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Redogorelse
for

hOgre elementarlåroverket i Wenersborg
Lasåret 18711872.

A. Undervisningen.
a) Larotider:

Hdstterminen, som borjade den 24 aug., afslntades den 19 dec.
Vårterminen borjade den 23 jan. oeh kommer att afslutas med examen den 3 

och 4 juni.
De dagliga undervisnings- och ofningstimmarne hafva varit de samma som un

der nåst foregående låsår.

b) Tmto- och låsebocker'.
Kristendom: Katekesen; Norbecks larobok i dogmatiker!; Biblisk historia af

Bolim; Cornelii larobok i kyrkohistorien.
Modersmålet: Filéns larobok; Bjurstens larobok och litterat nrhistoria; Liisebok

for folkskolan.
Lutinska språket, grammatik: Rabes och Ellendt—Seyfferts lårobocker;

D:o explikation: Tornebladhs elementarbok for kl. II; Cornelius Nepos, 
Julius Cæsar och Ovidius for klass. 111—V; de 2:ne sist— 
nåmnda forfattarne Samt Cicero de officiis, Cato Major och oratio- 
nes selectæ, Livius; Virgilii Æneis och Horatius for klass VI—VII. 

Grekiska språket, grammatik: Rabes, Såves och Lofstedts lårobocker;
D:o explikation: Aulins låsebok, Xenophons Anabasis, Homeri Odyssé 

och Herodotus.
Hebreiska språket, grammatik: Lindbergs larobok;

D;o explikation: Genesis och Davids psalmer.
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Filosofisk propedentik: Borelii larobok i logik; Vikners schema till antropologien.

Tyska språket, 
D:o

grammatik: Flachs låro- och elementarbok;
explikation: Lyths krestomati, Schillers Gesch. des 30 jåhr. Kriegs 
och Wilhelm Tell, Goethes Hermann und Dorothea.

Engelska spåket, grammatik: May’s och Herléns lårobocker; den forres samtalsof- 
ningar samt den senares elementarbok; ofningar for ofversåttning 
af Sundsten.

D:o explikation: May’s krestomati; Irvings Life and voyages of Co
lumbus samt Sketch book; Goldsmith’s Vicar of Wakefield; Historisk 
låsebok i engelska språket af Lowenhjelm och Fåhræus.

Franska språket, grammatik: Oides larobok, Dubbs elementarbok, Dryséns franska 
tal- och skrifofningar, Cederschiolds franska skrifofningar.

D:o explikation: Oides explikationsofningar for klass. IV—V, Voltaire 
Historie de Charles XII, Dumas Michel Ange, Lamartine Scenes 
de sa vie, Berndtson Varietés littéraires.

Matematik: Zweigbergks larobok i aritmetik, Bjorlings och Todhunters låro
bocker i algebra, Bjorlings proportionslåra, Phragméns trigono
metri, Lindmans lårobocker i geometri och plan trigonometri, Hell- 
strorns larobok i Stereometri, samt geometriska ofningssatser af 
Todhunter.

Naturvetenskap: Berlins låsebok, Arrhenii storre och mindre larobok i botanik, To- 
rins larobok i zoologi, Schabus' i fysik, Berlins i kemi.

Historia, svensk: Ekelunds och Odhners lårobocker samt Alanders låsebok; 
allmån: Piitz, och Wennerstroms lårobocker.

Geografi: O Sorenssons lårobok.

c) Lårokurser:
Forøa Klassen.

Kristendom: Katekes: till forstå artikeln med valda bibelspråk. Låsning afpsalmer.
Biblisk historia: Gamla testamentet.

Modersmålet: Språklåra: det vigtigaste af formlåran och af låran om satser.
Upplåsning ock forklaring af valda stycken jemte ofning for lårjun- 
garne att med egna ord redogora for innehållet af det låsta.
Deklamationsofningar. Råttstafningsofningar.

Tyska: Grammatik: till starka verberna.
Explikation: 44 stycken uti elementarboken.
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Matematik: De fyra råkneeåtten i sorter jemte ofning i hufvudråkning.
Natnrvetenskap: Fysisk Geografi: det allmånnaste af verldsdelarne samt Europas 

fysiska geografi.
Historia: beråttelser ur faderneslandets historia dels efter lårarens muntliga fram- 

stållning, dels ur lasebok for folkskoian och Odhners mindre lårobok.
Geografi: norra och ostra Europas politiska geografi efter Sorenssons lårobok.

Andra klassen.
Kristendom: Katekes: 2:dra hufvudstycket jemte forklaring. Valda psalmer.

Biblisk historia: Nya testamentet; bibellåsning med forklaring.
Modersmålet: Form- och satslåra, råttstafning och satsupplosning jemte låsofningar. 
Latin: Grammatik: formlåran.

Explikation: 28 st. af l:sta samt 18 st. af 2:dra afdelningen af Tornebladhs 
elementarbok.

Tyska: Grammatik: formlåran.
Explikation: från st. 44 till slutet af Flachs elementarbok; 16 sidor i Lyths 
lasebok. Skrifofningar på lårorummet 1 timme i veckan.

