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af
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Dessutom:

Redegørelser mider samma låsår af vederborande rektorer och larare for lagre elementar- 
låroverken i Borås och Alingsås samt stadspedagogien i Ulricehamn.

W enersborg.
Bagge och P ettersons officin, 1868.



I. Hdgre elementarlåroverket i Wenersborg.

Fastån det snart tillåndalopande låsåret kunnat fortgå foreskrifven tid, utan att, såsom un
der det sist forflutna, hinder uppstått genom någon allmån farsot, har dock, i enskilda fali, 
helsotillståndet bland både lårare och lårjungar ej varit tillfredsstållande. Sålunda afled vid 
hbstterminens slut i hjernfeber en forhoppningsfull, af sina kamrater ålskad och saknad lår
junge i 7:de klassens nedra afdelning. Under vårterminen hafva bland ungdomen forekommit 
sporadiska fali af både koppor och skarlakansfeber jemte brostaffektioner, och icke mindre ån 
5 bland lårarne hafva samtidigt af sjukdom varit bindrade att tjenstgbra. Det såger sig sjelft, 
att detta sistnåmnda forhållande, som dock lyckligtvis ej var så långvarigt, måst medfora många 
svårigheter, for att kunna uppråtthålla undervisningen, hvilket endast varit mojligt derigenom 
att en telegraftjensteman och 2:ne i staden varande studenter lemnat sitt bitråde.

Under låsåret har låroverket den 26, 27 och 28 september blifvit inspekteradt af herr ex- 
peditionssekreteraren och riddaren m. m. fil. doktor G. Wennerberg. I årsberåttelsen for lås
året 1863—1864 och i foljd af då skedda forsla inspektionen hårstådes har jag fiirut yttrat och 
upprepar den oforåndrade åsigt, att dessa inspektioner otvifvelaktigt åro de verksammaste me
del att bereda enhet mellan låroverken och forekomma ensidighet på ena eller andra stållet.

Herr ecklesiastikministerns cirkulår af den 15 december 1867 har kommit rektorsembetet 
tillhanda och blifvit lårarne meddeladt, till ledning i den vigtiga frågan att forebygga den på 
många stållen ofverklagade ofveranstrångning, som jag, for min del, med en riktig method och 
anordning å lårarnes sida samt tillborlig preparation af de forelagde hemlexorna, aldrig ansett 
vara att befara.

Enligt protokoll af den 1 juni 1867 (sedan forrå årsberåttelsen var tryckt och utlemnad) 
har laroverkskollegium afgifvit infordradt underdånigt vttrande i anledning af rikets stånders 
gjorda framstållningar samt, på anforde skal, tillstyrkt de ifrågasatte åndringarne uti låroverks- 
stadgans 31 och 134 § §.

Afven med anledning af riksdagens underdåniga skrifvelse den 24 april 1867 rorande 
tillågg i stadgan for rikets allmånna elementarlåroverk, har konsistorium i Skara, på nådig 
befallning, infordrat låroverkskollegii yttrande, som den 26 sisti. augusti afgafs i hufvudsaklig 
ofverensståmmelse med riksdagens forslag, nemligen att, “då lårjunge ofvergår från ett af sta
tens elementarlåroverk till ett annat, det betyg, som han medfor från det låroverk, hvarifrån 
han kommer, må beråttiga honom att vid det låroverk, hvarest han soker intråde, få intaga 
den plats, hvilken betyget utvisar att han bor innehafva, likvål med det forbehåll, att lårjun
gen anmåler sig till intagande i borjan af den termin, som foljer nåst efter den, då han be- 
tyget undfått"; hvarvid kollegium endast tillagt den onskan, att, alldenstund olika grunder 
hårfor på olika stållen tillåmpades, allmånna och mera beståmda foreskrifter lemnas for flytt- 
ning från en lagre till en hogre klass eller afdelning.

Bland tilldragelser under låsåret nåmner jag dessutom serskildt, att den forstå afgångs- 
examen under någon hdsttermin nu hårstådes egt rum, då, sedan vederborlig anmålan skett, 
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och gillade skrifprof den 28, 29, 30 november och den 2 december blifvit aflagde, muntlig 
examen, i nårvaro af nådigst tillfbrordnad censor, herr prosten, L. N. O. filos. doktor J. An- 
dersson samt af h. herr eforus anmodade vittnen: herr landshbfdingen och kommenddren m. m. 
grefve E. Sparre, herr bfversten och chefen for kongl. Westgotha-Dals regemente, ft. S. O. 
m. m. friherre L. E. Posse, herr landssekreteraren och riddaren C. O. Almqvist, samt herr 
kyrkoherden, theol. kand., filos. doktor D. R. Warholm, den 10 december anstålldes med 3 
lårjungar (hvaraf 1 från enskild undervisning) på klassiska och 2 (hvaraf 1 från enskild under
visning) på reala linien; hvilka 5 lårjungar forklarades ega den mogenhet, som en fullstandig 
elementarundervisning afser att meddela.

Med anledning af den mig, på Kongl. Maj:ts nådiga proposition, vid riksdagen beviljade 
pensionsrått och, i fbljd deraf, mitt aftrådande från den rektorsbefattning, som jag under 28 
år hårstådes innehaft, hade jag onskat och åfven åmnat att, i sammanhang med denna min 
sannolikt sista årsberåttelse, offentligen redogdra for den hufvudsynpunkt, hvarunder jag stadse 
uppfattat och utofvat mitt kali, samt tillika, serskildt betråffande ungdomens moraliska vård 
och paternella behandling, hvarmed en ofbrtrbttad tillsyn i det enskilda lifvet står i ett nara 
och nodvåndigt sammanhang, utveckla skålen for de åsigter, hvilka en så mångårig erfarenhet, 
långt ifrån att rubba, tvertom allt mera befåstat; men, då många hopade gbromål nu hindra 
en sådan framstållning, torde den framdeles, om Gud forlånar lif och krafter, på annat sått 
komma att lemnas. — Emellertid kan jag ej underlåta att begagna detta tillfålle, for att saga 
ett hjertligt farvål till den ungdom, som jag alltid så bogt ålskat, och uttrycka de varmaste 
vålbnskningar for det låroverk, der jag, efter fbrmåga, nedlagt den stbrsta och basta delen 
af mitt lifs verksamhet.

Redogbrelse for låsåret foljer i vanlig, fbreskrifven ordning:

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas bor jan och slut: hbstterminen bbrj. d. 24 aug.; slut. d. 19 dec. 

vårterminen bbrj. d. 17 jan.; slut. d. 3 juni.
2) Dagliga lårotiden: fordelad på for- och eftermiddagar.
3) Antagna lårobbcker:

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

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

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

Grekiska språkets grammatik: Langes, Rabes och Såves lårobbcker;
d:o explikation: Nilsons lasbok, Xenophons Anabasis, Homeri Odyssé och

t Iliad samt Herodotus;
Hebreiska språkets grammatik: Lindbergs lårobok;

d:o explikation: Genesis och Davids psalmer;
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Tyska språkets grammatik: Lyths larobok;
d:o explikation: Lyths krestomathi, Schillers Gesch. des 30-jahr. Kriegs och Wil

helm Tell samt Goethes Hermann und Dorothea;
Engelska språkets grammatik: May’s och Ekmans larobocker;

d:o explikation: May’s krestomathi, Irvings life and voyages of Columbus, 
Goldsmith’s Vicar of Wakefield, Marryats Monsieur Violet 
och Coopers The Spy;

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

voyage en orient, Saintines Pieciola, Voltaires Henriade, 
"varietés littéraires", rédigées par Berndtson, "bibliothéque 
frangaise" par Paban samt "cboix d’esquisses biographiques" 
de F. Arago, for klass. 6 och 7;

Mathematik: Zweigbergks larobok i arithmetik, Euclides, Bjorlings och Todhunters i algebra, 
Lindmans i plan trigonometri, Hellstrbms i stereometri, Jochnicks i analytisk 
geometri, samt geometriska ofningssatser af Todhunter;

Naturvetenskap: Berlins låsebok for klass. 1 och 2, Arrhenii mindre larobok i botanisk ter
minologi for klass. 2—4, 3:dje haftet af Anderssons-inledning till botaniken 
for klass. 5 och 6, Sundevalls och Torins larobocker i zoologi, fysikens 
grunder af Schabus, bfvers. af Berlin, jemte den sistnåmndes lårobok i kemi;

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

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

Uti dessa lårobocker hafva fbljande lårokurser blifvit genomgångna:

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

Biblisk historia: hela gamla samt halfva nya testamentets.
Modersmålet. Språklåra: det vigtigaste af formlåran och af låran om enkla satser.

Ofningar i ren och tydlig innanlåsning samt råttskrifning.
Tyska. Grammatik: substantivernas och adjektivernas deklinationer, råkneorden, pronomina, 

hjelpverberna "haben" och "sein" samt aktiva formen af "loben".
Explikation: 3 blad af de fore syntaxen stående explikationsbfningarne uti Lyths kre

stomathi.
Mathematik. Arithmetik: de fyra råknesåtten i enkla tal, jemte bfning i hufvudråkning.

Geometrisk åskådningslara: efter foredrag och undervisning af låraren.
Naturvetenskap. (Berlins låsebok har begagnats vid innanlåsningsofningarne, då redogbrelse 

åfven fått lemnas for innehållet.)
Mathematisk geografi: de enklaste begreppen, efter muntlig framstållning.
Fysisk d:o: det allmånnaste om verldsdelarne samt Sveriges, Nor

ges och Danmarks.
Historia och Geografi. Historia: Svenska konungalångden; vid innanlåsningsofningarne har 

dessutom Alanders låsebok begagnats.
Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska, jemte en kort bf- 

versigt af Europas stater med deras hufvudståder.
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Andra klassen:
Kristendom. Katekes: andra hufvudstycket och repetition af det forstå. Låsning af valda psal- 

mer och bibelspråk, jemte en kort dfversigt af kyrkoårets hogtidsdagar.
Biblisk historia: nya testamentets (hufvudsakligen efter bibeln).

