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Berått else 
om 
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hogre fullståndiga elementarlaroverk 
under låsåret 1863—1864, 

jemte 

iubjudning 
tm 

afhorandet af arsexamenvid nåmnde låroverk, 
/ af 

CARL SAMUEL HULTSTROM 
‘laroverkets rektor.

Dessutom:

Redogorelser under samma låsår af vederboråndé rektorer och lårare for lagre elementår- 
låroverken i Borås och Alingsås samt stadspedagogien i Ulricehamn.

wenersborg.
Bagge och Pettersons officin, 1864.



I. Hogre elementarlåroverket i Wenersborg.

L^å jag går att redogbra for snart tillåndalbpande låsår, fåstar jag i fråmsta rummet upp- 
mårksamhet på den vigtiga och for hela elementarlåroverkets framtid betydelsefulla for
andring, som måste blifva en fbljd af Kongl. Maj:ts nådiga stadga den 11 april 1862 
angående afgångsexamen vid de hogre elementarlåroverken, hvilken afgångsexamen med 
denna termin forstå gången skall ega rum, och hvarfor de skriftliga profven redan den 
25—28 nåstiidne april blifvit aflagde. Då rorande denna fråga åfven från hårvarande 
låroverkskollegium infordrades underdånigt utlåtande bfver komiterades till granskning af 
gållande skolordning forslag till stadga for afgång från hogre elementarlåroverk, hvilket 
utlåtande afgafs den 21 maj 1859, yttrade kollegium enhålligt den åsigt, att, "ehuru åt- 
skilliga vålgrundade anmårkningar blifvit framstållda mot studentexamen, denna dock obe- 
stridligen utofvat ett vålgdrande inflytande på elementarlåroverkens utveckling, hvarfbre 
kollegium for sin del ansåg, att, under dåvarande forhållanden och tilis vidare, ingen vå- 
sendtlig nytta skulle tillskyndas elementarundervisningen, i håndelse intagandet vid akade- 
mien skulle goras helt och hållet beroende af en blott slutprbfning vid elementarlåroverket.” 
Under de sedan detta utlåtandes afgifvande fbrflutna 5 år hafva likval åsigterna i denna 
fråga, i fbljd af sig sedermera fbretedda omståndigheter, blifvit så mycket åndrade, att, 
ifall ett nytt utlåtande infordrades, jag icke tviflar, att detta lika enhålligt skulle utfalla 
for den vidtagna forandringen, framfor allt då dervid blifvit fåstade så noggranna beståm- 
melser af nodig kontroll. Erfarenheten har nemligen allt mera bekråftat de af den forrå 
studentexamen fbranledda olågenheter, hvilka i synnerhet visat sig uti den oro, som, ser- 
deles under sista årets vistelse vid elementarlåroverket, varit rådande bland lårjungarne, 
hvilka oftast, åfven om de icke i otid afgingo, likvål, utan att soka vinna mognad och 
gbra vidare framsteg i de af skolan meddelade låroåmnen, endast brådskade att i minnet 
inprågla minimum af fordringarne for studentexamen, hvarigenom det blifvit nåstan ombj- 
ligt for lårarne att till fbreskrifven omfattning och med vederborlig grundlighet afsluta åt- 
minstone ett eller annat låroåmne. En annan olagenhet har varit, att många lårjungar, 
utan afgångs- och endast på terminsbotyg, begifvit sig till akademien 2, 3, ja! ånda till 4 
år tidigare, ån som varit beråknadt for en grundlig elementarbildning, och att, då sådane 
lyckats i studentexamen, de genom sitt exempel forledt andra att på samma genvåg soka 
komma snarare till målet. Då lyckan hårutinnan varit gynnsam, har forlusten icke varit 
annan, ån att desse ynglingar, om de skulle aflågga någon akademisk examen, med upp- 
offring af storre både kostnad och tid måst vid universitetet vinna den mognad och under- 
byggnad, som bort och kunnat vid elementarlåroverket inhemtas. Misslyckades deremot fbr- 
sbket, så har en sorglig erfarenhet icke sallan visat, huru desse, såvål i kunskaper som 
stadga, omogne lårjungar, lemnade utan stod och utsatte for storre frestelser, kommit på 
beklagliga afvågar, som forstort hela deras framtid. Det år således otvifvelaktigt, att ej 
mindre fbråldrar och larare, ån alle andre, som hysa deltagande for den uppvåxande ung
domens sanna basta, skola glådja sig ofver den nu fbreskrifna forandringen, som måste 
forekomma nåmnde missforhållanden, på samma gång som den nådiga stadgan for den nya 
afgångsexamen lemnar nodig kontroll, att densamma icke kan blifva mindre noggrann ån 
den forrå studentexamen.
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Då _ till denna nya afgångsexamens undergående hårifrån nu blott anmålt sig en 
enda lårjunge, bor jag upplysa orsaken hårtill vara, att alla bfrige lårjungar, som skulle 
hafva tillhbrt 7:de klassens ofra afdelning, dels under vår- oeh dels under hbstterminen for
lidet åi’ till akademien afgått.

Hårefter nåmner jag — såsom den mårkligaste tilldragelse under låsåret — det besbk, 
som låroverket haft den lyekan att den 15—17 sistlidne oktober emottaga af tillfdrordnade 
inspektoren, chefen for kongl. ecklesiastikdepartementets afdelning for undervisningsåren- 
den, herr expeditionssekreteraren oeh riddaren A. L. Nordwall. Jag raknar med skål 
detta besok såsom en lycka, — dels emedan herr inspektoren fiek på stållet notis om de 
svårigheter oeh brister, hvarmed låroverket laborerade, icke blott i lokalt hånseende (hvari- 
genom, då, såsom jag formodar, fråga om byggnadsanslag vid en blifvande riksdag måste ånyo 
komma att våckas, man kan våga hoppas hans intyg om det trångande behotvet hårutin- 
nan), utan åfven i afseende på lårarekrafter (hvaraf ock blifvit en foljd, att Kongl. Maj:t, 
fiå gjord underdånig ansbkan, for nåstkommande låsår redan nådigst beviljat 2:ne extra 
årare), oeh — dels emedan herr expeditionssekreteraren, efter slutad inspektion, då ett 

allmånt sammantråde hblls med samtlige lårarne, i pedagogiskt hånseende meddelade flere 
vigtiga råd oeh forslag, hvilka såval hår som annorstådes måste blifva fruktbårande. Der- 
ibland nåmner jag: det eftertryek, som, till låttande af hemarbetet oeh forekommande af 
bfveranstrångning, lades på den s. k. preparationen, d. v. s. att ingen lexa forelågges till 
hemofverlåsning, med mindre ån att den forut med noggrannhet blifvit genomgången oeh 
forklarad i skolan, hvarigenom åfven behofvet af privatundervisning undanrodjes eller min- 
skas; vidare: forslaget att, for mojligheten att kunna medhinna låroverksstadgans beståmda 
lårokurser i språken, skilja mellan s. k. statarisk oeh kursorisk låsning, jemte tillsyn att 
lårjungarne åro forsedde med sjelfskrifna vokabelbocker m.m.; samt slutligen: att, vid kor
rektur af stilbfningarne, felen till en borjan af låraren blott antydas genom understrykning, 
oeh den slutliga råttelsen forst sker, sedan lårjungen fbrsokt att, med den lemnade led
ningen, sjelf gora de nodiga åndringarne.

For mig, som uti beråttelsen for låsåret 1860—1861 uttalat min beståmda oeh allt 
mera befåstade åsigt i detta afseende, var det serskildt tillfredsstållande, att herr inspek
toren gillade den hår fbljda anordningen af den offentliga låstidens fordelning både på for- 
och eftermiddagar, hvilken anordning han sade sig vid redan forut besokta låroverk hafva 
forordat oeh ytterligare komma att fororda.

Då dessutom vid det nåmnda sammantrådet tillfålle erbjods åt lårarne att i ett eller 
annat afseende yttra sig rorande låroverksstadgans foreskrifter, af hvilket tillfålle åfven 
herr lektor Rådberg begagnade sig, for att anmårka for vissa fali nog hbga fordringar uti 
det mathematiska låroåmnet, har den skedda inspektionen beredt lårarne både gagn oeh 
tillfredsstållelse; hvadan ingenting vore onskligare, ån att institutionen blefve permanent, 
hvarigenom många fordelar måste vinnas.

