
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Beråt t else
om

WIHEftSBOl« 
hogre fullståndiga elementarlåroverk 

under låsåret 1864—1865, 
jemte

en foregående kort framstållning om viglen och bebofvet af nårmare beslåmmelser 
rorande lårobocker vid den allmånna elementanindervisningen, 

tillika med

inbiudning
tin

afhorandet af årsexamen vid nåmnde låroverk,
af

CARL SAMUEL HULTSTROM 
låroverkets rektor.

Dessutom:
Redogorelser under samma låsår af vederborande rektorer och lårare for lågre elementar- 

låroverken i Borås och Alingsås samt stadspedagogien i Ulricehamn.

Wenersborg.
Bagge och Pettersons officin, 1865.



Om vigleu och behofvet af nårmare beståmmelser rorande lårobocker 
vid den allmanna elementarundervisningen.

Då man af årsberåttelserna finner, hvilken olikhet af lårobocker som eger rum inom sta

tens, till och med samma stift tillhorande elementarlåroverk, och då detta forhållande må
ste medfora stora olågenheter, i synnerhet vid ofvergång från lagre till hbgre eller vid 
annan af omståndigheter foranledd flyttning från ett till ett annat laroverk, icke blott for 
en någorlunda motsvarig placering på det nya stållet, utan for den ej obetydliga kostna- 
den genom inkop af nya lårobocker; synes det vara skål att fåsta uppmårksamhet på 
dessa olågenheter och visa, huru vigtigt och behofligt det år, att några mera bestamda 
foreskrifter i detta afseende utfårdas.

Om det å ena sidan år en sanning, att en god lårare år for mer ån den basta låro- 
bok, och att en lårare med storre tillfredsstållelse och framgång begagnar en lårobok,som 
han gillar eller sjelf forfattat, så foljer å andra sidan ingalunda, att valet och beståmman- 
det deraf år någonting likgiltigt, som bor ofverlemnas åt den enes eller andres subjektiva 
tycke. Obestridligen år nemligen låroboken — om hvars betydelse med afseende på den 
allmanna elementarundervisningen en fSrtråfflig och af alla lårare begrundansvård afhand
ling af herr rektor Råbe blifvit inford i den nya pedagogiska tidskriftens forstå håfte — 
en kraftig hafstång, icke endast vid lårarens offentliga undervisning, utan vid larjungens 
enskilda hemarbete; och under sådant forhållande torde den framstållda frågan fortjena 
att tagas i betraktande.

Svårigheter, som hårvid mota, åro: dels att kunna åstadkomma en såker och ovåldig 
profning, hvilken lårobok i hvarje undervisningsåmne år den basta, och dels att, sedan 
en sådan blifvit funnen, beståmma låmplig tid for dess begagnande, så att kvarken for 
långvarigt stillastående eller for hastigt ombyte må intråffa. —I forrå afseendet, eller hvad 
sjelfva låroboksprofningen angår, erbjuder sig den utvåg, att genom val från samtlige 
låroverken utses ett visst antal delegerade, for att, efter en beståmd tid (t. ex. 5 år), 
sammantråda i hufvudstaden under ordforandeskap af ecklesiastik-ministern eller chefen for 
elementarundervisningsårenden; hvarforinnan (3 å 4 månader forut) forfattare borde till 
något for andamålct tillsatt utskott af i hufvudstaden varande lårare hafva inlemnat utar- 
betade låroboksforsok, som vid det foreslagna sammantrådet, och efter af nåmnde utskott 
afgifna utlåtanden, skulle definitivt profvas, likasom det borde stå hvarje lårare fritt att 
vid sjelfva sammantrådet for sitt eller sina låroåmnen insånda forslag på de lårobocker, 
som af honom ansågos for de basta och tjenligaste. En på sådant satt sammansatt komité, 
som måhånda kunde kalias låroboksrevision (motsvarande den i 1820 års skolordning be- 
ståmda skolrevision), borde vål vara den mest kompetenta att fålla utslaget i denna fråga, 
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vid hvars afgbrande nbdigt afseende åfven kunde fåstas på allmånna opinionen, hvarom 
såker och beståmd kånnedom vore att vinna genom en ovilkorlig foreskrift, att alla lårare 
for de låroåmnen, hvaruti de undervisat, borde vid hvarje låsårs slut, for att i rektors 
årsberåttelse intagas, afgifva yttrande dfver de begagnade lårobockernas låmplighet, samt, 
i fali en eller annan ogillades, anfora skålen derfor och foreslå nya. — I sednare afseen- 
det, eller hvad tiden for de en gang antagna lårobockernas begagnande angår, synes 
denna kunna omfatta perioden mellan ofvan fbreslagna delegerades sammantråde, d. v. s. 
5 år; borande likval, om en eller annan ny lårobok sedermera beståmdes, de lårjungar, 
som redan borjat forut antagne lårobocker, dermed få fortfara tilis de utgått från skolan. 
Detta sista beståmmande år desto mera angelaget, som annars en lårjunge, under sin 10- 
åriga vistelse vid elementarlåroverket, mbjligen uti något låroåmne skulle, till men for 
både studier och kassa, nbdgas ombyta lårobok 2 å 3 gånger.

Något som tillika bor tagas i betraktande år det hoga pris, som hittilis i allmånhet 
betalats for lårobocker. Detta fbrhållande år så mycket mera orimligt och att anmårka, 
emedan en forlåggare af en allmånt antagen lårobok med visshet kan påråkna en betydlig 
afsåttning, båst bevisad genom de flere upplagor, som af en och annan sådan forekommit. 
I andra lander (t. ex. inom osterrikiska monarkien) tillhandahållas lårobocker for ett, 
jemforelsevis med andra bokhandelsartiklar, lågare pris, hvilket synes hafva storsta skål 
for sig och kunna åfven hos oss utan svårighet låta sig gora, om staten, efter att hafva 
betalat ett tillråckligt och uppinuntrande honorarium till forfattare af de basta lårobocker 
(hvaraf profningen skulle ske på ofvan foreslagne sått), antingen sjelf ofvertoge forlags- 
ratten eller, vid dess ofverlemnande till någon annan, beståmde ett måttligt pris, som 
endast vore beråknadt att ersåtta kostnaderna.

Vid en sådan anordning och beståmmande af lårobocker, torde åfven bora tagas i 6f- 
vervågande, om det ej vore tjenligt och mojligt, att åtminstone for de lågsta klasserna 
utgifva en enda encyklopedisk lårobok, som inneholl alla på detta stadium forekommande 
åmnen, likasom att for språkundervisningen (i afseende hvarpå efter enahanda grunder 
utarbetade grammatiska lårobocker åro så hogst onskvårda) i en enda volym upptaga (for 
hvarje sprak serskildt) alla de stycken eller delar af olika forfattare, som låroverksstadgan 
beståmmer skola genomgås. Otvifvelaktigt måste på detta sått kostnaden for lårobocker 
betydligen forminskas, hvilken kostnad under nårvarande forhållanden icke år en småsak, 
utan i synnerhet uti de hdgre klasserna, serdeles på klassiska linien, går till ett belopp, 
som mera ån en gång utgjort ett hufvudsakligt hinder for obemedlade lårjungar att fort- 
såtta deras studier.

Om mot detta forslag af sålunda beståmda lårobocker skulle invåndas, att ett sådant 
quasi-monopolium måste hindra en, icke mindre i detta ån alla andra afseenden, nyttig 
och nodig tåflan, så svaras, att, langt ifrån att detta skulle intråffa, tvårtom tåflan efter 
all sannolikhet borde blifva storre mellan nya laroboksforfattare,’ emedan for dem nu fun- 
nes kompetente domare att vådja till, samt de dessutom, oberåknadt utmarkelsen, alltid 
af staten hade att påråkna ett storre honorarium, ån en vanlig forlåggare for en oprofvad 
lårobok kunde erbjuda.
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Årsberåttelser.

I. Hdgre elementarlåroverket i Wenersborg.
Vid redogbrelsen for snart tillåndalopande låsår, år det for mig en stor glådje att i 

fråmsta rummet kunna intyga, att fbrhållandet bland lårjungarne i moraliskt och diskipli- 
nårt afseende, hvarofver jag i forrå årsberåttelsen haft obehaget att framstålla anmårkning, 
varit, serdeles under vårterminen, i storsta allmanhet tillfredsstållande, hvaraf jag hoppas 
återkomsten och ett allt mera befåstande af den goda anda af ordning, flit och sedlighet, 
som under många foregående år så fbrdelaktigt utmårkt den har studerande ungdomen.

Låsåret har for ofrigt fortgått utan några mera anmårkningsvarda tilldragelser. Under 
hbstterminen hotade åter en bgonsjukdom att utbryta, hvilken dock lyckligtvis inskrånktes 
till omkring 20 lårjungar nåstan samtidigt under 4 a 6 veckor och icke var af svårare 
beskaffenhet ån att de sjuke kunde gå upp i skolan, fastån de icke fingo anstrangas med 
hemofverlåsning. — Af efterfbljande uppgifter synes, att adjunkt Lindblad under host- och 
adjunkt Sahlén under vårterminen varit af sjukdom hindrade att tjenstgora, den forre 5 
och den sednare 3 veckor.

Uti firandet af de under låsåret intråffade 2:ne hogtidsfester (neml. foreningsfesten den 
4 november och minnesfesten af Ansgarii dodsdag den 3 februari) har låroverket deltagit 
på det sått, att å dess vågnar lektor Svedborg vid forrå och lektor Wallinder vid sednare 
tillfållet hållit hbgtidliga festtal, utom det att både lårare och lårjungar bevistat på dessa 
dagar forråttade offentliga gudstjenster.