Modersmålet. Språklåra: formlåran och det allmånnaste af syntaxen samt alla råttstafnings- 
reglorna.

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 råknesatten i vanliga och decimalbråk samt i sorter, jemte 

fortsatt ofning i bufvudråkning.
Geometrisk åskådningslara: efter foredrag och undervisning af låraren i teckning. 

Naturvetenskap. Mathematisk geografi: grunddragen deraf.
Fysisk d:o: det allmånnaste om verldsdelarne, samt floder, berg

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

efter tillgångliga vårvåxter.
Historia och Geografi. Historia: Svenska konungalångden jemte 20 beråttelser ur Alanders 

lasebok.
Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska efter Palmsblads 

lårobok, och det ofriga af Europas efter Winges.

Tredje klassen:
Kristendom. Katekes: hela, efter prof. Hultkrantz kursiverade stycken, jemte forklaring. Lås

ning af valda psalmer samt stycken ur nya testamentet med forklaring.
Biblisk historia: repetition af låroboken, tillika med de vigtigaste anmårkningarne. 

Modersmålet, Språklåra: repetition af formlåran, samt syntaxen och interpunktionslåran, jemte 
råttstafningsreglor och det allmånnaste af satslåran; satsupplosning och rått- 
skrifning efter diktamen, jemte låsfifningar.

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

Tyska. Grammatik: formlåran afslutad och repeterad.
Explikation: st. 1—20 uti Lyths krestomathi. Dessutom for reala linien 10 sidor af 

samma krestomathi, jemte skrifofningar på lårorummet.
Engelska. Grammatik: uttalslåran och det vigtigaste af formlåran till oregelbundna verber. 

Explikation: st. 1 —13 uti May’s krestomathi.
Mathematik. Arithmetik: repetition af foregående kurser, samt enkel och sammansatt regula 

de tri.
Geometri: (klassiska linien) de 26 forstå propositionerna;

(reala d:o) hela forstå boken af Euclides.
Naturvetenskap. Botanik: Linnés sexualsystem och grunddragen af organografien, efter Arrhenii 

mindre lårobok, jemte tillåmpning deraf på åtskilliga allmånna våxter.
Zoologi: inledning till djurrikets kånnedom, och låran om dåggdjuren.

Historia och Geografi. Historia: från bdrjan af låroboken till reformationstidehvarfvet, jemte 
beråttelser.

Geografi: från och med Ryssland till Frankrike.
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Fjerde klassen:
Kristendom. Katekes: lika med tredje klassen.

Biblisk historia: repeterad, tillika med anmårkningarne.
Låsning af valda psalmer och stycken ur bibeln, jemte en del af årets predikotexter.

Modersmålet. Lika med tredje klassen, jemte ofningar i vacker upplåsning och riktigt åter- 
gifvande af det låsta, tillika med några skriftliga ofversåttningar.

Latin. Grammatik: repetition af formlåran.
Explikation: Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Thrasybulus och 

och Conon uti Cornelius Nepos.
Tyska. Grammatik: formlåran repeterad; syntax till verbets rektion. Skrifofningar. 

Explikation: st. 16—31 uti Lyths krestomatbi.
Engelska. Grammatik: formlåran till och med de oregelbundna verberna. Skrifofningar på 

lårorummet.
Explikation: st. 16—27 uti May’s krestomathi.

Franska. Grammatik: formlåran till och med de regelbundna verberna.
Explikation: st. 1—24 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 raknesåtten i hela tal samt brak.

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

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

Historia och Geografi. Historia: från reformationstidehvarfvet till lårobokens slut.
Geografi: Europas afslutad och repeterad.

Femte klassens nedra afdelning:
Kristendom. Katekes: lika med foregående klass, jemte kateketiska samtal i religionslåra.

Kyrkohistoriska beråttelser: Judiska folkets samt l:sta och 2:dra tidehvarfvet af 
kristna kyrkans historia, hufvudsakligen efter lårarens muntliga foredrag.

Lukas’ Evangelium kap. 1—8, jemte årets predikotexter.
Modersmålet. Repetition af språklåran. Interpunktions- och satslåra med tillåmpning. Lås

ning af stycken ur Svenska forfattare. Uppsatser dfver låttare åmnen, jemte 
muntlig framstållning af genomlåsta stycken.

Latin. Grammatik: formlåran och syntax med alla anmarkningarne, efter Rabes mindre låro
bok. Ett hem-thema hvarje vecka, och dessutom skrifofningar på lårorummet.

Explikation: Alcibiades, Iphicrates, Chabrias och Timotheus uti Cornelius Nepos samt 
de 30 forstå kap. af l:a boken uti Julius Cæsar.

Grekiska. Grammatik: det vigtigaste af formlåran.
Explikation: l:a årskursen uti Nilsons lasbok.

Tyska. Grammatik: hela syntaxen, jemte repetition af formlåran. Ett hem-thema hvarje vecka 
for reala linien.

Explikation: st. 32—46 uti Lyths krestomatbi.
Engelska. Grammatik: formlåran. Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: kap. 1—7 uti Columbus.
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Franska. Grammatik: det hufvudsakliga af formlaran, jemte en del af de oregelbundna ver- 
berna. Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: st. 31—55 af l:a samt st. 1—12 af 2:a afdelningen uti Oides explika- 
tionsofningar.

Mathematik. Arithmetik: afslutad och delvis repeterad.
Geometri: (klassiska linien) de 4 forstå bockerna af Euclides, samt problemer; 

(reala d:o) dessutom den 5:te boken af d:o; samt geometriska 
ofningssatser efter Todhunter.

Algebra: (klassiska linien) de 4 råknesåtten i hela tal och bråk;
(reala d:o) d:o d:o d:o d:o, jemte det vigtigaste 

af låran om digniteter och rotter, samt problemer.
Naturvetenskap. Botanik: repetition af organografien; omkring 200 våxtarter. 

Zoologi: låran om fiskarne och insekterna.
Fysik: de 2 forstå kapitlen samt geostatiken af Berlins lårobok.

Historia och Geografi. Historia: repetition af Alanders lårobok, och till st. 33 af det 6:te tide- 
hvarfvet efter låseboken, af fåderneslandets, samt från och med Grek- 
lands blomstring till medeltidens bcirjan, af den allmånna. 
Geografi: Europas repeterad.

Femte klassens ofra afdelning:
Kristendom. Katekes: utforligare katekisation ofver 4:de och 5:te hufvudstycket.

Dogmatik: l:a och 2:a kapitlet, samt till § 31 (om treenighetslåran) på det 3:dje. 
Kyrkohistoria: till reformationen, hnfvudsakligen efter lårarens muntliga foredrag, 

samt till 2:a perioden, efter Cornelii lårobok.
Pauli bref till de Philipper och Colosser, jemte årets predikotexter.

Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
Latin. Grammatik: Rabes storre lårobok med de vigtigaste anmårkningarne. Hem-themata 

och skrifofningar på lårorummet lika med nedra afdelningen.
Explikation: l:a och 2:a boken samt 10 kap. af den 3:dje uti Julius Cæsar; st. II & III 

och 250 vers af V uti Ovidius (Brodéns edition).
Grekiska. Grammatik: formlaran repeterad.

Explikation: kap. 1—6 af l:a boken uti Xenophons Anabasis.
Tyska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

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

Explikation: kap. 12—20 uti Columbus.
Franska. Grammatik: det hufvudsakliga af formlaran till och med de oregelbundna verberna. 

Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: (klassiska linien) st. 1—42 af 2:a afdeln. uti Gides explikationsofningar. 

(reala d:o) st. 5—67 af d:o d:o d:o.
Mathematik. Arithmetik: afslutad och repeterad.

Geometri: lika med nedra afdelningen.
Algebra: det vigtigaste af låran 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.
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Historia och Geografi. Historia: Kalmarunionen och Gustaf Wasa, efter Ekelunds lårobok; från 
"medeltidens bbrjan" till "Ludvig den fromme", efter Ptitz.

Geografi: lika med nedra afdelningen.

Sjette klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: från kap. 4 till och med § 13 på det 7:de.

Kyrkohistoria: gamla tidens.
Nya testamentet: Johannis evangelium (for klassiska linien på grundspråket).

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

Latin. Grammatik: Rabes storre lårobok med alla anmårkningarne. Ett hem-thema hvarje 
vecka. Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: kap. 1—30 af forstå boken uti Livius; Cato Major af Cicero; styck. II, 
III, IV, XI—XIII uti Ovidius och 400 vers af Virgilii Æneis.

Grekiska. Grammatik: repetition af formlaran efter Rabes, samt till verbum, efter Såves lårobok. 
Explikation: 2:a och 3:dje boken uti Xenophons Anabasis, samt 300 vers af l:a 

rhapsodien uti Hoineri Odyssé.
Tyska. Grammatik: repetition. Ett hem-thema hvarje vecka for reala linien.

Explikation: sid. 1—55 (Cottas uppi.) af Schillers Geschichte des 30-jåhrigen Kriegs 
och hela Wilhelm Tell.

Engelska. Grammatik: repetition. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: kap. 1 —12 af Vicar of Wakefield.

Franska. Grammatik: från bbrjan till kap. 8 uti Oides lårobok. Ofversåttnings- och skrif
ofningar på lårorummet for reala linien.

Explikation: från bbrjan 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 stereometriska problemer 
efter Hcllstrbms lårobok, for reala linien.

Algebra: (klassiska linien) låran om qvadrat-rbtter och radikal-qvantiter samt 
eqvationer af 2:a graden med en obekant; 

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

Zoologi: repetition.
Fysik: (klassiska linien) de 2 forstå kapitlen af Berlins lårobok;

(reala d:o) aérostatiken, dynamiken och akustiken, jemte problemer. 
Kemi: från bbrjan af låroboken till syror.