Vid redogbrelse for låsåret bor ock med tacksamhet nåmnas, att ordenssållskapet 1*. B. 
hår i staden genom dess skattmåstare låtit till rektor ofverlemna ett belopp af 100 r:dr 
r:mt, att under namn af "sållskapet P. B:s stipendiifond” forvaltas. Uti en till rektors- 
embetet ståild skrifvelse af den 10 sisti. november år beståmdt, att denna summa, dels 
genom nya tillskott oeh dels genom rantans låggande till kapitalet, bor våxa, tilis årliga 
af kastningen uppgår till 20 r:dr, då halfva beloppet skall, efter rektors oeh kollegii be- 
profvande, utdelas helst till en eller åfven flere behofvande samt for flit oeh goda seder 
utmårkte lårjungar uti någon af låroverkets hogsta klasser, men alltid minst halfva råntan 
låggas till kapitalet. Genom detta sistnåmnda, såsom det synes, mycket åndamålsenliga 
stadgande kan en åfven till en borjan mindre disposition, under tidernas lopp, blifva af 



någon betydenhet; hvarfore onskligt varit, att, vid de befintliga hogst få och små stipendii- 
donationerna, samma beståmmelse varit gjord. — For sållskapet P. B:s nu omnåmnda dis
position år låroverket desto mera erkånsamt, som det eger endast foljande stipendier:

det Ekmanska, med ett kapital af r:dr r:mt 50,oo
Larssonska, d:o n 12,50
Forssellska, dro il ?? 50,oo
Wennbergska, d:o ?? 16,67

Subskriptions-stipendiet, d:o n 1162,50
Rektors d:o, d:o 225,oo

Hårjemte bor likval tacksamt erkånuas, att sedan långt tillbaka icke sålian enskilda 
personer lemnat tillfålliga bidrag till omedelbar utdelning, likasom att direktionen for 
Fryxell-Langenskoldska stiftelsen alltsedan 1853 årligen anslagit 50 r:dr for samma åndamål.

Detta oaktadt och vid lårjungarnes, i foljd af låroverkets utvidgning, alltmera till- 
tagande antal, återstår mycket att onska i detta afseende; af hvilken orsak jag begagnar 
tillfållet att rckommendera låroverket till fortfarande vålvillig hågkomst, med fåstad upp- 
mårksamhet derpå, att, om samma vilkor som af sållskapet P. B. beståmmas, åfven en 
mindre summa kan i en aflågsnare framtid blifva af betydenhet och befordra det vigtiga 
åndamålet, att till kunskapers inhemtande, till flit och goda seder uppmuntra det upp- 
våxande slagtet.

Betraffande ungdomens forhållande under låsåret i moraliskt och diskiplinårt hånse- 
endc, betraktar jag såsom en pligt att icke dolja, det detta icke visat sig så tillfredsstållande, 
som jag skulle hafva onskat och som det under en lång foregående tid varit vid detta 
låroverk. Jag vill dock hoppas, att hvad som forekommit att anmårka blifvit råttadt, for att 
icke vidare fornyas; och jag anser derfore blott en antydan af hvad som passerat vara 
for denna gång tillracklig, for att omt och allvarligt uppmana hit återvåndande lårjungar, 
i synnerhet de aldre bland dem, att icke allenast for egen del afhålla sig sjelfva från alla 
slags oordningar och således foregå med goda exempel, utan åfven bitråda lårarne att 
vaka bfver de yngre lårjungarne, så att uti en blifvande årsberåttelsc må kunna forhål- 
landeenligt intygas, att ingen enda afvikelse från skick och goda seder hårstådes egt rum. 
Under en varm och innerlig onskan, att den goda anda af ordning, flit och sedlighet, som un
der många år så fordelaktigt utmarkt den hår studerande ungdomen, måtte återkomma och 
blifva alltmera befåstad, ofvergår jag till årsberattelsen uti vanlig, foreskrifven ordning:

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas bor jan och slut: hostterminen borj. d. 24 aug.; slut. d. 18 dec. 

vårterminen borj. d. 14 jan.; slut. d. 6 juni.
2) Dagliga lårotiden: fordelad på for- och eftermiddagar.
3) Anlagna lårobbcker:

I Kristendom: katekesen, Bergs bibelhandbok och Norbecks lårobok i dogmatiken;
Biblisk historia: Bohms lårobok;
Kyrkohistoria: beråttelser ur kyrkohistorien af A. Almqwist for klass. 4 och 5, Anjous 

lårobok for 7:de klassens lårjungar (som forut begagnat denna), Cornelii 
lårobok for klass. 6 och sedermera fortfarande;

Modersmålet: Filéns lårobok och Bjurstens låsebok;
Latinska språkets grammatik: Rabes lårobok;

d:o explikation: Rabes krestomathi, Cornelius Nepos, Julius Cæsar och
Ovidius for kl. 3—5; de 2:ne sistnåmnde auktorerna, 
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Cicero de officiis, Cato Major, Lælius och orationes sele- 
ctæ, Livius, Virgilius och Horatius for klass. 6 och 7;

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

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

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

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

Goldsmith’s Vicar of Wakefield och Marryats Mon- 
.. sieur Violet;

I'ranska 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 Henriade 
samt "variétés littéraires”, rédigées par Berndtson, for 
klass. 6 och 7;

Mathematik: Zweigbergks lårobok i arithmetik, Euclides, Bjbrlings lårobok i algebra, 
Lindmans i plan trigonometri samt Alreiks i stereometri;

Naturvetenskap: Berlins låsebok for kl. 1 och 2, Arrhenii mindre lårobok i botanisk 
terminologi for klass. 2—4, 3:dje håftet af Anderssons inledning till 
botaniken for klass. 5 och 6, Sundevalls lårobok i zoologi, fysikens 
grunder af Schabus, bfvers. af Berlin, jemte den sistnåmndes lårobok 
i kemi;

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

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

Uti dessa lårobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:

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

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

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

Mathematik. Arithmetik: de fyra råknesåtten i enkla tal och sorter jemte ofning i huf- 
hufvudråkning.

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

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

Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska.

Andra klassen:
Kristendom. Katekes: från tredje hufvudstycket till slut. Låsning af psalmer.

Biblisk historia: nya testamentets.



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

Tyska. Grammatik: formlåran till och med en del af de oregelbundna verberna.
Explikation: de fore syntaxen stående explikationsofningarne samt 6 stycken af 

låsboken.
Mathematik. Arithmetik: de fyra råknesåtten i vanliga och deeimalbråk samt i sorter. 

Geometrisk åskådningslåra: efter liirarens 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 låroboken, jemte muntliga be
råttelser efter låseboken.

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

Tredje klassen:

Kristendom. Katekes: afslutad och repeterad.
Biblisk historia: repetition af låroboken, tillika med de vigtigaste af an- 

mårkningarne.
Modersmålet. Språklara: 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. Låsofningar.

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

Tyska. Grammatik: hela formlåran. Skrifofningar på larorummet.
Explikation: st. 7—21 uti Lyths krestomathi.

Engelska. Grammatik: uttalslåran.
Explikation: st. 1—12 uti May’s krestomathi.

Mathematik. Arithmetik: repetition af foregående kurser, samt 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 borjan till IX tidehvarfvet efter låroboken, jemte 

beråttelser efter låseboken. ..
Geografi: ifrån Ryssland till Osterrike.

Fjerde klassen:
Kristendom. Allmån ofversigt af de bibliska bockernas i gamla testamentet innehåll samt 

af Judiska folkets historia från Salomo till omkring år 100 e. Kr. Kate- 
kisation ofver 1 och 3 hufvudstycket. 10 kap. af Matthei evangelium, 
jemte årets hogmessotexter. Kyrkohistoriska beråttelser.

Modersmålet. Lika med tredje klassen.
Latin. Grammatik: repetition af formlåran; till och med kasuslåran af syntaxen.
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Explikation: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander oeh 
Conon uti Cornelius Nepos.

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

Tyska. Grammatik: formlåran repeterad; syntax till verbet. Skrifofningar på lårorummet. 
Explikation: st. 23—32 uti Lyths krestomathi.

Engelska. Grammatik: formlåran till oeh med en del af de oregelbundna verberna.
Explikation: st. 16—26 uti May’s krestomathi.

Franska. Grammatik: formlåran till oeh med hjelpverberna.
Explikation: st. 1—38 af l:sta afdelningen uti Oides explikationsofningar.

Mathematik. Arithmetik: till oeh med intresse-råkning, jemte repetition af det foregående. 
Geometri: (klassiska linien) de två forstå bockerna af Euclides;

(reala d:o) de tre d:o d:o d:o.
Algebra: de fyra råknesåtten i hela tal oeh bråk.

Naturvetenskap. Botanik: Linnés sexualsystem oeh organografien, efter Arrhenii lårobok, 
jemte tillåmpning deraf på 200 våxtarter for klassiska oeh på 300 for 
reala linien.

Zoologi: (klassiska linien) låran om foglarne oeh amfibierne; 
(reala d:o) Svenska foglarne utforligare.

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

Geografi: från Tyskland till Frankrike.

Femte klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: 1—7 kap. Katekisation.

Kyrkohistoriska berattelser till reformationen.
12 kap. af Apostlagerningarne jemte årets hogmessotexter.

Modersmålet. Repetition af språklaran. Interpunktions- oeh satslåra med tillåmpning. 
Låsning af stycken ur Svenska forfattare. Uppsatser iifver låttare åmnen, 
samt i form af bref oeh beråttelser.

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

Explikation: Cimon, Lysander, Alcibiades, Thrasybulus, Conon, Dion, Iphicrates, 
Chabrias, Timotheus, Datames, Epaminondas, Pelopidas oeh Agesilaus uti Cor
nelius Nepos samt de 25 forstå kap. af l:a boken uti Julius Cæsar.

Grekiska. Grammatik: formlåran afslutad oeh repeterad.
Explikation: st. 26—40 uti Nilsons låsbok oeh de 9 forstå kap. af l:a boken uti 

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

vecka for reala linien.
Explikation: st. 28-—34 uti Lyths krestomathi.

