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Wenersborg.
Bagge och Pettersons officin, 1867.



I. Hdgre elementarlåroverket i Wenersborg.

Fastån koleran redan utbrutit hårstades de forstå dagarne af augusti, syntes den dock 
till en borjan vara af så lindrig art, att jag ansåg skolan både kunna och bora på beståmd 
dag, den 24 i denna månad, hållas dppen for de lårjungar, som ville begagna sig deraf; 
hvarfore jag ock i stadens tidningar tillkånnagaf detta. Emellertid antog farsoten just i dessa 
dagar en hbgst oroande karakter, så att, sedan stadens folkskolor blifvit instållde och skrif- 
velse från sundhetsnåmnden ankommit om nbdvandigheten af samma åtgård med elementar- 
låroverket, telegram måste afgå till h. herr eforus, som fann skål lemna bifall till sundhets- 
nåmndens framstållning. Af detta skal kom bbstterminen icke att bbrja fbrr an efter kolerans 
hufvudsakliga upphbrande den 8 oktober, då likvål många af aflågsnare boende lårjungar ute- 
blefvo, men undervisningen for dem, som infunno sig, fortsattes till och med den 20 december. 
For att så mycket som mojligt ersåtta den fbrlorade tiden, bbrjade vårterminen redan den 11 
januari och har fortgått utan annat afbrott an som de forstå veckornas svåra snbyror for 
någon dag åstadkommit. Likvål såger sig sjelft, att det ej varit mojligt att helt och hållet 
återtaga allt som fbrlorats, hvarfore de vanliga kurserna i någon mån for några åmnen måst 
inskrånkas, såsom synes af efterfoljande uppgifter derom. Den stbrsta olågenheten har varit 
for de lårjungar, som skola vid terminens slut undergå afgångsexamen och for hvilka natur
ligtvis tiden varit och år dyrbarare ån for de bfrige, som successivt kunna återtaga hvad som 
nu ej medhunnits.

Redogbrelse for låsåret foljer i vanlig, fbreskrifven ordning:

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: bbstterminen bbrj. d. 8 okt.; slut. d. 20 dec. 

vårterminen bbrj. d. 11 jan.; slut. d. 13 juni.
2) Dagliga lårotiden: fbrdelad 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 

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

d:o explikation: Rabes krestomathi, Cornelius Nepos, Julius Cæsar och Ovi-
dius for klass. 3—5; de 2:ne sistnåmnde auktorerna, Ci
cero 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 låsbok, Xenophons Anabasis, Homeri Odyssé och 

Herodotus;
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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 larobbcker;

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

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

voyage en orient, Saintines Picciola, Voltaires Henriade, 
"varietés littéraires”, rédigées par Berndtson, "bibliotheque 
fran§aise” par Paban samt ”choix d’esquisses biographiques” 
de F. Arago, for klass. 6 och 7;

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

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

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

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

Uti dessa larobbcker hafva fbljande lårokurser blifvit genomgångna:

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

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

Modersmålet. Språklåra: det vigtigaste af formlåran och af låran om enkla satser.
Ofningar i ren och tydlig innanlåsning samt råttskrifning.
Beråttelser ur nordiska sagohistoricn.

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

Explikation: 3 blad af de fore syntaxen stående explikationsofningarne uti Lyths kre
stomathi.

Mathematik. Arithmetik: de fyra raknesatten i enkla tal och sorter, jemte bfning i hufvud- 
riikning.

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

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

ges och Danmarks.
Plistoria och Geografi. Historia: Svenska konungalångden.

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 

psalmer och bibelspråk, jemte en kort bfversigt af kyrkoårets hbgtidsdagar.
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 allmiinnaste af formlåran till och med en del af de oregelbundna 

verberna.
Explikation: 20 sidor af de fore syntaxen stående explikationsbfningarne.

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

Geometrisk åskådningslara: efter foredrag och undervisn. af lararen i teckning. 
Naturvetenskap. Mathematisk geografi: grunddragen deraf.

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

Botanik: Linnés sexualsystem, med tillåmpning dels efter plancher och dels 
efter tillgångliga vårvaxter.

Historia och Geografi. Historia: Svenska konungalångden jemte 20 beråttelser ur Alanders 
låsebok.

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

Tredje klassen:

Kristendom. Katekes: 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstycket. Låsning 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 samt smårre uppsatser i form af bref och beskrif- 
ning jemte låsofningar.

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

Tyska. Grammatik: formlåran afslutad och repeterad.
Explikation: st. 1—16 uti Lyths krestomathi. Dessutom for reala linien 12 sidor af 

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

Explikation: st. 1—15 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 borjan af låroboken till erofringstidehvarfvet, jemte be- 
beråttelser.

Geografi: från Ryssland till Nederlåndska monarkien.
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Fjerde klassen:
Kristendom. Kateket utforligare katekisation dfver l:sta, 2:dra och 3:dje bufvudstycket. 

Biblisk historia: repeterad.
Låsning af valda psalmer och stycken ur bibeln, jemte årets predikotexter.

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

Latin. Grammatik: repetition af formlåran.
Explikation: Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Conon och Thrasybulus uti Cor

nelius Nepos.
Tyska. Grammatik: formlåran repeterad; syntax till verbets rektion. Skrifofningar. 

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

lårorummet.
Explikation: st. 15—26 uti May’s krestomathi.

Franska. Grammatik: formlåran till och med de regelbundna verberna.
Explikation: st. 1—32 af l:sta afdelningen uti Oides explikationsbfningar.

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

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

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 foglarne och amfibierna;
(reala d:o) Svenska foglarne utforligare.

Historia och Geografi. Historia: från borjan till Kalmarunionen af fåderneslandets, och från 
borjan till Peloponnesiska kriget af den allmånna.

Geografi: från Nederlåndska monarkien till Asien.

Femte klassens nedra afdelning:

Kristendom. Katekes: utforligare katekisation dfver l:sta, 2:dra och 3:dje bufvudstycket.
Kyrkohistoriska beråttelser: Judiska folkets samt l:sta tidehvarfvet af kristna 

kyrkans historia, hufvudsakligen efter lårarens muntliga foredrag.
Matthei evangelium kap. 1—7, 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 genomlasta stycken.

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

Explikation: Miltiades, Themistocles och Aristides uti Cornelius Nepos samt de 20 for
stå kap. af l:sta boken uti Julius Cæsar.

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

Tyska. Grammatik: repetition af formlåran, samt en del af syntaxen. Ett hem-thema hvarje 
vecka for reala linien.

Explikation: st. 32—45 uti Lyths krestomathi.
Engelska. Grammatik: formlåran. Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: kap. 5—11 uti Columbus.
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Franska. Grammatik: det hufvudsakliga af formlaran till de oregelbundna verberna. Skrif- 
ofningar på larorummet.

Explikation: st. 31—68 af l:a samt st. 1—5 af 2:a afdelningen uti Oides explika
tion sofningar.

Mathematik. Arithmetik: afslutad och delvis repeterad.
Geometri: (klassiska linien) de 4 forstå bockerna af Euclides, 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 och rotter, eqvationer af l:a 
graden med en obekant, samt problemer.

Naturvetenskap. Botanik: repetition af organografien; omkring 200 våxtarter.
Zoologi: låran om fiskarne och insekterna.
Fysik: de 2 forstå kapitlen af Berlins larobok.