Historia och Geografi. Historia: från "Frankiska riket under Carolingerna" till "medeltidens 
slut1', efter Ptitz.

Geografi: Asiens.

Sjette klassens ofra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: från kap. 7 till och med § 55 på det 8:de.

Kyrkohistoria: medeltidens, samt till § 30 på nyare tidens.
Nya testamentet: Johannis bref, samt Pauli bref till de Galater och Philipper (for 

klassiska linien på grundspråket).
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Modersmålet. Bjurstens litteraturhistoria samt låsning af Svensk, Norsk och Dansk litteratur; 
stundom fria foredrag ofver det låsta. Deltagande med klass. 7 A & B uti 
disputations- och dispositionsofningar. En hemma utarbetad uppsats hvaran- 
nan vecka for klassiska och hvarje vecka for reala linien.

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

Explikation: kap. 21— 60 af l:sta samt kap. 1—31 af 2:a boken uti Livius; l:a boken 
af Cicero de officiis, samt repetition af densamma; vers. 300—756 af l:a samt hela 
2:a och 3:dje boken af Virgilii Æneis.

Grekiska. Grammatik: repetition af formlåran, samt till infinitiven i syntaxen efter Såves låro
bok. Skrifofningar på larorummet.

Explikation: hela 4:de boken samt kap. 1—-5 af den 5:te uti Anabasis; hela l:a 
rhapsodien och 100 vers af den 2:a uti Odysséen.

Tyska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: hela Hermann und Dorothea. Dessutom for reala linien kursiv låsning 

uti Schillers Gesch. des 30-jåhr. Kriegs.
Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: kap. 10—25 af Vicar of Wakefield.
Franska. Grammatik: till bruket af participerna (8 kap:s 8 §). Ofversåttnings- och skrifofnin

gar på larorummet for reala linien.
Explikation: från V (voyage de Bayruth) uti Lamartine och från 4:de sången till 

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

tare geometriska bfningssatser, Dessutom reala linien stereometrien efter Hell- 
stroms lårobok.

Algebra: låran om l:a och 2:a gradens eqvationer med, flere obekante, jemte 
problemer. Dessutom repetition af det foregående.

Naturvetenskap. Botanik: repetition.
Zoologi: d:o.
Fysik: (klassiska linien) hydrostatiken och aerostatiken.

(reala d:o) lika med nedra afdelningen.
Kemi: från fosforns syror till Barium.

Historia och Geografi. Historia: från 4:de tidrymden af medeltidens till § 12 af den nyare, 
efter Piitz.

Geografi: Afrikas och Amerikas.

Sjunde klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: från kap. 8 till lårobokens slut.

Kyrkohistoria: från § 25 till lårobokens slut.
Nya testamentet: lika med klass. 6 A, med tillågg af delar af Apostlagerningarne. 

Modersmålet. Dispositions- och disputationsbfningar. Låsning af Svensk, Norsk och Dansk 
litteratur, samt fria foredrag ofver det genomgångna. En utforligare upp
sats, hvarannan vecka for reala, och hvar fjerde vecka for klassiska linien.

Latin. Grammatik: lika med 6:te klassen.
Explikation: kap. 34—65 af 2:a samt hela 4:de boken uti Livius; kap. 21—25 af 2:a 

samt repetition af l:a och 2:a boken af Cicero de officiis; Ciceros 2:ne forstå tal mot 
Catilina; 4:de boken af Virgilii Æneis; l:a boken af Horatii oder.
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Grekiska. Grammatik: syntaxen efter Saves lårobok. Skrifofningar på lårorummet. 
Explikation: kap. 8 —10 af 5:te boken till slutet af den 7:de uti Anabasis; kap.

1—25 af l:a boken uti Herodotus; från vers 120 af 2:a rhapsodien till vers 400 
af den 4:de uti Odysséen.

Hebreiska (valfritt). Innanlåsning och grammatik efter Lindbergs lårobok, samt explikation 
ocb analys af de 8 forstå psalmerna.

Engelska (valfritt for klassiska linien). Innanlåsning och formlåra samt explikation uti May’s 
krestomatbi och Irvings Columbus.

d:o (reala linien). Grammatik: Ekmans lårobok. På serskild begåran ett hem-thema 
hvarje vecka.

Explikation: från kap. 22 till slut uti The Spy by Cooper.
Franska. Grammatik: afslutad. Ett hem-thema hvarje vecka for reala och hvarannan vecka 

for klassiska linien.
Explikation: hela Picciola; Madeleine, Les prisonniers du Caucase och Le journal d’un 

bomme heureux uti “bibliotbeque frangaise".
Mathematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna uti Euclides, jemte losning af geo

metriska ofningssatser. Reala linien har dessutom genomgått de 2:ne forstå 
bockerna uti Hellstrbms lårobok, samt repeterat stereometrien.

Algebra: låran om progressioner och logarithmer, tillika med bfning i logarithm- 
tabellernas bruk. Repetition af det foregående, medelst problemer. Dessutom 
reala linien: analytiska expressioners konstruktion och plan trigonometri.

Naturvetenskap. Fysik (klassiska linien): magnetism, elektricitet, akustik och dynamik.
(reala d:o): detsamma samt dessutom problemer af mekaniskt 

och fysikaliskt innehåll.
Kemi: från Aluminium till oorganiska kemiens slut.

Historia och Geografi. Historia: sednare halften af nyare historien till franska revolutionen, 
samt till Puniska krigen af den gamla, efter Ptitz.

Geografi: repetition.
Filosofisk propedeutik (reala linien). Logik: bela laroboken, samt en kortfattad, muntligen 

meddelad bfversigt af filosofiens begrepp och historia.

Sjunde klassens ofra afdelning:
Kristendom. Lårokursen afslutad och repeterad. Repetition af Pauli bref till de Romare, samt 

låsning af Pauli bref till de Galater och Philipper.
Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
Latin. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: kap. 51—72 af 3:dje samt repetition af 2:a och 3:dje boken af Livius; 
Ciceros oratio pro Milone, pro Archia poeta och II—IV in Catilinam, jemte repetition; 
af Horatius: brefvet till Pisonerna samt repetition af l:a och 2:a bockerna af oderna. 
Romerska antiqviteter.

Grekiska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: repetition, samt kap. 50—100 af l:a boken uti Herodotus; 6:te rhap

sodien uti Odysséen och l:a rhapsodien uti Iliaden. De fleste larjungarne hafva 
dessutom enskildt genomgått Platos Krito.

Hebreiska (valfritt). 30 psalmer och 4 kap. af Genesis.
Engelska (d:o for klassiska linien). Lika med nedra afdelningen, med tillågg af kursiv ex

plikation uti The Spy.
d:o (reala linien). Lika med nedra afdelningen.
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Franska. Grammatik: repetition. Ett hem-thema hvarje vecka for reala och hvarannan vecka 
for klassiska linien.

Explikation: lika med nedra afdelningen.
Mathemathik. Geometri: repetition af hela den genomgångna kursen, jemte problemer.

Algebra: d:o d:o d:o d:o d:o. Dess
utom hafva 2 larjungar på reala linien låst analytisk geometri.

Naturvetenskap. Fysik: repetition af hela låroboken. Reala linien dessutom problemer.
Kemi: repetition af hela den oorganiska kemien.

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

Psykologi: en kort bfversigt af sjålens fbrmbgenheter.

4) Forandring i undervisningsplan. Emedan 7:de klassens larjungar på reala linien valt 
det engelska språket for skrifprofs aflåggande vid afgångsexamen, har jag icke ansett mig 
kunna eller bora fortfara med den under några foregående år praktiserade fortsatta ofning 
uti tyska språket, eburu jag byser ofbråndrad åsigt, att sistnåmnda språk med 6:te klassen 
for tidigt helt och hållet lemnas afsides. Icke heller har, efter den genom kongl. kungorelsen 
af den 12 maj 1865 beståmda låroplan, någon tid kurmat beredas till fbrut praktiserad ofning 
uti engelska språkets ir.nanlåsning for de lagre klassernas larjungar på klassiska linien, ehuru 
onskvardt detta hade varit, enår okunnighet harutinnan år ett hinder for den privatundervis
ning, som af de aldre lårjungarne for de yngre, serdeles under ferierna, år nbdvåndig, men 
som, utan denna insigt, ej kan lemnas af larjungar på klassiska linien till realisterna.

5) Undenisningsskyldighetens fordelning mellan lårarne har under bostterminen varit på 
fbljande sått:
Rektor fil. dokt. C.,S. Hultstrom har (18 timmar i veekan) undervisat klass. 6 A ( = bfra 

afdelningen) uti tyska och franska, klass. 7 A & B ( = båda afdelningarne) 
uti engelska och franska språken. Dessutom råttat franska hem-themata af 
lårjungarne i klass. 7 A och (på serskild begåran) engelska hem-themata af 
lårjungarne på reala linien i 7:de klassens båda afdelningar.

Lektor fil. dokt. K. F. Rådberg (22 timmar i veekan) undervisat klass. 6 A och 7 A & B 
uti mathematik, fysik och kemi.

d:o fil. dokt. J. Sved borg (20 timmar i veekan) undervisat klass. 6 A och 7 A & B uti latin, 
samt dessutom råttat latinska hem-themata af lårjungarne i samma afdelningar.

d:o fil. dokt. G. T. S. Bergman (22 timmar i veekan) undervisat klass. 6 A och 7 A & B 
uti grekiska, samt klass. 7 A & B uti historia och geografi. Dessutom råttat 
franska hem-themata af lårjungarne i klass. 7 B och tyska hem-themata for 
reallinien uti klass. 6 A.

d:o fil. dokt. S. Saudberg (20 timmar i veekan) 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 rattat svenska uppsat- 
ser af lårjungarne i klass. 7 A & B.

