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hogre fullståndiga elementarlåroverk
under låsåret 1865—1866,

jemte 

inbjudninfi 
tin

afhdrandet af årsexamen vid nåmnde låroverk,
af

CARL SAMUEL HULTSTROM 
låroverkets rektor.

Dessutom:

Redogorelser under samma låsår af vederborande rektorer oeh lårare for lagre elementar- 
låroverken i Borås oeh Alingsås samt stadspedagogien i Ulricehamn. 1

Wenersborg.
Bagge oeh Pettersons officin, 1866.



I. Hogre elementarlåroverket i Wenersborg.
Det låsår, som snart år till ånda och hvarfor jag går att redogora, har i svenska ele- 

mentarlåroverkets utvecklingshistoria serskild betydelse, derigenom att från och med det- 
samma tillåmpning skett af Kongl. Maj:ts den 12 maj nåstlidet år utfårdade ”nådiga kungo- 
relse angående åndring i nådiga stadgan for rikets allmånna elementarlåroverk af den 29 
januari 1859”. Denna foreskrifna, i många afseenden vigtiga åndrings hufvudpunkter åro:

l:o att tyska språkets låsning borjar redan i l:sta klassen;
2:o att grekiska språket, forut intradande i 4:de klassen och obligatoriskt for alla lår- 

jungar, som låste latin, numera uppskjutes till 5:te klassens nedra afdelning, samt att det må 
bero af eforus att, efter det låroverkskollegium yttrande afgifvit, bevilja dispens derifrån for 
de lårjungar på klassiska linien, som befinnas icke utan svårighet kunna folja undervisningen;

3:o att låsning af franska språket på klassiska linien borjar forst i 5:te klassens bfra 
afdelning;

4:o att undervisningen i 3:dje och 4:de klasserna ofverlemnas åt hogst 4 lårare;
5:o att i den allmånna larotiden (36 veckor hvarje år) inberåknas icke blott de 4 da

garnes foreskrifna ledighet vid pingsthelgen, utan åfven de 7 dagarnes vid påsken; samt
6:o att angående den dagliga låstiden beståmmes, att, om 3 lårotimmar folja på hvar- 

andra, såvål fore deras borjan, som efter deras slut minst 2 timmars ledighet lemnas lårjun- 
garne.

Alla dessa nya beståmmelser torde gillas af pluraliteten bland både foråldrar och lårare, 
måhånda med undantag af punkten 2, der de forre mojligen onskat en stdrre frihet, och 
många af de sednare ansett, att antingen ingen dispens borde medgifvas eller åtminstone att 
en mera beståmd foreskrift lemnats for de dispenserades sysselsåttning. Serskild uppmårk- 
samhet fåstar jag på punkterna 4 och 6, hvaraf den forrå upphåfver ett foregående, icke 
ovanligt missforhållande, att 11—13:åriga lårjungar undervisades af 6 eller ånnu flere olika 
lårare, och den sednare på det lyckligaste sått loser den långe omtvistade frågan om fordel- 
ningen af den dagliga låstiden, som numera, otvifvelaktigt till lårjungarnes gagn, måste for- 
delas både på for- och eftermiddagar.

Den for låroverkets framtid ojemforligt allra vigtigaste nya foreskrift år dock tillågget 
till låroverksstadgans 58 § uti 5:te momentet, som beståmmer, att for kompetens till lårare- 
syssla fordras, att den sokande '’forvårfvat dfning och erfarenhet i lårarekallet genom att minst 
ett år vid något hogre elementarlåroverk under rektors och vederborande lårares ledning 
hafva foljt undervisningens gång och deruti sjelf såsom larare deltagit, eller ock att han kan 
styrka sig ega annorledes genom dfning forvårfvad, emot nyssnåmnde prof svarande under- 
visningsskicklighet.” Den som kånner, huru ofta helt och hållet oprofvade lårare, som endast 
af en ren tillfållighet eller for utkomsts skull egnat sig åt detta vigtiga kali, blifvit antagne 
(hvilket isynnerhet intråffat under de sista 10 åren, då så många nya låraretjenster for myc- 
ket på en gång inråttats), måste gladja sig åt denna foreskrift, som, till oberåkneligt gagn 
for skolan, och icke mindre for lårarne sjelfva (ty intet kali fordrar i hogre grad å de sed- 
nares sida beståmd fallenhet och lefvande intresse, — hvarforutan det blifver tyngre ån nå
got annat), afhåller dem, som sakna de nodiga egenskaperna.

På dessa skål tvekar jag ej att uttala den åsigt, att de genom kongl. kungorelsen den 
12 maj 1865 beståmda nya foreskrifter, med anledning hvaraf på nådig befallning ett sam
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mantråde hblls den 27—30 foljande juni i Stockholm med samtlige rektorerna vid de hogre 
elementarlåroverken, oeh vid samma tillfålle utdelades "anvisningar oeh råd till lårare an
gående tillåmpningen af de till nådiga stadgan for rikets allmanna elementarlåroverk af den 
29 januari 1859 horande undervisningsplaner”, — komma att utbfva ett våsendtligt inflytande 
på framåtskridandet af vårt lands elementåra undervisning.

Icke heller bor jag underlåta att hår omnåmna, att Kongl. Maj:t samma dag som ofvan- 
nåmnde nådiga kungorelse utfårdades funnit for godt besluta ”nedsåttandet af en kommission 
for granskning af forhandenvarande till elementarlåroverkens tjenst utgifna lårobbcker, till 
en borjan inom språkundervisningens område, samt for afgifvande af utlåtande i afseende på 
de grundsatser, efter hvilka sådane lårobocker låmpligen bora uppstållas, åfvensom serskildt 
angående frågan om en likståmmig grammatisk behandling af de serskilda inom skolan fore- 
kommande språken”: — ett beståmmande af ganska stor vigt, hvarpå jag i forrå årsberåt- 
telsen genom en kort framstallning tillåt mig fasta uppmårksamhet.

Efter denna inledning bfvergår jag till redogorelse for låsåret i vanlig, fbreskrifven 
ordning:

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

vårterminen borj. d. 18 jan.; slut. d. 2 juni.
2) Dagliga larotiden: fordelad på for- oeh eftermiddagar.
3) Antagna lårobbcker:

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

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

d:o explikation: Rabes krestomathi, Cornelius Nepos, Julius Cæsar oeh Ovi-
dius for klass. 3—5; de 2:ne sistnåmnde auktorerna, Ci
cero de officiis, Cato Major, Lælius oeh orationes selectæ, 
Livius, Virgilius oeh Horatius for klass. 6 oeh 7;

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

Herodotus;
Tyska språkets grammatik: Lyths lårobok;

d:o explikation: Lyths krestomathi, Schillers Gesch. des 30-jåhr. Kriegs oeh Wil
helm Tell, Goethes Hermann und Dorothea samt Voss’ens Luise; 

Eugelska språkets grammatik: May’s oeh Ekmans lårobocker;
d:o explikation: May’s krestomathi, Irvings life and voyages of Columbus,

Goldsmith’s Vicar of Wakefield, Marryaths Monsieur Violet 
.. oeh Coopers The Spy;

Franska språkets grammatik: Ohrlanders oeh Oides lårobocker;
d:o explikation: Oides explikationsbfningar for klass. 4 oeh 5, Lamartines 

voyage en orient, Saintines Picciola, Voltaires Henriade, 
”variétés littéraires”, rédigées par Berndtson, ”bibliothéque 
frangaise” par Paban samt "choix d’esquisses biographiques” 
de F. Arago, for klass. 6 oeh 7;



5

Mathematik: Zweigbergks larobok i arithmetik, Euclides, Bjorlings larobok i algebra, Lind
mans i plan trigonometri samt Alreiks i stereometri;

Naturvetenskap: Berlins lasebok for klass. 1 och 2, Arrhenii mindre larobok i botanisk 
terminologi for klass. 2—4, 3:dje håftet af Anderssons inledning till bo- 
taniken for klass. 5 och 6, Sundevalls larobok i zoologi, fysikens grun
der af Schabus, ofvers. at Berlin, jemte den sistnåmndes larobok i kemi;

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

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

Uti dessa larobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:

Forstå klassen:
Kristendom. Katekes: forstå hufvudstycket. Låsning af valda psalmer.

Biblisk historia: gamla testamentets, jemte några valda berattelser ur nya testa
mentets.

Modersmålet. Språklara: det vigtigaste af formlåran och af låran om enkla satser.
Ofningar i ren och tydlig innanlåsning samt råttskrifning.
Berattelser ur nordiska sagohistorien.

Tyska. Grammatik: substantivernas och adjektivernas deklinationer samt hjelpverberna "ha- 
ben” och ”sein’’.

Explikation: 3 blad af de fore syntaxen stående explikationsbfningarne uti Lyths 
krestomathi.

Mathematik. Arithmetik: de fyra raknesåtten i enkla tal och sorter, jemte dfning i hufvud- 
råkning.

Geometrisk åskådningslara: efter foredrag och undervisn. af låraren i teckning.
Naturvetenskap. (Berlins lasebok har begagnats vid innanlasningsofningarne, då redogbrelse 

åfven fått lemnas for innebållet.)
Mathematisk geografi: de enklaste begreppen, efter muntlig framstallning.
Fysisk d:o: det allmånnaste om verldsdelarnej samt Sveriges,

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

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

Andra klassen:
Kristendom. Katekes: andra hufvudstycket och repetition af det forstå. Låsning af valda 

psalmer och bibelspråk.
Biblisk historia: nya testamentets (hufvudsakligen efter bibeln).