Historia och Geografi. Historia: från 5:te tidehvarfvets borjan till st. 23 af det 6:te efter Alan
ders låsbok, af fåderneslandets, samt från och med Greklands blom
string till medeltidens borjan, af den gamla.

Geografi: Europas repeterad.

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

Dogmatik: kap. 1 — 3.
Kyrkohistoriska beråttelser: till reformationen, hufvudsakligen efter lårarens munt- 

liga foredrag.
Apostlagerningarne kap. 1—12, jemte årets predikotexter.

Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
Latin. Grammatik: syntaxen afslutad och repeterad. Hem-themata och skrifofningar på laro

rummet lika med nedra afdelningen.
Explikation: kap. 28—54 af l:a och hela 2:dra boken uti Julius Cæsar de bello Gallico; 

st. II—IV och XI uti Ovidius (Brodéns edition).
Grekiska. Grammatik: formlaran repeterad.

Explikation: från kap. 6 till slut af l:a boken uti Xenophons Anabasis.
Tyska. Grammatik: hela syntaxen. Ett hem-thema hvarje veeka for reala linien. 

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

Explikation: d:o d:o d:o.
Franska. Grammatik: det hufvudsakliga af formlaran till och med de oregelbundna verberna. 

Explikation: st. 1—50 af 2:a afdelningen uti Oides explikationsofningar.
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: geostatiken, hydrostatiken och aerostatiken.

Historia och Geografi. Historia: Folkungaåtten och Kalmarunionen, efter Ekelunds lårobok; 
från borjan af kejsarperioden till § 17 af medeltiden, efter Piitz.

Geografi: lika med nedra afdelningen.
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Sjette klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: kap. 1—6.

Kyrkohistoria: gamla tidens, samt till § 18 på medeltidens.
Nya testamentet: Johannis evangelium.

Modersmålet. Låsning af valda styeken 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 ut- 
arbetad uppsats hvarannan vecka for klassiska samt hvarje vecka for reala 
linien.

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

Explikation: kap. 1—20 af forstå boken uti Livius; Cato Major af Cicero; 800 vers 
uti Ovidius och 330 vers af Virgilii Æneis.

Grekiska. Grammatik: repetition af formlåran efter Rabes, samt till verbum, efter Såves lårobok. 
Explikation: 2:a och 3:dje boken uti Xenophons Anabasis, samt ofning att skan- 

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

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

Engelska. Grammatik: repetition. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: kap. 1—9 af Vicar of Wakefield.

Franska. Grammatik: från borjan till kap. 8 uti Oides lårobok. Ofversåttnings- och skrif- 
ofningar 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 och de 25 forstå 
satserna i Hellstroms stereometri, for reala linien.

Algebra: (klassiska linien) laran om qvadrat-rotter 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) akustiken och optiken, jemte problemer.
Kemi: från borjan af låroboken till sy ror.

Historia och Geografi. Historia: från Araberna till 4:de tidrymden, efter Piitz.
Geografi: Asiens.

Sjette klassens ofra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: kap. 1—7.

Kyrkohistoria: från lårobokens borjan till § 25.
Nya testamentet: lika med nedra afdelniugen.

Modersmålet. Låsning af Svensk, Norsk och Dansk litteratur. Bjurstens litteraturhistoria. 
Hammerichs notiser om Danska forfattare. Talofningar i form af foredrag 
ofver forut uppgifna och genomgångna eller preparerade åmnen. Dispositions- 
ofningar. En hemma utarbetad uppsats hvarannan vecka for klassiska samt 
hvarje vecka før reala linien, som serskildt genomgått Ohlenschlågers ”AxeI 
og Walborg” med forklaringar.



9

Latin. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: kap. 26—60 af l:sta samt kap. 1—31 af 2:a boken uti Livius; l:a samt 

kap. 1—20 af 2:a boken af Cicero de officiis; vers. 600—756 af l:a samt hela 2:a 
och 3:dje boken af Virgilii Æneis.

Grekiska. Grammatik: repetition af formlåran, samt till infinitivus efter Såves lårobok. 
Explikation: kap. 6—8 af 4:de boken samt kap. 1—7 af den 5:te uti Anabasis; 

hela l:a rhapsodien och 50 vers af den 2:a 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 27 kap. till slut af Vicar of Wakefield.

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 san
gen till slut af Henriaden.

Mathematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euclides, jemte losning af låt- 
tare geometriska problemer. Dessutom reala linien: 25 satser i Hellstroms 
stereometri.

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 § 8 af den nyare, ef
ter Piitz.

Geografi: Afrikas och Amerikas.

Sjunde klassens nedra afdelning:
Kristendom. Dogmatik: kap. 3—8.

Kyrkohistoria: den nyare tidens.
Nya testamentet: Romarebrefvet (med klassiska linien på Grekiska) med forklaringar. 

Modersmålet. Låsning af Svensk, Norsk och Dansk litteratur. Repetition af Bjurstens litte- 
raturhistoria. Talofningar, någon gång i form af disputation, vanligen såsom 
fria foredrag dfver forut genomgångna åmnen, samt under vårterminen tragna 
dispositionsofningar. Låsning af Tegnérs skoltal, med forklaringar och til
låmpning på nuvarande forhållanden. En utforligare uppsats, hvarannan vecka 
for reala, och hvar fjerde vecka for klassiska linien.

Latin. Grammatik: lika med 6:te klassen.
Explikation: 2:a och kap. 1—50 af 3:dje boken uti Livius; 2:a boken af Cicero de of

ficiis; kap. 1—21 af Ciceros oratio pro Milone; l:a och 2:dra boken af Horatii oder. 
Dessutom Romerska antiqviteter efter Bojesen.

Grekiska. Grammatik: syntaxen efter Såves lårobok.
Explikation: kap. 4—8 af 7:de boken uti Anabasis; kap. 1—50 af l:a boken uti 

Herodotus; från vers 200 af 4:de till och med 5:te rhapsodien uti Odysséen.
Hebreiska (valfritt). Innanlåsning och det vigtigaste af formlåran samt explikation och analys 

af de 10 forstå psalmerna.
2
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Engelska (valfritt for klassiska linien). Innanlåsning och formlåra samt explikation af 29 st. 
uti May’s krestomathi.

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

Explikation: kap. 8—22 uti The Spy by Cooper.
Franska. Grammatik: afslutad. Ett hem-thema hvarje veeka for reala och hvarannan veeka 

for klassiska linien.
Explikation: 4:éme livraison af ”variétés litteraires”, liere livraison af ”bibliotheque 

fran^aise” och hela ”choix d’esquisses biografiques”.
Mathematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna uti Euclides, jemte solution af geo

metriska theoremer och problemer, efter den af lektor Hultman utgifna sam
lingen af "geometriske ofningssatser”.

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

Naturvetenskap. Fysik (klassiska linien): inagnetism och elektricitet samt dynamiken.
(reala d:o): detsamma samt dessutom bfning med losning af fy- 

sikaliska problemer.
Kemi: från Aluminium till oorganiska kemiens slut. Repetition af metalloi- 

derna.
Historia och Geografi. Historia: den gamla och halfva medeltidens, efter Piitz.

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

meddelad bfversigt af filosofiens begrepp och historia.