Adjunkt C. A. von Sydow (26 timmar i veekan) undervisat klass. 3—5 A&B uti mathematik. 
d:o fil. dokt. J, F. Ky land er (29 timmar i veekan) varit fast lårare i klass. 2.
d:o fil. dokt. A. J. C. Piscator (27 timmar i veekan) undervisat klass. 5 A & B och 6B

uti tyska, franska och engelska språken, klass. 6 A uti det sistnåmnda, samt 
dessutom rattat tyska hem-themata af lårjungarne i klass. 5 A & B och 6 B.

d:o A. J. K. Lind blad (27 timmar i veekan) undervisat klass. 3—5 uti kristendom samt 
klass. 3 och 4 uti modersmålet och tyska.
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Adjunkt S. Ten g blad (24 timmar i veckan) undervisat klass. 4 uti franska, klass. 3 och 4 
uti engelska och klass. 3—6 A & B uti naturalhistoria. Dessutom duplicerat 
uti skrifning och rakning i klass. 1 samt råttat svenska uppsatser af lårjun- 
garne i klass. 6 B.

d:o fil. dokt. 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 riittat latinska hem-themata af larjungarne i samma af-
delningar.

d:o fil. kand. A. Sahl én (28 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.
5 A uti grekiska. Dessutom riittat svenska uppsatser af larjungarne i klass. 6 A. 

vik. adj. fil. kand. G. O. D. von Hackwitz (29 timmar i veckan) varit fast larare i klass. 1 
samt dessutom undervisat klass. 6 B i kemi.

d:o stud. J. A. Ed man (28 timmar i veckan) undervisat klass. 5 B och 6 B uti gre
kiska, klass. 6 B och till en del 6 A uti mathematik, klass. 5 A & B och 6 
A & B uti fysik.

Ofningslarare: direktbren och riddaren O. H. Bergqvist har undervisat i silitg och musik. 
materialforvaltere O. A. H. Stiberg d:o uti gymnastik och militårbf'ningar. 
bokhandlare F. A. Zettcrgren d:o uti leckning.

Under vårterminen har fbrhållandet varit oforandradt, med foljande undantag:
Adjunkt K. F. Kjellberg har undervisat i samma åmnen som vik. adj. Edman under host- 

terminen, med tillågg af kemi for klass. 6 B. (Under 6 veckor, då Kjellberg 
varit sjuk, har telegrafassistenten P. G. Bergin, enligt fbrordnande, for ho- 
nom tjenstgjort.)

d:o fil. kand. C. J. Neuman varit fast lårare i klass. 1.
vik. adj. stud. G. T. Bergman vikarierat for adjunkt Lindblad, som varit tjenstledig hela 

terminen.
(Teiegrafassistent E. Gbranson har, enligt fbrordnande, tjenstgjort under de 4 låsveckor, då 

adjunkt Sahlén varit permitterad.)
Rbrande de under denna rubrik i foregående årsberåttelser upptagne anordningar anmårkes: 

l:o att bon måst fbrråttas serskildt med de 3:ne lågsta klasserna, emedan låroverkets samt
lige lårjungar ej rymmas uti det befintliga stbrsta larorummet;

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

3:o att uti sting hvarje lårjunge haft den undervisning, som beståmmes genom kongl. cir- 
kulåret af den 19 juni 1866, utom det att sång- ,och musiklåraren inbfvat signaler på jågar- 
horn samt undervisat uti orgelspelning och instrumentalmusik for ett kapeli bland skolungdo- 
men, som haft sina bfningar på onsdags och lordags eftermiddagar:

4:o att uti gymnastik, i bfverensståmmelse med kongl. cirkulåren af den 9 januari 1863*)
*) Sedan detta kongl. cirkulår fbreskrifvit, att «hvarje termin, innan gymnastikbfningarne begynnas, mønstring af 

liikare bor med larjungarne anstållas i åndamål att utrona, huruvida flere eller farre bland dem må antingen 
helt oeh hållet eller till någon del från dessa ofningar befrias;,, hafva sådane mdnstringar i rektors och gym- 
nastikliirarens nårvaro blifvit verkstiillde af provinciallåkaren herr doktor C. F. Kjellberg, som genom afgifna 
serskilda utlåtanden bestamt. att for hostterminen 7 och for vårterminen 13 lårjungar borde helt och hållet, 
samt for hostterminen 28 och for vårterminen 33 lårjungar från mera anstrångande roreiser befrias. 
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och den 19 juni 1866*), hvarje lårjunge under den Ijusare och blidare årstiden haft en half 
timmes ofning hvarje dag, utom foreskrifna militårofningar (med undantag endast af sabel- 
huggning, som ej kunnat åstadkommas,) på onsdags och lordags eftermiddagar for de 3 hdgre 
klasserna;

5:o att uti teckning, som numera, enligt nya undervisningsplanen, i de 4 lagre klasserna 
ingår såsom ett gemensamt laroamne på de for veckan beståmde lårotimmarne, serskild och 
obligatorisk undervisning i linearritning på de likaledes i undervisningsplanen beståmde 2:ne 
timmarne i veckan meddelats åt de 3 hdgre klassernas lårjungar på reallinien, utom den valfritt 
och på anlag beroende frihandsteckningen for samtlige lårjungar på onsdags och lordags efter
middagar, — allt i ofverensståmmelse med fbrenåmnda nådiga cirkulår af den 19 juni 1866.

B) L^rame.
1) Klassfbreståndare under båda terminerna:

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

d:o Rådberg for d:o 6 A.
d:o Sandberg och (hostterminen) vik. adj. Edman, (vårterminen) 

adj. Kjellberg for klassen 6 B.
Adjunkt Piscator och adj. Ericsson for klass. 5 A.

d:o Lindblad och adj. Sahlén for d:o 5 B (vårterminen vik. adj.
Bergman i stållet for Lindblad.)

d:o Wersander och adj. Tengblad for klass. 4.
d:o von Sydow for klass. 3.
d:o Kylander for d:o 2.

vik. adj. Hackwitz (hosttermin.), och adj. Neuman (vårtermin.) for klass. 1.
2) Voråndringar. Af de beviljade 3 nya lårareplatserna åro de 2:ne adjunkturerna tillsatte, 

och dertill i sistlidne december månad utnåmnde: K. F. Kjellberg och C. J. Neuman; ansok- 
ningstiden till den nya lektionen uti fråmmande lefvande sprak tillåndagick den 1 nåstlidnc 
april, då 11 sokande sig dertill anmålt. — Sedan rektor med forrå kalenderåret afsagt sig 
den befattning, som han under hela sin rektorstid innehaft såsom fbreståndare for skolans 
bibliothek, har h. herr eforus till bibliothekarie utnåmnt adjunkten C. A. von Sydow.

I och for idkande vid akademien af theologiska studier har adjunkten Lindblad under 
hela vårterminen, och for beredelse till disputation for filosofiska graden har adjunkten Sahlén 
från och med den 18 mårs till och med den 22 april åtnjutit tjenstledighet, då, såsom ofvan 
blifvit anfordt, studenten G. T. Bergman haft h. herr efori forordnande att tjenstgora for den 
forre och telegrafassistenten E. Goranson for den sednare. — Under adjunkten Kjellbergs sjuk- 
dom har telegrafassistenten P. G. Bergin, åfven enligt vederborligt forordnande, bestridt hans 
midervisningsskyldighet. — Vid kortare sjukdomsforfall och forbinder for andre lårare hafva 
studenterna L. Lindedahl och J. M. Stenberg lemnat bitråde, så att undervisningen kunnat 
uppråtthållas.

C) Larjungarne.
1) Inskrifne, hostterminen: 47 lårjungar, af hvilka 6 från folkskolan, 8 från annat laroverk, 

_ och 33, som endast åtnjutit enskild undervisning.
*) Enligt nådigt bref af ofvannåmnde dag oeh li. herr efori cirkuliir den 17 oktober 1866 har serskild redogo- 

relse rorande gymuastiken for kalenderåret 1866 blifvit den 10 januari 1867 afgifven. Enligt nytt nådigt bref 
den 25 oktober 1867 och h. herr efori cirkulår den 13 nåstfbljande november har den 26 i samma månad dy- 
lik redogorelse lemnats for vårterminen 1867; skolande hadanefter for hvarje låsår (och icke—■ såsom forut — 
kalenderår) enahanda redogorelse, innehållande de nårmare uppgifter, som fbrut meddeladt formular foreskrif- 
ver, till h. herr eforus inom juli månads utgång insåndas.
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2)

3)

4)

5)

vårterminen: 12 larjungar, af hvilka en från annat låroverk, och 11 från enskild 
undervisning.

Afgångne, bostterminen: 24 larjungar, hvaraf 4 tagit afgångsexamen den 10 december, 8 
till annat laroverk och 12 till nåringarne.

vårterminen: 5 larjungar, hvaraf 2 till annat laroverk och 3 till nåringarne. 
Dessutom åro 12 larjungar (8 på klassiska och 4 på reala linien) 
anmalde till muntligå afgångsexamen, sedan godkanda skriftliget 
prof blifvit aflagda den 24, 25, 27 och 28 nåstlidne april.

Uti 7:de klassen hafva under vårterminen 3 larjungar på den klassiska linien valfritt last 
det hebreiska och 3 larjungar det engelska samt 12 larjungar både det hebreiska och 
engelska språket.

Skolafgift, O) till låroverkets materiel,
bostterminen: erlagd af 115 larjungar; derifrån befriade 161.
vårterminen: d:o af 118 d:o; d:o 159.

b) till låroverkets byggnadsf'ond, 
bostterminen: erlagd af 154 larjungar; derifrån befriade 122. 
vårterrninen: d:o af 154 d:o; d:o 123.

