.)

(7:de d:o mag:r L. J. Olander har tilltrådt kollegatet hårstådes den 1 maj 1861, men 
tjenstgjort vid hogre elementarlaroverket i Skara.)

8:de, d:o mag:r A. J. C. Piscator, nyfigen utnåmnd.
Vikarierande lårare: 1) apothekaren J. Pyhlson har från mediet af oktober till hosttermi- 

nens slut bestridt undervisningen i kemi och naturalhistoria for 
klass. 6 och 7 under vakansen efter mag:r Læstadius.

2) stud. G. W. Hogberg d:o d:o i mathematik for klass. 3 och 4, 
samt i naturalhistoria for klass. 3—5 under samma vakans.

3) stud. J. A. Nyberg tjenstgjort både host- och vårterminen såsom 
fast lårare i 2:a klassen. (I och for aflåggande af kollegaprof 
permitterad under 4 veckor af vårterminen, då stud. K, F. Kjell
berg, enligt forordnande, låst i hans stalle.)
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4) mag:r A. J. C. Piscator tjenstgjort likaledes både host- och vår
terminen såsom fast lårare i l:a klassen. (Under 5 dagars från- 
varo i forrå månaden, for kollegaprofs aflaggande, har exami- 
nerade folkskollararen A. Kempe uppråtthållit undervisningen.)

5) stud. W. A. E. Toutin under hela vårterminen bestridt tjenstgø
ringen i vakansen efter mag:r Læstadius.

6) stud. K. F. Kjellberg tjenstgjort under vårterminen 2:ne månader 
for mag:r Rådberg, 4 veckor for vik. låraren Nyberg och 1 
vecka fcir kollega von Sydow.

Dessutom har, enligt tillåtelsen uti ofvannåmnde Kongl. skrifvelsen af den 25 sisti. 
oktober, examinerade folkskollararen A. Kempe under vårterminen, 8 timmar i hvarje 
vecka, bitrådt vid undervisning uti skrifning och råkning for l:a klassen.
Ofningslårare: direktør O. H. Bergqvist undervisat i sång och musik.

materialforvaltare O. A. H. Stiberg d:o i gymnastik och militdrofningar (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 iifningarne i sång, gymnastik och teckning hafva varit oforandrade, så 
att i sistnåmnde afseenden hvarje lårjunge under veckan haft 2:ne timmars undervisning 
i sång och teckning, samt 3:ne timmars gymnastik, utom militårofningar på ons- och lordags 
eftermiddagar under den varmare årstiden; hvarjemte sång- och musiklåraren på samma 
eftermiddagar inofvat signaler på jågarhorn, samt tillika under vårterminen anordnat bor- 
jan till ett kapeil bland skolungdomen af 10 till 12 deltagare, som haft sina ofningar i 
skolan.

B) Lårarne.
1) Klassfbreståndare:

Under hostterminen: kollega 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 och sedermera

vik. kollega Hogberg for 3:dje klassen.
d:o Nyberg for 2:dra d:o.
d:o Piscator for l:sta d:o.

Under vårterminen: forhållandet oforåndradt, utom att vik. kollega Toutin varit klass- 
foreståndare for 3:dje klassen.

2) Fbråndringar. Kollega mag:r Læstadius har blifvit transporterad till skoladjunkt i 
Umeå, kollega mag:r Rådberg befordrad till lektor hårstådes i mathematik och naturve
tenskap , och vik. kollega mag:r Piscator till ordinarie kollega eller adjunkt. Forhållandet 
med de vikarierande lårarne synes af ofvan upptagna forteckning.

(Till 2:ne lektorsbefattningar, som tilltrådas den 1 nåstkommande juli med tjenstgii- 
ringsskyldighet från och med instundande hosttermin, hafva blifvit utnåmnde, uti kristen
dom, hebreiska språket samt modersmålet och filosofisk propædeutik: skolad junkten i 
Skara, mag:r J. Wallinder; — uti latinska och grekiska språken samt historia och geo
grafi: akademiedocenten i Upsala, mag:r J. Svedborg.')
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C) Lårjiingarne.
1) Inskrifne, hostterminen: 36 lårjungar, af hvilka 2 från andra låroverk, och 34, som 

endast åtnjutit enskild undervisning. (Dessutom hafva 3:ne 
lårjungar begagnat den enligt 32 § af gallande skolstadga 
medgifna tillåtelse att — hvad man kaliar — gå upp i skolan, 
d. v. s. att, utan inskrifning, vara nårvarande vid låro- 
timmarne.)

vårterminen: 8 lårjungar, af hvilka 2 från annat låroverk, och 6 från enskild 
undervisning. (Dessutom hafva 3 lårjungar fått tillåtelse att 
gå upp i skolan.)