Sjunde klassens ofra afdelning:
Kristendom. Lårokursen afslutad och repeterad.
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; 
repetition af l:a och 2:a boken af Cicero de officiis; 1 :a boken af Horatii oder. Ro
merska antiqviteter.

Grekiska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: repetition, samt kap. 85—100 af l:a boken uti Herodotus.

Hebreiska (valfritt). Lika med nedra afdelningen.
Engelska (d:o for klassiska linien). May’s krestomathi och 3 kap. uti Columbus.

d:o (reala linien). Lika med nedra afdelningen.
Franska. Grammatik: repetition. Ett hem-thema hvarje veeka for reala och hvarannan veeka 

for klassiska linien.
Explikation: lika med nedra afdelningen.

Mathematik. Geometri: repetition af hela den genomgångna kursen, jemte losning af geome
triska ofningssatser.

Algebra: repetition af d:o d:o d:o, jemte problemer.
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.
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4) Forandring i undervisningsplan. Emedan 7:de klassens lårjungar 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, ehuru jag kyser ofbråndrad 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 
bnskvårdt 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) Undervtsningsskyldigltetens [ordelning mellan lårarne har under båda terminerna varit 
på foljande sått:
Rektor mag:r C. S. Hultsti bm har (17 timmar i veekan) undervisat klass. 6 A ( = ofra af- 

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

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

d:o mag:r J. Svedborg (20 timmar i veekan) undervisat klass. 6 A och 7 A & B uti 
latin, samt dessutom råttat latinska hem-themata af lårjungarne i samtna af
delningar.

d:o mag:r 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.

d:o mag:r S. Sandberg (20 timmar i veekan) undervisat klass. 6 A & B och 7 A & B 
uti kristendom, klass. 6 A och 7 Å & 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.

Adjunkt C. A. von Sydow (26 timmar i veekan) undervisat klass. 3—5A&B uti mathematik. 
d:o mag:r J. F. Kylander (29 timmar i veekan) varit fast lårare i klass. 1.
d:o mag:r A. J. C. Piscator (27 timmar i veekan) undervisat klass. 5 A & B och 6 B

uti tyska, franska och engelska språken, klass. 6 A uti det sistnåmnda, samt 
dessutom råttat tyska hem-themata af lårjungarne i samma afdelningar.

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

d:o S. Tengblad (27 timmar i veekan) 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 veekan) nndervisat klass. 3 och 4 uti latin samt 
uti historia och geografi. (Under vårterminen, då adj. Wersander haft tjenst- 
ledighet, har stud. J. M. Florell, enligt foroidnande, for honorn tjenstgjort från 
februari till och med maj månad.)

d:o fil. kand. A. Ericsson (24 timman i veekan) undervisat klass. 5 A&B och 6 B uti 
latin, samt dessutom råttat latinska hem-themata af lårjungarne i samma af
delningar.

d:o fil. kand. A. Sahlén (28 timmar i veekan) 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 råttat svenska uppsatser af lårjungarne i klass. 6 B. 
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vik. adj.: prestmannen V. A. Wastberg (29 timmar i veckan) varit fast lårare i klass. 2.
d:o stud. K. F. Kjellberg (28 timmar i veckan) undervisat klass. 5 B och 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. Dessutom råttat tyska hem-themata 
af lårjungarne i klass. 6 A.

Ofningslårare: direktor O. H. Bergqvist i sång och musik har under båda terminerna varit 
permitterad, då adjunkt Piscator 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.
Rbrande de under denna rubrik i foregående årsberåttelser upptagne anordningar anmarkes; 

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

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

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

4: o att uti gymnastik, i ofverensståmmelse med Kongl. cirkulåren af den 9 januari 1863)  
och den 19 juui 1866),  hvarje lårjunge under den Ijusare och blidare årstiden haft en half 
timmes ofning hvarje dag, utom foreskrifna militårofningar (med undantag endast af sabelhugg- 
ning, som ej kunnat åstadkommas,) på onsdags och lordags eftermiddagar for de 3 hdgre klas
serna, som afven, sedan skarpskytteforeningen benaget till begagnande upplåtit sin skjutbana, 
någon gång ofvats i målskjutning;

*
**

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

*) Sedan detta Kongl. cirkulår foreskrifvit, att "hvarje termin, innan gymnastikofningarne begynnas, mønstring 
af låkare bor med larjungarne anstållas i andamål att utrona, huruvida flere eller farte bland dem må antin- 
gen helt och hållet eller till någon del från dessa ofningar befrias”, hafva sådane monstringar i rektors och 
gymnastiklårarens nårvaro blifvit verkstållde af provinciallåkaren herr doktor C. F. Kjellberg, som genom 
afgifna serskilda utlåtanden beståmt, att for hostterminen 9 och for vårterminen 7 lårjungar borde helt och 
hållet, samt for hostterminen 29 och for vårterminen 44 liirjungar från mera anstrångande roreiser befrias.

**) Enligt nådigt bref af ofvannåmnde dag och h. herr efori cirkulår den 17 oktober 1866 har serskild redogo- 
relse rdrande gymnastiken for kalenderåret 1866 den 10 sistlidne januari blifvit afgifven ocli kommer hadan- 
efter att årligen afgifvas; hvilken serskilda redogorelse skall innehålla de nårmare uppgifter, som ett medde- 
ladt formular foreskrifver.

B) Liirarne.
1) Klassfbreståndare under båda terminerna:

Lektor Rådberg for klassen 7 A. 
d:o Sved borg for d:o 7 B.

d:o Bergman for d:o 6 A.
d:o Sandberg och vik. adj. Kjellberg for klass. 6 B.
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Adjunkt von Sydow och adj. Ericsson for klass. 5 A. 
d:o Piscator och adj. Sahlén for d:o 5 B.
d:o Lindblad och adj. Tengblad for d:o 4.
d:o Wersander (vårterminen vik. adj. Florell) for klass. 3.

vik. adjunkt Wastberg for klass. 2.
Adjunkt Kylander for d:o 1.

2) Forandring ar. De vid riksdagen beviljade 3 nya lårareplatserna hafva ånnu ej blifvit 
till ansokning kungjorda; men skall detta, enligt från Kongl. ecklesiastikdepartementet till 
konsistorium i Skara ankommen skrifvelse, ske: for lektorstjensten, vid nåsta hostterrnins slut, 
och for adjunktsbestållningarne, så snart konsistorium inkommit med underdånig anmålan, att 
de kunna med fullt kompetente personer besåttas.

Adjunkt Wersander har under vårterminen åtnjutit tjenstledighet från och med februari 
månads borjan till och med maj månads slut, då stud. Florell, enligt vederborligt forordnande, 
for honom tjenstgjort. — Vid tillfålligt forfall och forbinder for 2:ne lårare under ett par 
veckor af vårterminen har telegrafassistenten Goranson bitrådt, så att undervisningen kunnat 
uppehållas. — Vik. adjunkten Wastberg har blifvit utnåmnd till kollega vid Mariestads lagre 
elementarlåroverk.

C) Larjungarne.
1) Inskrifne, hbstterminen: 31 lårjungar, af hvilka 2 från folkskolan, 7 från annat låroverk, 

och 22, som endast åtnjutit enskild undervisning. (Dessutom hafva 
6 lårjungar begagnat den enligt 32 § af gållande skolstadga med- 
gifna tillåtelse att — hvad man kaliar — gå upp i skolan, d. v. s. 
att, utan inskrifning, vara nårvarande vid lårotimmarne.) 

vårterminen: 14 lårjungar, af hvilka 1 från folkskolan, 2 från annat låroverk, 
och 11 från enskild undervisning. (Dessutom hafva 6 lårjungar 
fått tillåtelse att gå upp i skolan.)