(I enlighet med foreskriften uti kongl. cirkulåret af den 11 december 1863 
hafva, for att jemte rektor fbrvalta byggnadsfonden, fortfarande såsom dele
gerade varit utsedde, från iåroverket: herr lektor K.^F. Rådberg, samt från 
stadens kommunalstyrelse: herrar doktor K. F. Danelius och rådman A. J. 
Landstrom. Revision har verkstållts å konsistori vågnar: af herr kyrkoherde 
D. R. Warholm, och å stadens vågnar: af herr O. W. Sbllscher.)

Ofvergång till olika linier: hostterminen, 2 larjungar från klassiska till reala linien och 2 
från reala till klassiska;

vårterminen, 6 larjungar från klassiska till reala linien.
Larjungar, som vårterminen låsa klassiska sprdk, åro: i 3:dje klassen 25, i 4:de klass. 22, 

i 5:te klass. 39, i 6:te klass. 31 och 
i 7:de klassen 19; summa 136.

(2 larjungar i klass. 7 B, 1 lårjunge i klass. 5 A och 3 larjungar i klass. 5 B, som låsa 
latin, bafva, enligt ansokan på sått kongl. kungorelsen den 12 maj 1865 beståmmer, 
varit befriade från grekiska.)

Antal under låsåret:

l:a klassen .................................
2:a „ ..................................
3:dje „ ..................................
4:de ,, ..................................
5:te klass. nedra afdelning . . .

d:o bfra d:o ....
6:te klass. nedra d:o ....

d:o bfra d:o ....
7:de klass. nedra d:o ....

d:o bfra d:o ....

Hostterminen Vårterminen

Klass. 
lin.

24
21
24
21
21
12
12
10

Reala 
lin.

13
18
11
12

3
4
4
6

Summa

25
35
37
39
35
33
24
16
16
16

Klass. 
lin.

25
22
19
20
19
12
11

8

Reala 
lin.

13
17
14
10

6
4
4
4

Summa

31
38
38
39
33
30
25
16
15
12

Summa 145 71 276 136 72 277
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I afseende på hårkomst åro af vårterminens lårjungar: adelssoner 17, ofrålse militårers 
soner 14, prestsoner 20, civile embetsmåns soner 18, ståndspersoners soner 41, borgares och 
andre nåringsidkares soner 72, hemmansegares sonor 46, soner af hemmansbrukare, torpare 
och arbetare m. fl. 49; summa 277.

Under vårterminen hafva 14 lårjungar af lektor Sandberg blifvit beredde till sin forstå 
nattvardsgång.

De denna rubrik tillhorande tabellariska uppgifter, i ofverensståmmelse med foreskrifvet 
formular, hvilka icke kunna blifva fullståndiga forr an flyttningen år beståmd, skola efter vår
terminens examen, då detta skett, till kongl. ecklesiastik-departementet bfversåndas.

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 forst forekommit, samt vidare 
for denna och hvar och en af de påfoljande klasserna uppgifva, i huru många låroåmnen hem
lexor i allmånhet blifvit for hvarje dag larjungarne foresatta, åfvensom huru lång tid om da
gen hemarbetena kunnat i allmanhet anses upptaga for lårjungar af medelmåttiga anlag"; får 
jag upprepa de 2 foregående årens uppgift, nemligen att, med åtlyduad af foreskriften i låro- 
verksstadgans 118 §, for l:a klassen hemlexor, då sådaue gifvits, varit så obetydliga att de ej 
kunna råknas, samt for 2:a klassen begagnats så sparsamt och till så ringa omfång, att deras 
ofverlasning 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 forut genomgångne och for
klarede i skolan, successivt okats, utan att det dock (såvida ej de serskilda låsskemerna skulle 
upptagas) år mojligt att ens i allmånhet uppgifva, i huru många låroåmnen de blifvit for hvarje 
dag larjungarne forelagde, emedan dessa varit olika fordelade på olika dagar i veckan, i foljd 
deraf att låsordningarne, oaktadt basta beråkning och bemodande, ej kunnat uppgoras, med 
mindre an att, åtminstone for någon klass, svårare, stundom flere och stundom farre, åmnen 
hopade sig på den ena eller andra dagen i veckan. Emellertid har vid sådant forhållande 
hemarbetet modererats, så att det, med antagande af medelmåttiga anlag hos larjungarne, an- 
setts kunna utan svårigbet medhinnas for klass. 3 på Ij, for klass. 4 på hogst 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 
inberåknad nodig tid for skrifbfningarne. Faran for ofveranstrångning bor ock numera vara 
forebyggd genom det nya stadgandet i nåmnde kongl. cirkulår, som beståmmer, “att i hvarje 
klass skall finnas en anteckningsbok, i hvilken hvarje lårare for dagen inskrifver, hvilka ar' 
beten han foresatt larjungarne att fullgora i hemmet", hvarigenom den båsta ofversigt lemnas 
ofver hemarbetet, så att rektor och klassforeståndare, enligt foreskriften i låroverfcsstadgans 
100 §, kunna tilise, “att icke i något åmne hemlexor ålaggas lårjunge till ett mått, som kan 
betaga honom nodig hvila och forstroelse, eller hindra forberedelse i andra låroåmnen".

D) Skollokalen.
Sedan de af herr arkitekten P. U. Stenhammar uppgjorde ritningar blifvit af Kongl. Maj:t 

gillade, och herr byggmåstaren J. Dæhn, vid hållen entreprenadauktion, stannat for det lågsta 
anbudet af 96,400 r:dr r:mt, år den nya skolhusbyggnaden redan under arbete och skall vara 
fårdig den 1 augusti nåsta år; hvarigenom den långe och med skål iifverklagade bristen af 
tillråckligt utrymme snart blifver afhjelpt. Såsom i forrå årsberåttelsen meddelades, kommer 
det gamla skolhuset att bibehållas, for att der inrymma: l:a och 2:a klassernas lektionsrum, ritsal, 
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museum, bibliothek och bostad for vaktmåstaren; méd anledning hvaraf och for att komma i 
nårmaste grannskap — åfven af det skål att ny gymnastik skall byggas på gamla skoltom- 
ten — det nya skolhuset uppfores mera i oster ån den primitiva ritningen upptog.

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

hvaribland specificeras: Keil und Dielitzsch, das alte Testament (10 håften, som kostat 70 r:dr 
85 bre); Meyer, Kommentar fiber das neue Testament (12 band, som kostat 66,30); dess
utom alla i forrå årsberåttelsen upptagna tidskrifter, jemte fortsåttning af planschverk m. m.

Foljande skanker hafva blifvit emottagne:
a) af Hans Maj:t Konungen: Professor R. Keysers "Efterladte Skrifter''.
6) från Kongl. ecklesiastikdepartementet: (sammanråknadt i 2:ne remisser) 20 st. Norska 

och 34 st. Danska skolprogrammer.
c) från Konsistorii-expeditionen i Skara: Årsberåttelser från Svenska låroverken for låsåret 

1866—1867; R. Dybeck, Sverikes Runurkunder; J. E. Rieiz, Ordbok ofver Svenska 
allmogespråket, haft. I—V; J. W. Beckman, Forsok till Svensk Psalmhistoria, haft. I— 
VI; P. A. Siljestrom, Inledning till Skolarchitekturen, med planscher; N. H. Qviding, 
Svenskt allmånt forfattningsregister från år 1522 till och med 1862; Ofversigt af de for- 
nåmsta åtgårder inom forvaltningens alla grenar ifrån 1809 till och med 1838; J. Man
keil, Uppgifter rorande Svenska krigsmakten m. m.; A. Cronholm, Sveriges historia 
under Gustaf II Adolfs regering, 4:de delen; A. J. Arvidsson, Anders Schonbergs histo
riska bref om det Svenska regeringssattet i aldre och nyare tider; J. E. Rydqvist, 
Svenska språkets lagar, band. I—III (i 5 håften); P. Moller, Ordbok ofver Hallåndska 
landskapsmålet; A. Frigell, C. Julius Cæsar, vol. I—III; Statistiska centralby råns under- 
dåniga beråttelse for år 1865 a) Befolkningsstatistik; Hbgv. Presteståndets protokol! vid 
lagtima riksdagen i Stockholm åren 1865 & 1866, 5 band jemte register.

d) från Kongl. statistiska centralbyrån: 24 håften Kongl. Majrts befallningshafvandes fem- 
årsberåttelser 1861—1865; Hushållningssållskapens beråttelser for året 1865.

e) For skanker af enskilde personer har redovisning lemnats i Wenersborgs tidning.
2) Instrumenter och apparater i fysik: en hydraulisk press, en hydraulisk rotationsapparat, ett 

lokomotiv och en ångmaskinsmodell (af papp), hvilka i forrå årsberåttelsen omnåmndes 
såsom reqvirerade, hafva ankommit.

3) Naturalhisloriska och 4) andra samlingar hafva blifvit forokade genom fortfarande skanker, 
som successivt omnåmnts i stadens tidning. Serskildt upprepas, att Kongl. Svenska 
akademien skånkt dess minnespenning i silfver ofver Samuel Odmann.

For musikskolan hafva inkopts: Qvintetter i 5 band af Beethoven, Mozart, Romberg, 
Mayseder, Maurer och Weber; Qvartetter af Romberg, Spohr, Hånsel, Maurer och Krom- 
mer; Trior af Beethoven, Mozart, Viotti, Romberg, Kreutzer och Moller; Duos af Viotti, 
Krommer och Du Puy.

For fåktskolan har inkop skett af 24 st. floretter.
5) Kitskolan, som fortfarande haft serskildt rum, har blifvit forokad med: ett nytt exemplar 

af Hardings ritkurs och 2:ne nya d:o af Hetsch’ Grundtræk af Tegnekunsten; hvartill 
alla planscherna blifvit uppfodrade på papp.