Engelska. Grammatik: afslutad. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: st. 26—30 uti May’s krestomathi.

Franska. Grammatik: formlåran till de oregelbundna verberna. Skrifofningar på låro
rummet.

Explikation: st. 29—59 af l:a samt st. 1—30 af 2:a afdelningen uti Oides expli- 
kationsofniugar.

Mathematik. Arithmetik: lika med 4:de klassen.
Geometri: (klassiska linien) de 4 forstå bockerna af Euclides;

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

(reala d:o) d:o d:o d:o d:o, jemte uppstållning 
och losning af lattare problemer.

Naturvetenskap. Botanik: grunddragen af anatomien och fysiologien samt repetition af or- 
ganografien; omkring 300 våxtarter.

Zoologi: låran om amfibierna, fiskarne och insekterna.
Fysik: framstållning af de fysiska grundbegreppen, samt det allmånnaste 

af vårmelåran.
Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, efter låroboken (hvarjemte 

den reala linien låst till kyrkoreformationens bbrjan, efter låsebo- 
ken), samt från Makedoniska tiden till Rom under' kejsarne af 
den allmånna.

Geografi: från Frankrike till Grekland.

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

skrifofningar på lårorummet lika med nedra afdelningen.
Explikation: Thrasybulus och Conon uti Cornelius Nepos; hela 2:a och 3:dje boken 

uti Julius Cæsar de bello Gallico; st. I—IV uti Ovidius (Brodéns edition).
Grekiska. Grammatik: låroboken afslutad.

Explikation: de 2 forstå bockerna uti Xenophons Anabasis.
Tyska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: st. 34—48 uti Lyths krestomathi.
Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: kap. 1—8 uti Columbus.
Franska. Grammatik: lika med nedra afdelningen, med tillågg af de oregelbundna verberna. 

Explikation: st. 1—65 af 2:a afdelningen uti Oides explikationsofningar.
Mathematik. Aritbmetik: 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) lika med nedra afdelningen.

Naturvetenskap. Botanik: lika med nedra afdelningen.
Zoologi: d:o d:o.
Fysik: d:o d:o.

Historia och Geografi. Historia: d:o d:o samt vidarc till d) Slaver och Ungrar på medeltiden. 
Geografi: Europas afslutad och hufvudsakligen repeterad.

Sjette klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: 9:de och 10:de kap.

Kyrkohistoria: till reformationen.
Några kap. af Markus på grekiska.

Modersmålet. Låsning af valda stycken ur Svenska, Norska och Danska forfattare. Upp- 
satser ofver lattare åmnen. Det allmånnaste af Sveriges litteraturhistoria 
till Tegnérska perioden. Talofningar en gång i månaden. En uppsats hvar- 
annan vecka for klassiska samt hvarje vecka for reala linien.

2
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Latin. Grammatik: repetition af syntaxen med alla anmårkningarne. Ett hem-thema hvarje 
vecka. Skrifofningar på larorummet.

Explikation: kap. 13—35 af 2:a och kap. 1—5 af 3:dje boken uti Julius Cæsar; 
Cato Major samt 3:dje och 4:de Catilinariska talet af Cicero; 600 vers uti Ovidius 
(Brodéns edition) och 2:a boken af Virgilii Æneis. Dessutom en mindre kurs 
uti mythologien efter lårarens muntliga framstållning.

Grekiska. Grammatik: repetition.
Explikation: 4:de och 5:te boken samt 4 kap. af den 7:de uti Xenophons Anabasis. 

Tyska. Gramatik: repetition. Ett hem-thema hvarje vecka for reala linien.
Explikation: sid. 1—50 (Cottas uppl.) af Schillers Geschichte des 30-jåhrigen 

Kriegs och hela Wilhelm Tell.
Engelska. Grammatik: repetition.

Explikation: kap. 10—35 af Columbus.
Franska. Grammatik: från borjan till kap. 6 ("om verbet”) uti Oides lårobok. Skrif- och 

ofversåttningsbfningar på larorummet for reala linien.
Explikation: från borjan till ”15 Octobre 1832” på V (voyage de Bayruth) uti 

Lamartine och de 4 forstå sångerna af Henriaden.
Mathematik. Geometri: proportionslåran med dess anvandning på geometrien.

Algebra: (klassiska linien) låran om digniteter och rotter, eqvationer af l:a 
graden med en obekant, jemte problemer;

(reala d:o) dessutom eqvationer af 2:a graden. 
Naturvetenskap. Botanik: naturliga våxtfamiljerna.

Zoologi: ofversigt af låran om de icke vertebrerade djuren, jemte repetition.
Fysik: (klassiska linien) de fysiska grundbegreppen, elementerna af aku

stiken och borjan af optiken;
(reala d:o) dessutom magnetism och elektricitet.

Kemi: inledning och låran om metalloiderna, samt syrorna.
Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, samt medeltidens af den all- 

månna.
Geografi: Amerikas och Australiens samt repetition af Europas.

Sjette klassens ofra afdelning *):

Kristendom. Lika med nedra afdelningen.
Modersmålet. D:o d:o.
Latin. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: kap. 1—15 af La boken uti Livius; de 4 Catilinariska talen af Cicero 
samt de 2:ne forstå bockcrna af Virgilii Æneis.

Grekiska. Lika med nedra afdelningen, med tillågg af 6:te boken uti Anabasis samt La 
rhapsodien af Homeri Odyssé.

Tyska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: hela Hermann und Dorothea.

Engelska. Detta språk har icke lasts i denna afdelning, emedan under låsåret inga lår
jungar funnits på reala linien.

Franska. Grammatik: till bruket af infinitiven (8 kap:s 7 §).
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.
*) Inom denna afdelning hafva under lasåret icke varit några liirjungar, som tillhort den reala linien.
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Algebra: låran om l:a oeh 2:a gradens eqvationer med flere obekanta, jemte 
problemer.

Naturvetenskap. Lika med nedra afdelningen.
Historia oeh Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, oeh från den nyares borjan 

till Spanska suceessionskriget af den allmånna, efter Piitz.
Geografi: lika med nedra afdelningen.

Sjuude klassens nedra afdelning;

Kristendom. Dogmatik: kap. 1—6 repeterade.
Kyrkohistoria: medeltidens oeh nyare tidens.

Modersmålet. En utfbrligare uppsats hvarannan vecka. Det allmånnaste af Sveriges litte- 
raturhistoria. For ofrigt lika med 6:te klassen.

Latin. Grammatik: lika med 6:te klassen.
Explikation: de 2 forstå bockerna af Livius; de 4 Catilinariska talen oeh pro Ar- 

chia poéta af Cicero; de 4 forstå bockerna af Virgilii Æneis samt 2:a boken af 
Horatii oder. Dessutom det vigtigaste af Romerska antiqviteter efter Bojesen.

Grekiska. Grammatik: repetiton.
Explikation: 4—7 boken uti Xenophons Anabasis oeh de 6 forstå rhapsodierna 

af Homeri Odyssé.
(Tyska. Kursiv låsning 1 timme i veekan ur Schiller, jemte dfversåttningsbfningar.) 
Engelska. Grammatik: repetition. Skrif- oeh ofversåttningsofningar på lårorummet. 

Explikation: hela Viear of Wakefield.
Franska. Grammatik: afslutad oeh repeterad. Ett hem-thema hvarje vecka for reala, oeh 

hvarannan vecka for klassiska linien.
Explikation: hela Picciola oeh 2 livraisons af "variétés littéraires”.

Mathematik. Geometri: ll:te boken oeh repetition af de 4 forstå bockerna af Euclides.
Algebra: låran om progressioner oeh logarithmer, tillika med bfning i loga- 

rithm-tabellernas bruk, åfvensom elementerna af plana trigonometrien. 
Dessutom har reala linien bfvats med stereometriska problemer samt kon
struktion af analytiska expressioner.

Naturvetenskap. Fysik: optik, magnetism oeh elektricitet. Dessutom har reala linien bf- 
vats med fysikaliska problemer.

Kemi: inledning oeh låran om metalloiderna, syrorna oeh de låtta me- 
tallerna.

Historia oeh Geografi. Historia: den gamla oeh till 40 § af medeltidens, efter Piitz. 
Geografi: repetition.

Filosofisk propædeutik. Logik: hela liiroboken.
Psykologi: den allmånna.

Sjunde klassens ofra afdelning:
Kristendom. Lika med nedra afdelningen.
Modersmålet. D:o d:o.
Latin. D:o d:o.
(Tyska. Kursiv låsning oeh ofversåttningsofningar såsom nedra afdelningen.)
Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

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

Franska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: 3 livraisons af ”variétés littéraises”.
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Mathematik. Repetition af nedra afdelningens kurs.
Naturvetenskap. Lika med nedra afdelningen.
Historia och Geografi. Repetition af hela lårokursen. 
Filosofisk propædeutik. Lika med nedra afdelningen.