Dessutom bor med tacksamhet nåmnas, att genom 2:ne under vårterminen gifna såll- 
skapsspektakel inbringats en summa af 535 r:dr r:mt, hvaraf 35 r:dr komma att såsom 
premier utdelas vid terminens slut, och 500 r:dr skånkts till en stipendii-fond, med de be- 
ståmmelser for forvaltningen, som synas af har in extenso upptagna

’Wvobref.
Då vi undertecknade, som tro att hvarje yttring af en harmlos glådje eger sin vack- 

raste betydelse i det allvar, som kan hvila på dess botten, genom några af en vålvillig 
allmanhet uppmuntrade dramatiska forestållningar kommit i tillfålle att visa vårt varma 
deltagande for Wenersborgs hbgre elementarlåroverk, så skanka vi hårmedelst en summa 
af fem hundra (500) riksdaler riksmynt att an våndas till en stipendie-fond for ynglingar, 
som vid nåmnde elementarlåroverk idka studier, hvilken fond stalles på ståndig tillvåxt, 
och med afseende på hvars forvaltning vi hafva velat stadga nedanstående beståmmelser 
att till evårdelig efterlefnad galla.

§ 1. Kapitalet gores fruktbårande genom utlåning mot fullgod såkerhet och hbgsta 
dermed fbrenliga rånta, till hvars årliga fbrfallodag beståmmes den 20 mårs.

§ 2. Till befråmjande af en snabbare tillvåxt lågges tredjedelen af hela årliga råntan 
till kapitalet, till dess detsamma uppgår till jemna ett tusen (1,000) r:dr r:mt, och seder- 
mera oafbrutet en sjettedel af hela årliga råntan till kapitalet.
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§ 3. De rantemedel, hvilka efter fullgbrandet af beståmmelserna i § 2 årligen qvar- 
stå, utdelas vid hvarje låseårs slutexamen enligt foljande grunder:

aj Två tredjedelar af dessa rantemedel utdelas till någon for synnerlig flit, mogenhet 
i kunskaper och goda seder utmårkt, från laroverket afgående yngling.

b) Den återstående tredjedelen af namnde rantemedel fordelas lika mellan 2:ne for flit, 
kunskaper och goda seder utmårkta ynglingar inom låroverkets fem nedersta klasser.

c) Den i motn. a) och b) omnåmnda fordelning må likvål ej tillåmpas innan hela den 
till utdelning beståmda summan uppgår till sjuttiofem (75) r:dr r:mt, utan hela summan 
utdelas till en, som namndt år, qvalificerad från laroverket afgående yngling.

dj Dessa stipendier må alltid beråknas i jemna riksdalerstal, och må det i mom. a) 
beståmda aldrig ofverstiga ett hundra (100) r:dr r:mt, och de i mom. b) beståmda ej of- 
verstiga tjugofem (25) r:dr r:mt hvartdera.

§ 4. Så snart den till utdelning beståmda råntan dfverstiger ett hundra femtio r:dr 
r:mt, lågges åfven detta bfverskott till kapitalet for bildande af ett nytt stipendium efter 
samma grunder, som i § 3 omformålas, och med hvars utdelande må borjas så snart det 
uppgår till tjugo r:dr r:mt, och så allt framgent.

§ 5. Innehafvare af detta stipendium må icke anses forhindrad att jemte detta kom
ma i åtnjutande af annat stipendium.

§ 6. Grundkapitalet vårdas af rektor och kollegium samt benåmnes:
1805 års Sål Iskaps-fond.

Till bekråftelse af detta gåfvobref hafva vi det med våra namn undertecknat.
Wenersborg den 20 mårs 1865.

(Underskrifter.)”

Hårefter dfvergår jag till beråttelsen i vanlig, foreskrifven ordning:

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

vårterminen borj. d. 12 jan.; slut. d. 2 juni.
2) Dagliga lårotiden: fdrdelad på for- och eftermiddagar.
3) Antagna, lårobdcker:

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

lårobok for klass. 6 och 7;
Modersmålet: Filéns lårobok och Bjurstens låsebok ;
Latinska språkets grammatik: Rabes lårobok;

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

Grekiska språkets grammatik: Langes och Rabes lårobdcker;
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 och 

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

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

voyage en orient, Saintines Picciola, Voltaires Henriade, 
”variétés littéraires”, rédigées par Berndtson, ”bibliotheque 
frangaise” par Paban samt ”choix d’esquisses biographi- 
ques” de F. Arago, 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 klass. 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 Putz’ 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 artikeln. Låsning af valda psalmer.
Biblisk historia: gamla testamentets efter låroboken, jemte några beråttelser 

ur nya testamentets, efter lårarens muntliga foredrag.
Modersmålet. Språklara: det vigtigaste af formlåran och af låran om enkla satser.

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

Mathematik. Arithmetik: de fyra råknesåtten i enkla tal och sorter jemte ofning i hufvud- 
råkning.

Geometrisk åskådningslåra: efter foredrag och undervisn. af låraren i teckning. 
Naturvetenskap. (Berlins låsebok har begagnats vid innanlåsningsofningarne, då redogbrelse 

afven fått lemnas for innehållet.)
Mathematisk geografi: de enklaste begreppen, efter muntlig framstållning.
Fysisk d:o: det allmånnaste om verldsdelarne samt Sveriges,

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

Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska, jemte en kort 
ofversigt af Europas stater med deras hufvudståder.

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

Biblisk historia: nya testamentets.
Modersmålet. Språklara: etymologien samt det allmånnaste och vigtigaste af syntaxen.

Ofningar i satsupplbsning, råttskrifning och vållåsning.
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Tyska. Grammatik: formlåran till och med en del af de oregelbundna verberna.
Explikation: de fore syntaxen stående explikationsbfningarne samt 8 stycken af 

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

Geometrisk åskådningslåra: efter foredrag och undervisn. af låraren i teckning.
Naturvetenskap. Mathematisk geografi: grunddragen deraf.

Fysisk d:o: det allmånnaste om verldsdelarne, samt floder,
berg och sjbar i Europa.

Botanik: det vigtigaste af terminologien efter Arrhenii mindre lårobok, 
samt Linnés sexualsystem. Insamling jemte beskrifning af våxter.

Historia och Geografi. Historia: till och med VIII tidehvarfvet efter laroboken, jemte munt- 
liga beråttelser efter laseboken.

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

Tredje klasseu:
Kristendom. Katekes: afslutad och repeterad.

Biblisk historia: repetition af laroboken, tillika med de vigtigaste af anmårk- 
ningarne.

Modersmålet. Språklåra: formlara samt syntax och råttstafningslåra, jemte det vigtigaste 
af sats- och interpunktionslaran med dertill horande skrifofningar. 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 lårorummet.
Explikation: st. 7—21 uti Lyths krestomathi.

Engelska. Grammatik: uttalslåran och det vigtigaste af formlåran till oregelbundna verber. 
Explikation: st. 1—14 uti May’s krestomathi.

Mathematik. Arithmetik: repetition af foregående kurser, samt enkel och sammansatt re- 
gula 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 tillampning deraf på åtskilliga all
manna våxter.

Zoologi: inledning till djurrikets kånnedom, och låran om dåggdjuren. 
Historia och Geografi. Historia: till lårobokens slut, jemte muntliga beråttelser.

Geografi: ifrån Ryssland till Nederlåndska monarkien.

Fjerde klasseu:

Kristendom. Katekisation ofver 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstycket. Matthei evangelium, 
jemte årets hogmessotexter. Juda folkets historia. Kyrkohistoriska beråttelser.

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

Explikation: Miltiades, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, De regibus och 6 
kap. af Datames uti Cornelius Nepos.

Grekiska. Grammatik: det allmånnaste af formlåran, till och med verba contracta. 
Explikation: till 23 st. uti Nilsons låsbok.
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Tyska. Grammatik: formlaran repeterad; syntax till verbets stålining. Skrifofningar på 
larorummet.

Explikation: st. 22—33 uti Lyths krestomathi.
Engelska. Grammatik: formlaran till och med en del af de oregelbundna verberna. Skrif- 

bfningar på larorummet.
Explikation: st. 15—26 uti May’s krestomathi.

Franska. Grammatik: formlaran till och med hjelpverberna.
Explikation: st. 1—53 af l:sta afdelningen uti Oides explikationsofningar.

Mathematik. Arithmetik: till och 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 råknesatten i hela tal samt bråk.

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

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

Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, och från borjan till det Ro
merska riket .af den allmånna.

Geografi: från Osterrike till Spanien.

Femte klassens nedra afdelniug:

Kristendom. Dogmatik: 1—7 kap.
Kyrkohistoriska beråttelser.
Matthei evangelium, jemte årets hbgmessotexter.

Modersmålet. Repetition af språklåran. Interpunktions- och satslåra med tillåmpning. 
Låsning af stycken ur Svenska forfattare. Uppsatser ofver låttare amnen, 
samt i form af bref och beråttelser.

Latin. Grammatik: formlaran repeterad; de vigtigare reglorna af syntaxen. Ett hem-thema 
hvarje vecka, och 2 timmar i veckan skrifofningar på larorummet.

Explikation: Alcibiades, Thrasybulus, Conon, Dion, Iphicrates, Chabrias, Timo- 
theus och Datames uti Cornelius Nepos samt de 14 forstå kap. af l:a boken uti 
Julius Cæsar.