Modersmålet. Språklara: formlåran och det allmånnaste af syntaxen samt de vigtigaste rått- 
.. stafningsreglorna.
Ofningar i satsupplosning, råttskrifning och vållåsning.

Tyska. Grammatik: det allmånnaste af formlåran till och med en del af de oregelbundna verberna.
Explikation: 20 sidor af de fore syntaxen stående explikationsofningarne.

Mathematik. Arithmetik: de fyra raknesåtten i vanliga och decimalbråk samt i sorter, jemte 
fortsatt dfning i hufvudråkning.

Geometrisk åskådningslåra: efter foredrag och undervisn. af låraren i teckning. 
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Naturvetenskap. Mathematisk geografi: grunddragen deraf.
Fysisk d:o: det allmånnaste om verldsdelarne, samt floder, berg

och sjoar i Europa.
Botanik: Linnés sexualsystem, med tillåmpning dels efter plancher och dels 

efter tillgångliga vårvåxter.
Historia och Geografi. Historia: Svenska konungalångden jemte 25 berattelser ur Alanders 

låsebok.
Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska efter Palmblads 

larobok, och det bfriga af Europas efter Winges.

Tredje klassen:

Kristendom. Katekes: repeterad. Låsning af valda psalmer samt stycken ur nya testamentet 
med forklaring.

Biblisk historia: repetition af låroboken, tillika med de vigtigare anmarkningarne. 
Modersmålet. Språklåra: satslåra samt det vigtigaste af interpunktionslåran; satsupplosning 

och råttskrifning efter diktamen samt smårre uppsatser i form af bref och 
beskrifning jemte låsbfningar.

Latin. Grammatik: formlåran.
Explikation: de 2 forstå afdelningarne uti låsboken till Rabes grammatik.

Tyska. Grammatik: formlåran afslutad och repeterad. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: st. 8—20 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 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 larobok, jemte tillåmpning deraf på åtskilliga allmånna 
våxter.

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

muntliga berattelser.
Geografi: ifrån Ryssland till Nederlåndska monarkien.

Fjerde klassen:
Kristendom. Katekes: repeterad.

Biblisk historia: d:o jemte anmårkningar.
Låsning af valda psalmer, jemte stycken ur gamla testamentet samt vissa af 

Jesu liknelser.
Modersmålet. Lika med tredje klassen.
Latin. Grammatik: repetition af formlåran.

Explikation: Epaminondas, Pelopidas, Alcibiades och Thrasybulus uti Cornelius Nepos.
Tyska. Grammatik: formlåran repeterad; syntax till kap. 6 om verbet. Skrifofningar. 

Explikation: st. 21—31 uti Lyths krestomathi.
Engelska. Grammatik: formlåran till och med de oregelbundna verberna. Skrifofningar på 

lårorummet.
Explikation: st. 15—29 uti May’s krestomathi.
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Franska. Grammatik: formlaran till oeh med de regelbundna verberna.
Explikation: st. 1—53 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 Euelides;

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

Natur vetenskap. 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) laran om foglarne oeh amfibierna;
(reala d:o) Svenska foglarne utforligare.

Historia oeh Geogtafi. Historia: repetition af fåderneslandets, oeh från borjan till Peloponne
siska kriget af den allmiinna.

Geografi: från Nederlåndska monarkien till Asien.

Femte klassens nedra afdelning:

Kristendom. Katekes: utforligare katekisation ofver l:a, 2:a oeh 3:dje hufvudstycket.
Kyrkohistoriska beråttelser.
Matthei evangelium kap. 19—28, jemte årets predikotexter.

Modersmålet. Repetition af språklåran. Interpunktions- oeh satslåra med tillåmpning. Lås
ning af stycken ur Svenska forfattare. Uppsatser ofver låttare amnen, jemte 
muntlig framstållning af genomlåsta stycken.

Latin. Grammatik: formlaran repeterad; de vigtigare reglorna af syntaxen. Ett hem-thema 
hvarje vecka, oeh dessutom skrifofningar på lårorummet.

Explikation: Datames, Epaminondas, Pelopidas oeh Agesilaus uti Cornelius Nepos samt 
de 28 forstå kap. af l:a boken uti Julius Cæsar.

Grekiska. Grammatik: det vigtigaste af formlaran.
Explikation: l:a årskursen uti Nilsons låsbok oeh de 2 forstå kap. af l:a boken 

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

vecka for reala linien.
Explikation: st. 34—44 uti Lyths krestomathi.

Engelska. Grammatik: afslutad. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: st. 26—30 uti May’s krestomathi oeh kap. 1—4 uti Columbus.

Franska. Grammatik: formlaran till de oregelbundna verberna. Skrifofningar på lårorummet. 
Explikation: st. 53—75 af l:a samt st. 1—8 af 2:a afdelningen uti Oides explika- 

tionsofningar.
Mathematik. Arithmetik: afslutad oeh delvis repeterad.

Geometri: (klassiska linien) de 4 forstå bockerna af Euelides, samt problemer;
(reala d:o) dessutom den 5:te af d:o, dock utan bevis; samt 

geometriska ofningssatser efter Todhunter.
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 oeh rotter, eqvationer af l:a 
graden med en obekant, samt problemer.

Naturvetenskap. Botanik: repetition af organografien; omkring 300 våxtarter.
Zoologi: låran om amfibierna, fiskarne, insekterna oeh spindlarne.
Fysik: från borjan till hydrodynamiken.
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Historia oøh Geografi. Historia: repetition af fåderneslandets efter låroboken, samt strodda 
berattelser ur låsboken, jemte Roms historia till Kejsarne af den 
gamla.

Geografi: Europas afslntad och delvis repeterad.

Femte klassens ofra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: kap. 1—4.

Kyrkohistoriska berattelser, hufvudsakligen efter muntligt foredrag af låraren. 
Matthei evangelium till slut, brefvet till de Philipper, jemte årets predikotexter. 

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

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

Ovidius (Brodéns edition).
Grekiska. Grammatik: formlåran repeterad.

Explikation: kap. 6—10 af l:a och kap. 1—3 af 2:a boken uti Xenophons Anabasis. 
Tyska. Grammatik: hela syntaxen. Ett hem-thema hvarje vecka for reala linien.

Explikation: st. 45—58 uti Lyths krestomathi.
Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: kap. 8—14 uti Columbus.
Franska. Grammatik: lika med nedra afdelningen, med tillågg af de oregelbundna verberna. 

Explikation: st. 8—70 af 2:a afdelningen uti Oides explikationsofningar.
Mathematik. Arithmetik: afslutad och repeterad.

Geometri: lika med nedra afdelningen.
Algebra: det vigtigaste af laran om digniteter och rotter, eqvationer af l:a gra

den med en obekant, samt problemer.
Naturvetenskap. Botanik: grunddragen af anatomien och fysiologien; omkring 300 våxtarter. 

Zoologi: kursen afslutad.
Fysik: lika med nedra afdelningen.

Historia och Geografi. Historia: gamla (efter Alanders larobok) afslutad, samt till Araberna 
(§ 14) af medeltidens, efter Putz.

Geografi: Europas repeterad.

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

Kyrkohistoria: i sammanhang med dogmatiken.
Nya testamentet: 8 kap. af Markus.

Modersmålet. Låsning af valda stycken ur Svenska, Norska och Danska fbrfattare. Ofnin
gar i råttskrifning och grammatik. Uppsatser på lårorummet bfver låttare 
åmnen. Det allmånnaste af Sveriges litteraturhistoria till 8:de kapitlet. En 
hemma utarbetad uppsats hvarannan vecka for klassiska samt hvarje vecka 
for reala linien.

Latin. Grammatik: repetition af syntaxen med alla anmårkningarne. Ett hem-tfiema hvarje 
vecka. Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: kap. 1—25 af forstå boken uti Livius; Cato Major af Cicero; 429 vers 
uti Ovidius och 600 vers af Virgilii Æneis.

Grekiska. Grammatik: repetition af formlåran, samt till verbum, efter Såves lårobok. 
Explikation: 3:dje och 4:de boken uti Xenophons Anabasis, samt ofning att skan- 

dera uti Homeri Odyssé.
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Tyska. Grammatik: repetition. Ett hem-thema hvarje vecka for reala linien.
Explikation: sid. 1—55 (Cottas uppl.) af Schillers Geschichte des 30-jåhrigen Kriegs 

och hela Wilhelm Tell.
Engelska. Grammatik: repetition. Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: kap. 11—27 af Vicar of Wakefield.
Franska. Grammatik: från borjan till kap. 8 uti Oides larobok. Ofversåttnings- och skrif- 

bfningar på lårorummet for reala linien.
Explikation: från borjan till V (voyage de Bayruth) uti Lamartine och de 3 forstå 

sångerna uti Henriaden.
Mathematik. Geometri: 5:te och 6:te bockerna af Euclides, jemte problemer for reala linien. 

Algebra: (klassiska linien) låran om qvadrat-rbtter och radikal-qvantiteter, eqva- 
tioner af 2:a graden med en obekant och af l:a 
graden med flere obekante;

(reala d:o) detsamma jemte problemer.
Naturvetenskap. Botanik: naturliga vaxtfamiljerna.