2) Afgångne, hostterminen: 28 lårjungar, hvaraf 6 tagit afgångsexamen den 9 juni (efter vår
terminens slut), 11 till annat låroverk och 11 till nåringarne.

vårterminen: 10 lårjungar, hvaraf 1 till krigsakademien, 2 till annat låroverk, 
3 till nåringarne och 4 till enskild handelsskola. Dessutom åro 
6 lårjungar, (5 på klassiska och 1 på reala linien), efter aflagda 
och gillade skriftliga prof, anmålde till den muntliga afgångs
examen.

3) Uti 7:de klassen hafva under vårterminen 2 lårjungar på den klassiska linien valfritt låst 
det hebreiska och 4 lårjungai’ det engelska samt 5 lårjungar både det hehreiska och en
gelska språket.

4) Skolafgift, a) till låroverkets materiel, 
hostterminen: erlagd af 115 lårjungar; derifrån befriade 141. 
vårterminen: d:o af 118 d:o; d:o 152.

6) till låroverkets byggnadsfond, 
hostterminen: erlagd af 138 lårjungar; derifrån befriade 118. 
vårterminen: d:o af 145 d:o; d:o 125.

(I enlighet med foreskriften uti Kongl. cirkulåret af den 11 december 1863 
hafva, for att jemte rektor fdrvalta byggnadsfonden, fortfarande såsom dele
gerade varit utsedde, från låroverket: herr lektor K. F. Rådberg, samt från 
stadens kommunalstyrelse: herrar doktor K. F. Danelius och rådman A. J. 
Landstrom. Revision har verkstallts å konsistorii vågnar: af herr kyrkoherde 
D. R. Warholm, och å stadens vågnar: af herr O. W. Sollscher.)
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5) Ofvergång till olika linier: 2 lårjungar från klassiska till reala linien och 1 från reala till 
klassiska.

Lårjungar, som vårterminen låsa klassiska språk, aro: i 3:dje klassen 18, i 4:de klass. 21, 
i 5:te klass. 53, i 6:te klass. 26 och 
i 7:de klassen 14; summa 132.

(En lårjunge i klass. 7 A och 2 lårjungar i klass. 5 A, som låsa latin, bafva, enligt an- 
sbkan på sått K:gl. kungbrelsen den 12 maj 1865 beståmmer, varit befriade från grekiska.') 

6) Antal under låsåret (uti den tabellform, som i pedagogisk tidskrift blifvit foreslagen):

Bbstterminen Vårterminen

Klass. 
lin.

Reala 
lin. Summa

Klass. 
lin.

Reala 
lin. Summa

l:a klassen .................................. 28 34
2:a „ .................................. 24 29
3:dje „ .................................. 17 22 39 18 21 39
4:de „ .................................. 22 13 35 22 12 34
5:te klass. nedra afdelning . . . 23 9 32 24 11 35

d:o ofra d:o .... 27 11 38 28 10 38
6:te klass. nedra d:o .... 11 4 15 1 12 4 16

d:o ofra d:o .... 14 6 20 i 14 6 20
7:de klass. nedra d:o .... 8 8 16 ' 8 8 16

d:o ofra d:o .... 6 3 9 ; 6 3 9

Summa 128 76 256 132 75 270
1 afseende på bårkomst åro af vårterminens lårjungar: adelssbner 15, ofrålse militårers 

sbner 14, prestsoner 19, civile embetsmåns sbner 22, ståndspersoners sbner 42, borgares och 
andre nåringsidkares soner 68, hemmansegares sbner 50, sbner af hemmansbrukare, torpare 
och arbetare m. fl. 40; summa 270.

Under vårterminen bafva 27 lårjungar af vik. adjunkten Wåstberg blifvit beredde till sin 
forstå nattvardsgång.

De denna rubrik tillhbrande tabellariska uppgifter, i bfverensståmmelse med fbreskrifvet 
formular, hvilka icke kunna blifva fullståndiga fbrr ån flyttningen ar 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 fbrst fbrekommit, samt vidare 
for denna och hvar och en af de påfbljande klasserna uppgifva, i huru många låroåmnen hem
lexor i allmånhet blifvit for hvarje dag lårjungarne fbresatta, åfvensom huru lång tid om da
gen hemarbetena kunnat i allmånhet anses upptaga for lårjungar af medelmåttiga anlag”; får 
jag upprepa forrå årets uppgift, nemligen att, med åtlydnad af fbreskriften i låroverksstadgans 
118 §, for 2:a klassen hemlexor, då sådane gifvits, varit så obetydliga att de ej kunna råk
nas, samt for l:a klassen begagnats så sparsamt och till så ringa omfång, att deras bfverlåsning 
kunnat medhinnas på mindre ån 1 timme om dagen. Från och med 3:dje klassen hafva de 
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forelagde hemlexorne, som alltid och i alla åmnen blifvit forut genomgångne och fbrklarade i 
skolan, successivt okats, utan att det dock (såvida ej de serskilda låsskemerna skulle upptagas) 
ar mojligt att ens i allmånhet uppgifva, i huru många laroamnen de blifvit for hvarje dag lår- 
jungarne forelagde, emedan dessa varit olika fordelade på olika dagar i veckan, i fbljd deraf 
att låsordningarne, oaktadt basta beråkning och bemodaude, ej kunnat uppgbras, med mindre 
ån 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 fbrhållande hemarbe- 
tet modererats, så att det, med autagande af medelmåttiga anlag hos larjuugarne, ansetts 
kunna utan svårighet medhinnas for klass. 3 på 1 i, 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 skrifofningarne. Faran for ofveranstrangning 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 fbresatt lårjungarne att fullgbra i hemmet”, hvarigenom den basta bfversigt lemnas 
bfver hemarbetet, så att rektor och klassfbreståndare, enligt foreskriften i låroverksstadgans 
100 §, kunna tilise, ”att icke i något åmue hemlexor ålåggas lårjunge till ett mått, som kan 
betaga honom nodig hvila och forstroelse, eller hindra forberedelse i andra laroamnen”.