Grekiska. Grammatik: formlaran afslutad och repeterad.
Explikation: st. 26—31 uti Nilsons lasbok och de 5 forstå kap. af l:a boken uti 

Xenophons Anabasis.
Tyska. Grammatik: repetition af formlaran, samt en del syntaxen. Ett hem-thema hvarje 

vecka for reala linien.
Explikation: st. 34—45 uti Lyths krestomathi.

Engelska. Grammatik: afslutad. Skrifofningar på larorummet.
Explikation: kap. 1—8 uti Columbus.

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

Explikation: st. 44—69 af l:a samt st. 1—15 af 2:a afdelningen uti Oides expli
kationsofningar.

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; samt 
geometriska bfningssatser efter Todhunter.

2
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Algebra: (klassiska linien) repetition af 4:de klassens kurs, jemte polynomers 
upplosning i faktorer;

(reala d:o) d:o d:o d:o d:o, jemte det vigtigaste 
af låran om digniteter och rotter, eqvationer af 
l:a graden med en obekant, samt problemer.

Naturvetenskap. Botanik: repetition af organografien; omkring 300 våxtarter.
Zoologi: låran om amfibierna, fiskarne och insekterna.
Fysik: från borjan till hydrostatik, jemte problemer.

Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, samt från ”Makedoniska ti
den till Roms forfall” af den allmånna.

Geografi: från Frankrike till Asien.

Femte klassens »fra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: 7 och 8 kap. jemte repetition af de foregående.

Kyrkohistoriska berattelser.
Apostlagerningarne från 11 kap. till slut, jemte årets hogmessotexter.

Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
Latin. Grammatik: syntaxen afslutad och repeterad, jemte prosodik. Hem-themata och 

skrifofningar på lårorummet lika med nedra afdelningen.
Explikation: hela l:a och 2:a boken uti Julius Cæsar de bello Gallico; st. I—IV uti 

Ovidius (Brodéns edition).
Grekiska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: de 2 forstå bockerna uti Xenophons Anabasis.
Tyska. Grammatik: hela syntaxen.

Explikation: st. 45—56 uti Lyths krestomathi.
Engelska. Lika med nedra afdelningen.
Franska. Grammatik: lika med nedra afdelningen, med tillågg af de oregelbundna verberna. 

Explikation: st. 30—71 af 2:a afdelningen uti Oides explikationsofningar.
Mathematik. Arithmetik: afslutad och repeterad.

Geometri: lika med nedra afdelningen.
Algebra: d:o d:o.

Naturvetenskap. Botanik: grunddragen af anatomien och fysiologien; omkring 300 våxtarter. 
Zoologi: kursen afslutad.
Fysik: lika med nedra afdelningen.

Historia och Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets, samt från Rom under kej- 
sarne till korstågen.

Geografi: Europas afslutad och repeterad.

Sjette klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: kap. 1—8.

Kyrkohistoria: från lårobokens borjan till § 24.
Nya testamentet: från 13 kap. till slutet af Apostlagerningarne, samt årets 

hogmessotexter.
Modersmålet. Låsning af valda stycken ur Svenska, Norska och Danska forfattare. Of- 

ningar i rattskrifning och grammatik. Uppsatser på lårorummet ofver 
låttare åmnen. Det allmånnaste af Sveriges litteraturhistoria till 8:de ka
pitlet. En hemma utarbetad uppsats hvarannan vecka for klassiska samt 
hvarje vecka for reala linien.

Latin. Grammatik: repetition af syntaxen med alla anmårkningarne. Ett hem-thema hvarje 
vecka. Skrifofningar på lårorummet.
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Explikation: kap. 26—40 af forstå boken uti Julius Cæsar; Cato Major samt det 
forstå Catilinariska talet af Cicero; 900 vers uti Ovidius (Brodéns edition) och 
300 vers af Virgilii Æneis. •

Grekiska. Grammatik: repetition af formlåran, samt kasuslåran efter Såves lårobok. 
Explikation: 3:de och 4:de boken uti Xenophons Anabasis, samt 300 vers af l:a 

rhapsodien uti Homeri Odyssé.
Tyska. Grammatik: 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. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: kap. 9—16 af Columbus och de 10 forstå kap. af Vicar of Wakefield.

Franska. Grammatik: från borjan till kap. 6 (”om verbet”) uti Oides lårobok. Ofversått- 
ningsofningar på lårorummet for reala linien.

Explikation: från borjan till "11 Octobre 1832” på V (voyage de Bayruth) uti 
Lamartine och de 3 forstå sångerna jemte 100 vers af den 4:de uti Henriaden. 

Mathematik. Geometri: 5:te och 6:te bockerna af Euclides, jemte problemer for reala linien.
Algebra: (klassiska linien) låran om qvadrat-rotter och radikal-qvantiteter, 

eqvationer af 2:a graden, jemte problemer;
(reala d:o) dessutom eqvationer af l:a graden med flere obe- 

kante.
Naturvetenskap. Botanik: naturliga våxtfamiljerna.

Zoologi: ofversigt af låran om de icke vertebrerade djuren, jemte repetition.
Fysik: (klassiska linien) från borjan till låran om maskiner;

(reala d:o) från låran om maskiner till akustiken, jemte pro
blemer.

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

manna, efter Alander, afslutad, jemte de 7 forstå §§ i nyare ti
dens, efter Ptitz.

Geografi: Asiens.
Sjette klassens ofra afdelning:

Kristendom. Dogmatik: kap. 1—6 fullståndigt genomgångne.
Kyrkohistoria: från reformationen till lårobokens slut.
Nya testamentet: några kapitel af Mattheus, samt årets hogmessotexter.

Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
Latin. Grammatik: Lika med nedra afdelningen.

Explikation: l:a boken samt kap. 1—16 af den 2:a uti Livius; de 2 forstå Catili
nariska talen af Cicero samt l:a och 3:dje boken af Virgilii Æneis.

Grekiska. Grammatik: repetition af formlåran, samt hålften af syntaxen efter Såves lårobok. 
Explikation: bockerna 2 och 5—7 uti Anabasis samt de 2 forstå rhapsodierna 

uti Odysséen.
Tyska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: hela Hermann und Dorothea, jemte Schillers Gesch. des 30-jåhr. Kriegs.
Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: från 36 kap. till slut af Columbus och de.,10 forstå kap. af Vicar.
Franska. Grammatik: till bruket af infinitiven (8 kap:s 7 §). Ofversåttningsofningar på 

lårorummet for reala linien.
Explikation: från V (voyage de Bayruth) till slut uti Lamartine och från 5:te 

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

Algebra: låran om l:a och 2:a gradens eqvationer med flere obekante, jemte 
problemer.

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

till den nyaste efter 1815 af den allmanna, efter Piitz. 
Geografi: repetition.

Sjmide klassens nedra afdelning *):

*) Inom denna afdelning hafva under låsåret icke varit några lårjungar, som tillhort den reala linien.

Kristendom. Dogmatik: hela låroboken, utom 10:de kap.
Kyrkohistoria: från reformationen till lårobokens slut. 
Nya testamentet: 5 kap. af Markus på grekiska.

Modersmålet. Én utforligare uppsats hvarannan vecka (enligt lårjungarnes onskan) under 
hostterminen och hvar 4:de vecka under vårterminen. Sveriges litteratur- 
historia från 6:te kap. till lårobokens slut. Talbfningar en gång i måna- 
den. For ofrigt lika med 6:te klassen.

Latin. Grammatik: lika med 6:te klassen.
Explikation: de 2 forstå bockerna af Livius; kap. 1—20 af Cicero de officiis; 3:dje 

och 4:de boken af Virgilii Æneis. Dessutom det vigtigaste af Romerska antiqvi- 
teter efter Bojesen.

Grekiska. Grammatik: syntaxen efter Såves lårobok.
Explikation: 4—6 bockerna och 4 kap. af den 7:de uti Anabasis samt 2—5 

rhapsodierna uti Odysséen.
Hebreiska (valfritt, endast under vårterminen). Innanlåsning och formlåra samt explikation 

af l:sta psalmen.
Engelska (d:o d:o d:o). Innanlåsning ocb formlåra samt explikation

af 20 st. uti May’s krestomathi.
Franska. Grammatik: afslutad. Ett hem-thema hvarannan vecka.

Explikation: 3:eme livraison af ”variétés litteraires”; Madeleine par J. Sandeau; 
une visite au monastére d’Einsiedlen par C. Mallet; choix d’esquisses biogra- 
phiques de F. Arago.

Mathematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna uti Euclides, jemte solution at
geometriska theoremer och problemer, efter den af lektor Hultman utgifna 
problemsamlingen.

Algebra: låran om progressioner och logarithmer, tillika med bfning i loga- 
rithm-tabellernas bruk.

Naturvetenskap. Fysik: aerostatiken och geodynamiken.
Historia och Geografi; Historia: den gamla och medeltidens, efter Piitz.

Geografi: repetition.
Filosofisk propedeutik. Logik: hela låroboken.

Sjunde klassens dfra afdelning:
Kristendom. Lårokursen afslutad och repeterad.
Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
Latin. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: 3:dje boken af Livius; l:a boken af Cicero de officiis; 2:a boken af 
Horatii oder. Dessutom repetition af forut genomgångna kurser. Romerska anti- 
qviteter: lika med nedra afdelningen.
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Grekiska. Lika med nedra afdelningen, med tillågg af 7:de och 8:de rhapsodierna uti O- 
dysséen samt de 70 forstå kapitlen uti Herodotus.

(Tyska. Kursiv låsning for reala linien, 1 timme i veckan, och bfversåttningsbfningar.) 
Engelska. Grammatik: repetition. Ofversattningsofningar på lårorummet.