4) Forandring i undervisningsplan. En fortfarande afvikelse från låroverksstadgans fore- 
skrift har varit, att en timme under veckan anvåndts i 7:de klassen dels for kursiv låsning 
af tyska språket och dels for muntlig bfversåttning till samma språk, hvilket måhånda med 
6:te klassen for tidigt helt och hållet lemnas afsides, samt likaledes en timme i 3:dje klas
sen for klassiska linien till ofning uti engelska språkets innanlåsning, enår okunnighet hår- 
utinnan varit ett hinder for den privatundervisning, som af de aldre lårjungarne for de 
yngre, serdeles under ferierna, år nbdvåndig, men som, utan nåmnde insigt, år ombjlig 
af lårjungar på klassiska linien till realisterne. Denna redan for 2:ne år sedan med klassi
ska liniens lårjungar borjade innanlåsningsbfning i engelska språket har åfven med någon 
hel eller half timme i veckan blifvit fortsatt samt torde utan någon synnerlig olågenhet 
kunna och få fortfara i de bfriga klasserna. — Dessutom anmårkes, att Livius under vår
terminen icke blifvit låst i 6:te klassen, hvartill orsaken varit, att, på herr skolinspektbrens 
tillstyrkan, så lange de båda afdelningarne i denna klass måste undervisas tillsammans af 
en larare, dessa afdelningar med vårterminen fbrenats till gemensam låsning, vid hvilket 
fbrhållande nåmnde fbrfattare for tillfållet blifvit utesluten; men då antingen en sådan ge
mensam låsning kommer att vidtagas vid låsårets borjan, eller de båda afdelningare kunna 
få afskild undervisning, skall denna afvikelse från låroverksstadgans undervisningsplan 
råttas.

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

klass. 6 och 7 uti engelska och franska språken. Dessutom råttat franska 
hem-themata af lårjungarne i 7:de klassen.

Lektor mag:r K. F. Rådberg (21 timmar i veckan) undervisat klass. 6 och 7 uti mathema
tik, fysik och kemi. Dessutom råttat svenska uppsatser af lårjungar, till- 
horande reallinien i 6:te klassens nedra afdelning, samt tyska hem-themata 
af lårjungarne i båda afdelningarne af samma klass.

d:o mag:r J. Svedborg (21 timmar i veckan) undervisat klass. 6 och 7 uti latin och gre
kiska. Dessutom råttat latinska hem-themata af lårjungarne i klass. 6 och 7.

d:o mag:r J. Wallinder (21 timmar i veckan) undervisat klass. 4'—7 uti kristendom, 
klass. 5—7 uti modersmålet, och klass. 7 uti filosofisk propædeutik. (He- 
breiska har icke lasts af någon lårjunge i 7:de klassen). Dessutom råttat 
svenska uppsatser af lårjungarne i 7:de klassen.

Adjunkt C. A. von Sydow (28 timmar i veckan) undervisat klass. 3—6 b (= nedra afdel
ningen) uti mathematik och klass. 5 (reallinien) uti fysik. Dessutom råttat 
svenska uppsatser af alla lårjungarne i 6:te klassens bfra afdelning och af 
lårjungar, tillhorande klassiska linien i nedra afdelningen.

d:o fil. kand. J. F. Kylander (28 timmar i veckan) undervisat klass. 5 a ( = bfra af
delningen) uti latin och grekiska, klass. 4 och 6 uti grekiska, samt klass. 5 
uti arithmetik och algebra. Dessutom råttat hem-themata af lårjungarne i 
5:te klassens bfra afdelning. (I och for gradual disputationsprofs aflåggande 
permitterad från och med den 1 april, då stud. J. G. Johansson tjenstgjort.) 

d:o mag:r A. J. C. Piscator (29 timmar i veckan) undervisat klass. 3—6 uti tyska, 
klass. 3—5 uti engelska, samt klass. 4 och 5 uti franska språket. Dessutom 
råttat tyska hem-themata af lårjungarne i 5:te klassen.
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Adjunkt A. J. K. Lindblad (30 timmar i veckan) tjenstgjort såsom fast lårarc i l:a klassen, 
med undantag af 3 timmar i veckan under vårterminen, då ban undervisat 
klass. 3 i kristendomen, genom utbyte med vik. adjunkten Kjellberg, som 
dessa 3 timmar i stållet låst i l:a klassen.

d:o S. Tengblad (28 timmar i veckan) undervisat klass. 3—7 uti naturalhistoria, samt 
klass. 3 och 4 uti latin.

d:o mag:r L. J. Wersandcr (28 timmar i veckan) undervisat klass. 3—7 uti historia 
och geografi, samt klass. 3 och 4 uti modersmålet.

Vikarierande adjunkter: 1) stud. K. F. Kjellberg, under båda terminerna, (28 timmar i 
veckan) undervisat kass. 5 b (= nedra afdelningen) uti latin, 
grekiska och franska, samt for ofrigt duplicerat vid undervis
ningen for klass. 1 uti modersmålet, rakning och skrifning, 
hvarjemte han under hostterminen undervisat klass. 3 uti kri
stendom. Dessutom råttat latinska hem-themata af lårjungarne 
i 5:te klassens nedra afdelning.

2) stud. C. J. A. Svedberg, under hostterminen, (30 timmar i 
veckan) tjenstgjort såsom fast lårare i 2:a klassen.

3) stud. G. T. Bergman, under vårterminen, (30 timmar i veckan) 
tjenstgjort i samma egenskap.

4) stud. J. G. Johansson sedan den 1 april tjenstgjort i stållet for 
adjunkten Kylander.

Ofning sidrare: direktbr O. H. Bergqvist undervisat i sång och musik.
materialforvaltare O. A. H. Stiberg d:o i gymnastik och militårofningar. 
bokhandlare F. A. Zettergren d:o i teckning.

De under denna rubrik i foregående årsberåttelser upptagne anordningar rorande bon, 
gudstjensl samt ofningarne i sång, gymnastik och teckning hafva varit ofbråndrade, 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 efter
middagar for de 3 hogre klasserna, i bfverensståmmelse med Kongl. cirkulåret af den 9 
januari 1863*); hvarjemte sång- och musiklåraren på samma eftermiddagar inofvat signaler 
på jågarhorn samt undervisat uti orgelspelning och instrumentalmusik for ett kapell bland 
skolungdomen, som haft sina ofningar i skolan på onsdags och lordags eftermiddagar. — 
For militårbfningarne har inkopts en trumma med tillbchor.

B) Lararne.
1) Klassforeslåndare:

Under hostterminen: lektor Rådberg for 7:de klassen.
d:o Svedborg for 6:te d:o.
d:o Wallinder for 5:te d:o ofra afdelningen.

adjunkterne von Sydow och Kylander for d:o d:o nedra d:o.
d:o Piscator och Tengblad for 4:de klassen.

adj. Wersander och vik. adj. Kjellberg for 3:dje d:o.
vik. adj. Svedberg for 2:a d:o. 
adjunkt Lindblad for l:a d:o.

*) Sedan ofvannåmnda Kongl. cirkulår foreskrifvit, att ”hvarje termin, innan gymnastikbfningarne begynnas, 
mønstring af lakare bor med lårjungarne anstallas i åndamål att utrona, huruvida flere eller farre bland 
dem må antingen helt och hållet eller till någon del från dessa ofningar befrias”, hafva sådane monstringar 
blifvit verkstallde af provinciallakaren h:r doktor C. F. Kjellberg, som genom afgifna serskilda utlåtanden 
bestemt, att for hbstterminen 5 och for vårterminen 3 lårjungar borde helt och hållet, samt for host- 
terminen 8 och for vårterminen 10 lårjungar från mera anstrangande rørelser befrias.
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Under vårterminen: fbrhållandet oforandradt, utom att vik. adj. Bergman varit klassfbre- 
ståndare for 2:a klassen.Q

2) Foråndringar. Adjunkten mag:r C. G. Agren har, efter ansokan, med hostterminens 
borjan transporterats till kollega vid Mariestads lagre elementarlaroverk. — I hans stalle 
har filos. kandidaten A. Ericsson den 23 nåstlidne april blifvit utnåmnd. — Vakante oeh 
ånnu ej tillsatte aro 2:ne lårareplatser, nemligen: 1 ny lektors, med forelagdt fbrelåsnings- 
prof uti historia oeh geografi samt grekiska språket, hvartill 9 sokande anmålt sig; 1 ad
junkts, med forelasningsprof uti tyska, engelska oeh franska språken, hvartill 3 sokande 
aro anmalde.

C) Lårjiingarne.
1) Inskrifne, hbstterminen: 31 lårjungar, af hvilka 10 från annat laroverk, oeh 21, som 

endast åtnjutit enskild undervisning. (Dessutom hafva 7 lår
jungar begagnat den enligt 32 § af gallande skolstadga med- 
gifna tillåtelse att — hvad man kaliar — gd upp i skolan, d. v. s. 
att, utan inskrifning vara nårvarande vid lårotimmarne.) 

vårterminen: 10 lårjungar, af hvilka 2 från annat laroverk, oeh 8 från en
skild undervisning. (Dessutom hafva 6 lårjungar fått tillå
telse att gå upp i skolan.)