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

hyrda 6 st. lektionsrum, har i foregående årsberattelser blifvit anmårkt. Afven sedan staden 
under de 3 sista låsåren åt rektor hyrt annan bostad, och de af honom forut innehafde bo- 
stållsrum varit upplåtna till skolans begagnande, år den bfverklagade forlågenheten for nodigt 
utrymme (under sista låsåret har till och med kapprummet til) gymnastiken måst begagnas 
såsom lektionsrum!) ingalunda afhjelpt, enår intet tillråckligt stort gemensamt samlingsrum fin
nes, icke heller behoflig plats for skolans bibliothek och samlingar, hvilka derfbre hufvudsak- 
ligen måst skrinlåggas, utom det att gymnastiklokalen år alldeles otillråcklig. Vid sådant fbr- 
håliande år det hogst tillfredsstållande att kunna hoppas, att detta trangande behof af en stbrre 
och åndamålsenlig skolbyggnad med det snaraste blifver afhjelpt, sedan rikets stander vid 
forrå riksdag for åndamålet beviljat 100,000 r:dr r:mt, hvaraf 60,000 r:dr såsom anslag och 
40,000 r:dr såsom amorteringslån. Då for detta anslag likval fåstats det vilkor, att antingen 
lånets landsting eller staden Wenersborg skulle tillskjuta hvad som derutofver erfordrades, 
men landstinget, emot hvad man trodde sig hafva giltigt skål att hoppas, vågrat allt bidrag 
till det folkrika lånets enda hogre elementarlåroverk, har det, med afseende på de utgifter, 
som forut redan så hårdt trycka Wenersborgs samhalle, varit nodvåndigt att inskrånka skol- 
byggnaden till det for åndamålet oundgångligaste omfång; hvarfbre de Kongl. Maj:ts prbfning 
och faststållelse understålide, af herr arkitekten P. U. Stenhammar åfven for ny gymnastik- 
byggnad och nbdige andringar uppgjorde ritningar och kostnadsfbrslag (uppgående, oberåk- 
nadt behbflige mobilier af bord, bånkar m. m., till en summa af uåra 140,000 r:dr r:mt) upp- 
taga bibehållandet af det befintliga skolhuset, for att der inrymma: l:a och 2:a klassernas 
lektionsrum, ritsal, museum, bibliothek och bostad for vaktmåstaren. Då således det gamla 
skolhuset biir ett supplement till det nya, tvekar jag ej att ånyo uttala den afven af låroverks- 
kollegium delade åsigt, att den nya byggnaden uppfbres så mycket som mojligt i nårmaste 
grannskap, d. v. s. mera i bster ån ritningen upptager, så att fagaden kommer ungefar i 
jemnbredd med plantagets vestra granslinia.
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E) Undervisiiingsmaterielen.
1) Skolbibliotheket har blifvit fiirokadt genom de inkop, som kassans tillgångar medgifvit, och 

hyaribland specificeras: 6 ex. af Hammerichs Danska och Norska låsestycken; 6 ex. af 
Ohlenschlågers Axel og Walborg; 10 ex. af Bjurstens larokurs for elementarlåroverkens 
lagre klasser; 1 ex. af Tegnérs samlade skrifter; 1 ex. af Atterboms siare och skaider; 
1 ex. af Lenstroms svensk anthologi; 3 ex. af Sydows våggkartor (2 ofver Europa och 1 
ofver Asien); Dalins franska lexikon; Zeitschrift fur Lutherische Theologi; d:o fur das 
Gymnasialwesen; Aulins pedagogiska tidskrift; Nybloms literatur d:o; Upsala och Lunds 
akademiers årsskrift; Nordisk universitets-tidskrift; Steenstrups Dansk Maanedsskrift; fort- 
såttning af Sundevalls Svenska foglar och Kolbs grosser Atlas der Naturgeschichte m. m.

Foljande skanker hafva blifvit emottagne:
a) af Hans Majeståt Konungen: Norges Mynter i Middelalderen, samlede og beskrevne af 

C. J. Schieve. O
b) från Konsistorii-expeditionen i Skara: Arsberåttelser från svenska låroverken for lasåret 

1865—1866; Statistiska centralbyråns underdåniga berattelse for 1863 och 1864; Ridder
skapet och Adelns ofverlaggningar den 4, 5, 6 och 7 december 1865.

c) 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) åro reqvirerade och våntas fore terminens slut.

3) Naturalhistoriska och 4) andra samlingar hafva blifvit forokade genom fortfarande skanker, 
som successivt omnåmnts uti stadens tidning. Serskildt upprepas, att Kongl. Svenska 
akademien skånkt dess minnespenning i silfver ofver Jac. Frese; likasom tacksamt till- 
kånnagifves, att, enligt den i forrå årsberåttelsen omnåmnda, redan då meddelade skrif- 
velsen från fullmåktige i jernkontoret, blifvit till låroverket i borjan af juni månad ofver- 
lemnad en samling, innehållande 150 stuffer af svenska bergarter, med åsatta etiketter 
och derofver uppråttad forteckning i två exemplar.

5) Bitskolan, som fortfarande haft serskildt rum, har blifvit forokadmed: Hardings ritlektioner 
(med planscher), utgifne af Saloman; jemte klotsar dertill.
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Den for nåstfbrflutna kalenderår afgifna
redogorelse ofver laroverkets kassor och fonder 

visar foljande forhållande:

Debet.
Balans från den 31

Tillgångar:
dec. 1865. Kontant 

behållning.
Utlån te 
kapitaler. Fordringar. Summa. E:mt.

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

472,13

55,88

160,22

66,67

2,784,70

2,171,49
3,653,73

0,45
303,86

72,59

67,12
775,99

2,784,70
55,88 

2,244,08 
3,813,95

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

Egna kassan . . . . 
Materielfonden . . . 
Byggnadsfonden . . . 
Premii- och fattigkassan 
Stipendiifonderna 
Lårarnes afloningsmedel 
Bibliothekskassan

Balans den 31 dec.
Egna kassans skuld till

1866.
inaterielfonden

. . . .

405,50 
1,057,50 
1,593,73

352,00
166,95

25,812,11
246,87 29,634,66

764,81
Summa 40,141,19.

Kredit.
Utgifter:

Egna kassan (balancerad skuld: 303,86; årets utgifter: 866,45) . . . 1,170,31
Materielfonden............................................................................................... 127,26
Premii- och fattigkassan................................................................................. 358,46
Stipendiifonderna........................................................................................... 111,00
Lårarnes afloningsmedel......................... 25,812,11
Bibliothekskassan........................................................................................... 240,81 27,819,95

3

Balans den 31 dec. 1866. 
Tillgångar: 

Egna kassan..............................

Kontant 
behållning.

Utlånte 
kapitaler.

66,67
Fordringar. 

0,45
Summa.

67,12
Materielfonden......................... . . 941,42 — 764,81 1,706,23
Byggnadsfonden......................... . .----- 4,378,43 ——-- 4,378,43
Premii- och fattigkassan . . . . . 49,42 — — 49,42
Stipendiifonderna.................... ----- • 2,227,44 72,59 2,300,03
Bibliothekskassan.................... . . 147,23 3,672,78 — 3,82O,oi

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

Summa 40,141,19.
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F) Examina.
Sedan hbstterminen af forut anforde skal ej kunnat borja fbrr an den 8 oktober, afsluta- 

des densamma den 20 december genom examen, hvarvid herrar landssekreteraren och riddaren 
C. O. Almqwist, borgmastaren och riddaren A. W. Russberg, kyrkoherden, theol. kandidaten 
mag:r D. R. Warholm och forste bataljonslakaren, doktor K. F. Danelius af h. h. eforus varit 
anmodade att narvara.

Vårterminen, som borjade den 11 januari, skall, fastån lasåret icke kurmat fortgå under 
de i laroverksstadgan foreskrifna 36 lasveckor, enligt Kongl. Maj:ts nådiga medgifvande, af- 
slutas genom examen, hvilken h. h. eforus, efter afgifvet forslag, beståmt till onsdagen den 12 
och thorsdagen den 13 nåstkommande juni, och hvarvid herrar landssekreteraren och riddaren 
C. O. Almqwist, borgmastaren och riddaren A. W. Russberg, hsiradshofdingen och riddaren 
G. A. Montén, kyrkoherden, theol. kandidaten mag:r D. R. Warholm, landtråntmåstaren och 
riddaren J. A. Zachrison, fbrste bataljonslåkaren, doktor K. F. Danelius och brukspatronen 
J. E. Norstrom inbjudits, att såsom vittnen komma tillstådes.