Explikation: 36 kapitel af Marryats M:r Violet.
Franska. Grammatik: repetition. Ett hem-thema hvarje vecka for reala och hvarannan 

vecka for klassiska linien.
Explikation: Lika med nedra afdelningen.

Mathematik. Geometri: repetition af nedra afdelningens kurs.
Algebra: d:o d:o d:o, jemte plana trigonometrien.

Naturvetenskap. Fysik: repetition af hela låroboken.
Kemi: d:o af låroboken från borjan till de tunga motallerna.

Historia och Geografi. Lårokursen afslutad och repeterad.
Filosofisk propedeutik. Logik: låroboken afslutad och repeterad.

Psykologi: det våsendtligaste af hela låroboken.

4) . Forandring i undervisningsplan. En fortfarande afvikelse från låroverksstadgans fore- 
skrift har varit, att en timme under veckan anvåndts på reala linien i 7:de klassens bfra 
afdelning for kursiv låsning och muntlig extemporal dfversåttning till 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 innanlåsning, enår okun- 
nighet hårutinnan varit ett hinder for den privatundervisning, som af de aldre lårjungarne 
for de yngre, serdeles under ferierna, år nodvåndig, men som, utan nåmnde insigt, år 
omojlig af lårjungar på klassiska linien till realisterne. Denna redan for 3:ne år sedan med 
klassiska liniens lårjungar borjade innanlåsningsofning i engelska språket har åfven med 
någon hel eller half timme i veckan blifvit fortsatt samt torde utan någon synnerlig olå- 
genhet kunna och få fortfara i de ofriga klasserna.

5) Undervisningsskyldighelens fordelning mellan lår arne har varit på fbljande sått, 
mider hostterminen:

Rektor mag:r C. S. Hultstrom har (15 timmar i veckan) undervisat klass. 7 uti tyska samt 
klass. 6 A ( = bfra afdelningen) och 7 A & B ( = båda afdelningarne) uti 
engelska och franska språken. Dessutom råttat franska hem-themata af lår
jungarne i hela klass. 7.

Lektor mag:r K. F. Rådberg (22 timmar i veckan) undervisat klass. 6 A och 7 A & B uti 
mathematik, fysik och kemi.

d:o mag:r J. Svedborg (20 timmar i veckan) undervisat klass. 6 A och 7 A & B uti 
latin samt klass. 7 A & B uti grekiska. Dessutom råttat latinska hem-the
mata af lårjungarne i klass. 6 A och 7 A & B.

d:o mag.T J. Wallinder (20 timmar i veckan) undervisat klass. 5 A, 6 A & B och 7 A 
& B uti kristendom, klass. 6 A & B och 7 A & B uti modersmålet samt 
klass. 7 A & B uti filosofisk propedeutik. (Hebreiska har under hostterminen 
icke lasts af någon lårjunge i 7:de klassen.) Dessutom råttat svenska upp- 
satser af lårjungarne i klass. 6 A och 7 A & B.

Adjunkt C. A. von Sydow (28 timmar i veckan) undervisat klass. 5 B. uti kristendom samt 
klass. 3—5 B uti mathematik. Dessutom råttat svenska uppsatser af lårjun
garne i klass. 6 B (reala linien).

d:o fil. kand. J. F. Kylander (28 timmar i veckan) undervisat klass. 5 A och 6 B uti 
latin och grekiska. Dessutom råttat latinska hem-themata af lårjungarne i 
klass. 5 A och 6 B.
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Adjunkt mag:r A. J. C. Piscator (29 timmar i veckan) undervisat klass. 3, 4, 5 B och 6 B 
uti tyska, klass. 3, 4 och 5 B uti engelska samt klass. 4 och 5 B uti fran
ska språket. Dessutom rattat tyska hem-tbemata af lårjungarne i klass. 5B 
och 6 B.

d:o A. J. K. Lindblad (29 timmar i veckan) tjenstgjort såsom fast lårare i klass. 2, 
hvarest under adjunkt Lindblads 5 veckors sjukdom undervisningen bestrid- 
des af studenterne A. Carlberg och L. Lindedahl.

d:o S. Tengblad (28 timmar i veckan) undervisat klass. 3 och 4 uti latin samt klass. 
3—6 uti naturalhistoria.

d:o mag:r L. J. Wersander (28 timmar i veckan) undervisat klass. 3 uti modersmålet, 
klass. 4 uti grekiska samt klass. 3—5 uti historia och geografi. Dessutom 
rattat svenska uppsatser af lårjungarne i klass. 6 B (klassiska linien).

d:o fil. kand. A. Ericsson (28 timmar i veckan) undervisat klass. 3 och 4 uti kristen
dom, klass. 5 B uti latin samt klass. 5 B och 6 A uti grekiska. Dessutom 
rattat latinska hem-themata af lårjungarne i klass. 5 B.

d:o fil. kand. A. Sahlén (29 timmar i veckan) undervisat klass. 5 A och 6 A uti tyska, 
klass. 5 A och 6 B uti engelska och franskå språken samt klass. 6 A & É 
och 7 A & B uti historia och geografi. Dessutom rattat tyska hem-themata 
af lårjungarne i klass. 5 A och 6 A.

Extra-lårare: V. A. Wåstberg (29 timmar i veckan) tjenstgjort såsom fast lårare i l:a klassen, 
hvarest undervisningen i linearritning blifvit bestridd af låraren i teckning.

K. F. Kjellberg (28 timmar i veckan) undervisat klass. 4 och 5 A & B uti mo
dersmålet, klass. 5 A och 6 B. uti mathematik och fysik samt klass. 6 B 
uti kemi.

Ofningslårare: direktor O. H. Bergqvist i sång och musik har, enligt anmålan och veder- 
borligt medgifvande, hufvudsakligen haft adjunkten Piscator till sin vikarie. 

materialfbrvaltare O. Å. H. Stiberg har undervisat i gymnastik och militår- 
dfningar.

bokhandlare F. A. Zettergren d:o i teckning.

under vårterminen:
Rektor mag:r C. S. Hultstrom har (17 timmar i veckan) haft ofbrandrad undervisning som 

under hostterminen, med den skilnad, att 2 timmars låsning af engelska 
språket med 7:de klassens klassiska linia tillkommit, samt att engelska språ
ket uti klass. 6 A blifvit utbytt mot tyska, for hvilket utbyte legat till grund 
det skål, att sistnåmnda språk afslutas med 6:te klassen och det der afgifna 
betyg år gållande for afgångsexamen. Rattat stilbfningar såsom under host- 
terminen.

Lektor mag:r K. F. Rådberg (21 timmar i veckan) undervisat klass. 6 A och 7 A & B uti 
mathematik, fysik och kemi.

d:o mag:r J. Svedborg (20 timmar i veckan) undervisat klass. 6 A & B och 7 A & B 
uti latin. Rattat stilofningar såsom under hostterminen.

d:o mag:r J. Wallinder (20 timmar i veckan) undervisat klass. 6 A & B och 7 A & B 
uti kristendom och modersmålet samt klass. 7 A & B uti filosofisk propedeU- 
tik och hebreiska, hvilket sistnåmnda språk under vårterminen lasts af 3 
lårjungar. Rattat stilofningar såsom under hostterminen.

d:o mag:r G. T. S. Bergman (21 timmar i veckan) undervisat klass. 6 A och 7 A & B 
uti grekiska samt historia och geografi. Dessutom råttat tyska hem-themata 
af lårjungarne i klass. 6 A & B.

Adjunkt C. A. von Sydow (26 timmar i veckan) undervisat klass. 3—5 A & B uti mathematik.
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Adjunkt fil. kand. J. F. Kylander (26 timmar i veckan) undervisat klass. 4, 5 A och 6 B 
uti latin och de 2 sistnåmnde afdelningarne uti grekiska. Råttat stilbfnin- 
gar såsom under hostterminen.

d:o mag:r A. J. C. Piscator (26 timmar i veckan) undervisat klass. 3—5 A & B uti 
tyska och klass. 4—6 B uti franska språket. Dessutom rattat tyska hem- 
themata af lårjungarne i klass. 5 A & B.

d:o A. J. K. Lindblad (27 timmar i veckan) undervisat klass. 2—5 A & B uti kristen
dom samt klass. 2 uti kristendom, modersmålet och tyska språket.

d:o S. Tengblad (26 timmar i veckan) undervisat klass. 3 och 4 uti latin samt klass. 
3—6 A & B uti naturalhistoria.

d:o mag:r L. J. Wersander (26 timmar i veckan) undervisat klass. 4 uti grekiska samt 
klass. 3—6 B uti historia och geografi. Rattat stilofningar såsom under host
terminen.

d:o fil. kand. A. Ericsson (27timmar i veckan) undervisat klass. 2 uti mathematik, na
turvetenskap samt historia och geografi, och for ofrigt duplicerat uti l:a 
klassen hufvudsakligen uti råkning och skrifning.

d:o fil. kand. A. Sahlén (26 timmar i veckan) undervisat klass. 3—6 B uti modersmå
let, klass. 6 B. uti tyska och klass. 3—6 A & B uti engelska språket. Dess
utom rattat svenska uppsatser af lårjungarne i klass. 6 B (reala linien). 
Under adj. Sablens 3 veckors sjukdom bestriddes denna tjenstgoring af te- 
legrafkommissarien C. F. Askenstedt.

Extra lårare: V. A. Wastberg, likasom under hostterminen, varit fast lårare i klass. 1.
K. F. Kjellberg (26 timmar i veckan) undervisat klass. 5 B uti latin och gre

kiska, klass. 6 A & B uti mathematik, klass. 5 A & B och klass. 6 A & B 
uti fysik samt klass. 6 B uti kemi. Dessutom rattat latinska hem-themata 
af lårjungarne i klass. 5 B.