2) Afgångne, hostterminen: 12 lårjungar, hvaraf 1 dbd, 5 till akademien, 1 till annat låro- 
verk oeh 5 till nåringarne.

vårterminen: 5 lårjungar, hvaraf .1 dbd, 1 till akademien, 2 till annat låro- 
verk oeh 1 till nåringarne. (Dessutom år 1 lårjunge anmåld 
till den nya afgångsexamen, hvarfbr han aflagt de skriftliga 
profven.)

3) Skolafgift till låroverkets ‘materiel,
hbstterminen: erlagd af 108 lårjungar; derifrån befriade 98. 
vårterminen: d:o af 111 d:o; d:o 99.

(Den nya, genom Kongl. cirkulåret af den 11 december 1863 beståmda af
giften till låroverkets byggnadsfond har for vårterminen erlagts af 117 lårjungar; 
oeh hafva i enligbet med samma Kongl. cirkulårs fbreskrift, for att jemte rektor 
fbrvalta denna fond, såsom delegerade blifvit utsedde, från låroverket: herr 
lektor K. F. Rådberg, samt från stadens kommunalstyrelse: herrar doktor K. 
F. Danelius oeh rådman A. J. Landstrbm.)

4) Ofvergång till olika linier: under hbstterminen, 1 lårjunge från klassiska till reala; un
der vårterminen, 4 likaledes från klassiska till reala samt 
1 tvertom från reala till klassiska.

Lårjungar, som vårterminen låsa klassiska språk, åro: i 3:dje klassen 22, i 4:de klass. 20, 
i 5:te klass. 18, i 6:te klass. 14 oeh 
i 7:de klassen 2; summa 76.

5) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 35, i 2:dra d:o 35, i 3:dje d:o 43, i 4:de d:o 28, 
i 5:te d:o 46, i 6:te d:o 18, i 7:de 5; summa 210.

I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: adelssbner 9, ofrålse militærers soner 10, 
prestsbner 18, civile embetsmåns sbner 20, ståndspersoners sbner 35, borgares oeh andre 
nåringsidkares sbner 62, hemmansegares sbner 25, sbner af hemmansbrukare, torpare oeh 
arbetare m. fl. 31; summa 210.
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De donna rubrik tillhbrande tabellariska uppgifter, i ofvercnsståmmelse med fore- 
skrifvet formular, hvilka icke kunna blifva fullståndiga forr an flyttningen år bestånid, 
skola efter vårterminens examen, då detta skett, till Kongl. eclilesiastik-departementet 
ofversåndas.

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, ofverensstammer med min uppgift i foregående 
årsberåttelser, nemligen att medel-forhållandet torde vara: 1 å 2 timmars dagligt hem- 
arbete for lårjungar uti klass. 1—3, 2) å 3) tim. uti klass. 4 och 5 samt 3 å 4 tim. uti 
klass. G och 7.

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

forhyrda 6 st. lektionsrura, har i foregående årsberåttelser blifvit anmårkt. Ehuru stads- 
fullmåktige beslutat att hyra annan bostad åt rektor och for nåstkommande låsår till sko- 
lans begagnande upplåta de af honom forut innehafda bostållsrum, så biir detta blott en 
utvåg for tillfållet, som langt ifrån uppfyller alla behof och billiga fordringar; hvarfbrc det 
år på det hogsta att onska, att medel kunna snart beredas for en fullståndig och ånda- 
målsenlig låroverksbyggnad, hvartill ritning och kostnadsforslag redan blifvit af Kongl. 
ofverintendentsembetet uppgjorda.

E) Undervisningsmalerielen.
For att på ett stalle lerana en dfversigt af låroverkets tillgångar i detta afseende, 

upptages hår den summariska uppgift, som vid skolinspektionen blifvit infordrad och till 
chefen for Kongl. ecklesiastikdepartementets afdelning for undervisningsårenden den 6 sist- 
lidne november ofversånd:

I. Bocker.
Bibliotheket utgores af något mer år 2000 volymer.

II. Glober och Kartverk.
1 storre jordglob; 1 d:o himmels d:o; 2:ne mindre jordglober; Stielers storre handatlas; 

d:o mindre d:o (flere exemplar); Steins atlas; Carpelans d:o; Båckstrbm d:o; Thomées d:o; 
Sydows Wand-atlas (ofver jordgloben och Europa i flere exemplar); vexelundervisningssåll- 
skapets storre karta ofver Sverige och Norge; Mentzers karta ofver Europa och Skandina
vien; d:o historisk atlas; d:o storre blindkarta ofver Sverige; Hahrs storre kartverk d:o; 
Lofvenbergs historiska atlas.

111. Planschverk for undervisning i
a) teckning: 480 tabeller (hvaraf dock många måste vara illa medfarne i foljd af ett 

mera ån 20:årigt begagnande).
b) naturalhistoria: Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna af Nilsson; Schmitz’ Såu- 

gethiere; Sundevall, Svenska foglarne; Wright, Skandinaviens fiskar; Funke och Lippold, 
Naturalhistoria; Abbildungen zu Okens Naturgeschichte; Berge, Schmetterlingsbuch; d:o, 
Kåfer d:o; d:o, Conchylien d:o; Kolb, Grosser Atlas der Naturgeschichte; Ruprecht, Wand- 
Atlas fur den Unterricht in der Naturgeschichte; Svensk Botanik: Thedenius, Skolbotanik; 
Andersson, Våggtaflor; Fries, Sveriges åtliga och giftiga svampar; Loder, Tabulæ anatomieæ.
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IV. Instrumenter oeh apparater for undervisning i
a) mathematik: cirklar afjern; de vanliga solida figurerna, skurna i trå; Nonie-modell. 
b) fysik: 1 par adhesionsskifvor; hafstångsmodell; block d:o; lutande plan med vågn; 

storre våg med stativ oeh skålar samt vigter af messing oeh platina; vattenpass; Nicholsons 
areometer; areometerbestick; dy kåre af glas; apparat for vatskors tryek; d:o for Mariotte- 
ska lagens bekråftande; luftpump med tillbehor; fallror med mekanism for kroppars sam
tida fali i lufttomt rum; 2:ne Magdeburgska halfsferer; apparat for att visa elektricitet i 
lufttomt rum; d:o d:o qvicksilfverregnet; glasballong med kran; pumpmodell af glas; håfvert- 
barometer; centrifugalmaskin; apparat, visande svångkraftens vaxande i forhållande till 
banans raéie; 2:ne psykrometrar med stallning; differential-thermometer; maximi- oeh mi
nimi d:o; Franklins kokrbr; kula med ring, for att visa fasta kroppars utvidgning genom 
varme; artificiel strupe af Auzout; d:o dga af d:o; sonometer eller monokord; 2:ne klang- 
skifvor; våderlåda med pipor; forstoringsspegel af glas; forminsknings d:o d:o; 2:ne kon- 
vexa, 1 konkav lins, 1 mattslipadt glas med infattningar samt hårkors, for att visa tubers 
sammansåttning; glasprisma med stallning; 2:ne Nichols prismer; Newtons fårgskifva; mi
kroskop af Nachet; 2:ne magnetstånger med ankaren oeh etyi; inklinationsnål; friktions- 
elektricitetsmaskin (med cylinder}, med batteri, klockspel in. m.; en ny sådan (med skifva, 
reqvirerad under vårterminen); Voltas pistol; d:o skifva; elektriskt rotationshjul; Guldblads 
elektroskop med konduktor oeh stativ; 6 st. Bunsens elementer med trådar oeh bindskruf- 
var; elektromagnet med stallning; vattendekompositions-apparat; tangent-bussol; induktions
apparat med 2:ne trådrullar oeh tillbehor; Amperes bord med tillbehor (reqvireradt under 
vårterminen); tbermo-elektriskt element.

c) kemi; Berzelii lampa på stativ; spritlampa med vekhållare af glas; blåsror med pla- 
tinaspets; imkylare; diverse skålar, deglar med lock, bågare, forlag, kolfvar, retorter, Wolf- 
fiska flaskor, trattar med stallning, flaskor med glasproppar, karaffer, burkar, profror med 
stallning, glasmortel, sakerhetsror, trattrbr, pipett, klor-kalcium- oeh arsenikror, glasstafvar 
oeh ror, kautschukror, platina, trefbtter med skålar oeh triangel, m. m.

V. Naturalhistoriska samlingar;
a) zoologiska: 6 st. diiggdjur (skånkta af Kongl. Wetenskapsakademien); 95 st. fog- 

lar (hvaraf 30 från d:o); 11 st. amfibier (2 från d:o); 23 st. fiskar (20 från d:o); 2:ne lå- 
dor med 80 st. insekter, att begagna vid undervisning efter Sundevalls larobok (kopta från 
mag:r Winslow i Helsingborg); 2:ne d:o med 84 st. fjårilar (kopta från Tannenberger in 
Schonau bei Teplitz); 30 st. diverse kranier oeh skeletter eller delar deraf; 19 st. embryo
ner af bos, ovis oeh sus; 11 st. koraller; 23 st. diverse snackor.

b) botaniska: ett herbarium, ordnadt efter naturliga systemet, innehållande omkring 
1000 st. våxtarter.

c) mineralogiska: omkring 200 stoffer (hvaraf 170 från Kongl. Vetenskapsakademien.
VI. Andra samlingar:

a) numismatiska: omkring 1200 st. diverse storre oeh mindre, svenska oeh utlåndska, 
mynt oeh medaljer, hvaraf 370 af silfver oeh de ofriga af koppar eller brons.

b) antiqvariska m. m.: 10 st. diverse stenvapen af stridsyxor, knifvar oeh kilar; 1 st. 
runstaf; 1 d:o (skånkt under vårterminen); 1 indiansk fogelpil; 1 antik lampa från Éom.