I den ordning, som genom anslag i skolhuset skall narmare 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 militarofningar 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 landshbfdingen och kommendoren m. in. grefve 
E. Sparre, likasom den hår studerande ungdomens fdråldrar, anhbrige och målsmån, tillika 
med alla bfriga den allmanna undervisningens gynnare och vånner.

Att narvara vid afgångsexamen har, på sått 4 § uti Kongl. Maj:ts nådiga stadga af den 
11 april 1862 foreskrifver, h. h. eforus anmodat: herr landshofdingen och kommendoren m. m. 
grefve E. Sparre, herr dfversten 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 
kyrkohorden, 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 beståmma.

Sist torde jag bora nåmna, att hostterminens borjan år utsatt till lordagen den 24 nåst- 
kommande augnsti.

Wenersborg i maj 1867.

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

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 28 aug.; slut. d. 21 dec. 

vårterminen borj. d. 14 jan.; slut. d. 6 juni.
2) Dagliga lårotiden: fbrlagd på fbrmiddagarne, kl. 7—9 samt 11—2, utom 1 timme (kl. 

4—5) å måndags-och thorsdagseftermiddagar; hvarjemte kl. 10—11 
f. m. ofvats sång och musik samt på eftermiddagarne gymnastik.

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

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

Latinska språkets grammatik: Rabes larobok;
d: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 grammatika;

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

d:o explikation: Ohrlanders lasbfningar och W. Irvings Columbus;
Franska språkets grammatik: Oides språklåra;

d:o explikation: Oides låsebok;
Mathematik: Zweigbergks larobok i arithmetbik, Euclidis i geometri och Wiemers i algebra;
Naturvetenskap: Arrhenii botanikens forstå grunder och elementarkurs samt Sundevalls i 

zoologi;
Historia och Geografi: Alanders larobok i svensk och allmån historia och Palmblads i geografi.

Uti dessa larobbcker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:

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

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

och upplåsning af valda stycken.
Tyska: det vigtigaste af formlaran till och med de regelbundna verberna, lasbfningar 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, samt for de mera 
fbrsigkomne sorter och bråk.

Naturvetenskap: fysisk geografi, det allmannaste 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: formlaran och det allmannaste af låran om satser muntligen och skriftligen samt 

las- och rattskrifningsbfningar.
Tyska: formlaran samt 44 sider af laseboken.
Mathematik: arithmetik, de 4 råknesåtten i sorter samt vanliga och decimalbråk, hvarjemte 

en del lårjupgar genomgått enkel och sammansatt regula di tri; geometrisk 
åskådningslara. Hufvudråkning.

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

Historia och Geografi: svensk historia, de 7 forstå tidehvarfven af låroboken samt muntliga 
beråttelser; geografi, Europas i sammandrag.
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Tredje klassen:
Kristendom: repetition af bibliska historia samt 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena af kate

kesen; psalmversar och låsning af nya testamentet.
Modersmålet: låran om satsen, hufvudsakligen mcddelad genom skrifofningar och satsupplos

ning; lås- och råttskrifningsbfningar.
Latin: formlåra, explikationsofningar i lasboken från borjan till 4:de afdelningen; satsiifningar 

med vokabellåsning.
Tyska: formlåran samt 36 sidor i låseboken; reallinien dessutom af syntaxen till verbum samt 

stbrsta delen af de poetiska styckena i lasboken.
Engelska: uttalslåran med låsbfningar, formlåran samt 10 sidor af lasboken.
Mathematik: arithmetik, enkel och sammansatt regula de tri samt reallinien dessutom intresse- 

och bolagsråkning; geometri, l:sta boken samt reallinien dessutom 10 prop, af 
2:dra boken.

Naturvetenskap: botanik, sexualsystemet och det vigtigaste från lårobokens borjan till 2:ra kap. 
Historia och Geografi: svensk historia, hela låroboken repeterad; geografi, från och med Ne- 

derlånderna till Europas slut jemte repetition af det foregående.

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

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

skrifningsofningar.
Latin: formlåran och det vigtigare af syntaxen; Cornelius Nepos från och med Aristides till 

och med Timotheus; skrifofningar på lårorummet.
Tyska: repetition af språklåran samt från sidan 110 till sidan 152 af Schillers Gesch. des 30- 

jåhrigen Kriegs, 2:dra boken; skrifofningar.
Engelska: repetition af formlåran, samt en del af syntaxen; 30 sidor i låseboken.
Franska: reallinien: det allmånnaste af formlåran samt 50 st. af l:sta afdeln. i lasboken.
Mathematik: arithmetik, repetition; geometri, 3:dje boken samt repetition af de 2 foregående; 

algebra, till och med eqvationer af l:sta graden; reallinien dessutom arithme- 
tiska ofningar.

Naturvetenskap: botanik, sexualsystemet samt från lårobokens borjan till 2:dra kap. jemte våxt- 
insamling; zoologi, till och med foglarne.

Historia och geografi: svensk historia, repetition af låroboken jemte något i lasboken; geografi, 
Asiens och Afrikas.

Femte klassen:
Kristendom: repetition af katekesen; dogmatik, ofra afdelningen 9 och nedra afdelningen 3 

kap.; kyrkohistoria, ofra afdelningen repetition af det forut låsta och nedra af
deln. 2:dra perioden. Låsning af nya testamentet.

Modersmålet: satslåra, åmnesskrifning på lårorummet, råttskrifningsofningar, litteraturhistoria.
Latin: grammatik, hela låroboken med prosodik och metrik; ofra afdeln. 2 bocker i Julius 

Cæsar de bello Gallico och styckena Ætates, Lycaon och Phaeton i Ovidii Metam. 
sel., nedra afdeln. Cornelius Nepos från och med Conon till och med Agesilaus och 
21 kap. af l:sta boken i Julius Cæsar de bello Gallico. Hem-themata.

Grekiska: ofra afdeln. formlåran och det våsendtligaste af syntaxen samt slutet af l:sta och 
hela 2:dra boken af Xenophons Anabasis, nedra afdeln. formlåran och 8 kap. af 
l:sta boken af Xenophons Anabasis.
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Tyska: repetition af språklåran, från 159:de sidan till 260:de sidan uti Schillers Gesch. des 30- 
jahrigen Kriegs. Skrifofningar.

Engelska: reallinien, formlara och syntax, från ll:te till 24:de kap. af Irvings Columbus samt 
skrif- och talbfningar.

Franska: bfra afdeln., formlårå samt från l:sta till 40:de st. i 2:dra afdeln. af låsboken; real
linien hela låsboken samt skrifofningar på lårorummet.

Mathematik: bfra afdeln. geometri, repetition af 4 bocker; algebra, 2 grader med problemer; 
nedra afdeln., geometri, repetition af de 3 forstå bbckerna; algebra, l:sta gra
den med flere obekanta; reallinien dessutom raknebfningar.

Naturvetenskap: botanik, klass. linien rep. af låroboken till 2:dra kap.; reallinien, hela låro
boken, utom låran om kryptogamerna; inledning till fysiken; båda linierna, 
zoologi, från borjan af låroboken till och med insekterna. Insamling af 
300 viixter.

