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Redogorelse 
for 

hogre elementarlåroverket i Wenersborg. 
Låsåret 1869-1870.

A. Undervisningen.
a) Larotider.

Hostterminen borjade den 24 aug. och slutade den 18 dec.
Vårterminen oppnades den 20 jan. och kommer, enligt H. H. Efori beståm- 

mande att afslutas den 3 juni.
Till gemensam bon med sang och bibellæsning hafva , sedan låroverket i den 

nya byggnaden erhållit en tillråckligt stor samlingssal, alla klasser" samlats hvarje 
lasdag kl. 6,35 f. m. Efter slutad bon, hvilken ledts af lårarne i religion samt i 
tur bevistats af en bland de ofriga lårarne for att kontrollera lårjungarnes nårva- 
ro, har låsningen borjat och fortgått till kl. 2 med tvenne tirnmars uppehåll mellan 
9—11. Dessutom hafva de afdelningar, hvilka undervisas 32 timmar i veckan, låst 
måndagar och toredagar kl. 4—5 e. m.

Den offentliga hogmessogudstjensten har bevistats af klasserna VI—VII, hvil
ka dock stundom deltagit i den gudstjenst, som hvarje sondag kl. 9 f. m. med 
klasserna I—V forråttats i skolan.

De gymnastiska och militåra ofningarne hafva egt rum: alla låsdagar kl. lO1^— 
10a/4, samt dessutom

Måndagar: 3*/2—4. 5—6.
Tisdagar 4—5>/2.
Onsdagar 3>/2—5.
Torsdagar 5—6.
Fredagar 4—5^.
Lordagar 4—6.
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Alla klasser hafva 6 halftimmar i veckan dfvat fristående och apparelj-gymnastik, 
hvarjemte kl. V en timme och kl. VI—VII två timmar i veckan nndervisats i exer- 
cis och manovrer samt bajonettfåktning, Dessutom hafva k). VI—VII två timmar 
i veckan dfvats i fåktning med florett. Från deltagande i gymnastikofningarne haf- 
va af vederborande låkare befriats under hostterminen 19 lårjungar, under vårter- 
ininen 26. Under den kallaste delen af februari och mårs månader blefvo gymna
stikofningarne instållda, alldenstund de, enligt lakarens yttrande, under den då i 
den bristfålliga gymnastiklokalen rådande kolden, voro till mera skada ån gagn 
for lårjungarnes helsa.

Teckning har ofvats på foljande timmar:
Måndagar 12—1 (real. kl. IV—VII).
Tisdagar 11 — 12 (kl. II). 12—1 (kl. III).
Onsdagar 11 —12 (kl. I).
Torsdagar 11—12 (real. kl. IV—VII).
Fredagen 11—12 (kl. II). 12—1 (kl. III). 3—4 (real. kl. 1V—VII).
Lordagar 11—12 (kl. I). 3—4 (real. kl. IV—VII).

b) Laro- och låsebocker.
Kristendom: katekesen, Bergs bibelhandbok; Bibelns kilnnedom af Velander; Nor- 

becks lårobok i dogmatiken; Biblisk historia af Bohin; Beråttelser ur 
kyrkohistorien af Almqvist; Cornelii lårobok i kyrkohistorien.

Modersmålet: Filéns lårobok; Bjurstens låsebok; Låsebok for folkskolan. 
Latinska språkets grammatik: Rabes lårobok;

d:o explikation; Rabes krestomati, Cornelius Nepos, Julius Cæsar 
och Ovidius for klase. III—V; de 2:ne sistnåmnda auktorerna 
samt Cicero de officiis, Cato Major och orationes selectæ, Li- 
vius, Virgilii Æneis och Horatius for klaes. VI—VII.

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

och Herodotus.
Hebreiska språkets grammatik: Lindbergs lårobok;

d:o explikation: Genesis och Davids psalmer;
Tyska språkets grammatik: Flachs lårobok samt Flachs elementarbok;

d:o explikation: Lyths krestomati, Schillers Gesch. des 30-jåhr. Kriegs 
och Wilhelm Tell samt Goethes Herman und Dorothea;

Engelska språkets grammatik: May’s och Herléns lårobocker samt den sistnåmndes 
elementarbok;
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Engelska språkets explikation: May’s krestomati, Irvings life and voyagee of Colum
bus »Tales of tbe Alhambra« samt «Sketch book»; 
Goldsmith’s Vicar of Wakefield;

Franska språkets grammatik: Oides lårobok, Dubbs elementarbok samt Dryséns 
franska tal- och skrifofningar;

d;o explikation: Oides explikationsofningar for klass. IV—V, Voltaire 
Histoire de Charles XII, A. Dumas Michel An- 
ge, Lamartine Scenes de sa vie, Scribe le Verre 
d’eau, Berndtson varietés litteraires, 2iéme livraison. 

Matematik: Zweigbergks lårobok i aritmetik, Euclides, Bjorlings och Todhunters 
lårobocker i algebra, Lindmans i plan trigonometri, Hellstroms i ste
reometri samt geometriska ofningssatser af Todhunter.

Naturvetenskap: Berlins låsebok for klass. I—II, Arrhenii mindre lårobok i bota
nisk terminologi får klass. II—III, 3:dje håftet af Anderssons 
Inledning till botaniken for klass. IV — VI, Sundevalls och To- 
rins lårobocker i zoologi, fysikens grunder efter Schabus, ofvers. 
af Berlin, den sistnåmndes lårobok i kemi;

Svensk historia: Alanders, Ekelunds och Odhners lårobocker samt Alanders lasebok; 
Allmån historia: Piitz’ lårobok;
Geografi: Winges och Palmblads lårobocker;
Filosofisk propedeutik: Afzelii lårobocker i logik och psykologi, Vikners schema till 

antropologien.

c) Lårokurser.
Forstå klassen:

Kristendom: Katekes: forstå hufvudstycket med valda bibelspråk. Låsning af 
psalmer.

Biblisk historia: stbrre delen af det nya testamentets.
Modersmålet: Språklåra: det vigtigaste af formlåran och af låran om enkla satser.

Upplåsning och forklaring af valda stycken jemte ofning får lårjungarne 
att med egna ord redogora får innehållet af det låsta. Råttstafnings- 
ofningar.

Tyska: Grammatik: det vigtigaste af formlåran.
Explikation: 40 stycken nti Flachs elementarbok.

Matematik: Aritmetik: de fyra råknesåtten i sorter jemte ofning i hufvud- 
råkning.



6

Naturvetenskap: Fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne etter jordgloben. 
Europas fysiska geografi.

Historia och geografi; Historia: Beråttelser ur fåderneslandets historia dels efter 
lårarens muntliga framstållning dels ur låsebok for folkskolan, samt 
med begagnande af Alanders mindre Urobok.

Geografi: det allmannaste af Europas politiska geografi efter Winges 
mindre Urobok.

Andra klassen:
Kristendom: Katekes: 2—3 hufvudstyckena efter Hultkrantz’ katekes, jemte for

klaring. Valda psalmer.
Biblisk historia: gamla testamentets jemte vigtigare annUrkningar.

Modersmålet: formlåran och det allmannaste af syntaxen, ofningar i rattstafning 
och satsupplosning jemte låsofningar.

Latin: Formlåran jemte de 3 forstå afdelningarne af Rabes explikationsofningar.
Tyska: Grammatik; formlåran.

Explikation; 25 sidor i Lyths låsebok, vokabellåsning samt 10 stycken i 
Flachs elementarbok.

Engelska: Grammatik: uttalslåran och det vigtigaste af formlåran till de oregel- 
bundna verberna.

Explikation: st. 1 —19 i May's låsebok.
Matematik: Aritmetik: Uran om brak och sorter.

Geometri: de 26 forstå satserna af Euclides l:sta bok; realisterna hela 
l:sta boken.

Naturvetenskap: Sexualsystemet och det allmånnaste af organografien jemte tillåmp- 
ning deraf på åtskilliga allmånna våxter.

Historia och Geografi: Historia: från kristendomens forstå forkunnande till Luther
ska tidehvarfvet.

Geografi: från och med Ryssland till Italien.

Tredje klassen:
Kristendom: Katekes: 2—5 hufvudstyckena. Valda psalmer.

Biblisk historia: nya testamentets jemte annUrkningar samt forklaring 
af Jesu liknelser.

Modersmålet: Form- och satslåra, satsupplOsning och råttskrifning jemte smårre 
uppsatser; låsofningar.

Latin: Grammatik: repetition af formlåran jemte Uran om kasus.
Explikation: 10 fåltherrar i Cornelius Nepos.
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Tyska: Grammatik: formlåran.
Explikation: 32 sidor i Lyths låsebok, extemporerade Ofningar och voka- 

bellåsning.
Engelska: Grammatik: formlåran efter May.

Explikation: st. 18—28 i May’s låsebok.
Matematik: Aritmetik: låran om brak och sorter.

Geometri: klass. lin. satserne 30—48 af l:sta boken samt 2:dra boken 
af Enklides; reala lin. 2—3 bockerna af Euklides.

Algebra: till och med multiplikation i hela tal.
Naturvetenskap: Botanik: hela Arrhenii mindre lårobok, omkring 150 våxtarter.

Zoologi: låran om foglarne.
Historia och Geografi: Historia: från Lutherska tidehvarfvet till Karl XII kap. 2. 