VII. Husikaliska instrumenter:
1 orgel-harmonium af Trayser i Stuttgart; 1 basfiol; 2:ne jågarhorn; 1 trumma med 

tillbehor (anskaffad under vårterminen).
VIII. Exercis-gevår:

50 st. inkopta af kronans forråd på Carlsborg; 65 st. inkbpta från Husqvarna faktori.
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hufriidredogorelse ofrer låroverkets kassor och fonder
Den for nåstfbrflutna kalenderår afgifna

visar foljande fbrhållande:

Debet.
Kontant 

behållning.
Utlånte 

kapitaler. Fordringar. Summa.

Balans från den 31 dec. 1862.
TiUgångar:

0,45 444,38Egna kassan .................... . . . 377,26 66,67
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

G:mt.

Inkomster:
Egna kassan......................................................................................................1,118,86
Premii- och fattigkassan........................................................................... 215,50
Stipendiifonderna........................................................................................... 91,oo
Lårarnes afloningsmedel -............................................................................ 23,868,46
Bibliothekskassan ...................................................................................... 251,59 25,545,41

’ Summa 31,269,25.
Kredit.

Utgifter:
Egna kassan............................................................................................... 1,296,31
Premii- och fattigkassan........................................................................... 225,84
Stipendiifonderna.......................................................................................... 91,00
Lårarnes afloningsmedel........................................................................... 23,868,46
Bibliothekskassan.......................................................................................... 162,55 25,644,16

Balans den 31 dec. 1863.
TiUgångar:

Egna kassan.........................
Premii- och fattigkassan . .
Stipendiifonderna....................
Bibliothekskassan....................

Kontant 
behållning. 

. . 199,81
. . 35,08

. . 138,87

Utlånte 
kapitaler.

66,67

1,516,67 
3,618,28

Fordringar. 
0,45

49,26

Summa.
266,93 

35,08 
1,565,93 
3,757,15

S:a 373,76 5,201,62 49,71 -------- 5,625,09

Summa 31,269,25.

F) Examina.
Sedan hostterminen borjat den 24 augusti, afslutades densamma den 18 december 

genom examen, hvarvid herrar generalmajoren och kommendoren m. m. C. S. Sandels, 
borgmåstaren och riddaren A. W. Russberg, kyrkoherden, theol. kandidaten mag:r D. R. 
Warholm och brukspatronen J. E. Norstrom af h. h. eforus varit anmodade att nårvara.

Vårterminen, som borjade den 14 januari, skall, sedan låsåret sålunda fortgått under 
de i laroverksstadgan fbreskrifna 36 låsveckor, afslutas genom examen, hvilken h. konsi
storium i Skara, efter afgifvet forslag, beståmt till måndagen den 6 nåstkommande juni, 

3
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och livarvid herrar generalmajoren och kommendoren m. in. C. S. Sandels, landssekretera
ren och riddaren C. O. Almqwist, borgmåstaren och riddaren A. W. Russberg, kyrkoher- 
den, theol. kandidaten mag:r D. R. Warholm, provinciallakaren doktor C. F. Kjellberg, 
apothekaren P. S. Pyhlson och brukspatronen J. E. Norstrom inbjudits, att såsom vittnen 
komma tillstådes.

Till denna examen, hvilken, jemte dermed i sammanhang stående forråttningar 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 ofver- 
varande af lårjungarnes slutofning i gymnastik och exercis aftonen forut kl. 5 siindagen 
den 5 juni, har jag åran dessutom vordsamt inbjuda laroverkets inspektor, herr landshdf- 
dingen och kommendoren m. m. grefve E. Sparre, likasom den hår studerande ungdomens 
foråldrar, anhorige och målsmån, tillika med alla ofriga den allmånna undervisningens gyn- 
nare och vånner.

Att nårvara vid den nya afgångsexamen har, på satt 4 § uti Kongl. Maj:ts nådiga 
stadga af den 11 april 1862 foreskrifver, h. herr eforus anmodat: herr landshofdingen och 
kommendoren m. m. grefve E. Sparre, herr generalmajoren och kommendoren m. m. C. S. 
Sandels och herr kyrkoherden, theol. kandidaten mag:r D. R. Warholm, hvilka herrar ge
nom rektor skola underråttas om de dagar, som herr statsrådet och chefen for Kongl. 
ecklesiastik-departementet kommer att for nåmnde examen beståmma.

Sist torde jag bora nåmna, att hostterminens borjan år utsatt till onsdagen den 24 nåst
kommande augusti.

Wenersborg den 21 maj 1864.

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. 24 aug.; slut. d. 18 dec. 

vårterminen borj. d. 15 jan.; slut. d. 2 juni.
2) Dagliga lårotiden: fortfarande forlagd på formiddagarne, kl. 7—9 och 10—1, utom

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

3) Begagnade lårobOcker:
I Kristendom: katekesen och Norbecks lårobok i dogmatik;

Biblisk historia: Htibners lårobok;
Kyrkohistoria: Cornelii d:o;
Modersmålet: språklara af Filén, satslåra af Svedbom, låseofningar och litteraturhistoria 

af Bjursten;
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, Schillers Geschichte des 30-jåhr. Krieges;
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Engelska språkets grammatik: Oides uttalslåra och Ohrlanders språklara;
d:o explikation: Ohrlanders laseofningar och W. Irvings Columbus;

Franska språkets grammatik: Oides lårobok;
d:o explikation: Oides laseofningar och Lamartines Chr. Colomb;

Mathematik: Zweigbergks lårobok i arithmetik, Ekmans samt Euclides i geometri, Wie- 
mers i algebra;

Naturvetenskap: Arrhenii botanikens forstå grunder samt elementarkurs, Sundevalls zoo
logi, Siljestroms forberedande kurs i fysik och kemi;

Historia och Geografi: Alanders lårobok i svensk och allmån historia, Palmblads i geografi.

Uti dessa lårobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:
l'orsta klassen:

Kristendom: katekesen, nedra afdeln. från borjan till 2:dra artikeln, ofra afdeln. från 3:dje 
art. till slutet; biblisk historia, gamla testamentets.

Modersmålet: formlåra, laseofningar, skrifofningar, beråttelser ur nordiska sagohistorien.
Mathematik: arithmetik, de 4 råknesåtten i hela tal och sorter samt, med några lårjungar, 

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

botanikens forstå grunder.
Historia och geografi: Svensk historia, från borjan till och med 4:de tidehvarfvet i lårobo

ken; geografi, Sveriges, Norges och Danmarks politiska.

Andra klassen:
Kristendom: katekes och biblisk historia till slutet.
Modersmålet: allmån grammatik, formlåra, råttskrifningslåra, muntliga och skriftliga ofnhr 

gar å larorummet.
Tyska: formlåra och det allmånnaste af syntaxen; Lyths explikationsofningar och 47 sidor 

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

geometri, Euclidis l:sta bok.
Naturvetenskap: det allmånnaste om roten, stammen, bladet, froredningsdelarne, frukten, 

samt sexualsystemet och lefvande våxter på larorummet.
Historia och Geografi: Svensk historia, från och med 5:te tidehvarfvet till lårobokens slut; 

geografi, från och med Danmarks till och med Frankrikes.

Tredje klassen:
Kristendom: repetition af katekes och biblisk historia.
Modersmålet: repetition af grammatiken, satslårans l:sta kurs, muntliga och skriftliga ofnin

gar å larorummet, ett hem-thema i veckan.
Latin:-------— — — — — ■— —  -------- - •— ■— — — —■
Tyska: hela språklåran; af laseboken 100 sidor.
Engelska: uttalslåran med laseofningar, formlåran samt 21 sidor af laseboken.
Mathematik: arithmetik, intresseråkning samt ofriga raknesått efter låroboken; geometri, 

sednare hålften af 2:dra boken samt 3:dje boken efter Ekmans lårobok.
Naturvetenskap: botanik, de fanerogama våxternas organografi, svensk skolbotanik samt 

lefvande våxter; zoologi, inledningen samt dåggdjuren efter låroboken.
Historia och Geografi: Svensk historia, repetition af de 5 forstå tidehvarfven i låroboken 

samt motsvarande beråttelser i laseboken; geografi, från och med 
Spanien till Europas slut samt repetition af Europa.
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Fjerde klassen:

Kristendom: repetition af katekesen, låsning af nya testamentet; l:sta oeh 2:dra perioderna 
af Cornelii kyrkohistoria.

Modersmålet: repetition af formlåran, satslåra, resolutionsofningar, bem-themata.
Latin: formlåran oeh det allmånnaste af syntaxen; lasestycken i Rabes grammatik, i Cor

nelius Nepos: Aristides, Pausanias oeh Cimon.
Grekiska:----------- —------------------— ---------------------------
Tyska: repetition af språklaran; i Schillers Gesch. des 30-jåhrigen Krieges 2:dra boken sid. 