Historia ocb Geografi: svenska historien, rep. af låroboken; allmånna historien, bfra afdeln. 
gamla historien och det vigtigaste af medeltidens; nedra afdeln. gamla 
historien från borjan till l:sta triumviratet; geografien, gamla geogra
fien samt rep. af stbrsta delen af nya.

Ofningar: vålskrifning, 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, 4:de 
samt 5:te klassens realafdelning; gymnastik, fristående och appareljgymnastik, 
marsch- och excercisbfningar 4 timmar i veckan med kl. 1—4, 5 timmar med 5:te 
klassen; musik och sång 6 timmar i veckan.

4) Uwlervlsningsskyldighelens fordelning emellan lårarne har varit fbljande:
t. f. Rektor S. P. Wennergren har undervisat klass. 3—5 i kristendom 7 timmar i veckan, i 

engelska 7 timmar och klass. 4 och 5 i historia och geografi 6 timmar samt råt- 
tat skriftliga uppsatser i 5:te klassen.

Kollega: J. Nordvvall klass. 3—5 i modersmål 7 timmar, i latin 14 timmar oSh i naturveten
skap 8 timmar samt råttat skriftliga uppsatser i 5:te klassen.

d:o A. Thorin klass. 3—5 i mathematik 17 timmar, klass. 4 och 5 i franskan 7 timmar 
och klass. 5 i grekiska 6 timmar samt råttat skriftliga uppsatser i 4:de klassen;

d:o J. A. Rosen 2:dra klass. i samtlige åmnen 29 timmar;
d:o J. A. Nyberg l:sta klass. i samtlige åranen 29 timmar samt

t. f. Kollega studenten C. W. Boreus klass. 3—5 i tyska 10 timmar, i latin 14 timmar samt 
klass. 3 i historia och geografi 5 timmar i veckan;

Ofningslåraren Ibjtnant F. R. Zachrisson i gymnastik 5 timmar i veckan;
d:o ritlåraren C. A. Leverin i teckning 4 timmar samt
d:o orgelnisten J. F. Strom i musik och sång 6 timmar i veckan.

B) Liirarne.
Klassfbreståndare hafva varit: for 5:te klass. t. f. rektor Wennergren, for 4:de kollega 

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

C) Larjungarne.
1) Inskrifne: vid hbstterminens borjan 18; 

„ vårterminens d:o 5.
2) Afgångne: hbstterminen 16, deraf 9 till tekniskt eller elementarlåroverk; 

vårterminen 2.
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3) Terminsafgift erlade hostterminen: till undervisningsmaterielen 33, befriade 44; till bygg- 
nadsfonden 29; befriade 48;

vårterminen: till undervisningsmaterielen 33, befriade 47; till bygg- 
nadsfonden 29, befriade 51.

4) Antal nårvarande under vårterminen: i l:sta klassen 27, 2:dra klass. 19, 3:dje klass. 13, 
4:de klass. 13 och i 5:te klass. 8, summa 80. Af dessa låsa i 3:dje klass. 
6, i 4:de klass. 10 och i 5:te klass. 7 klassiska språk.

Betråffande 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 ide kl. i allmånhet uti 
der lasta språk och vetenskaper, latin, tyska, kristendom, geometri, naturvetenskap, historia 
och geografi, hvartill i 5:te komma grekiska och franska samt for reallinien i stållet for klas
siska 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 klass. 4—5 och hvilka oftast 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) Skollokalen
bar under låsåret icke undergått någon forandring, utom det att den blifvit till det yttre bråd- 
fodrad.

E) Undervisningsmaterielen.
Bibliotheket har blifvit tillokadt med några låse- och larobocker.

F) Examina.
Examen vid hbstterminens slut holls den 21 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 samt fabrikoren, R. W. O., C. G. Rydin 
anmodade att densamma bevista.O

Arsexamen kommer att forråttas thorsdagen den 6 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 slutofning i gymnastik och sång, hvarefter forråttas flyttning med 
utdelning af stipendier, premier och fattigmedel.

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

A) Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 23 aug.; slut. d. 20 dec. 

vårterminen borj. d. 24 jan.; slut. d. 3 juni.
2) Dagliga larotiden: fordelad på for- och eftermiddagar.
3) Begagnade larobocker:

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

Uti dessa lårobbcker hafva fbljande lårokurser blifvit genomgångna:

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

Biblisk historia: gamla testamentets efter Akerblom.
Modersmålet. Språklårans forstå grunder, efter Bjurstens lårobok; vållåsnings- och råttskrif- 

ningsbfningar.
Tyska. Formlåran till och med hjelpverberna med motsvarande låsbfningar.
Mathematik. Arithmetik: de fyra råknesatten i hela tal samt ofning i sortråkning.

Geometrisk åskådningslåra samt någon del af storhetslåran.
Naturvetenskap. Grunddragen till fysiska geografien; Berlins lårobok afslutad.
Historia och Geografi. Historia: Alanders lårobok forstå kursen.

Geografi: Sveriges, Norges, Danmarks, Tysklands politiska efter Winge.

Andra klassen:
Kristendom. Katekes: från 3:dje hufvudstycket till slut; valda bibelspråk och psalmversar. 

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

Interpunktionslåra efter Bjursten.
Ofningar i råttskrifning efter diktamen.

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

Arithmetik: allmånna och decimalbråk med tillåmpning på sorter.
Naturvetenskap. Fysiska geografien fullståndigare.

Botanik: terminologi och examinering af omkring 50 våxtarter.
Historia och Geografi. Historia: till IX tidehvarfvet efter Alanders lårobok.

Geografi: en del af Europas efter Palmblad.

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

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

Råttskrifning dels efter diktamen, dels efter kakografiska ofningar.
Latin. Grammatik: formlåran och det vigtigaste af syntaxen.

Explikation: en lårjunge fåltherrarne Trasybulus, Conon och Dion af Cornelius Nepos, 
fyra lårjungar Rabes låsbfningar. Skrifofningar dels hemma, dels på lårorummet.

Tyska. Grammatik: formlåran samt det våsendtligare af syntaxen till adverbet.
Explikation: 20 stycken af Lyths krestomati. Skrifofningar.
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Engelska. Grammatik: uttals- och formlåra.
Explikation: 30 stycken af låseboken. Skrifbfningar.

Mathematik. Arithmetik: enkel och sammansatt regula de tri, intresse, rabatt o. s. v. till och 
med kedjeråkning, rotutdragning samt eqvationslåra, allt efter lårjungarnes o- 
lika ålder och anlag.

Geometri: l:sta boken af Euclides samt andra kursen af Bergius. Några lårjun
gar 2:dra och 3:dje bockerne af Euclides.

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

Zoologi: dåggdjuren efter Torins larobok.
Historia och Geografi. Historia: repetition af Alanders larobok; valda beråttelser ur samtna 

fbrfattares låsebok; några lårjungar dessutom genomgått gamla tidens 
geografi och historia af Putz.

Geografi: Europas politiska afslutad; flod- och bergsystemerna utfbrli- 
gare geuomgångna.

4) Undervisningsskyldighetens fordelning mellan lårarne har varit på foljande sått:
T. f. rektor, M. C. Jungmarker, som under ordin. rektor, M. A. W. Kullbergs for sjuklighet 

åtnjutna tjenstledighet under hela låsåret bestridt rektorsbefattningen, har under
visat (24 timmar i veckan) uti kristendom, latin, naturvetenskap i 3:dje klassen, 
vålskrifning i l:sta klassen samt råttat latinska skrifbfningar.