Ofningslårare: forhållandet varit ofbråndradt såsom under hostterminen.
Rorande de under denna rubrik i foregående årsberattelser upptagne anordningar an- 

m ark es:
l:o att bon måst forråttas serskildt med de 2:ne lågsta klasserna, emedan låroverkets 

samtlige lårjungar numera ej rymmas uti det befintliga storsta larorummet;
2:o att den offentliga gudsljensten, i foljd af bristande utrymme i kyrkan, ej kunnat be- 

vistas af mera ån halfva skolungdomen i sender, likasom att under den kallare årstiden 
enskild gudstjenst forråttats i skolan med de 3 lagre klasserna;

3:o att uti sång hvarje lårjunge under veckan haft 2 timmars undervisning, utom det 
att sång- och musiklåraren inofvat signaler på jågarhorn samt undervisat uti orgelspelning 
och intrumentalmusik for ett kapeil bland skolungdomen, som haft sina ofningar i skolan 
på onsdags och lordags eftermiddagar;

4:o att uti gymnastik, i ofverensståmmelse med Kongl. cirkulåret af den 9 januari 1863*),  
hvarje larjunge under veckan haft 3 timmars undervisning, utom militårofningar på ons
dags och lordags eftermiddagar for de 3 hogre klasserna;

*) Sedan ofvannåmnda Kongl. cirkulår foreskrifvit, att "hvarje termin, innan gymnastikofningarne begynnas, 
mbnstring af lakare bor med lårjungarne anståilas 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 verkstållde af provinciallåkaren h:r doktor C. F. Kjellberg, som genom afgifna serskilda utlåtanden 
bestamt, att for hosttenninen 4 och for vårterminen 5 lårjungar borde helt och hållet, samt for host- 
terminen 20 och for vårterminen 30 lårjungar från mera anstrångande rorelser befrias.

5:o att uti teckning, sedan ritskolan fått egen lokal, ser skild och obligatorisk under
visning i linearritning meddelats åt reallinien 2 timmar i veckan, utom den valfria och på 
anlag beroende frihandsteckningen for samtlige lårjungar.
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B) Lararue.
1) Klassforeslåndare:

under hostterminen: lektor Rådberg for klass. 7.
d:o Svedborg for klass. 6 A.
d:o Wallinder och adj. Sahlén for klass. 6 B.

adj. Kylander och extra-lar. Kjellberg for klass. 5 A.
adjunkterne Sydow och Ericsson for klass. 5 B.

d:o Piscator och Wersander for klass. 4.
adj. Tengblad for klass. 3.
d:o Lindblad for klass. 2.
extra-låraren Wastberg for klass. 1.

under vårterminen: fbrhållandet oforåndradt, utom det att 7:de klassen då varit fbrdelad 
mellan lektorerna Rådberg och Bergman.

2) Foråndringar. Adjunkterne Ericsson och Sahlén hafva med hostterminen och lektor 
Bergman med vårterminen intrådt i tjenstgøring. — Lektor Wallinder har erhållit Kongl. 
Maj:ts forordnande att från den 1 nåstkommande juli vara rektor vid hogre elementarlåro- 
verket i Karlstad, och år den efter honom lediga lektorsbestållningen uti kristendom, mo
dersmålet, hebreiska språket och filosofisk propedeutik kimgjord till ansokan. — Tvenne 
ofvan upptagne extra-lårare hafva for låsårets båda terminer varit nådigst beviljade, och 
åro, på fornyad underdånig ansokan, 2:ne sådane lårare redan beviljade åfven for nåst
kommande låsår.

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne, hostterminen: 39 lårjungar, af hvilka 6 från folkskolan, 4 från annat laroverk, 

och 29, som endats åtnjutit enskild undervisning. (Dessutom 
hafva 8 lårjungar begagnat den enligt 32 § af gållande skol- 
stadga medgifna tillåtelse att — hvad man kallar — gå upp i 
skolan, d. v. s. att, utan inskrifning, vara narvarande vid låro- 
timmarne.)

vårterminen: 11 lårjungar, af hvilka 5 från folkskolan, 1 från annat laroverk, 
och 5 från enskild undervisning. (Dessutom hafva 9 lårjun
gar fått tillåtelse att gå upp i skolan.)

2) Afgångne, hostterminen: 12 lårjungar, hvaraf 1 tagit afgångsexamen den 9 juni (efter 
vårterminens slut), 2 till annat laroverk och 9 till nåringarne. 

vårterminen: 3 lårjungar, hvaraf 1 till annat laroverk och 2 till nåringarne.
Dessutom åro 3 lårjungar (1 på klassiska och 2 på reala linien) 
anmålde till afgångsexamen, hvarfor de skriftliga profven den 
21, 22, 24 och 25 nåstlidne april blifvit aflagde.

3) Uti 7:de klassens nedra afdelning hafva under våterminen 3 lårjungar på den klassiska 
linien valfritt låst både det hebreiska och engelska språket samt 3 lårjungar endast 
det sistnåmnda.

4) Skolafgift till låroverkets materiel,
hostterminen: erlagd af 116 lårjungar; derifrån befriade 119.
vårterminen: d:o af 121 d:o; d:o 123.

(Den nya, genom Kongl. cirkulåret af den 11 december 1863 beståmda af
giften till låroverkets byggnadsfond har for hostterminen erlagts af 133 och for 
vårterminen af 138 lårjungar; och hafva i enlighet med samma Kongl. cirkulårs
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foreskrift, for att jemte rektor fbrvalta denna fond, fortfarande såsom delege
rade varit utsedde, från låroverket: herr lektor K. F. Rådberg, samt från stadens 
kommunalstyrelse: herrar doktor K. F. Danelius och rådman A. J. Landstrom.) 

5) Ofvergång till olika linier: under hostterminen, 3 lårjungar från klassiska till reala och 
2, tvertom, från reala till klassiska; under vårterminen, 2 
från klassiska till reala, meningen från reala till klassiska.

Lårjungar, som vårterminen låsa klassiska språk, åro: i 3:dje klassen 28, i 4:de klass. 18, 
i 5:te klass. 29, i 6:te klass. 13 och 
i 7:de klassen 7; summa 95.

6) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 44, i 2:dra dito 36, i 3:dje d:o 43, i 4:de d:o 35, 
i 5:te d:o 47, i 6:te d:o 29, i 7:de d:o 10; summa 244.

I afseende på harkomst åro af dessa lårjungar: adelssbner 10, ofrålse militårers soner 
14, prestsoner 16, civile embetsmåns sbner 22, ståndspersoners soner 44, borgares och an
dre nåringsidkares sbner 68, hemmansegares sbner 36, sbner af hemmansbrukare, torpare 
och arbetare m. fl. 34; summa 244.

Under vårterminen hafva 22 lårjungar af extra-låraren Wåstberg blifvit beredde till 
sin forstå nattvardsgång.

De denna rubrik tillhbrande tabellariska uppgifter, i ofverensståmmelse med fbreskrifvet 
formular, hvilka icke kunna blifva fullståndiga fbrr ån flyttningen år 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 behbft dagligen anvånda på hemlexor, åfvensom på de skriftliga arbeten, som blif
vit dem ålagdt att i hemmet verkstålla, bfverensståmmer med min uppgift i foregående 
årsberattelser, nemligen att medel-fbrhållandet 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. 6 och 7.

D) Skollokaleii.
Dess otillråcklighet, afven med tillbkning af de uti en angrånsande enskild byggnad 

forhyrda 6 st. lektionsrum, har i foregående årsberattelser blifvit anmårkt, Afven sedan 
staden med detta låsår åt rektor hyrt annan bostad, och de af honom fbrut innehafde bo- 
stållsrum blifvit upplåtna till skolans begagnande, år den bfverklagade fbrlågenheten for 
nodigt utrymme ingalunda afhjelpt, enår intet tillråckligt stort gemensamt samlingsrum fin
nes, icke heller behbflig plats for skolans bibliothek och samlingar, hvilka derfbre hufvud- 
sakligen måst skrinlåggas, utom det att gymnastiklokalen år alldeles otillråcklig. Behofvet 
af en stbrre och åndamålsenlig skolbyggnad biir således allt mera trångaude och kan icke 
långre tillbakavisas; med afseende hvarpå det vore hbgst bnskligt, att vid instundande 
riksdag några utvågar hårfbr på ett eller annat sått kunna beredas, hvarom lånets sist 
fbrsamlade landsting afven till Kongl. Maj:t gjort underdånig framstållning.

E) Undervisningsmalerielen.
Sedan i forrå årsberåttelsen blifvit upptagen en bfversigt af laroverkets tillgångar i 

detta afseende, goras nu endast fbljande tillågg:
3
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1) Skolbibliotheket har blifvit forbkadt genom de inkop, som kassans tillgångar medgifvit, 
och hvaribland specificeras: Zeitschrift flir Lutherische Theologie; d:o flir das Gym- 
nasialwesen (18:ter Jahrgang); Rudelbach und Guericke, Zeitschrift (Jahrg. 1846— 
1857); Aulins pedagogiska tidskrift; Nybloms literatur- d:o; Beckmans och Toréns 
theologiska d:o; Upsala akademies årsskrift; Nordisk universitets-tidskrift; Bernstein, 
Naturvetenskaplig boksamling; fortsåttnin'g af Sundewalls Svenska foglar och Kolbs 
grosser Atlas der Naturgeschichte m. m.