2) Afgångne, hostterminen: 12 lårjungar, hvaraf 1 till akademien, 1 till annat låroverk 
och 10 till nåringarne.

vårterminen: 13 lårjungar, hvaraf 6 till akademien (4 hafva tagit afgångs- 
examen i forrå månad och 2 gbra det fore terminens slut) 
och 7 till nåringarne.

3) Skolafgift, hostterminen: erlagd af 104 lårjungar; derifrån befriade 69. 
vårterminen: d:o af 108 d:o; d:o 70.

4) Ofvergång till olika linier: endast en lårjunge, som i 3:dje klassen tillhbrt reala linien, 
har, vid flyttning till 4:de klassen, med hostterminen bbr- 
jat både latin och grekiska.

Lårjungar, som låsa latin, åro: i 3:dje klassen 5, i 6:te klassen 2 och i 7:de klassen 4 
(i de båda sistnåmnda klasserna blott genom enskild 
undervisning).

Lårjungar, som låsa latin och grekiska, åro: i 4:de klassen 8 och i 5:te klassen 14.
5) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 44, i 2:dra d:o 34, i 3:dje d:o 20, i 4:de d:o 23, 

i 5:te d:o 28, i 6:te d:o 9, i 7:de d:o 20; summa 178.
I afseende på hårkomst åro af desse lårjungar: adelssbner 10, ofrålse militårers so

ner 10, prestsoner 19, civile embetsmåns sbner 21, ståndspersoners soner 27, borgares 
och andre nåringsidkares soner 61, hemmansegares sbner 18, sbner af hemmansbrukare, 
torpare och arbetare m. fl. 12; summa 178.

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

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 forrå års- 
beråttelsen, nemligen att medel-fbrhållandet torde vara: 1 å 2 timmars dagligt hemarbete 
for lårjungar uti klass. 1—3, 2| å 3| tim. uti klass. 4 och 5 samt 3 a 4 tim. uti klass. 
6 och 7.

D) Skollokalen.
Dess otillråcklighet, med den tillbkning uti lårjungarnes antal, som med sista host- 

termin egt rum och som, vid låroverkets forestående utvidgning till fullståndighet åfven 
på klassiska linien, sannolikt blifver ånnu stbrre, har forut blifvit vidrbrd. — Det befint
liga stbrsta rummet, begagnadt vid undervisningen for 7:de klassen och tillika såsom ge- 
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mensam bonsai for alla klasserna, lemnar numera knappt utrymme for det sistnåmnda 
åndamålet, och har lange bevisat sig vara alldeles otillråckligt vid examenstillfållen. Dess
utom saknas helt och nållet en nodig, serskild ritsal, hvartill l:sta klassens lektionsrum 
måst begagnas. Då hårtill kommer, att skolans våxande både bibliothek och samlingar 
icke hafva låmpliga eller tillråckliga forvaringsrum, så synes, att en storre skollokal år 
af hogsta behof påkallad; i hvilket afseende jag upprepar den forut uttryckta onskan, 
att medel måtte kunna beredas till en fullståndig och i allo åndamålsenlig nybyggnad.

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

gifvit, och hvaribland specificeras: Molbechs Dansk Ordbog, fortsåttning af Sundevalls 
Svenska foglar, von Wrights Skandinaviens fiskar och Kolbs grosser Atlas der Natur- 
geschichte. Dessutom har Kongl. Svenska akademien skankt: dess handlingar från 1786 
delarne: 3, 4 och 5, samt från 1796 delarne: 1, 3—17, 19—25, s:a 26 delar; och Kongl. 
vetenskapsakademien: Sveriges atliga och giftiga svampar, tecknade under ledning af E. 
Fries, haft. 1 och 2.

2) Instrumenter och apparater for undervisning uti a) mathematik, b) fysik och c) kemi 
hafva for det nårvarande icke ansetts behofva någon tillokning.