Kollega, G. O. N. Dahlgren (28 timmar i veckan) uti mathematik, tyska och engelska språ- 
ken, vålskrifning i 3:dje klassen samt råttat tyska och engelska skrifbfningar.

vikar, kollega, stud. F. W. Nyman (29 timmar i veckan) uti modermålet, historia och geo
grafi, naturvetenskap i l:sta och 2:dra klassen, vålskrifning i 2:dra klassen samt 
råttat svenska skrifbfningar.

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. 
skollararen P. Bladh (6 timmar i veckan) i gymnastik, med ungdomen fbrdelad 

i 2:ne afdelningar.

B) Lararne.
Klassfbreståndare: t. f. rektor Jungmarker fbi’ 3:dje, kollega Dahlgren for 2:dra, v. kollega 

Nyman for l:sta klassen.

C) Larjungarne.
1) Inskrifne, hbstterminen: 6 lårjungar. 

vårterminen: 9 d:o.
2) Afgångne, hbstterminen: 12 lårjungar, af hvilka 2 till andra låroverk och 10 till nåringarne.
3) Skolafgift till låroverkets materiel, hbstterminen: erlagd af 10 lårjungar; derifrån befriade 26. 

vårterminen: d:o af 13 d:o; d:o d:o 31.
4) d:o till d:o byggnadsfond, hbstterminen: erlagd af 7 d:o; derifrån befriade 29.

vårterminen: d:o af 10 d:o; d:o d:o 34.
5) Ynglingar, som låsa latin, hafva under vårterminen varit 3. 

under hostterminen d:o 5.
6) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 18, i 2:dra 11, i 3:dje 15; summa 44.
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I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: tjenstemåns soner 12, borgares och andre 
nåringsidkares soner 21, hemmansegares och arbetares soner 9, 2:ne lårjungars hårkomst o- 
kånd; summa 44.

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

D) Skollokalen 
har icke undergått någon forandring.

E) Undervisningsmaterielen
har under året icke vunnit någon nåmnvård tillbkning.

F) Examina.
Hbstterminen afslutades den 20 dec. genom examen, hvarvid, jemte skolans inspektor 

herr prosten fil. dokt. A. Nattsén, herrar kammarherren, É. S. O., C. A. Virgin, borgmåstaren 
S. P. Walberg, provinciallåkaren doktor G. F. Berggren och rådmannen S. I. Nyman varit af 
h. h. eforus anmodade att nårvara.

Vårterminen kommer att afslutas genom examen, i nårvaro af samma herrar och mån, 
som voro anmodade att bfvervara hbstterminens examen, måndagen den 3 juni kl. 10—1, 
hvarefter flyttning fbrråttas jemte utdelning af premii- och fattigmedel. Slutbfning i gymnastik 
anstålles samma dag kl. 4 e. m. 

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

A) Undervisningen.
1) Låsterminerna: hbstterminen borj. d. 21 aug.; slut. d. 14 dec. 

vårterminen borj. d. 21 jan.; slut d. 7 juni.
2) Dagliga lårotiden: 4 timmar f. m., 1 i timme e. m.

Under den kalla årstiden har skolgudstjenst sbndagligen fbrråttats af låraren.
I exercis hafva ynglingarne blifvit bfvade af handelsbokhållaren S. B. Hagberg.

3) Begagnade lårobocker: o
I Kristendom: katekesen samt Akerbloms och Ekelundhs lårobocker i biblisk historia. 

Modersmålet: Bjurstens formlårå och låsbok samt Kyléns råttstafnings- och satslåra. 
Tyska språket: Flachs grammatik och låsbok.
Engelska språket: May’s lårobok och Irvings Columbus.
Mathematik: Zweigbergks råknebok, Euclidis geometri och Bjorlings algebra.
Naturvetenskap: Botanikens forstå grunder af Arrhenius, inleaning till botaniken af Anders- 

son, Sundewalls zoologi och Berlins naturlåra.
Svensk historia: Alanders låro- och låsbok samt Ekelunds och Dahms lårobocker.
Geografi: Dahms och Strbmbergs lårobocker.

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

Kristendom. Katekesen: l:sta bufvudstycket. Några ynglingar till 2:dra artikeln. Biblisk hi
storia: gamla testamentet efter Akerblom.

4
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Modersmålet. Form- och råttstafningslåra, innanlåsnings- och råttstafningsbfniugar.
Tyska språket. Formlåra. Flachs "forberedande låsbfningar”.
Mathematik. De fyra råknesatten i enkla tal.
Naturvetenskap. 4—10 afdelningarne i Berlins naturlåra.
Geografi. Sveriges, Norges och Danmarks politiska geografi efter Strbmberg.

Ofra afdelningen:
Kristendom. Katekesen. Bibliska historien efter Ekelund. Psalmer. Vid de dagliga bone- 

stunderna bafva Apostlagerningar och några af Pauli bref blifvit genomgångna.
Modersmålet. Form-, sats- och råttstafningslåra. Råttskrifnings- och satsofningar.
Tyska. Grammatiken och 24 stycken i lasboken. Några ynglingar 47 stycken.
Engelska. Grammatiken och 23 stycken i lasboken. Några ynglingar 4 kapitel i Irvings Co

lumbus.
Mathematik. Arithmetik: t. o. m. intresserakning. Geometri: l:a boken. Algebra: hela tal. 
Naturvetenskap. Botanik: hela Arrhenii och Anderssons lårobbcker. Insamling och undersbk- 

ning af omkring 100 våxtarter. Zoologi: t. o. m. fiskar.
Historia. Låroboken (Alanders) och 77 sidor i lasboken. En yngling dessutom fr. o. m. Gu

staf I till Gustaf II Adolf efter Ekelund och en Dahms lårobok.
Geografi. Hela Strombergs och Europa efter Dahms storre lårobok.

B) Liirare.
Pedagog: P. G. Holmlund.

C) Lårjungarne.
1) Inskrifne: bbstterminen 1, vårterminen 2.
2) Afgångne: bbstterminen 1, vårterminen 1.
3) Skolafgift: bbstterminen erlagd af 8 lårjungar; dcrifrån befriade 14 = 22. 

vårterminen d:o af 8 d:o; derifrån befriade 12 = 20.
I afseende på hårkomst aro af de under vårterminen nårvarande: 1 son af adelsman, 4 

ofrålse militårers, 12 borgares och nåringsidkares, 3 hemmansegares sbner.

D) Skollokalen
har ej under året undergått någon forandring.

E) Undervisningsniaterielen
har under året bkats med åtskilliga lårobbcker och kartor samt Zoologisk atlas och Anders
sons våggtaflor till botaniken.

F) Examina.
Hbstterminen bbrjades den 21 aug. och afslutades den 14 dec. genom examen, som bevi- 

stades af kyrkoherden mag:r G. A. Sundborg samt kaptenen och postmåstaren, riddaren S. J. 
Hammarstrand.

Vårterminen, bbrjad den 21 jan., skall afslutas den 7 juni. Till examens bfvervarande 
inbjudas ofvannåmnde herrar samt borgmåstaren H. Lundqvist och kronofogden A. R. Sandberg.