3
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Den for nåstfbrflutna kalenderår afgifna
redogorelse ofver låroverkets kassor och fonder 

visar foljande forbållande:

D ebet.
Balans från den 31 dec.

Tillgångar:

1 URR Kontant1 Wj' . behållning. Utlånte 
kapitaler. Fordringar. Summa. R:mt,

Egna kassan.................... —— - ' ■ 66,67 0,45 67,12
Materielfonden .... . . . 941,42 — 764,81 1,726,23
Byggnadsfonden.................... — 4,378,43 — 4,378,43
Premii- och fattigkassan . . . . 49,42 — — 49,42

2,300,03Stipendiifonderna . . . . — 2,227,44 72,59
Bibliothekskassan . . . . . . . 147,23 3,672,78 — 3,82O,oi

Inkomster:
S:a 1,138,07 10,345,32 837,85 12,321,24

Egna kassan .................................................................................................... 464,44
Materielfonden.................................................................................................... 1,048,50
Byggnadsfonden............................................................................................... 1,794,41
Premii- och fattigkassan................................................................................ 261,00
Stipendiifonderna..............................................-............................................ 131,60
Lårarnes afloningsmedel................................................................................ 25,208,94
Bibliothekskassan........................  233,01 29,141,90

Balans den 31 dec. 1867.
Egna kassans sknid till materielfonden........................................................................... 1,243,71

Summa 42,706,85.

Kredit.
V tgift er:

Summa 42,706,85

Egna kassan (balanserad skuld: 764,81; årets utgifter: 943,34) . .
Materielfonden....................................................................................................
Premii- och fattigkassan................................................................................  
Stipendiifonderna...............................................................................................  
Lårarnes afloningsmedel................................................................................  
Bibliothekskassan...............................................................................................

1,708,15
649,66
254,55
111,00

25,208,94
186,^3 28,118,63

Balans den 31 dec. 1867. Kontant Utlånte
Tillgångar • behållning. kapitaler. Fordringar.

Egna kassan...............................................  66,67 0,45
Materielfonden ................................... 861,36 ----- 1,243,71
Byggnadsfonden..........................................  6,172,84 -----
Premii- och fattigkassan.................... 55,87 ----- -----
Stipendiifonderna.................  .----------- 2,248,04 72,59
Bibliothekskassan.............................. 173,91 3,692,78 -----

S:a 1,091,14 12,180,33 1,316,75

Summa.
67,12 

2,105,07 
6,172,84

55,87
2,320,63
3,866,69

14,588,22
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F) Examina.
Sedan hostterminen borjat den 24 augusti, afslutades densamma den 19 december ge- 

nom examen, hvarvid herrar landssekreteraren och riddaren C. O. Almqwist, borgmastaren 
och riddaren A. W. Russberg, kyrkoherden, theol. kandidaten fil. dokt. D. R. Warholm, landt- 
råntmastaren och riddaren J. A. Zachrison samt fbrste bataljonslåkaren, doktor K. F. Danelius 
af h. h. eforus varit anmodade att narvara.

Vårterminen, som borjade den 17 januari, skall, sedan lasåret fortgått under de i låro- 
verksstadgan foreskrifna 36 låsveckor, afslutas genom examen, hvilken h. h. eforus, efter af- 
gifvet forslag, beståmt till tisdagen den 2 och onsdagen den 3 nåstkommande juni, och hvarvid 
herrar landssekreteraren och riddaren C. O. Almqwist, landskamreraren och riddaren J. M. 
Ryding, borgmastaren och riddaren A. W. Russberg, kyrkoherden, theol. kandidaten fil. dokt. 
D. R. Warholm, håradshofdingen och riddaren G. A. Montén, landtråntmåstaren och riddaren 
J. A. Zachrison, handlanden P. E. Swedberg och brukspatronen J. E. Norstrbm inbjudits, att 
såsom vittnen komma tillstådes.

I den ordning, som genom anslag i skolhuset skall nårmare beståmmas, komma forhoren 
att fbrsiggå 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 
vbrdsamt inbjuda låroverkets inspektor, herr landshofdingen och kommendbren m. m. grefve 
E. Sparre, likasom den hår studerande ungdomens fbråldrar, anhbrige och målsmån, tillika 
med alla bfriga den allmånna undervisningens gynnare och vånner.

Att nårvara 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 kommendoren m. m. 
grefve E. Sparre, herr bfversten och chefen for Kongl. Westgiitba-Dals regemente, R. S. O. 
m. m. friherre L. E. Posse, herr landssekreteraren och riddaren C. O. Almqwist samt herr 
kyrkoherden, theol. kandidaten fil. dokt. D. R. Warholm, hvilka herrar genom rektor skola 
underråttas om den eller de dagar, som herr statsrådet och chefen for Kongl. ecklesiastik- 
departementet kommer att for nåmnde examen beståmma.

Sist tillkånnagifves, att hostterminens borjan år utsatt till måndagen den 24 nåstkommande 
augusti. __

Sedan forestående beråttelse var uppsatt och de forstå arken redan tryekta, har, på sam
ma gång som de kontanta medlen, officiel underråttelse ingått, att direktionen for Fryxell- 
Langenskbldska stiftelsen, som under flera foregående år lemnat ett bidrag af 50 r:dr r:mt, nu 
bkat detsamma till 150 r:dr, att uti 6 st. stipendier, hvartdera å 25 r:dr, af skolkollegium vid 
innevarande termins slut tilldelas ynglingar, utmårkte genom flit i studier och goda seder. — 
Då jag aflågger fbrbindligaste tacksågelse for denna frikostighet af nåmnde direktion, vågar 
jag åfven hos andre, som dertill åro i tillfålle, till valvillig hågkomst i detta afseende rekom- 
mendera hårvarande låroverk, som har så hogst få anslag och donationer, for att uppmuntra 
och understbdja skicklige och behofvande lårjungar.

Wenersborg i maj 1868.
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II. Lagre femklassiga elementarlåroverket i Borås.
(Beråttelsen lemnad af t. f. rektorn, kollega S, P. Wennergren.)

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas bor jan och slut:, hostterminen bbrj. d. 30 aug.; slut. d. 19 dec. 

vårterminen borj. d. 15 jan.; slut. d. 2 juni.
2) Dagliga lårotiden: forlagd på formiddagarne, kl. 7—9 samt 11—2, utom 1 timme (kl. 4—5) 

å måndags och torsdags eftermiddagar, hvarjemte kl. 10—11 f. m. 
bfvats sång och musik samt på eftermiddagarne gymnastik.

3) Begagnade lårobbcker:
I kristendom: katekesen och Norbecks lårobok i dogmatik;

Biblisk historia: Hiibners lårobok;
Kyrkohistoria: Cornelii d:o;
Modersmålet: språklåra af Filén, satslåra af Svedbom, låsofningar och litteraturhistoria af 

Bjursten;
Latinska språkets grammatik: Rabes lårobok;

d:o explikation: Rabes krestomathi, Cornelius Nepos, Julius Cæsar de bello 
Gallico, Ovidii Metamorphoses seh;

Grekiska språkets grammatik: Rabes lårobok;
d:o explikation: Xenophons Anabasis;

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

Enge|ska språkets grammatik: Oides uttalslåra och Ohrlanders språklåra;
d:o explikation: Ohrlanders låsofningar och W. Irvings Columbus;

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

Mathematik: Zweigbergks lårobok i arithmetik, Euclidis i geometri och Wiemers i algebra; 
Natur vetenskap: Arrhenii botanikens forstå grunder och elementarkurs, samt Sundevalls och 

Torins lårobbcker i zoologi;
Historia och Geografi: Alanders lårobbcker i svensk och allmån historia och låsebok i svensk 

historia, samt Palmblads lårobok i geografi.

Uti dessa lårobbcker hafva foljande iårokurser blifvit genomgångna:

Forstå klassen:
Kristendom: biblisk historia, gamla testamentets; katekesen, l:sta och 2:dra hufvudstyckena. 

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

och upplåsning af valda stycken.
Tyska: det vigtigaste af formlåran till och med de regelbundna verberna, l:sta kursen af lase- 

bokens låsofningar, de grammatiska begreppen meddelade under jemfbrelse med 
modersmålet.

Mathematik: arithmetik, de 4 raknesåtten i hela tal, bfning i hufvudråkning, samt med de mera 
fbrsigkomne sorter och bråk.
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Naturvetenskap: fysisk geografi, det allmannaste om verldsdelarne samt Sveriges, Norges och 
Danmarks fysiska geografi; botanik, det allmannaste af dess forstå grunder.

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

Andra klassen:
Kristendom: biblisk historia, nya testamentets; katekesen, slutet af 2:dra samt 3:dje och 4:de 

hufvudstyckena; psalmverser.
Modersmålet: formlaran och det allmannaste af låran om satser muntligen och skriftligen, samt 

las- och råttskrifningsofningar.
Tyska: formlaran samt 48 sidor af krestomathien.
Mathematik: arithmetik, de 4 råknesåtten i sorter samt vanliga och decimalbråk, hvarjemte 

en del larjungar genomgått enkel och sammansatt regula de tri; geometrisk 
åskådningslåra. Hufvudråkning.

Naturvetenskap: botanik, det allmannaste om roten, stammen, bladet, froredningsdelarne, fruk- 
ten samt sexualsystemet; insamling af våxter.

Historia och Geografi: svensk historia, de 7 forstå tidehvarfven af låroboken, samt muntliga 
berattelser; geografi, storsta delen af Europas i sammandrag.