Zoologi: repetition.
Fysik: (klassiska linien) från borjan till hydrodynamiken;

(reala d:o) akustiken och optiken, samt repetition af hydrosta
tik en och aerostatiken, jemte problemer.

Kemi: från borjan af låroboken till fosforns syror.
Historia och Geografi. Historia: från medeltidens borjan till 4:de tidrymden, efter Piitz. 

Geografi: Asiens.
Sjette klassens ofra afdelning:

Kristendom. Dogmatik: kap. 1—7 fullståndigt genomgångna.
Kyrkohistoria: från lårobokens borjan till § 41. 
Nya testamentet: lika med nedra afdelningen.

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

Explikation: l:a boken uti Livius; l:a boken af Cicero de officiis; vers. 300—756 af 
l:a samt hela 2:a, 3:dje och 4:de boken af Virgilii Æneis.

Grekiska. Grammatik: repetition af formlåran, samt hålften af syntaxen efter Såves lårobok. 
Explikation: 5:te och 6:te bockerna samt kap. 1—3 af den 7:de uti Anabasis; från 

vers. 300 af l:a till vers. 200 af 4:de rhapsodien uti Odysséen.
Tyska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: hela Hermann und Dorothea. Dessutom for reala linien Schillers Gesch. 
des 30-jahr. Kriegs.

Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: från 36 kap. till slut af Columbus och de 10 forstå kap. af Vicar. 

(3 lårjungar hafva låst sistnåmnde bok till slut).
Franska. Grammatik: till bruket af infinitiven (8 kap:s 7 §). Ofversåttnings- och skrifofnin

gar på lårorummet for reala linien.
Explikation: från V (voyage de Bayruth) till slut uti Lamartine och från 4:de sån- 

gen till slut af Henriaden.
Mathematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euclides, jemte losning af låt- 

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

problemer. Dessutom repetition af det foregående.
Naturvetenskap. Botanik: repetiton.

Zoologi: d:o.
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Fysik: (klassiska linien) från borjan af låroboken till aerostatiken. 
(reala d:o) lika med nedra afdelningen.

Kemi: från Syrorna till Aluminium.
Historia oeh Geografi. Historia: från Portugal (§ 7) till ostliga Europa (§ 41), efter Piitz. 

Geografi: Afrikas, Amerikas oeh Australiens.

Sjuude klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: kap. 1—8 fullståndigt genomgångne.

Kyrkohistoria: från larobokens borjan till § 41.
Nya testamentet: apostlagerningarne.

Modersmålet. En utforligare uppsats hvarannan vecka for reala oeh hvar 4:de vecka for 
klassiska linien. Sveriges litteratur-historia till larobokens slut. Talbfningar 
en gång i månaden. For ofrigt lika med 6:te klassen.

Latin. Grammatik: lika med 6:te klassen.
Explikation: kap. 16—65 af 2:a oeh kap. 1—50 af 3:dje boken uti Livius; l:a oeh 

2:a boken af Cicero de officiis; 4:de boken af Virgilii Æneis oeh l:a boken 1—25 
af Horatii oder. Dessutom det vigtigaste af Romerska antiqviteter efter Bojesen.

Grekiska. Grammatik: syntaxen efter Saves lårobok.
Explikation: kap. 1—70 af l:a boken uti Herodotus; hela 3:dje oeh 4:de samt 

200 v. af 5:te rhapsodien uti Odysséen.
Hebreiska (valfritt). Innanlåsning oeh formlåra samt explikation af de 3 forstå psalmerna.
Engelska (d:o for klassiska linien). Innanlåsning oeh formlåra samt explikation af 26 st. uti 

May’s krestomathi.
d:o (reala linien). Grammatik: Ekmans lårobok. På serskild begåran ett hem-thema 

hvarje vecka.
Explikation: från 37 kap. till slut uti M:r Violet by Marryat samt 

8 kap. uti The Spy by Cooper.
Franska. Grammatik: afslutad. Ett hem-thema hvarje vecka for reala oeh hvarannan vecka 

for klassiska linien.
Explikation: hela Saintines Picciola samt af variétés litteraires: l:ére, 2:éme oeh 

en del af 3:eme livraison.
Mathematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna uti Euelides, jemte solution af 

geometriska tbeoremer oeh problemer, efter den af lektor Hultman utgifna 
problemsamlingen.

Algebra: låran om progressioner oeh logarithmer, tillika med ofning i logarithm- 
tabellernas bruk. Dessutom reala linien: analytiska expressioners konstruk
tion oeh plan trigonometri.

Naturvetenskap. Fysik (klassiska linien): magnetism oeh elektricitet samt hydrostatik oeh 
aerostatik.

(reala d:o): detsamma samt dessutom ofning med losning af 
fysikaliska problemer.

Kemi: från jernet till larobokens slut.
Historia oeh Geografi. Historia: den gamla oeh halfva medeltidens, efter Piitz.

Geografi: repetition.
Filosofisk propedeutik (reala linien). Logik: hela låroboken.

Sjunde klassens ofra afdelning:
Kristendom. Lårokursen afslutad oeh repeterad.
Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
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Latin. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: 3:dje boken af Livius; l:a boken af Cicero de officiis; 3:dje boken af 

Horatii oder. Dessutom repetition af fbrut genomgångna kurser. Romerska anti- 
qviteter: lika med nedra afdelningen.

Grekiska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: repetition, samt 85 kap. af l:a boken uti Herodotus.

Hebreiska (valfritt). Lika med nedra afdelningen.
Engelska (d:o for klassiska linien). Explikation af 12 kap. uti Columbus.

d:o (reala linien). Lika med nedra afdelningen.
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 af heia den genomgångna kursen, samt losning af problemer.

Naturvetenskap. Fysik: repetition af hela låroboken.
Kemi: d:o d:o d:o.

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

Psykologi: det våsendtligaste af "sjålens theoretiska funktion”.

4) Forandring i undervisningsplan. Emedan 7:de klassens lårjungar på reala linien valt 
det engelska språket for skrifprofs aflaggande vid afgångsexamen, har jag icke ansett mig 
kunna eller bbra fortfara med den under några foregående år praktiserade fortsatta ofning 
uti tyska språket, ehuru jag hyser oforåndrad åsigt, att sistnåmnda språk med 6:te klassen 
for tidigt helt och hållet lemnas afsides. Icke heller har, efter den genom kongl. kungbrelsen 
af den 12 maj 1865 beståmda låroplan, någon tid kunnat beredas till forut praktiserad ofning 
uti engelska språkets innanlåsning for de lagre klassernas lårjungar på klassiska linien, ehuru 
onskvårdt detta hade varit, enår okunnighet hårutinnan år ett hinder for den privatundervis
ning, som af de aldre lårjungarne for de yngre, serdeles under ferierna, år nodvåndig, men 
som, utan denna insigt, ej kan lemnas af lårjungar på klassiska linien till realisterna.

5) Undervisningsskyldig hetens fdrdelning mellan lårarne har under båda terminerna varit 
på foljande sått:
Rektor mag:r C. S. Hultstrom har (17 timmar i veckan) undervisat klass. 6 A (,= ofra af

delningen) uti tyska och till en del uti engelska, klass. 7 A & B (= båda af- 
delningarne) uti engelska samt klass. 6 A och 7 A & B uti franska språken. 
Dessutom råttat franska hem-themata af lårjungarne i hela klass. 7.

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. S ved borg (20 timmar i veckan) undervisat klass. 6 A och 7 A & B uti 
latin, samt dessutom råttat latinska hem-themata af lårjungarne i samma af- 
delningar.

d:o mag:r G. T. S. Bergman (22 timmar i veckan) undervisat klass. 6 A och 7 A & B 
uti grekiska, samt klass. 7 A & B uti historia och geografi. Dessutom råttat 
tyska hem-themata af lårjungarne i klass. 6 A.

vik. d:o mag:r J. F. Kyl an der (21 timmar i veckan) undervisat klass. 6 A & B och 7 A 
& B uti kristendom, klass. 6 A och 7 A & B uti modersmålet samt klass. 7 
A & B uti filosofisk propedeutik och uti hebreiska. Dessutom råttat svenska 
uppsatser af lårjungarne i klass. 6 A och 7 A & B.
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Adjunkt C. A. von Sydow (26 timmar i veckan) undervisat klass. 3—5 A & B uti mathematik. 
d:o mag:r A. J. C. Pi sc at or (27 timmar i veckan) undervisat klass. 5 A&B och 6B 

uti tyska och franska samt samma afdelningar och till en del klass. 6 A uti 
engelska. Dessutom råttat tyska hem-themata af lårjungar i klass. 5 A & B 
och 6 B.

d:o A. J. K. Lin db lad (27 timmar i veckan) undervisat klass. 3—5 uti kristendom 
samt klass. 3 och 4 uti modersmålet och tyska.

d:o S. T eng bl ad (27 timmar i veckan) undervisat klass. 4 uti franska, klass. 3 och 4 
uti engelska och klass. 3—6 A & B uti naturalhistoria, samt dessutom dupli- 
cerat uti skrifning och råkning i klass. 1.

d:o mag:r L. J. Wersander (29 timmar i veckan) undervisat klass. 3 och 4 uti latin 
samt uti historia och geografi.

d:o fil. kand. A. Ericsson (24 timmar i veckan) undervisat klass. 5 A & B och 6 B 
uti latin, samt dessutom råttat latinska hem-themata af lårjungarne i samma 
afdelningar. (Under 7 veckor af hostterminen bestriddes, i foljd af adj. Erics- 
sons sjukdom, hans tjenstgøring, enligt forordnande, af stud. J. G. Johansson.

d:o fil. kand. A. Sahl én (27 timmar i veckan) undervisat klass. 5 A & B och 6 B uti 
modersmålet, klass. 5 A & B och 6 A & B uti historia och geografi samt 
klass. 6 B uti grekiska. Dessutom råttat svenska uppsatser af larjungarne i 
klass. 6 B.

vik. d:o stud. J. M. FloreII (29 timmar i veckan) varit fast lårare i klass. 1.
Extra lårare: prestmannen V. A. Wåstberg (29 timmar i veckan) varit fast lårare i klass. 2. 

d:o stud. K. F. Kjellberg (29 timmar i veckan) undervisat klass. 5 A & B och 
till en del 6 B uti grekiska, klass. 6 B och till en del 6 A uti mathematik, 
klass. 5 A & B och 6 A & B uti fysik samt klass. 6 B uti kemi.