Geografi: Europas politiska från och med Nederlånderna.

Fjerde klassen:
Kristendom: Katekes: repetition till 3:dje art. Bibelns bOcker efter Velander.
Modersmålet: Skriftliga ofningar jemte vållåsning.
Latin: Grammatik: Rabes mindre med anmårkningar.

Explikation: 39 kap. i Cæsar samt fåltherrarne Dion, Timotheus, Epaminon- 
das, Pelopidas och Agesilaus i Cornelius Nepos.

Grekiska: Grammatik: formlåra.
Explikation: forstå låsårets kurs efter Nilsson.

Tyska: Grammatik: formlåran repeterad samt till kap. VI, »om verbet«, af syntaxen.
Explikation: 44 sidor i Lyths låsebok.

Engelska: Grammatik: formlåran och syntaxen.
Explikation: från stycket 26 till slutet af May’s låsebok.

Franska: Grammatik: det hufvudsakliga af formlåran.
Explikation: forstå afdelningen af Oides explikationsofningar.

Matematik: Aritmetik: låran om brak och sorter.
Geometri; 3—4 bockerna af Euklides; reala linien dessutom det all- 

månnaste af proportionslåran efter Bjorling.
Algebra: låran om polynomers upplosning i faktorer, division samt 

bråk; reala linien dessutom l:sta gradens eqvationer.
Naturvetenskap: Botanik: våxternas yttre organer, omkring 200 våxtarter.

Zoologi: amfibier och fiskar.
Fysik: reala linien: 13 paragrafer af l:sta kap. i Schabus’ lårobok. 
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Historia och Geografi: Historia: Fåderneslandets: från Karl X till och med Gustaf 
III, Allmån: klass. lin. från Grekland till Graccherna; reala lin,: gamla 

historien.
Geografi: Europas repeterad; Asien.

Femte klassen t
Kristendom: Katekes: 2—5 hufvudstyckena med utforlig katekesation.

Kyrkohistorien: till reformationen. Stycken ur Romarebrefvet samt 
forklaring ofver Johannis l:sta epistel.

Modersmålet: Skriftliga dfningar. Vållåsning.
Latin: Grammatik: repetition af Rabes mindre lårobok.

Explikation: från och med kap. 33 af l:sta boken till 3;dje boken i Cæsar: 
Fåltherrarne Alcibiades. Datames, Epaminondas och Eumenes i Corne
lius Nepos, St. Ætates, Lycaon, Niobe samt Philemon et Bancis af Ovi- 
dius. Rabes prosodik.

Grekiska: Grammatik: formlåra.
Explikation: kap. 1—7 af l:sta boken i Xenophons Anabasis.

Tyska: Grammatik: formlåra och eyntax jemte anmårkningar.
Explikation: 92 sidoi- af Schillers Gesch. d. 30:jåhr. Kriegs.

Engelska: Grammatik: formlåran och syntaxen.
Explikation: från st. 29 till slutet af May’s låsebok, kap. XII—XVI af 

Columbus.
Franska: Grammatik: formlåran t. o. m. de oregelbundmi verberna.

Explikation: st. 1—40 i Oides explikationsofningar. Reala linien dessut- 
om kursiv ofversåttning af de 7 forstå kap. i Dubbs elementarbok.

Matematik: Geometri: repetition af Euklides 4 forstå bocker; reala linien dessutom 
det allmånnaste af proportionslåran efter Bjorling.

Algebra: l:sta gradens eqvationer jemte problemer.
Naturvetenskap: Botanik: organografien repeterad, omkring 300 våxtarter. 

Zoologi: dåggdjuren och sparf-foglarne, repetition.
Fysik: reala linien: 1—2 kap. i Schabus.

Historia och Geografi: Historia: Fåderneslandets: från och med Sigismund till och 
med Karl X. Allmån: klass. lin. från Romerska historiens borjan till 
och med kejsarne; real. lin. lika med 4:de klassen.
Geografi: lika med 4:de klassen.



9

Sjette klassens nedra afdelning.
Kristendom! Dogmatik: kap. 1—5.

Kyrkohistoria: §§ 1—25.
Nya testamentet: Markus’ evangelium.

Modersmålet: Låsning af valda stycken ur svenska, norska och danska forfattare. 
Litteraturhistoria efter Bjursten.

Latin: Grammatik: Rabes storre, med anmårkningar.
Explikation: Cato Major af Cicero, 26 kap. af forstå boken i Livius, de 265 

sista versarna af Phaethon, 150 vers af Perseus af Ovidius samt 640 
vers af Virgilii Aeneis. Rabes prosodik.

Grekiska: Grammatik: formlåra.
Explikation: från 7:de kap. l;sta boken i Xenophons Anabasis till och 

med 3:dje kap. af 3:dje boken, 300 vers, af l:sta rhapsodien i Homeri 
Odyssé.

Tyska: Grammatik: repetition.
Explikation: Wilhelm Tell.

Engelska: Grammatik: repetition.
Explikation: från borjan af Vicar of Wakefield till 17:de kap.

Franska: Grammatik: formlåran jemte något syntax. Reala linien dessutom det 
vigtigaste af syntaxen.

Explikation: de 2 forstå bockerna af Charles XII.
Matematik: Aritmetik: Regula de tri.

Geometri: Euklides 5:te och 6:te bocker efter Bjorling; reala linien 
dessutom det allmånnaste af stereometrien efter Hellstrom.

Algebra: låran om radikalqvantiteter samt eqvationer af 2:dra graden 
jemte problemer.

Naturvetenskap; Botanik; våxternas elementarorganer, naturliga vaxtfamiljerna. 
Zoologi: repetition.
Fysik: reala linien: hela mekaniken med problemer.
Kemi: låran om metalloiderna och qvåfvets syror.

Historia och Geografi: Historia: Fåderneslandets: till Kahnarunionen efter Odhner;
Allmån: klass. linien: 2:dra och 3:dje perioderna af medeltiden efter 

Piitz; reala linien: nyare historien efter Ptitz till § 8.
Geografi: Asien.

2
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Sjette klassens ofra afdelning.
Kristendom: Dogmatik: från och med kap. 4 till § 50 af kap. 8, 

Kyrkohistoria: §§ 13—35.
Nya testamentet: Markus’ evangelium.

Modersmålet: Låsning af svensk, norsk och dansk litteratur. Litteraturhistoria ef
ter Bjursten.

Latin: Grammatik: repetition af syntaxen med alla anmårkningarne.
Explikation: kap. 30 — 60 af forstå samt kap. 1—32 af 2:dra boken i Livius 

jemte en del repetition; l;sta boken af Cicero de officiis jemte repetition; 
v. 400—756 af l:sta samt 2:dra, 3:dje och 4:de bockerna af Virgilii 
Æneis.

Grekiska: Grammatik: repetition af formlåran samt till Tempora af syntaxen efter 
Såve. Skrifofningar på lårorummet.

Explikation: 3:dje boken samt till 6:te kap. af 4:de boken i Xenophons 
Anabasis; från v. 150 af l;sta till 3:dje rhapsodien af Homeri Odyssé. 

Tyska: Grammatik: repetition«
Explikation: Hermann und Dorothea.

Engelska: Grammatik: repetition.
Explikation: från kap. 14 af Vicar of Wakefield till bokens slut.

Franska: Grammatik: det vigtigaste af Oides lårobok.
Explikation: de 3 forstå bockerna af »Histoire de Charles XII». Muntlig 

ofversåttning till Franska af 16 stycken af skrifofningarne i Dryséns 
»Franska Tal- och Skrifofningar.« Stilofningar på lårorummet.

Matematik: Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning af 
geometriska ofningssatser; reala linien dessutom det allmånnaste af 
stereometrien efter Hellstrom.

Algebra: låran om 2:dra gradens eqvationer med en obekant jemte 
talrika ofningsexempel och problemer.

Naturvetenskap: Botanik: repetition.
Zoologi: d:o.
Fysik: klass. linien: geostatik, hydrostatik ocli aérostatik; reala 

linien: låran om magnetism och elektricitet samt akustik och optik.
Kemi: låran om syrorua och alkalierne med Jaborationer.

Historia och Geografi: Historia: Fåderneslandets: från borjan till Gustaf Wasa ef
ter Odhner; Allmån: medeltidens från § 40 till § 15 af nyare 
efter Piitz.

Geografi: Afrikas och Amerikas.
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Sjnnde klassens nedra afdelning.
Kristendom: Dogmatik: låroboken afslutad; repetition af de 4 forstå kap.

Kyrkohistorien: låroboken afslutad. 
Nya testamentet: Markus’ evangelium.

Modersmålet: Låsning af svensk, norsk och dansk litteratur. 
Litteraturhistorie efter Bjursten.

Latin: Grammatik; lika med 6:te klassens ofra afdelning.
Explikation: kap. 3'1—65 af 2:dra samt hela 3;dje boken i Livius; 2:dra

boken med repetition af Cicero de officiis; Ciceros 4 tal mot Catilina; 
Repetition af en del Virgilius; Horatii Od. 1—20 af l:sta boken.