Tredje klassen:
Kristendom: repetition af biblisk historia samt 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena af kateke

sen; psalmverser och låsning af nya testamentet.
Modersmålet: låran om satsen, hufvudsakligen meddelad genom skrifofningar och satsupplos- 

ning; lås- och råttskrifningsofningar.
Latin: formlåra, explikationsofningar i låsboken från borjan till 4:de afdelningen; satsbfningar 

med vokabellåsning.
Tyska: formlaran och något af syntaxen samt 36 sidor i låseboken; reallinien dessutom af syn- 

taxen till prepositionerna och 12 sidor i låseboken.
Engelska: uttalslåran med låsofningar, formlaran samt 12 sidor i låseboken.
Mathematik: arithmetik, enkel och sammansatt regula de tri, samt reallinien dessutom intresse- 

och bolagsråkning; geometri, l:sta boken.
Naturvetenskap: botanik, sexualsystemet och det vigtigaste från lårobokens borjan till 2:dra 

kap.; zoologi, dåggdjuren, samt reallinien dessutom foglarne. Insamling af 
våxter.

Historia och Geografi: svensk historia, de 3 sista tidehvarfven och repetition af de 6 forstå; 
geografi, från och med Ryssland till och med Osmaniska riket af Eu
ropas politiska geografi.

Fjerde klassen:
Kristendom: repetition af katekesen, psalmverser och låsning af nya testamentet; kyrkohistoria, 

l:sta perioden.
Modersmålet: låran om satsen, utforligare behandlad, åmnesskrifning på lårorummet samt rått- 

skrifningsofningar. Innanlåsning.
Latin: formlaran och det vigtigare af syntaxen; Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Alci- 

biades, Thrasybulus, Conon, Hamilcar, Hannibal och Cato af Cornelius Nepos; skrif
ofningar på lårorummet.

Tyska: syntaxen samt 40 sidor af Schillers Geschichte des 30:jåhrigen Kriegs (2:dra boken); 
skrifofningar. Reallinien hem-themata.

Engelska: repetition af formlåran, en del af syntaxen, samt 30 sidor i låseboken.
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Franska: det allmånnaste af formlåran sarat 36 stycken af l:sta afdelningen i laseboken.
Mathematik: arithmetik, repetition; geometri, 2:dra och 3:dje bockerna; algebra, till och med 

eqvationer af l:sta graden; reallinien dessutom arithmetiska ofningar.
Naturvetenskap: botanik, sexualsystemet samt från lårobokens borjan till 2:dra kap., jemte våxt- 

insamling; zoologi, till foglarne, samt reallinien dessutom till och med fiskarne.
Historia och Geografi: svensk historia, repetition af laroboken, jemte något i laseboken; geo

grafi, Asiens, Afrikas och Amerikas politiska geografi.

Femte klassen:
Kristendom: repetition af katekesen; dogmatik, ofra afdelningen 8 och nedra afdelningen 6 kap.; 

kyrkohistoria, ofra afdelningen repetition af det forut låsta, och nedra afdelnin
gen 2:dra perioden. Låsning af nya testamentet.

Modersmålet: satslåra, åmnesskrifning på lårorummet, råttskrifningsofningar, litteraturhistoria 
och innanlåsning.

Latin: grammatik, hela laroboken med prosodik och metrik; ofra afdelningen 2 bocker i Julius 
Cæsar de bello Gallico och styckena Ætates, Lycaon, Phaeton, Pyramus ett Thisbe, 
Philemon et Baucis samt Orpheus i Ovidii Metam. sej., nedra afdelningen från och 
med Datames till och med Ågesilaus i Cornelius Nepos samt slutet af l:sta och hela 
2:dra boken i Julius Cæsar de bello Gallico. Hem-themata.

Grekiska: ofra afdelningen, formlåran och det våsendtligaste af syntaxen samt slutet af l:sta 
och hela 2:dra boken af Xenophons Anabasis; nedra afdelningen, formlåran och 
8 kap. af l:sta boken af Xenophons Anabasis.

Tyska: repetition af språklåran samt 54 sidor af Schillers Geschichte des 30:jåhrigen Kriegs. 
Skrifofningar.

Engelska: nedra afdelningen af reallinien, formlåra och syntax, 18 sidor af laseboken och 2 
kap. af Irvings Columbus samt skrif- och talofningar.

Franska: ofra afdelningen, formlåra samt 40 stycken af l:sta och 33 stycken af 2:dra afdelnin
gen i laseboken; reallinien (nedra afdelningen), 70 stycken af 2;dra afdelningen i 
laseboken samt skrifofningar på lårorummet.

Mathematik: ofra afdelningen, geometri, repetition af 4 bocker; algebra, l:sta graden med 
problemer; nedra afdelningen, geometri, 4:de boken samt repetition af de 3 
forstå bockerna; algebra, l:sta graden med flere obekanta; reallinien dessutom 
råknebfningar.

Naturvetenskap: botanik, klassiska linien, repetition af laroboken till och med 2:dra kap., bor
jan af det naturliga systemet; reallinien, hela laroboken, med undantag af 
låran om kryptogamerna; båda linierna, zoologi, från borjan af laroboken 
till insekterna. Insamling af 300 våxter.

Historia och Geografi: svensk historia, repetition af laroboken; allmanna historien, ofra afdel
ningen, gamla och det vigtigaste af medeltidens historia; nedra afdel
ningen, gamla historien från borjan till kejsartiden; geografi, gamla 
geografien samt repetition af storsta delen af den nya.

Ofningar: våiskrifning, 2 timmar i veckan i l:sta och 2:dra klasserna; teckning, hufvudsakligen 
figur- och landskapsritning, 1 timme i l:sta och 2:dra klass., 2 timmar i 3:dje och 
4:de klass. samt realafdelningen i 5:te klass.; gymnastik, fristående och apparelj- 
gymnastik, marsch- och exercisofningar 4 timmar i veckan med klass. 1—4, 5 
timmar med 5:te klass.; musik och sång, 6 timmar i veckan.
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4) Undervisningens fordelning emellan lararne har varit fbljande:
Host-terminen:

Rektor A. G. Hollander har undervisat klass. 3—5 i tyska 10 timmar och klass. 4 och o i la
tin 10 timmar i veckan.

Kollega S. P. Wennergren klass. 3—5 i kristendom 9 timmar, klass. 3 i latin 10 timmar, klass. 
4 och 5 i engelska 6 timmar och klass. 4 i mathematik 2 timmar i veckan samt 
rattat skriftliga uppsatser i 5:te klass.

Kollega J. Nordvall klass. 3—5 i modersmål 7 timmar, klass. 4 och 5 i latin 11 timmar och 
klass. 3-—o i naturvetenskap 10 timmar i veckan samt rattat skriftliga uppsatser 
i 5:te klass.

Kollega A. Thorin klass. 5 i grekiska 9 timmar och klass. 3—5 i mathematik 19 timmar i 
veckan.

Kollega J. A. Rosén klass. 2 i modersmål, mathematik, naturvetenskap och vålskrifning 13 
timmar, klass. 3 i modersmål 3 timmar och klass. 3—5 i historia och geografi 
12 timmar i veckan samt rattat skriftliga uppsatser i 4:de klass.

Kollega J. A. Nyborg klass. 2 i kristendom, tyska samt historia och geografi 16 timmar, klass. 
3 i engelska 3 timmar samt klass. 4 och 5 i franska 10 timmar i veckan.

Extra lårare, stud. K. Olson l:sta klass. i samtlige åmnen 29 timmar i veckan.
Ofningslåraren lojtnant F. R. Zachrisson i gymnastik 5 timmar i veckan.

d:o ritlåraren C. A. Leverin i teckning 4 timmar i veckan.
d:o orgelnisten J. F. Strbm i musik och sång 6 timmar i veckan.

Vår- terminen:
t. f. Rektor S. P. Wennergren lika med hostterminen utom 7 timmar i latin i kl. 3.
Kollega J. Nordvall lika med hostterminen utom 1 timma i modersmålet i klass. 3.
Kollega A. Thorin lika med hostterminen samt rattat skriftliga uppsatser i 4:de klass.
Kollega J. A. Rosén lika med hostterminen utom skriftliga uppsatser i 4:de klass.
Kollega J. A. Nyberg lika med hostterminen.
t. f. Kollega stud. A. Karlén klass. 3—5 i tyska 10 timmar, klass. 3—5 i latin 17 timmar, 

klass. 3 i modersmålet 1 timme (reallinien) och klass. 2 i vålskrifning 1 timme i 
veckan.

Extra lårare stud. K. Olson lika med hostterminen.
Ofningslårarne lika med hostterminen.

B) Lararne.
Klassforeståndare hafva varit: for 5:te klass. t. f. rektor Wennergren, for 4:de klass. kol

lega Nordvall, for 3:dje klass. kollega Thorin, for 2:dra klass. kollega Rosén och kollega Ny
berg samt for l:sta klass. stud. Olson.

C) Larjungarne.
1) Inskrifne: vid hostterminens borjan 13.

„ vårterminens d:o 2.
2) Afgångne: hostterminen 9, deraf 6 till tekniskt eller elementar-laroverk; 

vårterminen 2.
3)- Terminsafgift erlade hostterminen: till undervisningsmaterielen 33, befriade 47; till bygg- 

nadsfonden 26; befriade 54;
vårterminen: till undervisningsmaterielen 33, befriade 46; till bygg- 

, nadsfonden 27, befriade 52.
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4) Antal nårvarande under hela vårterminen: i 1 :sta klassen 19, 2:dra klass. 19, 3:dje klass. 
15, 4:de klass. 11 och i 5:te klass. 15, summa 79. Af dessa låsa i 3:dje 
klass. 9, i 4:de klass. 6 och i 5:te klass. 12 klassiska språk.

Betraffande hemlexor, hafva sådane, om ock endast i några åmnen, såsom historia, tysk 
formlåra m. m., borjat gifvas i 2:dra klass., samt vidare i 3:dje och 4:de klass. i allmånhet uti 
der låsta språk och vetenskaper, latin, tyska, kristendom, geometri, naturvetenskap, historia 
och geografi, hvartill i 5:te klass. komme 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 ofverlåsning af hemlexorna, hvilkas antal på samma dag i 3:dje klass. stundom varit 4, 
i 4:de och 5:te klasserna 4—5 och hvilka i skolan forut blifvit genomgångna, torde i allmånhet 
erfordras i 3:dje och 4:de klass. 2 å 3 timmar och i 5:te klass. 4 timmar dagligen.