Ofningslårare: direktor O. H. Bergqvist i sång och musik har under hostterminen, enligt 
anmålan och vederbbrfigt medgifvande, hufvudsakligen haft adjunkt Piscator 
till sin vikarie och under vårterminen varit helt och hållet permitterad, då 
den sistnåmnde haft h. h. efori forordnande att tjensten forestå.

materialfbrvaltare O. A. H. Stiberg har undervisat uti gymnastik och militår- 
bfningar.

bokhandlare F. A. Zettergren d:o uti teckning.
Rorande de under denna rubrik i foregående årsberåttelser upptagne anordningar anmårkes: 

l:o att bon måst fdrråttas serskildt med de 3:ne lågsta klasserna, emedan låroverkets 
samtlige lårjungar numera ej rymmas uti det befintliga storsta lårorummet;

2:o att den offentliga gudstjensten, i foljd af bristande utrymme i kyrkar., ej kunnat bevi- 
stas af mera ån klass. 5—7, hvarfore enskild gudstjenst forråttats i skolan med de 4 lagre 
klasserna, som dock under den blidare årstiden någon gång fått i stållet bfvervara otte- eller 
aftonsångepredikningarne i kyrkan;

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 
instrumentalmusik for ett kapeli bland skolungdomen, som haft sina bfningar i skolan på ons
dags och lordags eftermiddagar;

4:o att uti gymnastik, i bfverensståmmelse med Kongl. cirkulåret af den 9 januari 1863*),  
*) Sedan ofvannåmnda Kongl. cirkulår foreskrifvit, att "hvarje termin, innan gymnastikofningarne begynnas, 

mbnstring af låkare bor med larjungarne anstallas i åndamål att utrona, huruvida flere eller fårre 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 hostterminen 6 och for vårterminen o lårjungar borde helt och hållet, samt både for host- och for 
vårterminen 38 lårjungar från mera anstrångande rorelser befrias.
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hvarje lårjunge under veckan haft 3 timmars undervisning, utom militårofningar på onsdags 
oeh lordags eftermiddagar for de 3 hogre klasserna, som åfven, sedan skarpskytteforeningen 
benåget till begagnande upplåtit sin skjutbana, några gånger i borjan af hostterminen oeh 
slutet af vårterminen ofvats i målskjutning;

5:o att uti teckning, som numera, enligt nya undervisningsplanen, i de 4 lagre klasserna 
ingår såsom ett gemensamt låroåmne på de for veckan beståmde lårotimmarne, serskild oeh 
obligatorisk undervisning i linearritning på de likaledes i undervisningsplanen beståmde 2:ne 
timmarne i veckan meddelats åt de 3 hogre klassernas lårjungar på reallinien, utom den 
valfria oeh på anlag beroende frihandsteckningen for samtlige lårjungar på onsdags oeh lør
dags eftermiddagar.

B) Lårarne.
1) Klassfbreståndare under båda terminerna:

Lektor Rådberg for klassen 7 A.
d:o Svedborg for d:o 7 B.
d:o Bergman for d:o 6 A.

vik. d:o Kylander oeh extra-lår. Kjellberg for klass. 6 B.
Adjunkt von Sydow oeh adj. Ericsson for d:o 5 A.

d:o Piscator oeh adj. Sahlén for d:o 5 B.
d:o Wersander oeh adj. Tengblad for d:o 4.
d:o Lindblad for klass. 3.

Extra-låraren Wåstberg for klass. 2.
vik. adjunkt Florell for d:o 1.

2) Forandring ar. Till lektor uti kristendom, modersmålet oeh hebreiska språket har blif- 
vit utnåmnd adjunkten vid h. elementarlåroverket i Wexio mag:r S. Sandberg, som dock 
erhållit tjenstledighet från tilltrådesdagen den 1 april till vårterminens slut.

Tvenne ofvan upptagne extra-lårare hafva for låsårets båda terminer varit beviljade; oeh 
desse hafva genom Kongl. Maj:ts nådiga proposition vid innevarande riksdag, jemte en ny 
lektor, blifvit fbreslagne till uppfbrande på ordinarie stat.

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne, hbstterminen: 35 lårjungar, af hvilka 3 från folkskolan, 11 från annat låroverk, 

oeh 21, som endast åtnjutit enskild undervisning. (Dessutom hafva 
7 lårjungar begagnat den enligt 32 § af gållande skolstadga 
medgifna tillåtelse att — hvad man kaliar — gå upp i skolan, 
d. v. s. att, utan inskrifning, vara nårvarande vid lårotimmarne.) 

vårterminen: 14 lårjungar, af hvilka 2 från folkskolan, 5 från annat låroverk, 
oeh 7 från enskild undervisning. (Dessutom hafva 10 lårjungar 
fått tillåtelse att gå upp i skolan.)

2) Afgångne, hbstterminen: 25 lårjungar, hvaraf 3 tagit afgångsexamen den 1 juni (sedan 
forrå programmet var utgifvet), 4 till annat låroverk oeh 18 till 
nåringarne.

vårterminen: 8 lårjungar, hvaraf 3 till krigsakademien, 1 till annat elementar- 
låroverk, 2 till nåringarne oeh 2 utan anmåld afsigt. Dessutom 
åro 6 lårjungar (5 på klassiska oeh 1 på reala linien) anmålde 
till afgångsexamen, hvarfbr de skriftliga profven den 18, 20, 21 
oeh 23 nastlidne april blifvit aflagde.

3) Uti 7:de klassen hafva 2 lårjungar på den klassiska linien valfritt låst det hebreiska oeh 
8 lårjungar det engelska språket.
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4) Skolafgift till låroverkets matmel, 
hostterminen: erlagd af 124 lårjungar; derifrån befriade 127. 
vårterminen: d:o af 120 d:o; d:o 141.

(Den nya, genom Kongl. cirkulåret af den 11 december 1863 bestamda afgif
ten till låroverkets byggnadsfond har for hostterminen erlagts af 142 och for vår
terminen af 141 lårjungar; och hafva i enlighet med samma Kongl. cirkulårs 
foreskrift, for att jemte rektor forvalta denna fond, fortfarande såsom delegerade 
varit utsedde, från laroverket: herr lektor K. F. Rådberg, samt från stadens 
kommunalstyrelse: herrar doktor K. F. Danelius och, under rådman A. J. Land- 

.. stroms frånvaro vid riksdagen, skeppsredaren C. J. Andersson.)
5) Ofvergång till olika linier: blott 1 lårjunge från klassiska till reala linien.

Lårjungar, som vårterminen låsa klassiska språk, åro: i 3:dje klassen 20, i 4:de klass. 24, 
i 5:te klass. 43, i 6:te klass. 25 och 
i 7:de klassen 11; summa 123.

(En lårjunge i klass. 7 B. och en lårjunge i klass. 5 B, som låsa latin, hafva, enligt an- 
sbkan påsåttK:gl. kungbrelsen den 12 maj 1865 beståmmer, varit befriade från grekiska.) 

6) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 39, i 2:dra d:o 29, i 3:dje d:o 41, i 4:de d:o 31, 
i 5:te d:o 63, i 6:te d:o 44, i 7:de d:o 14; summa 261.

I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: adelssoner 13, ofrålse militårers soner 13, 
prestsbner 22, civile embetsmåns soner 19, ståndspersoners soner 46, borgares och andre nå- 
ringsidkares soner 61, hemmansegares soner 47, soner af hemmansbrukare, torpare och ar- 
betare m. fl. 40; summa 261.

Under vårterminen hafva 25 lårjungar af extra-låraren Wåstberg blifvit beredde till sin 
forstå nattvardsgång.

De denna rubrik tillhbrande tabellariska uppgifter, i ofverensståmmelse med foreskrifvet 
formular, hvilka icke kunna blifva fullstandiga forr ån flyttningen år beståmd, skola efter 
vårterminens examen, då detta skett, till Kongl. ecklesiastik-departementet ofversåndas.