Foljande skanker hafva blifvit emottagne:
d) af Hans Maj:t Konungen: Munch, Det Norske Folks Historie i 8 Bind; Keyser, 

Norges Kirkehistorie i 2 Bind; Lange, Norges Klosterhistorie i 2 Hefter; Mindes
mærker af Middelalderens Kunst i Norge med 10 Plancher och Text i 3 Hefter.

b) af herr professor J. G. Agardh foljande hans arbeten: Species, genera et ordines 
Algarum; Recensio specierum generis Pteridis; Theoria systematis plantarum cum 
tabulis. 0c) från Konsistorii-expeditionen i Skara: Arsberåttelser från svenska låroverken for 
lasåret 1863—1864; Statistisk tablå ofver lånens och socknarnes ecklesiastika, admi- 
nistrativa och juridiska indelningar inom Sverige, af A. Hahr; Statistiska central- 
byråns underdåniga beråttelser for åren 1856—1860, l:a afdelningen; Sveriges Run- 
urkunder, haft. 2&3; Kongl. Svenska fregatten Eugenies resa omkring jorden åren 
1851—1853 (dels svensk, dels fransk text), haft. 5—11; Sveriges historia under Gu
staf II Adolfs regering, af A. Cronholm, del. 1—3; Konung Gustaf II Adolfs skrif
ter; Arkiv till upplysning om Svenska krigens och krigsinråttningarnes historia, 
tidskiftet 1630—1632, 3:dje bandet; Fragmenta Gothica selecta &c. edidit A. Upp- 
strbm.

d) af enskilde personer: 75 nummer, hvarfbr redogbrelse lemnats i Wenersborgs tidning.
2) Instrumenter och apparater for undervisning i fysik: ett forut reqvireradt bord med vå- 

derlåda och balg samt 4 pipor har ankommit, likasom Amperes stativ med bågar, 
kapillaritets apparat med tillbehor samt en ny friktions-elektricitetsmaskin med skifva, 
emedan den forut befintliga med cylinder bevisat sig mindre anvåndbar.

3) Naturalhistoriska och 4) andra samlingar )  hafva blifvit forbkade genom fortfarande 
skanker, som successivt omnåmnts uti stadens tidning. Serskildt upprepas, att Kongl. 
Svenska akademien skankt dess minnespenning i silfver ofver Sv. Lagerberg.

*

5) Ritskolan, som under låsåret haft serskildt rum, har blifvit fbrsedd med foljande ma
teriel: 1 st. rittafla; 1 st. ritram med ståltrådsnåt; 1 st. jerncirkel; 36 st. ritbråden; 
36 st. griffeltaflor; 16 st. vinklar; 18 st. storre och mindre linealer; 18 st. tumstockar; 
1 sats klotsar; diverse gipser (1 st. écorché, 1 st. Mercurius, 1 st. Venus, 2 st. hufvuden, 
1 st. urna och 1 st. hund.) jemte hylla for dessas placering; Hersch, Grundtråke af 
Tegnekunsten (25 blad) och Hermes, Ritetyder (12 storre och 8 mindre).

*) Till skolang kapeil har under vårterminen skiinkts en altfiol.
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Den for nastforflutna kalenderår afgifna
huhudredogorelse ofrer låroverkets kassor och fonder

visar fbljande forhållande:
Kontant Utlånte

Debet. behållning. kapitaler. Fordringar. Summa. R:mt.
Balans från den 31 dec. 1863.

Tillgångar:
Egna kassan ........................................... 199,81 66,67 0,45 266,93
Premii- och fattigkassan.................... 35,08 ------------------ 35,08
Stipendiifonderna.........................................  1,516,67 49,26 1,565,93
Bibliothekskassan................................... 138,87 3,618,28 ------ 3,757,15

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

Egna kassan............................................................................................... 1,249,00
Byggnadsfonden, enligt Kongl. cirkulåret den 11 december 1863 . 1,273,58
Premii- och fattigkassan............................................................................ 233,00
Stipendiifonderna.......................................................................................... 196,00
Lårarnes aflbningsmedel...............................................................................21,152,37
Bibliothekskassan.......................................................................................... 238,92 24,342,87

Summa 29,967,96.
Kredit.

Vtgifter: 
Egna kassan..................................................................................................... 1,191,18
Premii- och fattigkassan........................................................................... 254,66
Stipendiifonderna.......................................................................................... 91,00
Lårarnes afloningsmedel . . . ,............................................................21,152,37
Bibliothekskassan.......................................................................................... 237,36 22,926,57

Balans den 31 dec. 1864.
Tillgångar:

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

Kontant 
behållning.

. . . . 257,63

. . . . 13,42

. . . . 123,13

Utlånte 
kapitaler.

66,67 
1,273,58

1,621,67
3,635,58

Fordringar. 
0,45

49,26

Summa.
324,75 

1,273,58
13,42 

1,670,93 
3,758,71

S:a 394,18 6,597,50 49,71 --------- 7,041,39

Summa 29,967,96. 
F) Examina.

Sedan hostterminen bbrjat den 24 augusti, afslutades densamma den 19 december ge
nom examen, hvarvid herrar generalmajoren och kommendbren m. m, G. S. Sandels, 
landssekreteraren och riddaren C. O. Almqwist, borgmastaren och riddaren A. W. Russ- 
berg, kyrkoherden, theol. kandidaten mag:r D. R. Warholm, provinciallåkaren doktor C. 
F. Kjellberg, apothekaren P. S. Pyhlson och brukspatrooen J. E. Nprstrbm af h. h. eforus 
varit anmodade att nårvara.
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Vårterminen, som borjade den 12 januari, skall, sedan lasåret sålunda fortgått under 
de i låroverksstadgan foreskrifnå 36 lasveckor, afslutas genom examen, hvilken h. h. 
eforus, efter afgifvet forslag, beståmt till thorsdagen den 1 och fredagen den 2 nåstkom- 
mande juni, och hvarvid herrar generalmajoren och kommendoren m. tn. C. S. Sandels, 
landssekreteraren och riddaren C. O. Almqwist, borgmåstaren och riddaren A. W. Russ- 
berg, kaptenen och riddaren L. W. Kylberg, kyrkoherden, theol. kandidaten mag:r D. R. 
Warholm, håradshofdingen och riddaren G. A. Montén och forste bataljonslakaren, doktor 
K. F. Danelius inbjudits, att såsom vittnen komma tillstådes.

I den ordning, som genom anslag i skolhuset skall nårmare bestammas, komma for
horen att forsiggå forstå dagen kl. 8—12 f. m. (hvarefter blifver examen uti sång och mu
sik), och kl. 3—5 e. m. (hvarefter gymnastik- och militårofningar foretagas) samt andra 
dagen kl. 8—11 f. m. (hvarefter flyttning och afslutning sker),— och har jag aran till be- 
vistande håraf vordsamt inbjuda laroverkets inspektor, herr landshofdingen och kommen
doren m. m. grefve E. Sparre, likasom den har studerande ungdomens foråldrar, anhorige 
och målsman, tillika med alla ofriga den allmanna undervisningens gynnare och vånner.

Att narvara vid afgångsexamen har, på sått 4 § uti Kongl. Maj:ts nådiga stadga af 
den 11 april 1862 foreskrifver, h. h. eforus anmodat: herr landshofdingen och kommen
doren m. m. grefve E. Sparre, herr generalmajoren och kommendoren m. m. C. S. San
dels och herr kyrkoherden, theol. kandidaten mag:r D. R. Warholm, hvilka herrar genom 
rektor skola underråttas om de dagar, som herr statsrådet och chefen for Kongl. ecklesia- 
stik-departementet kommer att for nåmnde examen beståmma.

Sist torde jag bora nåmna, att hostterminens borjan år utsatt till thorsdagen den 24 
nåstkommande augusti.

Wenersborg den 19 maj 1865.

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. 22 aug.; slut. d. 16 dec. 

vårterminen borj. d. 16 jan.; slut. d. 2 juni.
2) Dagliga larotiden: forlagd på formiddagarne, kl. 7—9 samt 10—1, utom 1 timme 

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

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

Biblisk hisoria: Hubners 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;
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Tyska språkets grammatik: Lytbs lårobok;
d:o explikation: Lyths krestomathi och .Schillers Gesch. des 30-jåhr. Kriegs; 

Engelska språkets grammatik: Oides uttalslåra och Ohrlanders språklara;
d:o explikation: Ohrlanders låseofningar och W. Irvings Columbus;

Franska språkets grammatik: Oides lårobok;
d:o explikation: Oides låsebok;

Mathemathik: Zweigbergks lårobok i arithmetik, Ekmans och Euclidis i geometri, Wie- 
mers i algebra;

Naturvetenskap: Arrhenii botanikens forstå grunder och elementarkurs, Sundevalls zoologi; 
Historia och Geografi: Alanders lårobok i svensk och allmån historia, Palmblads i geografi.

Uti dessa lårobocker hafva foljande kurser blifvit genomgångna:
Forstå klassen:

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

Modersmålet: det vigtigaste af formlåra och råttskrifningslåra, skrifning efter diktamen, 
låseofningar.

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 5:te tidehvarfvet i lårobo
ken, sagohistoriska beråttelser; geografi, Sveriges, Norges och 
Danmarks politiska.