Grekiska: Grammatik: Syntaxen enligt Såves lårobok afslutad.
Explikation: från och med 5:te kap. af 5:te boken till den 6:te af Xe- 

nophon; vers, 62—497 af 3:dje samt hela 4:de boken af Odysséen; 
kap. 1—49 af forstå boken i Herodotus.

Hebreiska: Grammatik: det vigtigaste i Lindbergs lårobok.
Explikation: 10 psalmer samt 2 kap. af genesis.

Engelska: Klass. linien: Uttalslåra efter Olde; Grammatik: Mays’ lårobok.
Explikation: låsOfningarne i samma lårobok samt några sketches ur »Tales 

of the Alhambra«, by Irving. Muntlig ofversåttning till engelska af 
de 6 forstå kap. af skrifofningarne i nåmnda lårobok samt 9 stycken 
af »Blandade ofningar.«

Reallinien: Grammatik: efter Herlén.
Explikation: foljande stycken ur Irvings Sketch Book: The author’s 

account of himself; The voyage, The Wife, Rip Van Winkle, Rural 
life in England, The broken heart, The country chureh, The widow 
and her son, Rural funerals, The inn kitchen, The spectre bridegroom, 
The art of book-making och Westminster Abbey. Muntlig ofversått
ning till engelska af 100 stycken ur Herléns elementarbok. Atta ord
grupper ur May’s samtalsofningar.

Franska: Grammatik: efter Olde.
Explikation: Michel Ange par A. Dumas; Lamartine, Scenes de sa vie; 

le Verre deau par Scribe. Muntlig ofversåttning till franska af 35 
stycken af skrifofningarne i Dryséns »Franska tal- och skrifofningar.«

Matematik: Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning af
geometriska ofningssatser, dels på lårorummet, dels skriftligen i hem- 
met ungefår hvar 3:dje vecka. Reala linien dessutom stereometri.

Algebra: låran om progressioner och logaritmer tillika med ofning i lo- 
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garitmtabellernas bruk. Problemer. Reala linien dessutom analytiska 
expressioners konstruktion och plan trigonometri. Ett skriftligt pro
blem hvar 14:de dag.

Naturvetenskap: Fysik: klass. linien: låran om magnetism och elektricitet samt aku
stik och optik. Reala linien: det återstående af optiken, låran om 
magnetism och elektricitet, repetition af geostatiken jemte problemer, 
dels på lårorummet, dels någongång skriftligt i heinmet.

Kemi: låran om de tunga metallerna med laborationsofningar.
Historia och Geografi: Historia: Fåderneelandets: från borjan till Gustaf II Adolf 

efter Odhner; Allmån: nyare §§ 12—49 af Piitz.
Geografi: repetition.

Filosofisk propedeutik: Logik: elementarlåran.

Sjuude klassens ofra afdelning.
Kristendom: Larokursen repeterad. Låsning i nya testamentet.
Modersmålet: Låsning af svensk, norsk och dansk litteratur.
Latin: Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: repetition af foregående kurser i Livins; Ciceros 4:de tal mot 
Catilina jemte talet for Milo; Horatius Od. 20—38 af l:sta jemte andra 
boken, allt med behoriga repetitioner.

Grekiska: Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: 6:te boken af Xenophon; från v. 235 af 4:de till och med 

6:te boken af Odysséen; kap. 46—100 af l:sta boken i Herodotus.
Hcbreiska: Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: 8 psalmer.
Engelska: Klass. linien: Grammatik: efter Herlén.

Explikation: 58 sidor ur Columbus. Muntlig ofversåttning till engelska 
af 57 stycken i Herléns elementarbok.

Reallinien: lika med nedra afdelningen.
Franska: Grammatik: efter Olde.

Explikation: Varietés litteraires, 2iéme livraison. Muntlig ofversåttning 
till franska af 14 sidor i Lowenhjelms franska »Skrifofningar.« Real
linien dessutom: explikation af en del af Michel-Ange par Dumas. 
Muntlig ofversåttning till franska af 41 stycken af skrifofningarne i 
Dryséns »Franska tal- och skrifofningar«.

Matematik: Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning af 
geometriska ofningssatser dels på lårorummet, dels skriftligt i hem- 
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met ofverhufvnd hvar 3:dje vecka. Reala linien dessutom repeterat 
stereometrien.

Algebra: repetition af hela den genomgångna kursen t. o. m. logarit
mer och serier. Ett skriftligt problem hvar 14:de dag.
Reala linien har dessutom repeterat plana trigonometrien.

Naturvetenskap: Fysik: repetition af hela låroboken. Reala linien dessutom proble
mer af mekaniskt och fysikaliskt innehåll, dels på lårorummet, dels 
skriftligt i hernmet.

Kemi: repetition af hela oorganiska kemien jemte laborationsofningar. 
Historia och Geografi: Historia: lårokursen afslutad och repeterad.

Geografi: repetition.
Filosofisk propedeutik: Logik: låroboken afslutad och repeterad.

Psykologi: en kort dfversigt efter Wikner.
Alla skrifofningar, såvål i hernmet, som på lårorummet, hafva varit ordnade 

i full ofverensståmmelse med hvad som påbjudes i Kongl. Kungorelsen af den 10 
Mars 1869 och hafva derfiire i allmånhet icke i redogorelsen for lårokurserna blif- 
vit omnåmnda.

d) Lår oplan.
I den genom nyss anforda Kongl. Kungorelse faststållda undervisningsplan 

har under låsåret ingen afvikelse egt rum.
I forstå klassen har undervisningen uppehållits af en lårare med det undan

tag, att en annan lårare bitrådt vid undervisningen i råkning. Inom kl. II—III 
hafva fyra lårare bestridt hela undervisningen.

Genom erhållandet for vårterminen af en extra lårare har låroverket vun- 
nit flera våsendtliga fordelar. Så har det blifvit mojligt att, mer an forut varit 
fallet, åtskilja såvål de båda undervisningslinierna, som åfven sainmanslagna afdel- 
ningar af samma linie. Det forrå har skett hufvudsakligen i undervisningen i 
Franska och Historia inom kl. V—VI. Den i skolstadgan anbefallda anordningen 
af realisternas historiska undervisning i fjerde och femte klasserna har hittilis icke 
kunnat genomforas. Genom den nåmnda forstårkningen i lårarekrafter har emel- 
lertid numera en borjan kunnat goras att i detta afseende folja de gifna foreskrif- 
terna.

b. Lårarne.
Vid hostterminens borjan intrådde lektor A. M. Petersson och adjunkten 

G. O. D. v. Hackwitz i tjenstgoring vid låroverket.
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Gustaf Olof Daniel v. Hackwitz, son af framl. rektor A. G. v. Hackwitz, 
ar fodd 1838, tog studentexamen i Upsala 1856 samt fil. kand, ex. 1867. Har 
tjenstgjort som v. adjunkt dels vid Skara, dels vid Wenersborgs h. elementarlaroverk.

Under hostterminen utnåmndes kollegan vid Borås 1. elementarlaroverk fil. dokt. 
J. Nordvall till lektor i kristendom och svenska språket.

Tjenstledighet har åtnjutits af:
v. lektorn L. J. Versander 1 >/ vecka vid hostterminens borjan samt adjunk

ten A. Sahlén 2 veckor vid samma tid, for profs aflåggande;
utn. lektor Nordvall från november månads ingång till hbstterminens slut; 
gymnastiklararen A. Stiberg under 6 veckor från hostterminens borjan; 
adjunkten J. F. Kylander en månad vid borjan af vårterminen.

Forordnade;
till v. lektor i kristendom och svenska språket under hostterminen adjunkten 

L. J. Wersander;
till v. adjunkter: telegrafassistenten P. G. Bergin under hela hostterminen; 

telegrafkommissarien Askenstedt 2 veckor for adj. Sahlén under samma termin; 
studenterna C. O. Lundqvist och F. Blomqvist under en månad af vårtermi
nen, den forre under adj. Kylanders tjenstledighet, den sednare under adj. Ver
sanders sjukdom;

till v. gymnastiklarare: løjtnanten vid Skaraborgs regemente Alb. Pyhlson 
under gymnastiklararen Stibergs tjenstledighet; dessutom har løjtnant Pyhlson un
der vårterminen varit forordnad till bitrådande gymnastiklarare;

till extra lårare under vårterminen: telegrafassistenten P. G. Bergin.
Undervisningen har på foljande sått varit mellan lårarne fordelad:

Hostterminen:
Rektor, fil. dokt. G. Th. Bergman: Grekiska VII—Via, 15 timmar i veckan. 
Lektor, fil. dokt. K. F. Rådberg: Matematik VII—Via; Fysik VII, 22 t:r. Ma

tematiska skripta VII.
Lektor, fil. dokt. J. Sved borg: Latin VII—Via, 19 t:r. Latinska skripta VII. 
Lektor, fil. dokt. A. M. Petersson; Franska VII—Via. Engelska VII, 19 t:r.

Franska samt frivilliga engelska skripta VII.
v. Lektor, fil. dokt. L. J. Versander: Kristendom VII—VI; Svenska VII—Via; 

Filosofi VII, 20 t:r. Svenska skripta Vil.
Adjunkt, C. A. v. Sydow: alla åmnen I, 26 t:r.
Adjunkt, fil. dokt. J. F. Kylander: Grekiska VIb—IV; Historia och Geografi 

V—IV, 26 t:r. Latinska skripta V.
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Adjunkt, fil. dokt. A. J. C. Piscutor: Tyska V—II real; Engelska VI—II; 
Historia och Geografi III—II, 28 t:r. Tyska skripta V—IV.