Engelska: Grammatik: uttalslåran och det vigtigaste af formlåran efter May.
Explikation: st. 1—21 i May’s lasebok.

Matematik: Aritmetik: vanliga brak och decimalbråk; real. lin. dessutom ofningar 
i hufvudråkning och s. k. proftal.
Geometri: klase, lin.: sats. 1—24 af Euklides l:sta bok efter Lindman; 
real, lin: l:sta boken af d:o.

Natnrvetenskap: sexualsystemet, det allmånnaste af rotens, stammens och biadens 
terminologi jemte tillåmpning deraf på allmånnare våxter.

Historia: faderneslandets: medeltiden, nyare tiden till Karl X Gustaf.
Geografi: Tyskland, England, Nederlånderna, Belgien och Pyreneiska halfon.

Tredje Klassen.

Kristendom: Katekes: 3—-5 hufvudst. Valda psalmer.
Biblisk historia: nya testamentet jemte anmårkningar; forklaring af 
Jesu liknelser. Bibellåsning.

Modersmålet: form- och satslåra, satsupplosning och råttskrifning; låsOfningar.
Latin: Grammatik: formlåran, låran om kasus?

Explikation: 7 fåltherrar i Cornelius Nepos.
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Tyska: Grammatik: hela formlåran, lårnn om kasus.
Explikation: 36 sidor i Lyths låsebok. Skrifofningar på lårornmmet 1 timme 
i veckan.

Engelska: Grammatik: formlåran och syntaxen efter May.
Explikation: st. 21—30 i May’s låsebok.

Matematik: Aritmetik: vanliga brak, decimalbråk, sorter och regula de tri; real, 
lin. dessutoin ofningar i hufvudråkning samt talrika s. k. proftal.
Geometri: klass, lin.: sats. 26—48 af Euklides l:sta bok samt hela 2:dra 
boken: real, lin.; 2:dra och 3:dje bockerna af Euklides.
Algebrai': till och med multiplikation i hela tal.

Natur vetenskap: Botanik: blommens och fruktens terminologi jemte insamling af 
allmånnare våxter.
Zoologi: dåggdjuren till de mångklofvade djnren.

Historia: fåderneslandets: nyare tiden afslutad och repeterad.
Geografi: Europas från och med Nederlanderne.

Fjerde H.lassen.
Kristendom: l:sta och 2:dra hufvudst. af katekesen samt bibelns bocker.
Modersmålet: råttskrifningsofningar.
Latin: Grammatik: Rabes mindre med de vigtigaste anmårkningarne.

Explikation: 30 kap. af I:sta boken i Cæsar. Alcibiades och Chabrias i Cor
nelius Nepos.

Grekiska: Grammatik: formlara.
Explikation: valda stycken i Aulins låsebok.

Tyska: Grammatik: formlara jemte hela syntaxen.
Explikation: klass. lin.: 37 sidor af Schillers Gesch. des 30 jåhr. Kriegs; real, 
lin.: 20 sidor af d:o.

Engelska: Grammatik: repetition af formlåran samt syntaxen efter May.
Explikation: kap. 1—4 af Columbus.

Franska: Grammatik: det vigtigaste af formlåran.
Explikation: låsofningar efter Gide. Skrifofningar.

Matematik: Aritmetik: regula de tri.
Geometri: 3:dje och 4:de bockerna af Euklides. Ex. 1—133 af Tod- 
hunters geom. ofningssatser, ofvers. af Hultman; real. lin. dessutoin det 
allmånnaste ur proportionslåran jemte några satser ur 6:te boken efter 
Bjorling.
Algebra: låran om hela tal; real. lin. dessutom låran om brak.
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Natnrvetenskap: Botanik: repetition af Arrbenii mindre lårobok samt omkring 200
våxter.
Zoologi: dåggdjuren från de mångklofvade djnrcn samt foglarne 
till vadarne.
Fysik: 12 paragrafer af l:sta kap. i Schabus.

Historia: klass. lin.: gamla till Alexander; real, lin.: faderneslandets: repetition från
och med Kalmanmionen till Sigisrnnnd; allmån: gamla samt medeltidens 
till Gregorius VII efter Wennerstrom.

Geografi: klass. lin.: Asien till oarne; gamla Greklands; real, lin.: Asien till kine
siska riket.

Femte BAIassen.
Kristendom: utforlig katekisation ofver hela religionslåran.

Kyrkohistorisk.i beråttelser till reformationen; forklaring ofver Philip- 
perbrefvet; kyrkoårets predikotexter.

Modersmålet: råttstafnings- och interpunktionsofningar.
Latin: Grammatik: Rabes mindre med alla anmårkningar.

Explikation: från och med kap. 31 af l:sta till och med kap. 23 af 2:drn 
boken i Cæsar; Ætates, Lycaon samt 150 vers af Phaeton i Ovidins; 6 fålt- 
herrnr i Cornelius Nepos. Prosodik; Mytologi efter Brodén.