Då det, enligt nådiga cirkulåret af den 12 maj 1865 angående undervisningen vid ele- 
mentarlåroverken, åligger rektorerna att ”i de vid hvarje låsårs slut utkommande programmer 
serskildt upplysa, i hvilken klass, nedifrån råknadt, hemlexor fdrst fbrekommit, samt vidare 
for denna och hvar och en af de påfoljande klasserna uppgifva, i huru många låroåmnen 
hemlexor i alhnånhet blifvit for hvarje dag lårjungarne foresatta, åfvensom huru lång tid om 
dagen hemarbetena kunnat i allmånhet anses upptaga for lårjungar af medelmåttiga anlag"; 
får jag meddela, att, med åtlydnad at foreskriften i låroverksstadgans 118 §, for l:a klassen 
hemlexor, då sådane gifvits, varit så obetydliga att de ej kunna råknas, samt for 2:a klassen 
begagnats så sparsamt och till så ringa omfång, att deras ofverlåsning kunnat medhinnas på 
mindre ån 1 timme om dagen. Från och med 3:dje klassen hafva de forelagde hemlexorne, 
som alltid och i alla åmnen blifvit fbrut genomgångne och fbrklarade i skolan, successivt 6- 
kats, utan att det dock (såvida ej de serskilda låsskemerna skulle upptagas) år mbjligt att 
ens i allmånhet uppgifva, i huru många låroåmnen de blifvit for hvarje dag lårjungarne fore
lagde, emedan dessa varit olika fordelade på olika dagar i veckan, i fbljd deraf att låsord
ningarne, oaktadt basta beråkning och bembdande, ej kunnat uppgoras, med mindre ån att, 
åtminstone for någon klass, svårare, stundom flere och stundom fårre, åmnen hopade sig på 
den ena eller andra dagen i veckan. Emellertid har vid sådant fbrhållande hemarbetet mo- 
dererats, så att det, med antagande af medelmåttiga anlag hos lårjungarne, ansetts kunna 
utan svårighet medhinnas for klass. 3 på 11, for klass. 4 på hiigst 2, for klass. 5 på 2 å 3 
samt for klass. 6 och 7 på hogst 4 timmar hvarje dag, deruti for de hogre klasserna inbe- 



15

raknad nodig tid for skrifbfningarne. Faran for dfveranstrångning bor ock numera vara fbre- 
byggd genom det nya stadgandet i nåmnde Kongl. cirkulår, som bestammer, ”att i hvarje 
klass skall finnas en anteckningsbok, i hvilken hvarje lårare for dagen inskrifver, hvilka ar- 
beten han foresatt lårjungarne att fullgbra i hemmet,” hvarigenom den basta bfversigt lemnas 
ofver hemarbetet, så att rektor oeh kiassforeståndare, enligt fbreskriften i låroverksstadgans 
100 §, kunna tilise, ”att icke i något åmne hemlexor ålaggas lårjunge till ett mått, som kan 
betaga honom nodig hvila oeh forstroelse, eller hindra forberedelse i andra låroamnen”.

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

hyrda 6 st. lektionsrum, har i foregående årsberåttelser blifvit anmårkt. Afven sedan staden 
under de 2:ne sista låsåren åt rektor hyrt annan bostad, oeh de af honom fdrut innehafde 
bostållsrum varit upplåtna till skolans begagnande, år den bfverklagade forlågenheten for no- 
digt utrymme ingalunda afhjelpt, enår intet tillråckligt stort gemensamt samlingsrum finnes, 
icke heller behofiig plats for skolans bibliothek oeh samlingar, hvilka derfbre hufvudsakligen 
måst skrinlåggas, utom det att gymnastiklokalen år alldeles otillracklig. Vid sådant forhållande 
år det hogst tillfredsstållande att kunna hoppas, att detta trångande behof af en stbrre oeh 
åndamålsenlig skolbyggnad med det snaraste blifver afhjelpt, sedan rikets stander vid på
gående riksdag for åndamålet beviljat 100,000 r:dr r:mt, hvaraf 60,000 r:dr såsom anslag 
oeh 40,000 r:dr såsom amorteringslån.

E) Undervisningsmaterielen.
1) Skolbibliotheket har blifvit forokadt genom de inkop, som kassans tillgångar medgifvit, oeh 

hvaribland specificeras: Georges, Deutsch-Latein. und Lat.-Deutsches Handworterbuch; 
Stipfle oeh Nægelsbach, Latein. Stilubungen; Schultz, Latein. Synonymik; Wagners ed. 
af Virgilius; Schlossers verldshistoria; Zeitschrift fur Lutherische Theologie; d:o fur das 
Gymnasialwesen (19:ter und 20:ster Jahrg.); Aulins pedagogiska tidskrift; Nybloms lite- 
ratur- d:o; Upsala akademies årsskrift; Nordisk universitets-tidskrift; Steenstrups Dansk 
Maanedsskrift; fortsåttning af Sundewalls Svenska foglar oeh Kolbs grosser Atlas der 
IVaturgeschichte m. m.

Fbljande skanker hafva blifvit emottagne:
a) från Kongl. ecklesiastik-departementet: 76 st. årsberåttelser från norska oeh danska lå

roverk for 1863—1865. o
b) från Konsistorii-expeditionen i Skara: Årsberåttelser från svenska låroverken for låsåret 

1864—65; Sverikes Runurkunder — Uppland — 4:de haft.; bidrag till Sveriges officiela 
statistik, II 2 & 3, III & IV; ordbok ofver svenska allmoge-språket af J. E. Rietz, haft. 
I—V; Svenska språkets lagar af Rydqvist, 3:dje bandet; Julius Cæsar eum commenta- 
tionibus d. Frigell, vol. I—III.

c) for skanker af enskilde personer har redogdrelse lemnats i Wenersborgs tidning.
2) Instrumenter oeh apparater for undervisning i fysik oeh kemi: ett tellurium oeh lunarium, 

ångmaskins-modell med spritlampa, glascylinder till Nicholsons areometer, 6 st. kol- oeh 
6 st. zinkeylindrar till elektriskt batteri, 12 st. profrbr.

3) Naturalhistoriska oeh 4) andra samlingar hafva blifvit fbrokade genom fortfarande skanker, 
som successivt omnåmnts uti stadens tidning. Serskildt upprepas, att Kongl. Svenska 
akademien skånkt dess minnespenning i silfver ofver Joh. Upmark-Rosenadler; likasom 
tacksamt tillkånnagifves, att fullmåktige i jernkontoret skriftligen underrattat, att, enligt 
bemyndigande af brukssocieteten, till låroverket kommer att inom denna månads utgång 
ofverlemnas en samling, innehållande 150 stuffer af svenska bergarter, med åsatta eti
ketter oeh derbfver uppråttad fbrteckning i två exemplar.
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5) Ritskolan, som fortfarande haft serskildt rum, har blifvit forbkad med: Harding, Lessons 
on art; Vblker, Das Freihandzeichnen nach geometrischen Korpern und Gypsmodellen 
samt Hertel, Fagaden, Grundrisse und Profile.

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

Den for nåstforflutna kalenderår afgifna
redegørelse ofrer Uroverkets kassor och fonder

visar foljande forhållande:

Debet.
Kontant 

behållning.
Utlånte 

kapitaler. Fordringar. Summa. R:mt.
Balans från den 31 dec. 1864.

Tillgdngar:
Egna kassan................................... . 257,63 66,67 0,45 324,75
Byggnadsfonden.............................. ——-- 1,273,58 — 1,273,58
Premii- och fattigkassan .... 13,42 --- — ■ ' ■ 13,42
Stipendiifonderna......................... — 1,621,67 49,26 1,670,93
Bibliothekskassan......................... . 123,13 3,635,58 — 3,758,71

Egna kassan.................................................................................................... 309,50
Materielfonden...................................................................................................... 1,102,50
Byggnadsfonden............................................. 1,511,12
Premii- och fattigkassan................................................................................. 312,00
Stipendiifonderna........................................................................................... 699,15
Lårarnes afloningsmedel................................................................................ 24,448,37
Bibliothekskassan........................................................................................... 232,81 28,615,45

Balans den 31 dec. 1865.
Egna kassans skuld till materielfonden........................................  303,86

Summa 35,960,70.
Kredit.

Utgifter:
Egna kassan..................................................................................................... 870,99
Materielfonden............................................................................................... 326,51
Premii- och fattigkassan................................................................................ 269,54
Stipendiifonderna............................................................................................ 126,00
Lårarnes afloningsmedel ........................................................................... 24,448,37
Bibliothekskassan.......................................................................................... 177,57 26,218,98

Balans den 31 dec. 1865.
Tillgdngar:

Kontant 
behållning.

Utlånte 
kapitaler. Fordringar. Summa.

Egna kassan.............................. 66,67 0,45 67,12
Materielfonden.......................... . . 472,13 — 303,86 775,99
Byggnadsfonden......................... • .----- 2,784,70 — 2,784,70
Premii- och fattigkassan . . . . . 55,88 ——. —-- 55,88
Stipendiifonderna.................... . . —— 2,171,49 72,59 2,244,08
Bibliothekskassan ..... . . 160,22 3,653,73 — 3,813,95

S:a 688,23 8,676,59 376,90 9,741,72

Summa 35,960,70.
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F) Examina.
Sedan hostterminen borjat den 24 augusti, afslutades’ densamma den 19 december ge

nom examen, bvarvid herrar landssekreteraren och riddaren C. O. Almqwist, borgmåstaren 
och riddaren A. W. Russberg, kyrkoherden, theol. kandidaten mag:r D. R. Warholm och 
apothekaren P. S. Pyhlson af h. h. eforus varit anmodade att narvara.