D) Skøllokalen
har under låsåret icke undergått någon forandring.

E) Undervisningsmaterielen.
Bibliotheket har blifvit tillbkadt med några låse- och lårobocker.

F) Examina.
Examen vid hostterminens slut hdlls den 19 december, och voro, jemte låroverkets inspek

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

Arsexamen kommer att fbrråttas tisdagen den 2 juni i nårvaro 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 slutdfning i gymnastik och sång, hvarefter forråttas flyttning med 
utdelning af stipendier, premier och fattigmedel.

Nåstkommande låsårs borjan år utsatt till fredagen den 28 instundande augusti.

III. Lagre treklassiga elementarlåroverket i Alingsås.
(Beråttelsen lenmad af vik. rektorn, fil. dokt. M. C. Jungmarker.)

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 22 aug.; slut, den 20 dec. 

vårterminen borj. d. 30 jan.; slut d. 8 juni.
2) Dagliga lårotiden: fordelad på for- och eftermiddagar.
3) Begagnade lårobocker:

I Kristendom: katekesen och valda bibelspråk af Flodman;
Biblisk historia: Akerbloms och Eklunds lårobocker;
Modersmålet: Bjurstens lårobok i svenska språket;
Latinska språket: Rabes grammatik och låsofningar; Cornelius Nepos;
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Tyska språket: Lyths och Flachs lårobbcker;
Engelska språket: Hammars lårobok och Oides pronunciationslåra;
Mathematik: Zweigbergks och Nystroms larobocker i arithmetik, Euclides och Bergius i 

geometri;
Naturvetenskap: Berlins lårobok, Arrhenii d:o i botanisk terminologi och Torins i zoologi:
Svensk historia: Alanders låro- och låsebok;
Geografi: Winges lårobok for l:sta klassen samt Palmblads for 2:dra och 3:dje.

Uti dessa larobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:

Forstå klassen:
Kristendom. Katekes: till tredje hufvudstycket; valda 0 bibelspråk och psalmverser.

Biblisk historia: gamla testamentets efter Åkerblom.
Modersmålet. Allman språklåra, svenska språkets deklinationer och konjugationer, råttskrif- 

ningsregler, efter Bjurstens lårobok; stafofningar, låsofningar, deribland valda 
beråttelser ur svenska historien, efter Alanders lårobok.

Tyska. Formlåran till och med hjelpverberna med motsvarande låsofningar.
Mathematik. Arithmetik: de fyra råknesåtten i hela tal samt bfning i sortråkning;

Geometrisk åskådningslåra samt någon del af storhetslåran.
Naturvetenskap. Europas fysiska geografi jemte det allmånnaste om verldsdelarne och grund- 

begreppen af den mathematiska geografien, hufvudsakligen efter Winge; 
Berlins lårobok afslutad.

Historia och Geografi. Historia: forstå kursen af Alanders lårobok till Drottn. Margareta. 
Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska, efter Winge.

Andra klassen:
Kristendom. Katekes: från tredje hufvudstycket till slut; bibelkunskap och valda bibelspråk 

efter Flodman; psalmverser. o
Biblisk historia: nya testamentets efter Åkerblom.

Modersmålet. Etymologien samt det allmånnaste om satsen, interpunktions-låra, efter Bjursten; 
ofningar i rattskrifning efter diktamen; låsofningar.

Tyska. Formlåran till och med starka konjugationen med motsvarande låsofningar.
Mathematik. Geometri: andra kursen af Bergius till och med mångsidingar.

Arithmetik: allmånna och decimalbråk med tillåmpning på sorter.
Naturvetenskap. Fysisk geografi: grunddragen till densamma samt Europas speciella, efter 

Palmblads lårobok.
Botanik: terminologi och examinering af omkring 50 våxtarter.

Historia och Geografi. Historia: forstå kursen fullståndigt samt andra d:o till 7:de tidehvarfvet, 
efter Alanders lårobok; valda beråttelser ur samme fbrfattares låsebok.

Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks, Rysslands (med Polen och 
Finland) samt Englands politiska efter Palmblad.

Tredje klassen:
Kristendom. Katekes: repetition deraf; bibelkunskap och valda bibelspråk efter Flodman; 

psalmverser.
Biblisk historia: nya testamentets efter Eklund.
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Modersmålet. Formlåran repeterad; sats- och interpunktionslåra efter Bjursten; råttskrifning 
efter diktamen; låsofningar.

Latin. Grammatik: formlåran och det vigtigaste af syntaxen.
Explikation: 4 lårjungar fåltherrarne Iphicrates, Chabrias, Timotheus, Datames och 

Epaminondas, 1 lårjunge Rabes låsofningar. Skrifofningar dels hemma, dels på låro- 
rummet.

Tyska. Grammatik: formlåran afslutad och repeterad.
Explikation: 20 stycken af Flachs låsbok; reala linien dessutom st. 22—27 af samma 

låsbok; skrifofningar.
Engelska. Grammatik: uttals- och det vigtigaste af formlåran.

Explikation: 30 stycken af forberedande bfningar. Skrifofningar.
Mathematik. Arithmetik: enkel och sammansatt regula de tri, intresse, rabatt o. s. v. till och 

med kedjeråkning, rotutdragning samt equationslåra, allt efter lårjungarnes 
olika alder och anlag.

Geometri: l:sta boken af Euclides samt 2:dra kursen af Bergius. Några lårjun
gar 2:dra boken samt 1 lårjunge 4 bocker af Euclides.

Naturvetenskap. Botanik: våxt-terminologi efter Arrhenii mindre lårobok samt examinering af 
100 våxtarter.

Zoologi: dåggdjuren och en del af foglarne efter Torins lårobok.
Historia och Geografi. Historia: Alanders lårobok, valda beråttelser ur samme fbrfattares låsbok. 

Geografi: Europas politiska till Italien, efter Palmblad.
4) Undervisningsskyldighetens fordelning mellan lårarne har varit på foljande sått:

t. f. Rektor M. C. Jungroarker, som, på h. h. efori fbrordnande, under hela låsåret bestridt 
rektorsbefattningen, har undervisat (24 timmar i veckan) uti kristendom, latin, 
naturvetenskap i 3:dje klassen, vålskrifning i l:sta klassen samt råttat latinska 
skrifofningar.

Kollega C. O. N. Dahlgren (28 timmar i veckan) uti mathematik, tyska och engelska språken, 
vålskrifning i 3:dje klassen samt råttat tyska och engelska skrifofningar.

vikar. Kollega, stud. J. A. Lenberg (29 timmar i veckan) uti modersmålet, historia och geo
grafi, naturvetenskap i I:sta och 2:dra klassen, vålskrifning i 2:dra klassen samt 
rattat svenska skrifofningar.

Ofningslårare: orgelnisten E. Ericsson (4 timmar i veckan) i sdng, med ungdomen fbrdelad i 
2:ne afdelningar.

ingenibren J. Hellstrbm (3 timmar i veckan) i teckning, 1 timme med hvarje klass. 
skollåraren P. Bladh (6 timmar i veckan) i gymnastik, med ungdomen fbrdelad 

i 2:ne afdelningar.

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

Lenberg for l:sta klassen.
Dbd: rektor M. A. W. Kullberg den 5 december 1867.

C) Larjungarne.
1) Inskrifne, hostterminen: 9 lårjungar.

vårterminen: 1 lårjunge. (Dessutom hafva 3 lårjungar under vårterminen be- 
begagnat erhållen tillåtelse att, utan inskrifning, vara 
nårvarande vid lårotimmarne.)
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2) Afgångne, hostterminen: 6 larjungar, af hvilka 1 till annat laroverk och 5 till nåringarne.
3) Skolafgift till låroverkets materiel, hostterminen erlagd af 14 larjungar; derifrån befriade 33. 

vårterminen d:o af 14 d:o; d:o d:o 34.
4) d:o till d:o byggnadsfond, hostterminen erlagd af 15 d:o; derifrån befriade 32.

vårterminen d:o af 13 d:o; d:o d:o 35.
5) Ynglingar, som låsa latin, hafva under hostterminen varit 4. 

under vårterminen d:o 5.
6) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 17, i 2:dra 13, i 3:dje 18; summa 48.

I afseende på hårkomst aro af dessa larjungar: tjenstemåns soner 12, borgares och andre 
nåringsidkares soner 21, hemmansegares och arbetares soner 13, 2:ne lårjungars hårkomst okånd; 
summa 48.

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

D) Skollokalen 
undergick forliden sommar en storre reparation.

E) Underrisningsinaterielen.
Bibliotheket har blifvit tillokadt med några lårobocker.

F) Examina.
Examen vid hostterminens slut hdlls den 20 december, och voro, jemte låroverkets inspek

tor herr prosten, fil. d:r A. Nattsén, herrar kammarherren, R. S. O., C. A. Virgin, borgmå- 
staren S. P. Walberg, provinciallåkaren doktor G. F. Berggren och rådmannen S. I. Nyman 
af h. h. eforus anmodade att densamma bevista.

Vårterminen kommer att afslutas genom examen, i nårvaro af samma herrar och mån, som 
voro anmodade att dfvervara hostterminens examen, måndagen den 8:de juni kl. 10—1, hvar- 
efter flyttning forråttas jemte utdelning af premii- och fattigmedel. Slutofning i gymnastik an- 
stålles samma dag kl. 4 e. m.

Från IV. Enklassiga pedagogien i Ulricehamn
har ingen beråttelse inkommit, fastån påminnelse derom skett genom 2:ne serskilda skrifvelser 
den 9 och 30 nåstlidne april.