Adjunkt, J. K. Lindblad: Kristendom V, III—II; Latin III; Tyska VI—II, 26 
t:r. Tyska skripta VI.

Adjunkt, S. Tengblad; Svenska III—II; Latin III—II; Naturvetenskap III—II, 
28 t:r.

Adjunkt, fil. kand. A. Ericsson: Latin VIb—IV; Hebreiska VII, 25 t:r. Latin
ska skripta VI.

Adjunkt, fil. dokt. A. Sahlén: Svenska VIb—V; Engelska IV lat., som ej låsa 
grekiska; Franska VIb, V lat.; Historia och Geografi VII—Via, 26 

t:r. Svenska skripta VI.
Adjunkt, K. F. Kjellberg: Matematik VI—II, 28 t:r.
Adjunkt, fil. dokt. G. O. D. v. Hackwitz: Kristendom IV; Svenska Vreal.—IV; 

Naturvetenskap VI—IV; Historia och Geografi VIb; Råkning I, 26 
t:r. Latinska skripta IV.

v. Adjunkt, P. G. Bergin: Franska V'—iVreal.; Matematik V—IVreal.; Fysik 
VI; Kemi VII—VI.

Direktoren och ridd. O. H. Bergqvist: Sang och musik, 9 t:r.
Herr O. A. H. Stiberg: Gymnastik och militåriJfningar, 12 t:r.
Bokhandlare F. A. Zettergren: Teckning, 10 t;r.

Vårterminen:
Rektor Bergman: lika med hostterminen.
Lektor Rådberg: Matematik Vil—Via; Fysik Vlla, Vllb real., 22 t:r. Skripta 

lika med hostterminen.
Lektor Svedborg: Latin VII—Via, 19 t:r. Skripta lika med hostterminen.
Lektor Peter s s on: lika med hostterminen.
Lektor, fil. dokt. J. Nordvall: Kristendom VII—VI; Svenska VII—Via; Filosofi 

VII, 20 t:r. Svenska skripta VII.
Adjunkt, v. Sydow: lika med hostterminen.
Adjunkt, Kylander: Grekiska VIb—IV; Historia och Geografi V—IV lat., 25 t:r 

Latinska skripta V.
Adjunkt Pi s ca tor: Tyska III—II real.; Engelska Vi—II; Historia och Geografi 

III—II, 27 t:r. Latinskrifning IV lat. som ej låsa grekiska.
Adjunkt Lindblad: Kristendom V, III—II; Latin III; Tyska VI—II, 27 t:r. 

Tyska skripta VI—IV.
Adjunkt Tengblad: lika med hostterminen.
Adjunkt Versander: Kristendom IV; Svenska VIb—IV; Historia och Geografi 

VIb, V—IV real, 25 t:r. Svenska skripta VIb.
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Adjunkt Ericsson: Latin Via—IV; Hebreiska VII, 24 t:r. Latinska skripta VI.
Adjunkt Sahlén: Franska VIb—V lat.; Historia och Geografi Vil—Via, 24 t:r. 

Svenska skripta Via.
Adjunkt Kjellberg: lika med hostterminen.
Adjunkt v. Hackwitz: Latin IV; Franska IV; Naturvetenskap VI—IV; Råkning 

I; Latinskrit'ning Via lat., som ej låsa grekiska, 26 t:r. Latinska 
skripta IV.

Extralåraren Bergin: Engelska VI—IV lat., som ej låsa grekiska; Franska V 
real.; Matematik V—IV real.; Fysik Vllb lat.; Kemi VII—VI, 
28 t:r.

Direktor Bergqvist: lika med hostterminen.
Herr Stiberg: d:o d:o.
Bokhandlare Zettergren d:o d:o.

Klassfdreståndare hafva under låsåret varit:
for Vlla lektor Rådberg
» Vllb lektor Svedborg
» Via lektor Petersson
» VIb adjunkt Versander
» V adjunkt Ericsson
» IV adjunkt Kjellberg
» III adjunkt Tengblad
» II adjunkt Lindblad
» 1 adjunkt v. Sydow.
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C) Laijungariie.

Lårjungarnes antal

Hostterminen 1869. Vårterminen 1870.

Klass. 
lin.

Reala 
lin. Summa

Latinare, 
som ej iasa 
grekiska.

Klass. 
lin.

Reala 
lin. Summa

Latinare, 
som ej lasa 
grekiska.

Klass I.................. 40 45
» II.................. 31 8 39 28 8 36
» III.................. 32 8 40 33 7 40
» IV.................. 27 14 41 3 29 13 42 3
» V.................. 16 5 21 4 16 5 21 5
» Vlb............... 27 6 33 6 19 9 28 3
» Via ............... 18 3 21 1 19 3 22 2
» VHb............... 14 3 17 3 14 3 17 3
» Vlla............... 7 3 10 2 7 3 10 2

Summa 172 | ' 50 262 19 165 51 261 18

Ofvanstående snmmor iitvisa antalet vid terminernas borjan. Hostterminen 
inskrefvos 31 lårjungar, vårterminen 10. Från vårterminens slut 1869 till når- 
varande tid hafva från låroverket afgått 41 lårjungar.

Bland dem, som under forrå årets vårtermin afgingo efter årsberåttelsens ut- 
gifvande, voro 12 lårjungar, livilka den 27 och 28 maj 1869 aflade godkånd ma- 
tnritetsexamen.

Från klassiska till reala linien hafva under låsåret ofvergått 3; från reala till 
klassiska 2.

I sjunde klassen hafva 10 lårjungar af klassiska linien valfritt låst engelska 
och lika många hebreiska språket.

Af samma linie hafva under hostterminen 19 och under vårterminen 18 lår
jungar varit befriade från låsningen af grekiska språket. Dessa hafva i stållet er- 
hållit den undervisning, som nåd. cirkulåret af den 10 mårs 1869 foreskrifver, med 
det undantag, att ingen klass, i anseende till det ringa utrymmet i ritsalen, kun- 
nat erhålla mer ån en timmes teckning i veckan. I stållet har undervisning med- 
delats i engelska språket, utom åt 4:de klassen, som en timme i veckan sysselsatts 
med latinskrifning. Som alla dessa lårjungar vid hostterminens borjan voro nybe- 

3 
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gynnare i engelska språket, har den anordning vidtagits, att de, som tillhora kl. 
IV—VI, i stållet for att i undervisningen i detta åmne foras tillsainman med rea- 
listerna, gemensamt undervisafs på sårskilda timmar tisdags och torsdags e. m.

Afgifter till låroverkets kassor hafva erlagts: O ~
af 121 ltirjungar.Hvetterminen: till materielfonden

» byggnadsfonden » 147
Vårterminen: » materi el fond en » 154 »

» byggnadsfonden 119
Alla lårjungar, som icke helt och hållet saknat tillgångar, hafva till egna kas- 

san erlagt for hostterminen 2,oo, for vårterminen 3,oo rdr rmt.
Lårjungarnes hemarbeten hafva npptagit ungefårligen samma tid, som under 

foregående år.
Under vårterminen hafva 29 lårjungar af adj, v. Sydow beredts till sin for

stå nattvardsgång.
Afven under detta låsår har låroverket haft glådjen emottaga en vålkommen 

tillukning i dess stipendiifonder i det. att kort fore jul till rektor ofverlemnades 
500 rdr rmt jemte foljande testamentariska forordnande:

»Jag forklarar hårmed min beståmda onskan och vilja vara att af de 1,500 
rdr rmt, hvilka jag, i enlighet med 7:de punkten af mitt testamente, till sårskilda 
åndamål anordnat, skola, så snart sig gora låter efter min dod, Femhundra (500) 
rdr rmt anvåndas till bildande af en Stipendiifond vid Wenersborgs h. elementar- 
låroverk, på det sått, att af belopande råntan årligen tio (10) rdr tilldelas en skick- 
lig och behofvande yngling vid nåmnda skola, helst någon, som icke tillika erliåller 
annat stipendium. Aterstoden af råntan lågges till kapitalet tilis detta uppgått till 
1,000 rdr rmt, hvorefter hela råntebeloppet årligen anvåndes till två lika stora sti
pendier for tvenne behofvande, flitiga och skickliga ynglingar vid låroverket.

Finnes till åfventyrs några bland testators efterkommande. som studera vid 
Wenersborgs låroverk, och hvilka derjemte åro i behofvande omståndigheter, då 
skola dessa till ifrågavarande stipendium hafva foretrådet.

Stromsberg den 10 nov. 1865.
J. F. Dahllof«.

(Sigill).
Med outplånlig tacksamhet skall låroverket stadse minnas den ådle man, hvil

ken det har att tacka for denna frikostiga gåfva.
Beloppet af den af herr tullforvaltaren Karstriim skånkta skuldsedeln, npp- 

gående jemte råntor till 800,oo rdr rmt, ofverlemnades till rektor den 16 okt. 1869.
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d. Skollokalen.
Den nya låroverksbyggnaden afsynades och godkåndes den 6 sept. 1869. Men 

som åtskilliga arbeten, såsom inledning af gas m. m., då ånnu återstodo, så kunde 
låroverket icke inflytta i sin nya lokal forrån den 19:de oktober, då densamma 
invigdes. Denna invigning, i sig sjelf af rik betydelse, vann okad vigt och hogtid- 
lighet derigenom att den forråttades af stiftets vordade Eforus. Det besok, hvar
med han vid detta tillfålle hugnade låroverkct, har ytterligare befåstat det band af 
vordnad och kårlek, bvarmed detsamma år med honom forenadt, och skall såviil 
hos låroverkct, som samhållet lange bevaras i tacksamt minne.