Vårterminen, som borjade den 18 januari, skall, sedan lasåret sålunda fortgått under 
de i låroverksstadgan foreskrifna 36 låsveckor, afslutas genom examen, hvilken h. h. eforus, 
efter afgifvet forslag, beståmt till fredagen den 1 och lordagen den 2 nåstkommande juni, 
och hvarvid herrar landssekreteraren och riddaren C. O. Almqwist, borgmåstaren och ridda
ren A. W. Russberg, håradsbofdingen och riddaren G. A. Montén, landtråntmåstaren och 
riddaren J. A. Zachrison, kyrkoherden, theol. kandidaten mag:r D. R. Warholm och forste 
bataljonslåkaren, doktor K. F. Danelius inbjudits, att såsom vittnen komma tillstådes.

I den ordning, som genom anslag i skolhuset skall nårmare beståmmas, komma forhoren 
att forsiggå forstå dagen kl. 8—12 f. m. (hvarefter blifver examen uti sång och musik), 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 åran till bevistande håraf 
vordsamt inbjuda låroverkets inspektor, herr landshofdingen och kommendoren m. m. grefve 
E. Sparre, likasom den hår studerande ungdomens foråldrar, anhorige och målsmån, tillika 
med alla ofriga den allmånna undervisningens gynnare och vånner.

Att nårvara vid afgångsexamen har, på satt 4 § uti Kongl. Maj:ts nådiga stadga af den 
11 april 1862 foreskrifver, h. h. eforus anmodat: herr landshofdingen och kommendoren m. m. 
grefve E. Sparre, herr ofversten och chefen for Kongl. Westgotha-Dals regemente, R. S. O. 
m. m. friherre L. E. Posse, herr landssekreteraren och riddaren C. O. Almqwist samt herr 
kyrkoherden, theol. kandidaten mag:r D. R. Warholm, hvilka herrar genom rektor skola un- 
derråttas om den eller de dagar, som herr statsrådet och chefen for Kongl. ecklesiastik-depar- 
tementet kommer att for nåmnde examen bestamma.

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

Wenersborg den 19 maj 1866.

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. 18 dec.

vårterminen borj. d. 23 jan.; slut. d. 4 juni.
2) Dagliga lårotiden: forlagd på formiddagarne, kl. 7—9 samt 11—2, utom 1 timme

(kl. 4—5) å måndags- och torsdagseftermiddagar; hvarjemte kl. 
^11—11 f. m. ofvats sång och musik samt på eftermiddagarne 
gymnastik.

3) Begagnade larobocker:
I Kristendom: katekesen och Norbecks larobok i dogmatik;

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

Bjursten;
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Latinska språkets grammatik: Rabes larobok ;
<3:o explikation: Rabes krestomathi, Cornelius Nepos, Julius Cæsar de bello 

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

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

d:o explikation: Lyths krestomathi och Schillers Gesch. des 30-jåhr. Kriegs; 
Engelska språkets grammatik: Oides uttalslåra och Ohrlanders språklåra.

d:o explikation: Ohrlanders låsebfningar och W. Irvings Columbus;
Franska språkets grammatik : Oides larobok ;

d:o explikation: Oides liisebok;
Mathematik: Zweigbergks larobok i arithmetik, Euclidis i geometri, Wiemers i algebra;
Naturvetenskap: Arrhenii botanikens forstå grunder och elementarkurs, Sundevalls zoologi; 
Historia och Geografi: Alanders larobok i svensk och allmån historia, Palmblads geografi.

Uti dessa lårobbcker hafva foljande kurser blifvit genomgångna:

* Forstå klassen:
Kristendom: biblisk historia: garnla testamentets; katekesen: l:sta och en del af 2:dra hufvud- 

stycket. Bibelspråk och psalmer.
Modersmålet: språklårans forstå grunder, det vigtigaste af formlåran, bfningar i råttskrifning, 

upplåsning af valda stycken.
Tyska: det vigtigaste af formlåran till och med de regelbundna verberna, låsebfningar i låse- 

bokens l:sta kurs, de grammatiska begreppen meddelade under jemfbrelse med mo
dersmålet.

Mathematik: arithmetik, de 4 råknesåtten i hela tal, bfning i hufvudråkning; de mera fbrsig- 
komne sorter och bråk.

Naturvetenskap: fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne samt Sveriges, Norges och 
Danmarks fysiska geografi.

Historia och Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska geografi.

Andra klassen:
Kristendom: biblisk historia, nya testamentets; katekesen, 2:dra hufvudstycket; psalmversar.
Modersmålet: formlåran och det allmånnaste af laran om satser muntligen och skriftlig'en; 

låsebfningar och råttskrifningsbfningar.
Tyska: formlåran, explikationsbfningar samt 30 sidor af låseboken.
Mathematik: arithmetik, de fyra råknesåtten i sorter samt vanliga och decimalbråk; en del 

lårjungar enkel och sammansatt regula de tri. Hufvudråkning; geometrisk 
åskådningslara.

Naturvetenskap: botanik, det allmånnaste om roten, stammen, bladet, frbredningsdelarne, 
frukten samt sexualsystemet. Insamling af våxter.

Historia och Geografi: svensk historia från och med 5:te till och med 8:de tidehvarfvet, munt- 
liga berattelser. Geografi, Europas i sammandrag.

Tredje klassen:
Kristendom: repetition af katekes och biblisk historia, psalmversar.
Modersmålet: låran om satsen, hufvudsakligen meddelad genom skrifofningar och satsupplos- 

ning; råttskrifningsbfningar, låsebfningar.
Latin: formlåra, explikationsbfningar i Rabes låsebok från borjan till fjerde afdelningen, sats- 

bfningar med vokabellåsning.
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Tyska: språklåra, formlaran samt af syntaxen till pronomen, i låseboken 40 sidor; reallinien 
dessutom de poetiska styckena i Lyths låsebok.

Engelska: uttalslåran med låseofningar, formlaran samt 10 sidor af låseboken.
Mathematik: arithmetik, enkel oeh sainmansatt regula de tri, reallinien dessutom intresseråk- 

ning; geometri, från 40 prop. l:sta boken till oeh med 2:dra boken, repetition 
af l:sta oeh 2:dra bockerna samt å reallinien dessutom 10 prop, af 3:dje boken.

Naturvetenskap: botanik, sexualsystemet, det vigtigaste från larobokens borjan till 2:dra kap. 
Historia oeh Geografi: svensk historia, hela låroboken repeterad, geografi, från oeh med 

Schweiz till Europas slut jemte repetition af det foregående.

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

perioderna af kyrkohistorien.
Modersmålet: låran om satsen, utforligare behandlad, åmnesskrifning på lårorummet, råttskrif- 

ningsofningar.
Latin: formlåra oeh det vigtigare af syntaxen, låseofningar i Rabes lårobok, Cornelius Nepos 

från oeh med Aristides till oeh med Alcibiades. Satsofningar.
Tyska: repetition af språklåran samt af Schillers Gesch. des 30-jåhrigen Kriegs 2:dra boken 

sid. 110—15o. Skrifofningar.
Engelska: repetition af formlaran samt derjemte en del af syntaxen; uti låseboken 40 sidor.
Franska: reallinien: det allmånnaste af Oides formlåra samt af låseofningarne 60 st. i l:sta 

afdelningen.
Mathematik: arithmetik, repetition; geometri, 3:dje boken af Euelides samt repetition af de 

2:ne foregående; algebra, till oeh med eqvationer af l:sta graden; reallinien 
dessutom arithmetiska ofningar.

Naturvetenskap: botanik, sexualsystemet, samt i låroboken från borjan till 2:dra kap., våxt- 
insamling. Zoologi, till oeh med foglarne.

Historia oeh Geografi: svensk historia, repetition af låroboken jemte något i låseboken; geo
grafi, repetition af Europas, Asiens oeh Afrikas.

Femte klassen:
Kristendom: repetition af katekesen; dogmatik, ofra afdelningen Norbecks lårobok till slut; 

kyrkohistoria: ofra afdeln. repetition af låroboken, nedra afdeln. repetition af 
det forut låsta jemte en del af 3:dje perioden.

Modersmålet: satslåra, åmnesskrifning på lårorummet, råttskrifningsbfningar, litteraturhistoria. 
Latin: grammatik, hela låroboken med prosodik oeh metrik; nedra afdeln. Cornelius Nepos, 

från oeh med 6:te kap. Alcibiades till Phocion; ofra afdeln. Cæsar de bello Gallico, 
2 becker, Ovidii Metamorph. sel. 251 sida. Hem-themata.

Grekiska: nedra afdeln. formlaran oeh 9 kap. af Xenophons Anabasis l:sta boken; ofra af
deln. formlåra oeh det våsendtligaste af syntaxen, 2:dra boken af Xenophons 
Anabasis.

Tyska: repetition af språklåran, uti Schillers Geschichte des 30-jåhr. Kriegs sid. 339—416. 
Skrifofningar.

Engelska: å reallinien, formlåra oeh syntax, 10 kap. af Irvings Columbus. Skrif- oeh tal- 
ofningar.