Andra klassen:
Kristendom: katekes och biblisk historia till slutet.
Modersmålet: formlaran utforligare, skrifning efter diktamen, låseofningar.
Tyska: formlaran, Lyths explikationsofningar samt 27 sidor af låseboken.
Mathematik: arithmetik, vanliga och decimalbråk, enkel och sammansatt regula de tri; 

geometri, 42 propositioner af 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 6:te till och med 9:de tidehvarfvet; 

geografi, från och med Kysslands till Frankrikes.
Tredje klassen:

Kristendom: repetition af katekes och biblisk historia.
Modersmålet: det allmånnaste af satslåran, repetition af språklåran, skrifning efter dikta

men, hem-themata.
Latin: —------- ---------— —----------------- — — — — —
Tyska: hela språklåran; af låseboken 108 sidor.
Engelska: uttalslåran med låsdfningar, formlaran samt 20 sidor af låseboken.
Mathematik: arithmetik, intresseråkning samt ofriga råknesått efter’ låroboken; geometri, 
- Euclidis 2:dra och 3:dje bocker.

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 6 forstå tidehvarfven i låroboken 
jemte motsvarande beråttelser i låseboken; geografi, från och med 
Schweiz till Europas slut jemte repetition af det foregående.
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Fjerde klassen:
Kristendom: repetition af katekesen, låsning af nya testamentet; l:sta och 2:dra perioderna 

af kyrkohistorien.
Modersmålet: repetition af formlåran, satslåra, resolutionsofningar, hem-themata.
Latin: formlåra och det allmånnaste af syntaxen; låseofningar samt af Cornelius Nepos från 

och med Aristides till 6:te kap. af Alcibiades. Skrifofningar.
Grekiska: — — — — — — — — — — — —------- — —■
Tyska: repetition af språklaran; i Schillers Geschichte des 30-jåhrigen Kriegs 2:dra boken 

sid. 111—200.
Engelska: repetition af formlåran, åfvensom en del af syntaxen; uti låseboken 40 sidor 

samt å reallinien ytterligare 21 sidor. Skrifofningar.
Franska: l:sta kursen af Oides språklåra till och med de regelbundna verberna; uti låse

boken 20 st. af forstå afdelningens l:sta kurs samt 13 st. af 2:dra afdelningen.
Mathematik: arithmetik, repetition; algebra, till och med bråk, samt å reallinien dessutom 

eqvationer af l:sta graden; geometri, 4:de, 5:te och 6:te bockerna af låroboken.
Naturvetenskap: botanik, repetition af fanerogamernas organografi, 5 håften af skolbotani- 

ken, och lefvande våxter; zoologi, foglarne efter Sundevall, med tillågg 
ur Nilssons fauna.

Historia och Geografi: Svensk historia, repetition af de 5 sista tidehvarfven i låroboken 
jemte de vigtigaste motsvarande beråttelserna i låseboken; allmån 
historia, af l:sta kursen 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 och med 8 kap. till bo
ltens slut, jemte repetition af det foregående; kyrkohistoria, nedra afdeln. 
3:dje perioden, bfra afdeln. repetition af låroboken.

Modersmålet: repetition af satslåra, bfningar i satsupplbsning, litteraturhistoria, skrifofningar. 
Latin: grammatik med prosodik och metrik; nedra afdeln. Cornelius Nepos från och med 

Timotheus till Phocion; bfra afdeln. Julius Cæsar de bello Gallico 35 kap. samt 
i Ovidii Metamorph. sel. 33 sidor. Skrifofningar.

Grekiska: formlåra, samt uti Xenophons Anabasis l:sta boken.
Tyska: repetition af språklaran; uti Schillers Geschichte des 30-jahr. Kriegs från borjan 

af 2:dra boken, sid. 207, till sid 339 i 3:dje boken. Skrifofningar.
Engelska: å reallinien, formlåra och syntax, 15 kap. af Irvings Columbus. Skrif- och tal- 

ofningar.
Franska: nedra afdeln., i språklaran l:sta och 2:dra kursen till och med de irreguliera ver

berna; uti låseboken st. 1—56 af 2:dra afdeln.; bfra afdeln. uti språklaran re
petition och det allmånnaste af syntaxen, uti låseboken från 88:de st. 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 och 8:de bockerna af Ekmans lårobok, jemte repetition af de foregående. 

Naturvetenskap: botanik, låroboken samt skolbotaniken afslutad, våxter lefvande och efter 
herbarier; zoologi, amfibier och fiskar samt repetition af foglarne; real
linien dessutom de fysiska och kemiska grundbegreppen.

Historia och Geografi: Svensk historia, repetition af låroboken jemte berattelser ur låsebo
ken; allmdn historia, från och med Rom till Slaver och Ungrare; 
geografi, Afrikas, Amerikas, Australiens samt repetition af en del 
af Europas; å reallinien repetition af det hela.
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Ofningar: vålskrifning, 2 timmar i veckan i l:sta och 2:dra klasserna, teckning, hufvudsak- 
ligen figur- och landskapsritning, 1 timme i l:sta och 2:dra klass., 2 timmar i 
3:dje samt 4:de och 5:te klass:s realafdelningar; gymnastik, fristående och apparelj- 
gymnastik, marsch- och exercisofningar, 3 timmar i veckan med klass. 1—4, 
4 timmar med 5:te klassen; sång, 6 halftimmar i veckan.

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

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

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

d:o J. Nordwall klass. 1, 2, 3, 5 i modersmålet 16 timmar, klass. 4 och 5 i latin 12 
timmar samt rattat skriftliga uppsatser i 4:de klass.;

d:o A. Thorin klass. 1—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. 1 och 4 i moders

målet 5 timmar, klass. 1 och 2 i valskrifning 4 timmar samt rattat 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;

Ofning slårare: lojtnant F. R. Zachrisson i gymnastik 4 timmar i veckan; 
ritlåraren C. A. Leverin i teckning 3 timmar;
orgelnisten J. F. Strom i musik och sång 3 timmar i veckan,

B) Lårarne.
Klassfor.estdndare hafva varit: for 5:te klass. kollega Wennergren, for 4:de klass. koil. 

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

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne: vid hostterminens borjan 11; 

„ vårterminens d:o 7.
2) Afgångne: hostterminen 11, deraf 6 till annat låroverk; 

vårterminen 2.
3) Terminsafgift erlade hostterminen: till undervisningsmaterielen 36, befriade 44; till bygg- 

nadsf'onden 30, befriade 50;
vårterminen: till undervisningsmaterielen 37, befriade 46; till bygg- 

nadsfonden 32, befriade 51.
4) Antal nårvarande under vårterminen: i l:sta klassen 33, 2:dra klass. 22, 3:dje klass. 13, 

4:de klass. 8, 5:te klass. 7, summa 83. Af dessa låsa i 4:de klass. 6 
och i 5:te klass. 4 klassiska språk. Till låsning af latin i 3:dje klas
sen hade ingen lårjunge anmålt sig.

D) Skollokaleu
har under låsåret icke undergått någon forandring.
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E) Undervisningsmalerielen.
Bibliotheket bar blifvit forokadt med, bland annat, Kolb, Grosser Atlas der Nat. Ge- 

schichte, Anderssons Våggtaflor, 1 nytt ex. Skolbotanik af Thedenius, Korner, Teckningar 
af Skandinaviens daggdjur och foglar.

F) Examina.
Examen vid hostterminens slut hblls den 16 december, och voro, jemte laroverkets 

inspektor, herr kyrkoherden A. J. Enander, herrar .provinciallåkaren, R. W. O. doktor S. 
Elmlund, borgmåstaren A. Wendt, apothekaren S. Osterberg samt fabrikoren, R. W. O. 
C. G. Rydin anmodade att densamma bevista.

Arsexamen kommer att forråttas fredagen d. 2 juni i narvaro af ofvannåmnde herrar, 
och anstålles då från kl. 8 f. m. till kl. 1 e. m. offentlig profning i språk och vetenskaper, 
samt vidare å eftermiddagen slutofning i gymnastik och sång, hvarefter forråttas flyttning 
med utdelning af stipendier, premier och fattigmedel.

III. Lagre treklassiga elementarlåroverket i Alingsås.
(Beråttelsen lemnad af rektor, mag:r M. A. W. Knllberg.)

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 23 aug.; slut. d. 19 dec. 

vårterminen borj. d. 24 jan.; slut. d. 10 juni.
2) Dagliga lårotiden: kl. 7—9, 10—1 alla dagar i veckan, samt derjemte for 3:dje 

klassen kl. 2—3 e. m. tisdagar och thorsdagar. Gymnastik kl. 
1—2 alla dagar i veckan; sång kl. 3—4 fyra dagar i veckan; 
teckning kl. 10—1 lordagar.

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

Biblisk historia: Akerbloms och Eklundns lårobocker;
Modersmålet: Fryxells språklara och Svedboms satslåra;
Latinska språket: Rabes grammatik och låsofningar;
Tyska språket: Flachs grammatik och låsofningar;
Engelska språket: Hammars lårobok 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 laro- och låsebok;
Geografi: Winges lårobok for forstå 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 bibelspråk och psalmverser.

Biblisk historia: gamla testamentets, efter Akerblom.
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Modersmålet. Språklåra: det vigtigaste af de 2:ne forstå delarne.
Ofningar i innanlåsning samt råttskrifning.
Berattelser ur Ålanders låsebok.

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

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

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

Andra klassen:
Kristendom. Katekes: från 3:dje hufvudstycket till slut; valda bibelspråk och psalmverser. 
Modersmålet. Språklåra: etymologien samt det allmånnaste om satsen.

Ofningar i råttskrifning efter diktamen.
Berattelser ur Alanders låsebok.

Tyska. Grammatik: formlåran till och med starka konjugationen.
Explikation: 24 st. forberedande låsofningar.

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

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

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

Geografi: Sveriges och en del af Europas.