Den nya byggnaden, hvars nppforande borjades om hosten 1867, och som i 
rundt tal kostat omkring 100,000 rdr rmt, innebåller i två våningar utom bonsai 
och kollegiirum 20 storre och mindre låsrum.

Uppvårmning och ventilation ske efter Wimans system. Uppvårmningen, som 
åstadkommes medelst varmt vatten, har under nu forflutna vinter visat sig så till- 
fredsstallande, som man, då byggnaden ej på langt når hunnit genomtorka,*vågat 
hoppas.

Museum, rit- och musiksal, bibliotek och bostad for vaktmåstaren åro inrymda 
i det gamla skolhuset, hvilket under instundande sommar kommer att for detta 
åndamål iståndsåttas.

Beslut om nppforande af nytt gymnastikhus år fattadt. Men verkstålligheten 
håraf torde komma att uppskjutas till nåsta år, emedan den uppgjorda ritningen 
måste forkastas, och ny sådan sannolikt ej kan anskaffas så snart, att byggnaden 
i år kan foretagas.

e. Undervismngsmatem
Laroverkets bibliotek har under låsåret vunnit fiiljande tillukning:

Gåfvor;
af staten genom konsistorium i Skarn:

Skolprogrammer for 1868—1869.
Danska skolprogrammer for 1868.
Norska skolprogrammer for 1868.
Befolkningsstatistik for 1867.

af Kongl. We-tenskaps-Akademien:
Sverges atliga och giftiga svampar. Haft. 7—10.
Wetenskaps-akademiens handlingar. B:d 5: 2, 6: 1—2, 7: 1.

» » ofversigt. B;d. 22—25.
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Meteorologiska iakttagelser. B:d. 6—8. O o
Lefnadsteckningar. Del. 1.

af skolynglingen Per Eriksson Lindberg i sjunde klassen:
Glossarimn dialecticnm Scollarudiense. Ordbok over dialekten inom Skållertids for

samling av P. E. Lindberg. (Håndskrift af forfattaren.)
Genotn bokhandeln åro for bibliotekets råkning inkopte:

Upsala universitets årsskrift. 1869.
Lunds universitets årsskrift. 1868.
Pædagogisk tidskrift. 1869—187(1.
Teologisk tidskrift. 1869—1870.
Tidskrift, for matematik. 1869—1870.
Korr och Nu, 1870.
Nåra och Fjerran. 1869—1870.
Svensk tidskrift af Forsell och af Wirsén. 1870.
Framoden. 1869—4870.
Nordisk tidskrift. 1869—1870.
For Idé og Virkelighed. 1869—1870.
Dansk Folkelæsning. N:is 23—31.
Hempels wohlfeile Classiker Ausgaben. N:is 113—174.
v. Raumers Geschichte der Pædagogik. 1—4.
Graham — Ottos Chemie.
Hagenbachs Kirchengeschichte.
Linnstroms svenskt boklexikon. 1—6.

Dessutom hafva af materielfondens medel blifvit inkdpte flere mer eller mindre 
dyrbara verk uti nåstan alla de undervisningsåmnen, som tillhora låroverket.

Bland gåfvor till lå.roverkets myrd- och medaljsamling må nåmnas;
Svenska akademiens minnespenning i silfver ofver Kellgren Samt vetenskaps- 

akademiens ofver Geijer.
Minnespenning i brons ofver riksrådet Lagerberg (skånkt af kammarjunkaren 

M. Lagerberg.)
Karl XI:s och Karl XII:s 1-dre i silfver (skiinkte af Julius Cyrus i fOrsta 

klassen.)
En mångd svenska och fråmmande kopparmynt hafva tid efter annan under 

årets lopp blifvit skånkta till samlingen.
For undervisningen åro inkopta foljande kartor: Bolle, karte von Griechen- 

land; Kiepert k. d. alten Welt; d:o k. d. Rom. Reichs; d:o alt Griechenland; 
Reinhard Roma vetus; d:o Athenæ.
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For den fysikaliska undervisningen har inkopts: en gasometer; en apparat for 
frambringande af Ijus medelst antånd vatgas; en apparat for Ijudet i tomrum; 
glascylinder till Nicholsons Areometri; en storre håfvert med sugror; en pendel- 
stållning med kulor; en modeli på slidskåp; en Haldats apparat for bottentryck.

For de kemiska laboratorierna åro åtskilliga glas-, porslins- och lerkårl an- 
skaffade.

For sång- och musikundervisningen har ett taffelfortepiano blifvit inkopt for 
ett pris af 400 rdr rmt.

For faktofningarne hafva 20 storre och 10 mindre gevår apterats for bajonett- 
faktning med rorliga bajonetter afvensom 11 nya floretter anskaffats.

For undervisningen i teckning har under låsåret tillkommit foljande:
2 ex. af Statens Tabellkurs for undervisningen i Teckning vid Elementarlå- 

roverken, med 24 tabeller i hvarje.
4 satser Tabeller fOr utbredning af geometriska ytor, sammanfattade af låra

ren, med 4 tabeller i hvarje.

f. Examiua.
Examen med klasserna I—V forråttades vid hostterminens slut den 18 de

cember.
Årsexamen vid innevarande vårtermins slut kommer, enligt H. H. Efori be- 

ståmrnande, att hållas den 2 och 3 nåstkommande juni, och hoppas vi att då få 
glådjen se nårvarande såvål låroverkets inspektor herr landshofdingen och kommen- 
doren m. m. grefve E. Sparre, som de herrar, hvilka H. H. Eforus anmodat att 
såsom vittnen vid examen nårvara; herrar ofversten och ridd. frih. L. E. Fosse; 
ofverstelojtnanten, kammarherren och ridd. C. E. Kuylenstjerna; landssekreteraren 
och ridd. C. O. Almqvist; landskamereraren och ridd. J. M. Ryding; kyrkoherden, 
fil. dokt. D, R. Warholin; borgmåstaren och ridd. A. V. Russberg; handlanden 
P. E. Svedberg.

Vordsamt inbjuder jag åfven ungdomens foråldrar och vårdare samt lårover
kets och den offentliga undervisningens gynnare och vånner.

Wenersborg den 20 maj 1870.

G. Tb. Bergman.
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Redegørelse
for

lagre femklassiga elementarlåroverket i Borås.
A. Undervisningen.

1) Laster miner nas borjan och slut: hostterminen borjade den 27 aug.; slutade den 
16 dec.

vårterminen borjade den 14 jan.; slutar den 
2 juni.

2) Dagliga laroliden: forlagd på formiddagarne, kl. 7—9 samt 11—2, utom 1 
timme (kl. 4—5) mandags- och torsdags eftermiddagar, hvarjemte 
kl. 10—11 f. m. ofvats sång och musik samt på eftermiddagarne 
gymnastik.

3) Begagnade lårobocker i
Kristendom: katekes, Norbecks lårobok i dogmatik, Hi'ibners i biblisk historia, Cor- 

nelii i kyrkohistoria, Brodéns ofversigt af de bibliska bockernas 
innehåll.

Modersmålet: språklåra af Filén, satslåra af Swedbom, låsofningar och litteratur- 
historia af Bjnrstén.

Latinska språket: grammatik af Råbe;
explikation: Rabes låseofningar, Cornelius Nepos, Julius Cæsar 

de bello Gallico, Ovidii Metamorphoses sel.
Grekiska språket: grammatik af Råbe;

explikation: Xenophons Anabasis.
Tyska språket: grammatik af Lyth;

explikation: Lyths låsebok, Schillers Geschichte des 30:jåhr. Krieo-g. 
Engelska språket: grammatik: Oides uttalslåra, Ohrlanders och Sundsténs lårobocker; 

explikation: Ohrlanders låseofningar, Sundsténs elementarbok och 
W. Irvings Columbus.

Franska språket: grammatik af Olde;
explikation: låsebok af densamme.
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Matematik: v. Zweigbergks lårobok i aritmetik, Eticlidis i geometri och Wiemers 
i algebra.

Naturvetenskap: Arrhenii botanikens forstå grunder och elementarkurs, Sundevalls
och Torins lårobocker i zoologi samt forberedende kurs i fysik och 
kemi af Siljestrom.

Historia och Geografi: Alanders lårobocker i svensk och allmån historia samt låse
bok i svensk historia, Palmblads lårobok i geografi.

Uti ofvanstående lårobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:

Fiirsta klassen:
Kristendom: biblisk historia, nya testamentets jemte repetition af gamla testamentets;

katekesen, 3;dje och 4:de hufvudstyckena samt repetition af l:sta 
och 2:dra, Bibelspråk och psalmer.

Modersmålet: språklårans forstå grunder, det vigtigaste af formlåran, ofningar i 
råttskrifning, upplåsning af valda stycken.