3) A?atur alhis toriska och 4) Andra. samlingar hafva blifvit forokade genom fortfarande 
skanker, hvarfor successiv redogorelse lemnats i stadens tidning.

For larjungarnes fortsatta exercisbfningar hafva under lasåret från Husqvarna faktori 
inkopts 35 st. nya gevår med bajonetter, så att skolan numera eger 65 st. sådane; hvar- 
jemte 2:ne st. jågarhorn anskaffats, for att begagnas till signaler vid de militåriska 6f- 
ningarne.

Ehuru ingen foreskrift derom blifvit lemnad, torde dock, emedan någon gång offici
ella upplysningar i detta afseende infordrats, det vara skål att hår upptaga den for nåst- 

♦ forflutna kalenderår afgifna
hufrudredogorelso ofrer lårorerkets kassor och fooder,

som visar foljande forhållande:
Kontant. Utlånte

Debet. behållning. kapitaler. Fordringar. Summa. R:mt.

Balans från d. 31 dec. 1860.
Tillgångar:

Egna kassan................................... 344,53. 66,67. 0,45. 411,65.
Premii- och fattigkassan .... 40,34. 40,34.
Stipendiifonderna.............................. 1,516,67. 49,26. 1,565,93.
Bibliothekskassan.............................. 46,79. 3,571,26. 3,618,05.

S:a 431,66. 5,154,60. 49,71. 5,635,97.
Lnkomster:

Egna kassan........................................................................................... 1,090,54.
Premii- och fattigkassan....................................................................... 171,oo-
Stipendiifonderna...................................................................................... 91,00.
Lårarnes afloningsmedel...................................................................... 14,648,13.
Bibliothekskassan..................................................................................... 255,oo. 16^255 67.

Summa 21,891,64.
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Kredit.
Utgifter:

Egna kassan......................................................................................................1,104,16.
Premii- och fattigkassan........................................................................... 205,85.
Stipendiifonderna..................................................................................... 91,00.
Lårarnes aflbningsmedel........................................................................... 14,648,13.
Bibliothekskassan..................................................................................... 283,34.

S:a 339,68. 5,169,47. 49,71.

Balans d. 31 dec. 1861. Kontant Utlånte
Tillgångar: behållning. kapitaler. Fordringar . Summa.

Egna kassan................................... . . . 330,61. 66,67. 0,45. 307,73.
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.

K:mt.

16,332,78.

5,558,86.

Summa 21,891,64.

F) Examina.
Sedan hbstterminen borjat den 24 augusti, afslutades densamma den 20 december 

genom examen, hvarvid herrar landshofdingen och kommendoren m. m. grefve E. Sparre, 
ofversten och kommendoren m. m. C. S. Sandels, borgmastaren och riddaren A. W. Russ- 
berg, fdrste landtmataren J. A. Svedberg, brukspatronen J. E. Norstrbm och kyrkoher- 
den, theol. kandidaten mag:r D. R. Warholm af h. h. eforus varit anmodade att narvara.

Vårterminen, som borjade den 13 januari, skall, sedan låsåret sålunda fortgått under 
de i skolstadgan fdreskrifne 36 låsveckor, afslutas genom examen, hvilken h. h. eforus, 
efter afgifvet forslag, beståmt till måndagen den 2 nåstkommande juni, och hvarvid han 
inbjudit herrar landshofdingen och kommendoren m. m. grefve E. Sparre, ofversten och 
kommendoren m. m. C. S. Sandels, borgmastaren och riddaren A. W. Russberg, råd- 
mannen C. G. Fridstedt, provinciallåkaren doktor C. F. Kjellberg och kyrkoherden, theol. 
kandidaten mag:r D. R. Warholm att såsom vittnen komma tillstådes.

Till denna examen, hvilken, jemte dermed i sammanhang stående fbrrattningar och 
forevisningar 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 slutofning i gymnastik och exercis aftonen forut kl. 6 sbndagen 
den 1 juni, har jag åran dessutom vbrdsamt inbjuda såvål låroverksstyrelsen, tillika med 
ungdomens fbråldrar, anhorige och målsmån, som ock alla ofriga den allmånna undervis
ningens gynnare och vånner.

Wenersborg den 19 maj 1862.