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

Biblisk historia: nya testamentets, efter Eklundh.
Modersmålet. Formlåra: efter Fryxell samt sats- och interpunktionslåra efter Svedbom.

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

Latin. Grammatik: formlåran och på syntaxen det vigtigaste af kasuslåran.
Explikation: st. 1—57 af Rabes låsebok; vokabellåsning och några låttare skrif

ofningar.
Tyska. Grammatik: hela formlåran jemte en del af syntaxen.

Explikation: från 10 till 30 st. af låseboken. På reallinien dessutom st. 31 till och 
med 34 af samma bok; skrifofningar en timme i veckan.

Engelska. Grammatik: Uttals- och formlåran, jemte skrifofningar.
Explikation: från borjan till 32 st.; bfra afdeln. till och med 62 st. af låseboken. 

Mathematik. Arithmetik: enkel och sammansatt regula de tri, intresse, rabatt o. s. v. till och 
med kedjeråkning och qvadratrot-utdragning, allt efter olika ålder och anlag.

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 och Geografi. Historia: Sveriges, hela låroboken samt valda berattelser ur lase- 
boken till X tidehvarfvet.

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

4
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4) Undervisningsskyldighetens fordelniug mellan lårarne har varit på foljande sått: 
Rektor mag:r M. A. W. Kullberg har undervisat (27 timmar i veckan) uti latin och mo

dersmålet , kristendom och valskrifning i 3:dje klass., geometrisk åskådnings- 
låra i l:sta klass. samt rattat latinska och svenska skrifofningar.

l:ste kollega mag:r M. C. Jungmarker (28 timmar i veckan) uti kristendom i l:sta och 2:dra 
klass., historia och geografi, naturvetenskap samt valskrifning i l:sta och 
2:dra klass.

2:dre kollega mag:r C. O. N. Dahlgren (28 timmar i veckan) uti mathematik, tyska och 
engelska språken samt rattat skrifofningar i dessa språk.

Ofningslårare: kantor Landahl (4 timmar i veckan) undervisat uti sång, med ungdomen fbr- 
delad i 2:ne afdelningar.

mamsell Wilhelmina Bratt (3 timmar i veckan) uti teckning, 1 timme med 
hvarje klass.

skollararen P. Bladh (6 timmar i veckan) uti gymnastik, med ungdomen fbr- 
delad i 2:ne afdelningar.

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

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne, hostterminen: 4 lårjungar, af hvilka 3 åtnjutit enskild undervisning och 1 vid 

Kongsbacka laroverk.
vårterminen: 6 lårjungar, hvilka alla åtnjutit enskild undervisning.

2) Afgångne, hostterminen: & lårjungar, af hvilka 3 till hogre elem.-larov., 2 till nåringarne.
3) Skolafgift till laroverkets materiel, 

hostterminen: erlagd af 8 lårjungar; derifrån befriade 23. 
vårterminen: d:o af 10 d:o; d:o d:o 25.

4) d:o till laroverkets byggnadsfond, 
hostterminen: erlagd af 7 lårjungar; derifrån befriade 24. 
vårterminen: d:o af 11 d:o; d:o d:o 24.

5) Ynglingar, som lasa latin, voro hostterminen 3, vårterminen 2.
6) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 10, i 2:dra 14, i 3:dje 11; summa 35.

I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: tjenstemåns soner 6, borgares och an
dre nåringsidkares sbner 19, hemmansegares och arbetares sbner 8, 2:ne lårjungars har- 
komst okånd; summa 35.

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

D) Skollokaleu
år fbrsedd med gasledning.

E) Undervisningsmalerielen
år bibehållen med obetydlig tillbkning.

F) Examina.
Hostterminen afslutades den 19 dec. genom examen, hvarvid herrar skolans inspektor 

prosten mag:r A. Nattsén, kammarherren, R. S. O., C. A. Virgin, borgmåstaren S. P. Wal- 
berg och provinciallåkaren doktor Gr. F. Berggren varit af h. h. eforus anmodade att nårvara.



27

Vårterminen kommer att afslutas genom examen, i nårvaro af ofvannåmnde herrar, 
lordagen den 10 juni kl. 10—1, hvarefter flyttning forråttas jemte utdelning af premii- och 
fattigmedel. Slutofning i gymnastik anstalles kl. 4 e. m.

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

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 25 aug.; slut. d. 22 dec. 

vårterminen borj. d. 19 jan.; slut. d. 8 juni.
2) Dagliga lårotiden: 4 timmar på formiddagen och 1| timme på eftermiddagen.
Under den kalia årstiden har skolgudstjenst forråttats af låraren hvarje sondag. Detta 

har åfven en och annan gang varit fallet under den varmare tiden, emedan inga for skol
ungdomen beståmda bånkar ånnu finnas i kyrkan.

I exercis hafva ynglingarne under den blidare årstiden hvarje onsdags och lordags af
ton blifvit ofvade af en bland frivilliga skarpsky ttekårens medlemmar, handelsbokhållaren 
B. Hagberg, efter vålvilligt åtagande.

3) Begagnade lårobocker:
I Kristendom: katekesen;

Biblisk historia: Akerbloms och Eklundhs lårobocker;
Modersmålet: Filéns grammatik och Bjurstens låsebok;
Tyska språket: Flachs grammatik och låsebok samt Schillers Gesch. des 30-jåhr. Kriegs;
Engelska språket: May’s lårobok;
Mathematik: Zweigbergks arithmetik och Ekmans geometri;
Naturvetenskap: Arrhenii "Botanikens forstå grunder” och Sundevalls zoologi;
Svensk historia: Alanders låro- och låsebok;
Allmån d:o: Alanders lårobok;
Geografi: Palmblads lårobok.

Uti dessa lårobocker hafva foljande stycken blifvit genomgångna:
Nedra afdelningen:

Kristendom. Katekes: till 3:dje hufvudstycket. Valda psalmer.
Biblisk historia: hela efter Akerblom.

Modersmålet. Form-, sats- och rattstafningslåra. Råttskrifningsofningar.
Mathematik. Arithmetik: de 4 råknesåtten i enkla tal, bråk och decimalbråk. 1 lårjunge 

t. o. m. enkel regula de tri.
Naturvetenskap. Fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne; Sveriges, Norges och 

Danmarks fysiska geografi. Insamling af våxter.
Historia och Geografi. Svenska konungalångden. Sveriges, Norges och Danmarks politi

ska geografi.
(ifra afdelningen:

Kristendom. Katekes, repeterad. En del af Luc. evangelium. Bibelkateketiska ofningar 
och psalmer. Vid de dagliga bonestunderna hafva for båda afdelningarne 
Matth. och Marc, evang. blifvit genomgångna och forklarade. Biblisk hi
storia, repeterad efter Eklundh.
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Modersmålet. Form-, sats-, interpunktions- och råttstafningslåra. Råttskrifningsbfningar. 
Ofning att återgifva lasta och muntligen meddelade berattelser. Sinårre 
skriftliga uppsatser.

Tyska. Grammatik: formlåran och det vigtigaste af syntaxen. 19 stycken i låseboken. 
1 lårjunge 30 sidor i Schiller. Skrifofningar på lårorummet.

Engelska. Hela låroboken. Skrifofningar.
Mathematik. Arithmetik : hela låroboken.

Geometri: 4 bocker.
Naturvetenskap. Botanik: hela låroboken, samt insamling och beskrifning af omkring 100 

våxtarter. Zoologi, till foglarne.
Historia. Svenska: hela låroboken. T. o. m. Gustaf Wasa i låseboken.

Allmån: repetition.
Geografi. Repetition af låroboken.

B) La rare.
Pedagog: Pebr Gust. Holmlund.

C) Larjimgarne.
1) Inskrifne: hostterminen 4, vårterminen 5.
2) Afgångne: vårterminen 1, anstålld vid postverket.
3) Skolafgift, hostterminen: erlagd af 7 lårjungar; derifrån befriade 7. 

vårterminen: d:o af 7 d:o; d:o 12.
I afseende på hårkomst åro af de under vårterminen narvarande 19 ynglingarne: 1 son 

af adelsman, 2 ofrålse militårers soner, 15 borgares och andre nåringsidkares soner, 1 son 
af hemmansegare.

D) Skollokaleu
undergick under forrå årets sommar en grundlig reparation, hvarefter på skolkassans be- 
kostnad ny inredning anskaffats.

E) Undenisningsmalerielen
har under året blifvit okad med inkopte exemplar af Areschougs botanik, Palmblads geo
grafi, Eklundhs bibliska historia, Bjurstens låsebok, Alanders låsebok, Heinrichs tysk- 
svenska lexikon, Mentzers och Engdahls forskrifter, Kyléns råttstafnings- och satslara, 
hvarjemte borjan till ett herbarium, utgorande några hundra våxter, af låraren samlats och 
ordnats efter Linnés system. Afven har låraren till skolan gifvit några af honom ritade 
kartor ofver de serskilda verldsdelarne jemte globkarta och karta ofver Sverige—Norge.

F) Examina.
Hostterminen, som borjades den 25 aug., afslutades den 22 dec. genom examen, som 

bevittnades af kyrkoherden mag:r G. A. Sundborg, håradshiifdingen G. Stenberg och borg- 
måstaren H. Lundqvist.

Vårterminen, borjad den 19 jan., skall afslatas den 8 juni. Till examens dfvervarande 
åro inbjudne: kyrkoherden mag:r G. A. Sundborg, kaptenen och postmåstaren, riddaren 
S. J. Hammarstrand, borgmåstaren H. Lundqvist samt kronofogden A. R. Sandberg.