Tyskn: formlåran, låsofningar st. 1—31 i låseboken.
Matematik: aritmetik, till och med sortråkning, några lårjungar till och med enkel 

regula de tri.
Naturvetenskap: verldsdelarnes och Europas fysiska geografi, botanikens forstå grun

der efter Arrhenii mindre lårobok.
Historia och Geografi: svensk historia, regentlångden efter låroboken jemte upplås

ning af stycken ur låseboken; politisk geografi, från och med 
England till och med Italien efter Palmblads lårobok.

Aiulra klassen:
Kristendom: biblisk historia, gamla testamentets; katekesen 4:de och 5:te hufudstyc- 

kena. Bibelspråk och psalmer.
Modersmålet: formlåran, det allmånnaste af satslåran, låse- och skrifofningar.
Latin: formlåra, låseofningar, 10 st. af l:sta samt 2:dra och 3:dje afdelningarne af

låseboken, satsofningar med vokabellåsning. ' o o
Tyska: formlåran, 40 sidor af låseboken, reallinien dessutom 11 sidor i låseboken. 
Engelska: formlåran samt 28 stycken af låsofningarne till formlåran. Uttalslåra. 
Matematik: aritmetik, de 4 råknesåtten i sorter samt vanliga och decimalbrøk, en

del lårjungar derjemte enkel och sammansatt regula de tri. Geome
trisk åskådningslåra såsom inledning till geometrien. Reallinien 
dessutom l:sta boken af Enelides jemte fortsatt råkning.
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Naturvetenskap: botanik, det allmånnaste om roten, stammen, bladet, frorednings- 
delarne, frukten samt sexualsystemet; insamling af vaxter.

Historia och Geografi: svensk historia, de 3 sista tidehvarfven jemte repetition af 
de 2:ne foregående; geografi, Ryssland, Frankrike, Osmaniska 
riketj Grekland samt repetition af Europa.

Tredje klassen:
Kristendom: repetition af bibliska historien samt katekesen. Valda bibelspråk och 

psalmer.
Modersmålet: låse- och skrifofningar, råttskrifnings-, form- och satslåra.
Latin: formlåra och det vigtigare af syntaxen; af Cornelius Nepos från och med 

Aristides till och med Datames. Skrifofningar på lårorummet.
Tyska: grammatik, formlåra Och det vigtigare af syntaxen; låseofningar, sidd. 

98—179 af låseboken; reallinien dessutom 24 sidor i låseboken.
Engelska: repetition af formlåran, en del af syntaxen samt 45 sidor i låseboken.
Matematik: aritmetik, klassiska linien från och med enkel regula de tri till och 

med bolagsråkning; reallinien intresse-, bolags- och kedjeråkning; 
geometri; klass. linien halfva 3:dje boken jemte repetition af l:ta och 
2:dra bockerna; reallinien 4:de boken af Euclides.

Naturvetenskap: botanik, sexualsystemet och det vigtigaste af låran om våxtens 
yttre organer, insamling och examinering af vaxter; zoologi, dagg- 
djuren samt reallinien dessutom tåttingarne.

Historia och Geografi: fåderneslandets historia afslutad och repeterad efter larobo- 
ken samt vigtigare delar af låseboken genomgångne; geografi, Euro
pas repeterad jemte det vigtigaste af de ofriga verldsdelarnes.

Fjerde klassen:
Kristendom: repetition af katekesen, låsning af nya testamentet jemte de bibliska 

bockernas innehåll och historia.
Modersmålet: låran om satsen, utforligare behandlad, formlåra, låse- och skrifofnin

gar, åmnesskrifning och ofversåttningar på lårorummet.
Latin: formlåra, det allmånna af syntaxen, af Cornelius Nepos Præfatio, Miltiades, 

Themistocles, Iphicrates, Chabrias, Thimotheus, Datames, Epaminon- 
das, Pelopidas, Agesilaus; af Cæsar de bello Gallico l:sta boken. 
Ett hemthema i veckan.

Grekiska: formlåra, l:sta boken af Xenophons Anabasis.
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Tyska: grammatik med satsofningar, 60 sidor af Schillers Gesch. des 30:jfthr. Kriegs 
(2:dra boken). Reallinien ett hemtema i veckan.

Engelska: formlåra och syntax, 18 sidor af låseboken samt 2 kap. af Irvings Co
lumbus. Skrifofningar på lårorummet. De från grekiska språket be- 
friade, lika med 3:dje klassen.

Franska: uttalslåra, formlåra, l:sta och storre delen af 2!dra kursen, af låseboken 
38 stycken af l:sta och 50 st. af 2:dra afdelningen.

Matematik; klass. linien, geometri, 3 bocker af Euclides, aritmetik, till och med 
betalningsterminers reduktion, algebra, l:sta graden med flera obe- 
kanta, problemer; reallinien, geom. proportionslåran samt repetition 
af de 4 forstå bockerna. hela råkneboken samt algebra lika med 
klass. linien.

Naturvetenskap: botanik, de fanerogama våxternas organografi och elementarorga- 
ner, insamling och examinering af våxter; zoologi, repetition af 
dåggdjuren och foglarne till vadarne; reallinien dessutom foglarne 
fullståndigt samt amfibierna.

Historia och Geografi: svensk hist, repetition af låroboken; allmån hist., gamla hi
storien; geografi, gamla veridens jemte repetition af Amerikas och 
en del af Europas.

Femte klassen:
Kristendom: repetition af katekesen, låsning af nya testamentet; dogmatik, från 7:de 

kap. till lårobokens slut; kyrkohistoria, repetition af det forut låsta.
Modersmålet: råttskrifning, form- och satslåra, uppsatser och låseofningar.
Latin: hela grammatiken med prosodik och metrik, 2:dra och 3:dje bockerna af 

Cæsar de bello Gallico, af Ovidii Metamorph. sel. (Brodéns edit.) 25 si
dor från och med Origo et Fabr. Mundi till och med Pyramus & Thisbe. 
Hemtemata.

Tyska: repetition af språklåran samt 61 sidor af Schillers Gesch. des 30:jåhr. Kriegs. 
Skrifofningar.

Engelska; formlåra och syntax, kap. 3—Il af Irvings Columbus. Skrifofningar. 
De från grekiskan befriade hafva genomgått formlåran, en del af syn
taxen samt 35 sidor af låseboken. Skrifofningar på lårorummet.

Franska: klass. linien, formlåra, 30 stycken af l:sta afdeln. samt 20 st. af 2:dra 
afdelningen af låseboken; reallinien, 68 st. af 2:dra och 9 sidor af 3:dje 
afdeln. jemte repetition af formlåran, extemporerade ofningar.

4
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Matematik: klass. linien, geometri, repetition af 4 bocker Euclid., algebra, I;sta
graden med en eller flera obekanta, problemer; reallinien, 6 bocker 
Euclid., 2 grader algebra med problemer, repetition af aritmetiken.

Naturvetenskap: botanik, repetition af låroboken, insamling och examinering af 
våxter; zoologi, dåggdjuren och foglarne fullståndigt; reallinien 
dessutom de vertebrerade djuren till slut samt fysikens grund- 
begrepp.

Historia och Geografi; Svensk historia, repetition af låroboken; allmånna hist, från
och med korstågen till medeltidens slut samt af nyare historien till Lud
vig den 14:de; geografi, repetition af Europas samt gamla veridens.

Ofningar: vålskrifning, 2 timmar i veckan i 1 :sta, 1 i 2:dra klassen, teckning, huf-
vudsakligen figur- och landskapsritning, 1 timma i l:sta och 2:dra klas
serne. 2 timmar i 3:djc klassen samt 4:de och 5:te klassernas realafdel- 
ningar; gymnastik, fristående och appareljgymnastik, marsch- och exer- 
cisofningar m. m. 4 timmar i veckan i klass. 1—4 samt 5 timmar i 5:te 
klassen; musik och|sång, 6 timmar i veckan.

4) Undervisningens fordelning mellan lårarne har varit foljande:
Rektor A. G. Hollander har undervisat klass. 3—5 i tyska 9 timmar, i latin 11 

timmar i veckan.
Kollega S. P. Wennergren klass. 3—5 i kristendom 9 timmar, i engelska 8 timmar,

klass. 3 i latin 6 timmar, i historia och geografi 4 timmar samt råttat 
skriftliga uppsatser i 5:te klassen.

Kollega A. Thorin klass. 4 i grekiska 6 timmar och klass. 3—5 i matematik 22 
timmar samt råttat skriftliga uppsatser i 4:de klassen.

Kollega J. A. Rosén klass. 5 i historia och geografi 3 timmar, klass. 4 i hist, och
geografi 4 timmar, klass. 2 i bibi. historia, modersmål, tyska, engelska, 
matematik, naturvetenskap, vålskrifning 21 timmar samt råttat skriftliga 
uppsatser i 4:de klassen.

Kollega J. A. Nyberg kl. 5 i franska 5 timmar, kl. 4 i franska 5 timmar, kl. 2 i 
kristendom, latin, tyska, historia och geografi 21 timmar.

Vikar. Kollega, stud. J. O. Lindqvist klass. 5 i latin 5 timmar, kl. 4 i latin 4
timmar, klass. 3—5 i modersmålet 8 timmar, i naturvetenskap 11 timmar 
samt råttat skriftliga uppsatser i 5:te klassen.
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Extra larare, stud. K. W. Boræus l;sta klassen i samtlige amnen 29 timmar i 
veckan.