110—207.
Engelska: repetition af formlåran oeh en del af syntaxen; uti låseboken 40 sidor, samt å 

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

boken 25 stycken af forstå afdelningens l:sta kurs samt 13 st. af 2:dra afdel
ningen.

Mathematik: arithmetik, repetition; algebra, till oeh med bråk, samt å reallinien dessutom 
eqvationer af l:sta graden; geometri, 4:de, 5:te oeh 6:te bockerna af låroboken.

Naturvetenskap: repetition af fanerogamernas organografi, 5 håften af skolbotanik samt lef- 
vande våxter; zoologi, foglarne efter Sundevall, med tillågg ur Nilssons 
fauna.

Historia oeh Geografi: Svensk historia, repetition af de 5 sista tidehvarfven i låroboken 
jemte de vigtigaste motsvarande beråttelserna i låseboken; allmån 
historia, af lårobokens l:sta kurs från borjan till Rom; geografi, 
Asiens samt repetition af Europas.

Femte klassen:

Kristendom: repetition af katekesen, låsning af nya testamentet; dogmatik, nedra afdeln. 
från lårobokens borjan till kap. 8, bfra afdeln. från oeh med 9:de kap. till 
bokens slut, jemte repetition af det foregående; kyrkohistoria, nedra afdeln. 
3:dje perioden, bfra afdeln. repetition af låroboken.

Modersmålet: repetition af grammatik oeh satslara, skrifofningar, litteraturhistoria.
Latin: grammatik med prosodik oeh metrik; nedra afdeln. uti Cornelius Nepos från oeh med 

8 kap. Alcibiades till Cato; bfra afdeln. uti Julius Cæsar de bello Gallico: l:sta, 
2:dra oeh 10 kap. af 3:dje boken, samt uti Ovidii Metamorph. sel. 52 sidor. 
Skrifofningar.

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

Tyska: repetition af språklaran; uti Schillers Gesch. des 30-jåhr. Krieges 4:de oeh 5:te boc- 
kerna samt 20 sidor af l:sta boken. Skrifofningar.

Engelska: å reallinien formlåra oeh syntax; 33 sidor af Ohrlanders låsebok oeh 6 kap. af 
Irvings Columbus. Skrif- oeh talbfningar.

Franska: nedra afdeln. l:sta oeh 2:dra kursen af språklaran till oeh med de irreguliera ver
berna; uti låseboken st. 1-—56 af 2:dra afdeln.; bfra afdeln. uti språklaran repe
tition samt det allmånnaste af syntaxen, uti låseboken från 88:de stycket i 2:dra 
afdeln. till slutet samt de prosaiska styckena af 3:dje afdeln. Skrifofningar.

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

Naturvetenskap: botanik, låroboken samt skolbotaniken afslutad, våxter lefvande oeh efter 
herbarier; zoologi, amfibier oeh fiskar samt repetition af foglarne; real
linien dessutom forberedande kurs i fysik oeh kemi.
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Historia och Geografi: Svensk historia, repetition af låroboken jemte berattelser ur låsebo- 
ken; altman historia, från och med Rom till och med korstågen; 
geografi, Afrikas och Amerikas jemte repetition af en del af Euro
pas; reallinien dessutom repetition af gamla historien.

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 realafdelningar; gymnastik, fristående och 
appareljgymnastik, marsch- och exercisbfningar, 3 timmar i veckan med klass. 
1—4, 4 timmar med 5:te klass.; sting, 6 halftimmar i veckan.

4) Undervisningsskyldighetens fordelning mellan lår arne har varit foljande:
Rektor A. G. Sollander 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, klass. 3, 4, 5 i engelska 

9 timmar, klass. 2—5 i mathematik 9 timmar samt råttat skriftliga uppsatser i 
5:te klass.;

d:o J. Nordvall klass. 1, 4, 5 i modersmålet 13 timmar, klass. 4 och 5 i latin 12 timmar, 
klass. 1 och 2 i vålskrifning 3 timmar samt råttat skriftliga uppsatser i 4:de klass.;

d:o A. Thorin klass. !•—5 i mathematik 26 timmar, klass. 5 i grekiska 5 timmar;
d;o J. A. Rosén klass. 1—5 i historia och geografi 21 timmar, klass. 2 och 3 i moders

målet 8 timmar, klass. 2 i vålskrifning 1 timme samt råttat skriftliga uppsatser 
i 3:dje klassen;

d:o J. A. Nyberg klass. 1—5 i naturvetenskap 14 timmar, klass. 1, 2, 3 i kristendom 
10 timmar, klass. 4 och 5 i franska 7 timmar;

Ofningslårare: løjtnanten F. R. Zachrisson i gymnastik 4 timmar i veckan;
ritlåraren C. A. Leverin i teckning 3 timmar; 
orgelnisten J. F. Strbm i sting 3 timmar i veckan.

B) Lårarne.
Klassforeståndare hafva varit: for 5:te klass. kollega Wennergren, for 4:de klass. koli. 

Nordvall, for 3:dje klass. koil. Thorin, for 2:dra klass. koil. Rosén samt for l:sta klass. koli. 
Nyberg.

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne: vid hostterminens borjan 28;

,, vårterminens d:o 8.
2) Afgångne: hostterminen 24, af hvilka 10 till annat laroverk; 

vårterminen 2.
3) Terminsafgift erlade hostterminen 49; derifrån befriade 25;

,, vårterminen 48; d:o 29.
4) Antal nårvarande under vårterminen: i l:sta klassen 37, 2:dra klass. 14, 3:dje klass. 11, 

4:de klass. 9, 5:te klass. 6, summa 77, af hvilka i 4:de klass. 7 och i 
5:te klass. 3 låsa klassiska språk. Till låsning af latin i 3:dje klass. 
eller grekiska i 4:de klass. har ingen lårjunge anmålt sig.

D) Skollokalen,
nyinredd, har under låsåret icke undergått någon forandring.
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E) Undervisningsmalerielen.
Bibliotheket har blifvit fbrbkadt med, bland annat, planschverken Svensk Botanik af 

Palmstruch, Svenska foglarne af Sundevall, Svenska fiskarne af Wrigth, hvarjemte en min
dre insektsamling blifvit anskaffad.

F) Examina.
Examen vid hostterminens slut holls den 18 december, och voro, jemte laroverkets 

inspektor, herr kyrkoherden A. J. Enander, herrar proyinciallåkaren, R. W. O. d:r S. 
Elmlund, borgmåstaren A. Wendt samt apothekaren S. Osterberg anmodade att densam- 
ma bevista.Q

Arsexamen kommer att fbrråttas thorsdagen den 2 juni i nårvaro af ofvannåmnde her
rar, och anstålles då från kl. 8 f. m. till kl. 1 eft. m. offentlig prbfning i sprak och veten
skaper, samt vidare å eftermiddagen slutofning i gymnastik och sång, hvarefter fbrråttas 
flyttning med utdelning af stipendier, premier och fattigmedel.

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

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 21 aug.; slut. d. 19 dec. 

vårterminen borj. d. 22 jan.; slut. d. 7 juni.
2) Dagliga lårotiden: 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—4 tvenne dagar i veckan; 
kl. 3—5 tvenne dagar i veckan; teckning kl. 2—4 onsdagar, kl. 
2—3 lordagar.

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

Biblisk historia af Akerblom;
Modersmålet: Fryxells språklara och Svedboms satslåra;
Latinska språkets grammatik och låsbfningar af Råbe, Cornelius Nepos;
Tyska språkets grammatik och låsbfningar af Flach;
Engelska språkets grammatik: Ohrlanders språklara och Oides pronunciationslåra; 
Mathematik: Zweigbergks lårobok i Arithmetik, Euclides och Bergius i geometri; 
Naturvetenskap: Berlins lårobok, Arrhenii d:o i botanisk terminologi och Sundevalls i zoologi; 
Svensk historia: Alanders låro- och låsebok;
Geografi: Winges lårobok for l:sta klassen samt Palmblads for 2:dra och 3:dje.

Uti dessa lårobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:

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

Biblisk historia: gamla testamentets.
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Modersmålet. Språklåra: det vigtigaste af de 2:ne forstå delarne.
Ofningar i innanlasning samt råttskrifning.
Beråttelser ur Alanders låsebok.

Mathematik. Arithmetik: de fyra råknesåtten i hela tal samt ofning i sortråkning.
Geometrisk åskådniugslara: l:sta karsen af Bergii lårobok.

Naturvetenskap. Fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne samt Sveriges, Norges 
oeh Danmarks. l:sta afdelningen i Berlins naturlåra.

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

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

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

Ofningar i råttskrifning efter diktamen.
Beråttelser ur Alanders låsebok.

Tyska. Grammatik: det allmånnaste af formlåran till oeh med opersonliga verbers konjugation. 
Explikation: forberedande lasofningar till n:o 23.

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

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

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

Geografi: Sveriges oeh en del af Europas.

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

Biblisk historia: repetition deraf.
Modersmålet, Formlåra: efter Fryxell samt sats- oeh interpunktionslåra efter Svedbom. 