Franska: nedra afdeln. st. 18—96 af 2:dra afd., ofra afdeln. från 75:te st. 2:dra afdeln. till 
oeh med 3:dje afdeks prosaiska stycken. Skrifofningar på lårorummet.

Mathematik: nedra afdeln. 3:dje boken af Euelides, l:sta graden algebra med flere obekanta 
samt problemer; ofra afdeln. 3:dje oeh 4:de bockerna af Euelides, 2 grader 
algebra med problemer; realafdeln. dessutom rakneofningar.
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Naturvetenskap: botanik; klass. linien, repet. af låroboken till 2:dra kap.; reala linien, hela 
låroboken, utom laran om kryptogamerna; inledning till fysiken; båda 
linierna, zoologi från borjan af låroboken till och med amfibierna.

Historia och Geografi: svenska historien, repetition af låroboken; allmånna historien, gamla 
historien; geografien, gamla geografien samt repetit. af stbrsta delen 
af nya. _________

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, 
4:de klass. samt 5:te klassens realafdelning; gymnastik, fristående och apparelj- 
gymnastik, marsch- och exercisofningar 3 timmar i veckan med klass. 1—4, 
4 timmar med 5:te klassen; musik och sång, 6 halftimmar i veckan.

4) Undervisningsskyldighetens fordelning mellan Idrarne har varit foljande:
Rektor A. G. Hollander har undervisat klass. 3—5 i tyska 10 timmar i veckan, klass. 4 och 

5 i latin 10 timmar;
Kollega S. P. Wennergren klass. 3—5 i kristendom 6 timmar, i engelska 7 timmar, i historia 

och geografi 12 timmar, klass. 3 i latin 3 timmar samt råttat skriftliga uppsatser 
i 5:te klassen;

d:o J. Nordwall klass. 3—5 i modersmål 7 timmar, i latin 15 timmar, i naturvetenskap 
8 timmar samt råttat skriftliga uppsatser i 4:de klassen;

d:o A. Thorin klass. 3—5 i mathematik 17 timmar, klass. 4 och 5 i franska 7 timmar 
samt klass. 5 i grekiska 6 timmar;

d:o J. A. Rosén 2:dra klass. i samtlige åmnen 30 timmar, samt
d:o J. A. Nyberg l:sta klass. i samtlige åmnen 30 timmar i veckan;

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

B) Lararne.
Klassfbreståndare hafva varit: for 5:te klass. kollega Wennergren, for 4:de kollega Nord- 

vall, for 3:dje kollega Thorin, for 2:dra kollega Rosén samt for l:sta klassen kollega Nyberg.

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne: vid hostterminens borjan 9; 

,, vårterminens d:o 5.
2) Afgångne: hostterminen 8, deraf 5 till tekniskt eller elementarlåroverk; 

vårterminen 7.
3) Terminsafgift erlade hostterminen: till undervisningsmaterielen 36, befriade 48; till bygg- 

nadsfonden 32, befriade 52;
vårterminen: till undervisningsmaterielen 37, befriade 45; till bygg- 

nadsfonden 34, befriade 48.
4) Antal nårvarande under vårterminen: i l:sta klassen 25, 2:dra klass. 20, 3:dje klass. 17, 

4:de klass. 8, 5:te klass. 12, summa 82. Af dessa låsa i 3:dje klassen 
10, i 4:de klass. 4 och i Ode klass. 10 klassiska språk.

Betråffande hemlexor, hafva sådane, om ock endast i några amnen, såsom historia, tysk 
formlåra m. m., borjat gifvas i 2:dra klassen, samt vidare i 3:dje och 4:de klassen i allmånhet 
uti der låsta språk och vetenskaper, latin, tyska, kristendom, geometri, naturvetenskap, hi- 
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storia och geografi, hvartill i 5:te komma grekiska och franska samt for reallinien i stållet for 
klassiska språk från och med 3:dje klassen engelska och från och med 4:de klassen franska. 
For bfverlåsning af hemlexorna, hvilkas antal på samma dag i 3:dje klass. stundom varit 4, 
i 4:de och 5:te klass. 5 å 6, och hvilka ofta i skolan fbrut blifvit genomgångne, torde i all- 
månhet erfordras i 3:dje och 4:de klasserna minst 3 och i 5:te klass. minst 4 timmar dagligen.

D) Skollokalen
har under låsåret icke undergått någon forandring.

E) Undcrvisningsmalerielen.
Bibliotheket har blifvit tillokadt med åtskilliga såvål låse- som lårobbcker.

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

spektor, herr kyrkoherden A. J. Enander, herrar. provinciallåkaren, R. W. O. doktor S. Elm
lund, borgmåstaren A. Wendt, apothekaren S. Osterberg samt fabrikbren, R. W. O. C. G. 
Rydin anmodade att densamma bevista.

Årsexamen kommer att fbrråttas måndagen den 4 juni i nårvaro af ofvannåmnde herrar, 
och anstålles då från kl. 8 f. m. till kl. 1 e. m. offentlig prbfning i språk och vetenskaper, 
samt vidare å eftermiddagen slutbfning i gymnastik och sång, hvarefter fbrråttas flyttning 
med utdelning af stipendier, premier och fattigmedel.

III. Lagre treklassiga elementarlåroverket i Alingsås.
(Beråttelsen lemnad af vik. rektorn, mag:r M. C. Jungmarker.)

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

vårterminen bbrj. d. 25 jan.; slut. d. 4 jun.
2) Dagliga lårotiden: fbrdelad på for- och eftermiddagar.
3) Begagnade lårobbcker:

I Kristendom: katekesen och valda bibelspråk af Flodman;
Biblisk historia: Akerbloms och Eklunds lårobbcker;
Modersmålet: Fryxells språklåra och Kyléns satslåra;
Latinska språket: Rabes grammatik och låsbfningar;
Tyska språket: Lyths grammatik och låsbfningar;
Engelska språket: Hammars larobok och Oides pronunciationslåra;
Mathematik: Zweigbergks larobok i arithmetik, Euclides och Bergius i geometri;
Naturvetenskap: Berlins larobok, Arrhenii d:o i botanisk terminologi och Sundevalls i zoologi;
Svensk historia: Alanders låro- och låsebok;
Geografi: Winges larobok for forstå klassen samt Palmblads for 2:dra och 3:dje.

Uti dessa lårobbcker hafva foljande larokursér blifvit genomgångna:
l’orsta klassen:

Kristendom. Katekes: till tredje hufvudstycket; valda bibelspråk och psalmversar.
Biblisk historia: gamla testamentets efter Akerblom.
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Modersmålet. Språklåra: det vigtigaste af de 2:ne forstå delarne.
Ofningar i innanlåsning oeh råttskrifning.
Beråttelser ur Alanders låsebok.

S ska. Formlaran till oeh med hjelpverberna med motsvarande låsbfningar. 
thematik. Arithmetik: de fyra råknesåtten i hela tal samt ofning i sortråkning. 

Geometrisk åskådningslara: l:sta kursen af Bergii lårobok.
Naturvetenskap. Fysisk geografi: det allmånnaste af 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 psalmversar. 
Biblisk historia: nya testamentets efter Akerblom.

Modersmålet. Språklåra: etymologien samt det allmånnaste om satsen.
Ofningar i råttskrifning efter diktamen.
Beråttelser ur Alanders låsebok.

Tyska. Formlaran till starka konjugationen med motsvarande låsbfningar.
Mathematik. Arithmetik: vanliga oeh decimalbråk med tillåmpning på sorter.

Geometri: andra kursen till oeh med mångsidingar.
Naturvetenskap. Fysisk geografi: Europas.

Botanik: terminologi samt 50 vaxter examinerade.
Zoologi: 2:dra afdelningen i Berlins naturlåra.

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

Geografi: Sveriges oeh en del af Europas.

Tredje klassen:

Kristendom. Katekes: repetition deraf; valda bibelspråk oeh psalmversar.
Biblisk historia: nya testamentets efter Eklund.

Modersmålet. Formlåra: efter Fryxell samt sats- oeh interpunktionslåra efter Kylén. 
Råttskrifning dels efter diktamen, dels efter kakografiska ofningar.

Latin. Grammatik: formlaran oeh på syntaxen det vigtigaste af kasuslåran.
Explikation: 25 styeken af Rabes låsebok; låttare skrifofningar dels hemma, dels på 

lårorummet.
Tyska. Grammatik: hela formlaran jemte en del af syntaxen.

Explikation: från 10 till 3(} stycken af låseboken. På reallinien dessutom 30 stycken 
af samma bok; skrifofningar på lårorummet.

Engelska. Grammatik: uttals- oeh formlåra.
Explikation: nedra afdelningen 20 stycken, ofra afdelningen till oeh med 45 st. 

af låsboken.
Mathematik. Arithmetik: enkel oeh sammansatt regula de tri, intresse, rabatt o. s. v. till oeh 

med kedjerakning oeh qvadratrot-utdragning, allt efter olika ålder oeh anlag. 
Geometri: l:sta boken af Euelides samt 2:dra kursen af Bergii geometri.

Naturvetenskap. Botanik: våxt-terminologi efter Arrhenii mindre lårobok samt 100 vaxter 
examinerade.