Ofningslåraren lojtnant F. R, Zachrisson i gymnastik m. m. 5 timmar i veckan.
D:o ritlåraren C. A. Leverin i teckning 4 timmar i veckan.
D;o orgelnisten J. F. Strom i musik och sang 6 timmar i veckan.

b. Lararne.
Kollega d:r J. Nordvall, som under hostterminen undervisade i samma kranen, som 

vik. kollega Lindqvist under vårterminen, har blifvit befordrad till Lek
tor vid hogre elementarlåroverket i Wenersborg.

Klassforeståndare hafva varit: for 5:te klassen koil. Wennergren, for 4:de klassen 
kollega Thorin, (under hostterminen koil. Nordvall), for 3:dje kl. koil. 
Rosén (hostterm. Thorin), for 2:dra kl. koli. Nyberg, samt fOr l:sta klas
sen stud. Boræus.

c; Lårjungarne.
1) Inskrifna vid hostterminens borjan 12.

» vårterminens d:o 1.
2) Afgångne vid hostterminens borjan ur 3:dje kl. 5, deraf 2 till teknisk 

elem.-skola, 1 till allm. elementarlåroverk, 1 till folkskolelåraresemina- 
rium, 1 genom dilden; ur 4:de klass. 1 till nåringarne, ur 5:te klassen 
13, deraf 7 till h. elementarlåroverk, (6 efter aflagd afgångsexamen), 
3 till teknisk elem.-skola, 1 till bandelsinstitut, 2 till nåringarne; 
vid vårterminens borjan 4.

3) Terminsafgift erlade hostterminen: till undervisningsmaterielen 26, befriade 48; 
till byggnadsfonden 21, befriade 53.

vårterminen: till undervisningsmaterielen 27, befriade 43; 
till byggnadsfonden 22, befriade 48.

4) Antal nårvarande under vårterminen i l;sta klassen 25, 2:dra kl. 16, 3:dje kl. 
17, 4:de kl. 8, och 5:te kl. 4, summa 70. Klassiska språk låsa i 2:dra 
klassen 8, i 3:dje kl. 9, i 4 kl. latin 7, grekiska 4, i 5:te kl. latin 2.

Betråffande hemlexOT, gifvas sådane uti de i de sårskilda klasserne låsta åm- 
nen efter att i allmånhet hafva blifvit i skolan forut genomgångne, och 
torde for deras ofverlåsning i hemmet ofverhufvud erfordras i l;sta och 
2:dra klassen 2 timmar, i 3.’dje klassen 3 samt i 4;de och 5:te klassen 4 
timmar dagligen.
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d. Skollokalen
har under låsåret blifvit dels till det inre reparerad, dels utvåndigt målad med 
oljefårg.

e. Uiidervisniiigsiuaterielen
har blifvit forokad med åtskilliga låro- och låsebocker samt for ritundervisningen 
med våggtaflor och solida figurer.

f. Exaniina.
Examen vid hostterminens slut holls den 16 december, och voro, jemte låro- 

verkets Inspektor, herr kyrkoherden A. J. Enander, herrar provinciallåkaren, R. W. 
O. doktor S. Elmlund, borgmåstarcn A. Wendt, apotekaren S. Osterberg och fa- 
brikoren, R. W. O., C. G. Rydin anmodade att densamma bevista,

Årsexamen kommer att forråttas torsdagen den 2 juni i nårvaro af låroverkets 
Inspektor samt herrar borgmåstaren Wendt, lasarettslåkaren d:r A. J. Amneus, 
apotekaren Osterberg samt fabrikoren och riddaren Rydin; och anstålles då från 
kl. 8 f. m, till kl. 1 e. m. offentlig profning i sprak och vetenskaper, samt vidare 
å eftermiddagen slutofning i gymnastik och sang, hvarefter forråttas flyttning med 
utdelning af stipendier, premier och fattigmedel.

Borås i maj 1870.
A. G. Hollander.
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Redegørelse
for

lagre treklassiga elementarlåroverket i Alingsås.
A. Undervisningen.

1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 26 aug.; slut. d. 2 dec. 
vårterminen borj, d. 21 jan.; slut. d. 3 juni.

2) Dagliga larotiden: fordelad på for- och eftermiddagar.
3) Begagnade lårobocker;
Kristendom: katekesen och valda bibelspråk af Flodman.
Biblisk historia: Eklunds lårobok.
Modersmålet: Bjurstens lårobok i svenska språket.
Latinska språket; Rabes grammatik och låsofningar samt Cornelius Nepos.
Tyska språket: Flachs lårobocker.
Engelska språket: Hammars lårobok och Oides pronunciations-låra.
Matematik: Zweigbergks och Nystrbms lårobocker i aritmetik, Euclides och Bergius 

i geometri.
Naturvetenskap: Berlins lårobok, Arrhenii i botanisk terminologi och Torins i zoologi.
Svensk historia: Alanders låro- och låsebok.
Geografi: Winges och Palmblads lårobocker.

Uti dessa lårobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna;

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

Biblisk historia: gamla testamentets efler Eklund,
Modersmålet. Det vigtigaste af formlåran; råttskrifnings- och satslåra samt skrif- 

bfningar efter diktamen; det vigtigaste af interpunktionslåran. Ofningar 
i satsupplosning samt upplosning och forklaring af valda låttare stycken 
jemte ofning att med egna ord redogora for det upplåsta.
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Tyska språket. Formlåran jemte 40 st. af Flachs låsofningar.
Matematik. Aritmetik: de fyra råknesåtten i sorter jemte ofning i hufvudråkning. 

Geometrisk åskådningslåra.
Naturvetenskap. Fysisk geografi: det våsendtligaste om verldsdelarne samt Euro

pas floder, berg och sjoar.
Botanik: undersokning och beskrifning af ett mindre antal våxter dels 

efter plancher dels efter herbarium.
Historia och geografi. Svensk historia från borjan af Alanders lårobok till 8:de 

tidehvarfvet, jemte beråttelser ur samme fOrfattares låsebok.
Geografi: Europas politiska geografi efter Winge.

And rit klassen:
Kristendom. Katekes: från tredje hufvudstycket till slut; bibelkunskap och valda 

bibelspråk efter Flodman; psalmverser.
Biblisk historia: nya testamentets efter Eklund.

Modersmålet. Formlåra samt det hufvudsakligaste af satslåran, upplosning af sat
ser, det allmannaste af interpunktionslåran, råttskrifningsofningar efter 
diktamen samt ofning uti att återgifva upplåsta eller af låraren medde- 
lade muntliga beråttelser.

Tyska språket. Grammatik: formlåran repeterad.
Explikation: Klass. linien st. 21—51 af Flachs elementar-bok och 

l;sta kursen af densammes lårobok; reala linien st. 1—15 af 
låroboken samt skrifofningar gemensamt med klass. linien efter 
elementarboken.

Latinska språket. Grammatik: formlåran.
Explikation: Rabes låsofningar de 2 forstå afdelningarne.

Engelska språket. Grammatik: uttals-låra, formlåra till och med de allmånnaste 
starka verbernas konjugation samt verbers omskrifvande 
konjugationssått.

Explikation: 30 st. af låsboken samt skrifofningar.
Matematik. Aritmetik: brak, enkel och sammansatt regula de tri; hvarjemte reala 

linien råknat intresse m. m., allt efter lårjungarnes olika alder och 
fallenhet.

Geometri: l:sta boken af Euclides.
Naturvetenskap. Botanik: Linnéanska sexualsystemet jemte en allmån kånnedom 

af våxtens yttre organer med ledning af lefvande våxter och Anderssons 
våggplancher; våxtinsamling samt repetition af det for ut genomgångna.
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Historia och geografi. Historia: faderneslandets efter Alanders lårobok från borjan 
till reformationstidehvarfvet jemte beråttelser ur låseboken.

Geografi. Europas politiska efter Palmblad.

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

Flodman; psalmverser.
Biblisk historia repeterad.

Modersmålet. Låsofningar, smårre uppsatser ofver låttare af låraren uppgifna åm- 
nen, råttskrifning efter diktamen, form- och satslåra, satsupplosning, 
interpunktionslåra, hufvudsakligen inlård medelst muntliga och skrift
liga ofningar.

Tyska språket. Grammatik; formlåran afslutad och repeterad.
Explikation; st. 21 — 35 af Flachs låsebok samt skrifofningar; dess
utom reala linien: 2:dra afdelningen af elementar-boken.

Engelska språket. Grammatik: formlåran repeterad.
Explikation: st. 31—54 af låseboken samt några aldre lårjun
gar st. 51—66; skrifofningar.

Latinska språket. ^Grammatik: formlåran och det vigtigare af syntaxen.
Explikation: 7 fåltherrar i Cornelius Nepos.

Matematik. Aritmetik: klass. linien, tillårnpning af regula de tri på intresse m. m. 
reala linien: de 4 råknesåtten i hela tal och bråk.

Geometri: klass. linien: de två forstå bockerna af Euclides, reala linien 
3:dje och 4:de af d;o.

Naturvetenskap. Botanik: våxtterminologi efter Arrhenii lårobok jemte insamling 
och examinering af 200 våxt-arter.