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

Latin. Grammatik: formlåran oeh syntax till konjunktiven. En aldre lårjunge har genom- 
gått formlåran oeh hela syntaxen.

Explikation: den l:sta afdelningen uti låroboken; en åldre lårjunge: 3:ne fåltherrar 
i Cornelius Nepos (hostterminen) oeh några lattare skrifofningar.

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

Engelska. Grammatik: uttals- oeh formlåran, skrifofningar.
Explikation: lasofningar till oeh med ”Easy Anecdotes”.

Mathematik. Arithmetik: enkel oeh sammansatt regula de tri, intresse oeh rabatt.
Geometri: l:sta boken af Euclides samt 2:dra kursen af Bergii geometri.

Naturvetenskap. Botanik: våxtterminologi efter Arrhenii mindre lårobok, samt 100 våxter 
examinerade.

Zoologi: inledning till djurrikets kånnedom, samt dåggdjuren efter Sundevall.
Historia oeh Geografi. Historia: från VIII tidehvarfvet till slut efter låroboken samt till 

X efter låseboken.
Geografi: Europas politiska afslutad, oeh det vigtigaste af den fy

siska repeterad.
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4) Undervisningsskyldighetens fordelning mellan lår arne har varit på foljande sått: 
Rektor, utnåmnde kyrkoherden, mag:r A. F. Cederin har undervisat (24 timmar i veckan) 

till den 1 maj och derefter tilltrådande rektor mag:r W. Kullberg uti latin, 
modersmålet och vålskrifning samt råttat latinska och svenska skrifofningar. 

l:ste 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.

Of'ningslårare: kantor Landahl (4 timmar i veckan) undervisat uti sång, då ungdomen varit 
fordelad i 2:ne afdelningar.

raamsell Ida M. Cederin (2 timmar i 3:dje klassen och 1 timme i 2:dra klas
sen i veckan) uti teckning.

skollårare P. Bladh (6 timmar i veckan) uti gymnastik, då ungdomen dels 
varit tillsammans och dels fordelad i 2:ue afdelningar.

B) Lårarne.
Klassforeståndare: rektor for 3:dje, l:ste kollega for 2:dra och 2:dre kollega for 1 :sta klassen.

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne, hostterminen: 5 lårjungar, af hvilka 4 endast åtnjutit enskild undervisning, I 

i Carlstads laroverk.
2) Afgångne, hostterminen: 7 lårjungar, af hvilka 3 till hogre elem.-larov., 4 till nåringarne. 

vårterminen: 3 d:o, af hvilka 1 till hogre elem.-larov., 2 till nåringarne.
3) Skolafgift, hostterminen: erlagd af 8 lårjungar; derifrån befriade 25. 

vårterminen: d:o af 10 d:o; d:o d:o 25.
4) Fbrhbjd afgift, vårterminen: erlagd af 7 lårjungar; derifrån befriade 28.
5) Ynglingar, som lasa latin, voro hostterminen 2, vårterminen blott 1.
6) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 13, i 2:dra 10, i 3:dje 12; summa 35.

I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: adelssbner 2, tjenstemans soner 4, bor- 
gares och andre nåringsidkares sbner 14, hemmansegares och arbetares sbner 15; summa 35.

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

D) Skollokalen
år under låsåret forsedd med gasledning.

E) Undervisningsmalerielen
år bibehållen utan någon vigtigare tillbkning.

F) Exaniina.
Hostterminen afslutades den 19 december genom examen, hvarvid herrar skolans in

spektor prosten A. Nattsén, kammarherren, R. S. O., C. A. Virgin, borgmåstaren S. P. Wal- 
berg och provinciallåkaren doktor G. Berggren varit af h. h. eforus anmodade att nårvara.

Vårterminen kommer att afslutas genom examen, i nårvaro af ofvannåmnde herrar, 
tisdagen den 7 juni kl. 10-—1 med lårjungarne gemensamt i undervisningsåmnena och i sång, 
hvarvid ungdomens prof på framsteg i teckning åfven fbrevisas, hvarefter fbrråttas flyttning 
jemte utdelning af premii- och fattigmedel. Slutbfning i gymnastik anstålles kl. 4 e. m.



25

IV. Enklassiga pedagogien i Ulricehamn.
(Beråttelsen lenmad af pedagogen P. G. Holmlund.)

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan oeh slut: hostterminen borj. den 21 aug., slut, den 17 dec. 

vårterminen borj. den 2 febr., slut, den 21 juni.
2) Dagliga lår otiden: 4 timmar på formiddagen oeh 1 i d:o på eftermiddagen.
3) Begagnade lårobbeker:

I Kristendom: katekesen;
Biblisk historia: Akerbloms oeh Hribners lårobocker;
Modersmålet: Landgrens oeh Filéns d:o, samt vårterminen Bjurstens låsebok;
Tyska språket: Lyths grammatik oeh krestomathi samt Schillers Gesch. des 30-jåhr. Kriegs;
Engelska språket: May’s grammatik oeh lasofningar;
Mathematik: Zweigbergks arithmetik. Ekmans geometri oeh Bjorlings algebra; 
Naturvetenskap: Berlins låsebok, oeh vårterminen derjemte botanik efter Arrhenius; 
Svensk historia: Winges oeh Ekelunds samt under vårterminen Alanders låsebok;
Allmån d:o: Alanders lårobok;
Geografi: Palmblads d:o.

Uti dessa lårobocker hafva foljande stycken blifvit genomgångna:

Nedra afdelningen s
Kristendom. Katekes: till 3:dje hufvudstycket.

Biblisk historia: hela efter Akerblom.
Modersmålet. Språklåra: 8 kapitel efter Landgren, 2 lårjungar under vårterminen till oeh 

med konjugationerna efter Filén.
Mathematik. Arithmetik: de 4 råknesåtten i enkla tal oeh bråk.
Naturlåra: under vårterminen till 8:de kap. af 2:dra afdelningen, samt insamling oeh be- 

skrifning af våxter.
Historia: Winges hela, 2 lårjungar till Gustaf Wasa efter Ekelunds.
Geografi: Sverige.

Ofra afdelningen:
Kristendom. Katekes: hela repeterad, jemte bibelkateketiska ofningar oeh psalmer.

Biblisk historia: hela repeterad efter Hiibner.
Modersmålet: hela Filéns lårobok jemte skrif- oeh lasofningar.
Tyska. Grammatik: formlåran, 1 lårjunge hela låroboken.

Explikation: 48 sidor i Lyth. 1 lårjunge hela krestomathien oeh 30 sidor i Schiller. 
Engelska: under vårterminen uttalslåra efter Oide, formlåran efter May’s grammatik oeh 

explikation till stycket 19.
Mathematik. Arithmetik: hela låroboken.

Geometri: till 30 propositionen i 2:dra boken, 1 lårjunge de 3 forstå bockerna 
samt proportionslåran.

Algebra: till oeh med bråk.
Naturvetenskap: hela Berlins låsebok, samt under vårterminen dessutom botanik efter’ Ar- 

rhenii lårobok jemte insamling oeh beskrifning af våxter.
4
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Historia. Svenska: hela Ekelunds, samt under vårterminen valda beråttelser i Alanders 
låsebok.

Allmån: 251 sidor; 1 lårjunge hela låroboken.
Geografi: hela låroboken.

B) Lårare.
Pedagog: P. G. Holmlund tjenstgjorde under hostterminen såsom v. adj. vid Skara hogre 

elem.-låroverk, hvarunder studenten J. G. Guldbrand hår tjenstgjorde såsom 
v. pedagog, men under vårterminen har undervisningen bestridts af ordinarie 
pedagogen.

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne, hostterminen: 2.

vårterminen: från enskild undervisning återvåndt till skolan 2.
2) Afgångne, hostterminen: 3, deraf 1 till hogre låroverk, 1 till nåringarne och 1 i foljd 

af foråldrarnes flyttning till annan ort.
vårterminen: ingen.

3) Skolafgift, hostterminen: erlagd af 4 lårjungar; derifrån befriade 4. 
vårterminen: d:o af 5 d:o; d:o 5.

D) Skollokalen.
I stållet f6r det trånga larorummet i ofra våningen af rådhuset, hai- under året i nedra 

våningen af samma hus till lårorum upplåtits en 15 alnar lång och 9 alnar bred sal.

E) Undervisningsmalerielen
har under vårterminen blifvit okad med inkopte exemplar af Mays lårobok i engelska språ- 
ket, Sundevalls zoologi, Arrhenii lårobok i botaniken, Alanders låro-och låsebok i svenska 
historien samt Flachs tyska språklara och låsebok.

F) Examina.
Hostterminen, hvilken borjade den 21 aug., afslutades genom examen den 17 dec., 

hvarvid kyrkoherden mag:r G. A. Sundborg, kaptenen och postmåstaren, riddaren S. J. 
Hammarstrand, håradshofdingen G. Stenberg och borgmåstaren H. Lundqvist voro såsom 
vittnen nårvarande.

Vårterminen, borjad den 2 febr., skall afslutas genom examen, hvilken h. h. eforus, 
efter afgifvet forslag, beståmt till tisdagen den 21 juni, och har han anmodat ofvannåmnde 
herrar att såsom vittnen dervid nårvara.

--------  I - I ------ -------- .