Zoologi: nedra afdeln. inledning till djurrikets kånnedom samt dåggdjuren, 
ofra afdeln. foglarne.
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Historia och Geografi. Historia: Sveriges, hela låroboken samt valda berattelser ur låseboken 
till X tidehvarfvet.

Geografi: Europas politiska i det nårmaste afslutad och det vigtigaste 
af den fysiska repeterad.

4) Undervisningsskyldighetens fordelning mellan lårarne har varit på foljande sått:
T. f. rektor, fil. dokt. M. C. Jungmarker, som under ordin. rektor, fil. dokt. M. A. W. Kull- 

bergs for sjuklighet åtnjutna tjenstledighet under hela låsåret bestridt rektorsbe- 
fattningen, har undervisat (24 timmar i veckan) uti kristendom, latin, naturve
tenskap, vålskrifning i l:sta klassen samt råttat latinska skrifofningar.

Kollega, fil. dokt. C. O. X. Dahlgren (28 timmar i veckan) uti mathematik, tyska och engel
ska språken, vålskrifning i 3:dje klassen samt råttat tyska och engelska skrif
ofningar.

vikar, kollega, med. fil. kandidaten W. Schoug (28 timmar i veckan) uti modersmålet, histo
ria och geografi, vålskrifning i 2:dra klassen samt råttat svenska skrifofningar.

Ofningslårare: kantor Landahl har under hostterminen och, efter hans d. 30 sistlidne jan. ti- 
madedod, kollega G. O. N. Dahlgren, efter forordnande, (4 timmar i veckan) 
under vårterminen undervisat i sång.

mamsell Wilhelmina Bratt under hostterminen och ingeniøren J. Hellstrom (3 
timmar i veckan) under vårterminen uti teckning, 1 timme med hvarje klass.

skollararen P. Bladh (6 timmar i veckan) uti gymnastik, med ungdomen fiirde- 
lad i 3:ne afdelningar.

B) Lårarne.
Klassforeståndare: t. f. rektor Jungmarker for 3:dje, kollega Dahlgren for 2:dra, v. kollega 

Schoug for l:sta klassen.

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne, hostterminen: 8 lårjungar, hvi]ka aRa åt -utit enskyd undervisni 

vårterminen: 4 d:o, J J °
2) Afgångne, hosttermnen: 5 lårjungar, af hvilka 2 till andra låroverk och 3 till nåringarne.
3) Skolafgift till låroverkets materiel, hostterminen: erlagd af 13 lårjungar; derifrån befriade 26. 

vårterminen: d:o af 12 d:o; d:o d:o 29.
4) d:o till d:o byggnadsfond, hostterminen: erlagd af 13 lårjungar; derifrån befriade 26. 

vårterminen: d:o af 10 d:o; d:o d:o 31.
5) Ynglingar, som låsa latin, hafva under båda terminerne varit 3.
6) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 12, i 2:dra 14, i 3:dje 15; summa 41.

I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: tjenstemåns soner 6, borgares och andre 
nåringsidkares soner 16, hemmansegare^ och arbetares soner 16, 3:ne lårjungars hårkomst o- 
kånd; summa 41.

Hemlexor hafva så beråknats for 3:dje klassen, att lårjungar med vanliga naturanlag der
for samt for skriftliga arbeten behoft anvanda 2:ne timmar dagligen; for 2:dra klassen så, att 
lårjungarne der behoft 1 timme dagligen.

D) Skollokaleu
har icke undergått någon annan forandring ån anbringandet af en kateder i samlingsrummet.

E) Undervisningsmalerielen
har under året endast obetydligt tillokats.
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F) Examina.
Hostterminen afslutades den 19 dec. genom examen, hvarvid herrar skolans inspektor 

prosten fil. dokt. A. Nattsén, kammarherren, R. S. O., C. A. Virgin, provineiallåkaren doktor 
G. F. Berggren och rådmannen S. I. Nyman varit af h. h. eforus anmodade att narvara. _

Vårterminen kommer att afslutas genom examen, i nårvaro af samma herrar och man, 
som voro anmodade att ofvervara hostterminens examen, måndagen den 4 juni kl. 10—1, 
hvarefter flyttning forråttas jemte utdelning af premii- och fattigmedel. Slutofning i gymna
stik anstålles kl. 4 e. m.

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

A) Undervisningen.
1) Låsterminerna: hostterminen borj. d. 22 aug.; slut. d. 19 dec. 

vårterminen borj. d. 18 jan.; slut. d. 31 maj.
2) Dagliga lårotiden: 4 timmar på formiddagen och 1 £ timme på eftermiddagen.
Under den kalia årstiden har skolgudstjenst sondagligen forråttats af låraren.
I exercis hafva ynglingarne under den blidare årstiden flitigt blifvit ofvade af skarp

skytten, handelsbokhållaren B. Hagberg, efter vålvilligt åtagande.
3) Begagnade lårobocker:

I Kristendom: katekesen;
Biblisk historia: Akerbloms och Eklundhs lårobocker;
Modersmålet: Bjursténs formlåra och låsebok, Kyléns råttstafnings- och satslåra;
Tyska språket: Flachs grammatik och låsebok;
Engelska språket: May’s larobok, Goldsmith’s the vicar of Wakefield;
Mathematik: Zweigbergks arithmetik, Euclides geometri och Bjorlings algebra;
Naturvetenskap: Arrhenii ”Botanikens forstå grunder” och Sundewalls zoologi;
Svensk historia: Alanders låro- och låsebok;
Geografi: Palmblads och Strombergs lårobocker.

Uti dessa lårobocker hafva foljande stycken blifvit genomgångna:

Nedra afdelningen:
Kristendom. Biblisk historia: gamla och halfva nya testamentet. Katekisation ofver l:sta 

hufvudstycket. Psalmer.
Modersmålet. Form- och råttstafningslåra. Råttskrifningsofningar.
Tyska språket. Formlåra. Flachs "forberedande låseofningar”.
Mathematik. De fyra råknesåtten i enkla tal.
Naturvetenskap. Fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne; Sveriges, Norges och 

Danmarks fysiska geografi. Insamling af våxter.
Geografi. Sveriges, Norges och Danmarks politiska geografi efter Stromberg.
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Ofra afdelningen:
Kristendom. Katekisation. Bibliska historien efter Eklundh. Vid de dagliga bonestunderna 

hafva Lukas’ oeh Johannes’ evangelier blifvit genomgångna oeh forklarade. 
Psalmer.

Modersmålet. Form-, sats- oeh råttstafningslåra. Råttskrifnings- oeh satsofningar.
Tyska. Grammatiken oeh 37 stycken i låseboken. Skrif- oeh satsofningar.
Engelska. Grammatiken oeh låseboken. 4 kap. i Vicar of Wakefield.
Mathematik. Arithmetik: t. o. m. intresseråkning. Geometri: 30 prop, i l:sta boken. Alge

bra: hela tal.
Naturvetenskap. Botanik: låroboken samt insamling oeh undersokning af omkring 100 våxt

arter. Zoologi: till foglarne.
Historia. Låroboken oeh afhandlingen om Gustaf Wasa i låseboken.
Geografi. Repetition af låroboken.

B) Lårare.
Pedagog: P. G. Holmlund.

C) Lårjnngarne.
1) Inskrifne: hostterminen 3, vårterminen 2.
2) Afgångne: hbstterminen 4 till nåringarne.
3) Skolafgift: hostterminen erlagd af 8 lårjungar; derifrån befriade 13 = 21. 

vårterminen d:o af 9 d:o; d:o 10 = 19.
I afseende på hårkomst åro af de under vårterminen nårvarande: 1 son af adelsman, 3 

ofrålse militårers, 13 borgares oeh nåringsidkares, 2 hemmansegares sbner.

D) Skollokalcn
har ej under året undergått någon forandring.

E) UndervisningsmalerieleD
har under året bkats med inkbpte exemplar af Strombergs geografi, Sundevalls zoologi, Ek- 
lundhs bibliska historia, Bjursténs formlåra, Arrhenii botanik, May’s engelska lårobok, Eueli
des geometri samt åtskilliga kartor.

F) Examina.
Hbstterminen borjades den 22 aug. oeh afslutades den 19 dec. genom examen, som be- 

vittnades af kyrkoherden mag:r G. A. Sundborg, kaptenen oeh postmåstaren, riddaren S. J. 
Hammarstrand oeh borgmåstaren H. Lundqvist.

Vårterminen, borjad den 18 jan., skall afslutas den 1 juni. Till examens bfvervarande 
hafva inbjudits ofvannåmnde herrar samt kronofogden A. R. Sandberg.

Tillågg:
Fbrliden måndag den 14 maj, sedan beråttelsen for Wenersborgs elementarlåroverk redan 

var lagd under pressen, inspekterades, enligt fbrordnande, dess gymnastikinråttning af fore- 
ståndaren vid kongl. gymnastiska centralinstitutet, herr bfverstelojtnanten oeh riddaren m. m. 
G. Nyblæus, infor hvilken forevisning skedde af ungdomens fårdighet både i gymnastik oeh 
militårbfningar; hvarefter herr inspektoren, jemte vålvilligt meddelande af vårdefulla råd, be- 
gårde oeh erhbll svar på åtskilliga frågor i denna vigtiga angelagenhet.

Wenersborg, som ofvan, C. S. lliiltstrom
rektor.