Zoologi: dåggdjuren och foglarne efter Torins lårobok.
Historia och Geografi. Historia: faderneslandets från reformationstidehvarfvet till 

och med Carl X efter låroboken jemte tillhorande beråttelser ur lå
seboken.

Geografi; Europas politiska efter Palmblad fullståndigt genomgången.
4) Undervisningsskyldigheten har varit fordelad mellan lårarne sålunda;
Rektor M. C. Jungmarker har undervisat 24 timmar i veckan i Kristendom I—III, 

Latin i II—III samt Tyska i I samt råttat latinska skrifofningar.
Kollega C. O. N. Dahlgren (28 timmar i veckan) i Tyska, Engelska och Mate

matik i II—III, vålskrifning i II samt råttat Tyska och Engelska 
skrifofningar.



32

v. Kollega A. O. Nilsson (30 tiinmar i veckan) i Modersmålet, Historia och Geo
grafi samt Naturvetenskap i I—III, vålskrifning i I—III, samt råttat 
svenska skrifofningar.

Ofningslårare: gymnastiklararen A. O. Nilsson (6 t:r i veckan) i gymnastik. 
Orgelnisten E. Ericsson (4 t:r i veckan) i sang och musik.
Ingenioren J. Hellstrom (3 t:r i veckan) i teckning,

b. Lårarne.
Klassforeståndare: rektor Jungmarker for 3;dje klassen, kollega Dahlgren for 2:dra 

och vice kollega Nilsson for l:sta klassen.
En kollegabestållning, som varit under hela lasåret ledig och finnu icke blifvit till- 

satt, har på forordnande uppehållits af gymnastiklararen, stud. A. O, 
Nilsson.

c. Låi-jungaine.
1) Inskrifne, hostterminen: 2 lårjungar.

vårterminen: 1 d:o. (Dessutom har under hostterminen 1 och 
under vårterminen 2 lårjungar begagnat 
erhållen tillåtelse att, utan inskrifning, vara 
nårvarande vid lårotimmarne).

2) Afgångne, hostterminen 2 lårjungar till nåringarne.
3) Skolafgift till låroverkets materiel, hostterminen erlagd af 8 lårjungar, derifrån 

befriade 43;
vårterminen erlagd af 7 lårjungar, derifrån 

befriade 45.
4) d:o till d:o byggnadsfond, hostterminen erlagd af 14 lårjungar, deri

från befriade 37;
vårterminen erlagd af 14 lårjungar, deri

från befriade 38.
5) Ynglingar, som låsa latin, hafva under hostterminen varit i 2:dra kl. 9, 3:dje 

kl. 5, summa 12.
under vårterminen i 2:dra kl. 10, 3:dje kl. 4, 

summa 14.
6) Antal for hostterminen: i l:sta klassen 17, i 2:dra 18, i 3ldje 16, summa 51.

» » vårterminen: i l:sta kl. 17, i 2:dra 19, i 3:dje 16, summa 52.
I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: tjenstemåns soner 14; bor- 

gares och andra nåringsidkares soner 26, hemmansegares och arbetares soner 12; 
summa 52.



33

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

d. Skollokalen
har under året icke undergått någon forandring.

e. Undervisningsmaterielen
har blifvit tillokt med 2;ne exemplar »Våggtaflor« for undervisningen i frihands- 

teckning.

f. Examina.
Examen vid hostterminens slut holle den 20 december under ledning af låro- 

verkets inspektor herr prosten, ledamoten af Kong]. Nordstjerne-orden, fil. d:r A. 
Nattsén, och voro herrar kammarherren, R. S. O., A. Virgin, borgmåstaren S. P. 
Walberg, provinciallåkaren doktor G. F. Berggren och rådmannen S. J. Nyman af 
H. H. Eforus anmodade att såsom vittnen densamma ofvervara.

Ars-examen kommer att hållas, i nårvaro af ofvannåmnde herrar och mån 
jemte hr komministern P. Thorell, fredagen den 3 juni i sprak och vetenskaper kl. 
10—1, i sang kl, 1—y 2, omedelbart hvarefter flyttning forråttas med utdelning 
af premie- och fattigmedel. SlutOfning i gymnastik anstålles samma dag kl. 4 e. m.

Mart. (hr. Jungmarker.

5



34

Redogorelse
for

enklassiga pedagogien i Ulricehamn.
a. Undervisningen.

1) Låseterminerna: hbstterminen borj. d. 27 aug., slut. d. 15 decemb. 
vårterminen borj. d. 17 jan., slut. d. 8 juni.

2) Dagliga larotiden: 4 timmar f. m., U/2 timme e. m.
Under den kallare årstiden har skolgudstjenst sondagligen hållits i skolrummet.

3) Lårobocker:
I kristendom: katekesen, valda bibelspråk af Flodman, biblisk historia af Ekeluud.
„ modersmålet: Bjursténs formlåra och låsebok, Kyléns råttstafnings- och satslåra.
,, tyska språket: Flachs grammatik och låsebok.
„ engelska språket: Mays lårobok, Herléns grammatik.
„ matematik: Zweigbergks råknebok, Euclides’ geometri.
,, naturvetenskap: botanikens forstå grunder af Arrhenius, Torins zoologi, Berlins na- 

turlåra.
,, svensk historia: Alanders iåro- och låsebok, Dahms lårobok.
,, geografi: Dahms storre lårobok, Strombergs geografi.

Uti dessa lårobocker hafva foljande stycken genomgåtts:
\edra afdelningen.

Kristendom. Katekesen: till 3:dje artikeln. Biblisk historia! hela; några gossar till 
23 hist, i gamla test, efter Akerblom.

Modersmålet. Form- och råttstafningslåra, innanlasnings- och skrifofningar.
Tyska språket. Formlåran t. o. m. verberna. Forberedande låsofningar.
Matematik. Enkla tal och brak.
Naturvetenskap. 1—10 afdeln.; några gossar till 6 afdeln. i Berlins naturlåra.
Svensk historia. Forstå kursen i låroboken samt, hufvudsakligen vid innanlåsnings- 

ofningarne, det vigtigaste i låseboken till Gustaf I.
Geografi. Sveriges, Norges och Danmarks geografi efter Stromberg.



Ofra afdeiningeu.
Kristendom. Katekesen till 3:dje artikeln. Bibliska historien: gamla testamentet efter 

Ekelundh. Valda bibelspråk och psalmer.
Vid de dagliga bbnestunderna hafva Math. och Marc, evang. genomgåtts. 

Modersmålet. Form- och råttstafningslåra. Råttskrifnings- och satsbfningar. 
Tyska språket. Grammatiken t. o. m. verberna, 19 stycken af låseboken. 
Engelska språket. Mays lårobok. 22 stycken af krestomatien. Prononciationslåran 

efter Herlén.
Matematik. T. o. m. alligationsråkning. 12 propositioner samt åskådningslara, munt- 

ligt forklarad.
Naturvetenskap. Botaniken: hela Arrhenii lårobok. Insamling och undersokning af 

våxter. Zoologi 27 sidor.
Historia. Hela låroboken, 25 stycken i låseboken. En lårjunge Dahms lårobok till 

Gustaf II.
Geografi. Hela Strombergs lårobok och i Dahms t. o. m. Ryssland.

b. Larare.
P. G. Holmlund.

c. Lårjiuigariie.
1) Inskrifne: hostterminen 4, vårterminen 7.
2) Afgångne: hostterminen 2, vårterminen 1.
3) Skolafgift. Betalande: hostterminen 3, vårterminen 2.

Icke betalande; hostterminen 8, vårterminen 14.
4) I afseende på hårkomst åro af de under vårterminen nårvarande 4 ofrålse militå- 

rers soner, 12 borgares och nåringsidkares.
For undervisningens jemna gang ligger ett oberåkneligt hinder deri, att ynglin

garnes foråldrar af den fattiga klassen omojligen kunna formås att hålla sina soner 
till en jernn skolgång, utan afhålla dem ofta flera dagar från skolan genom att an- 
vånda dem till hvarjehanda forråttningar, budskickningar och dylikt. Under den kalla 
årstiden utgor också brist på klåder ofta en orsak till ynglingarnes uteblifvande från 
undervisningen. Sammanhållningen i ordentliga lexlag omojliggores hårigenom alldeles, 
och låraren har sålunda att laborera med den oåndliga svårigheten att nodgas un
dervisa lika inånga lexlag, som antalet af lårjungar finnes i skolan.

d. Skollokalen
har ej under året undergått någon forandring.
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e. Undervisningsuiaterieleii
har under året okats med Stiilpnagels karta ofver Europa samt några andra våggkartor.

f. Examina.
Hostterminen, borjad den 27 aug., afslutades den 17 dec. genom examen, som 

bevistades af kyrkoherden G. A. Sundborg och borgmåstaren H. Lundqvist: de 2 an
dra inbjudne fbregåfvo hinder. Vårterininen, borjad den 17 jan., kommer att slutas 
den 8 juni. Till examens ofvervarande inbjudas ofvannåmnde herrar samt postmå- 
stareu, kapten S. Hammarstrand och kronolansmanneu F. Dahlberg.

Nasta termin kommer att borjas den 25 augusti.

Ulricehamn i maj 1870.

P. ti. Holmlund.