Grekiska: Grammatik: formlåra.
Explikation: kap. 1—5 af l:sta boken i Xenophons Anabasis.

Tyska: Grammatik: formlåran; hela syntaxen.
Explikation: klass. lin.: 44 sidor af Schillers Gesch. d. 30 jåhr. Kriegs;

real, lin.: 24 sidor af d:o
Engelska: Grammatik: formlåran efter Herlén. 

Explikation: kap. 4—10 af Columbus.
Franska: Grammatik: klass. lin.: formlåran till de oregelbundna verberne; real.

lin.: hela formlåran jemte det vigtigaste af syntaxen; skrifofningar på lå- 
rorummet efter Dubbs elementarbok.
Explikation: klass. lin.: 30 st. i Oides lasebok; real, lin.; valda stycken i d;o.

Matematik: Geometri: repetition af Euklides 4 forstå bocker jemte ex. 1—133 af
Todbunters geometriska .ofningssatser, ofvers. af Hultman; real. lin. dess- 
utom det allmånnaste af proportionslåran jemte valda satser ur 6:te bo
ken efter Bjorling.
Algebra: till och med låran om l:sta gradens eqvationer med en obekant 
jemte några låttare problemer.
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Naturvetenskap: Botanik: våxternas elementarorganer; omkring 300 våxter.
Zoologi: dåggdjuren.
Fysik: de 2 forstå kap. af Schabus.

Historia: klass. lin.: gamla: Romarnes; real, lin.: fåderneslandets: från och med 
Karl XIH till lårobokens slut; repetition; allmån : nyare tidens.

Geografi: klass. lin.; gamla veridens; Afrika, Amerika, Australien; real, lin.: Afrika 
samt Nord- och Central-Amerika.

Sjette klassens nedra afdelnång;.
Kristendom: Dogmatik: kap, 1—3.

Kyrkohistoria §§ 1—19.
Nya testamentet: låsning i Johannes evangelium.

Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk litteratur; real. lin. dessutom 
skrifofningar på lårorummet.

Latin: Grammatik: Rabes storre med alla anmårkningar.
Explikation: Cicero de senectute; 30 kap. af Livii 21 bok; Orphens et Eu- 
rydice, Aper Caledonius, Philemon et Baucis, Phaéton från v. 150 till slut, 
i Ovidius; 625 v. af l:sta boken i Virgilii Æneis; Prosodik; Mytologi efter 
Brodén.

Grekiska: Grammatik: formlåra.
Explikation: från och med kap. 6 af llsta till och med kap. 4 af 2;dra 
boken i Xenophons Anabasis; 1:sta rhapsodien i Odysséen.

Tyska: Grammatik: repetition.
Explikation: 4 akter af Wilhelm Tell: real. lin. dessutom parliirlåsning. 

Engelska: Grammatik: formlåran och en del af syntaxen efter Herlén.
Explikation: kap. 10—18 af Columbus.

Franska: Grammatik: formlåran jemte det vigtigaste af syntaxen till adverberna. 
Explikation: de 2 forstå bockerna af Charles XII.

Matematik; Geometri: Euklides 5:te och 6:te bocker efter Bjorling; real. lin. dess
utom det allmånnaste af stereometrien efter Hellstrom.
Algebra: låran om qvadratrotter, radikalqvantiteter och eqvationer af 
2:dra graden med en obekant; klass. lin. låttare problemer, real. lin. 
talrikare och svårare.

Naturvetenskap: Botanik: de naturliga familjerna.
Zoologi: foglarne från simfoglarne, de lagre djuren jemte repeti
tion af dåggdjuren.
Fysik: från lårobokens borjan till dynamik, med problemer. 
Kemi; låran om metalloiderne och de vigtigere syrorna.
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Historia: fåderneslandets: från borjan till Sten Sture <1. å. efter Odhner; allmån; 
klass. lin.: medeltiden till 5:te korståget; real, lin.: gamla tiden.

Geografi.- låroboken afslutad; klass. lin. dessutom repeterat till Tyskland.

Sjette klassens ofra afdelning.
Kristendom: Dogmatik; kap. 4—8.

Kyrkohistoria: §§ 19—36.
Nya testamentet: Markus’ evangelium.

Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk litteratur; litteraturhistorie efter 
Bjursten; real. lin. dessutoin skrifofningar på lårorummet.

Latin: Grammatik: repetition af syntaxen med alla anmårkningarne.
Explikation: l:sta boken samt kap. 1—30 af 2:dra boken i Livius; l:sta bo
ken af Cicero de officiis; 2:dra, 3:dje och 4;de bockerna af Virgilii Æneis, 

Grekiska: Grammatik; syntaxen till koncessivsatser efter Lofstedt. Skrifofningar 
på lårorummet.
Explikation: hela 3;dje boken samt 2 ’/a kap. af 4:de boken i Xenophons 
Anabasis; från v. 388 af l;sta till v, 240 af 3;dje rhape. i Odysséen.

Tyska: Grammatik: repetition.
Explikation: Hermann und Dorothea; real. lin. dessutom parlorlåsning. 

Engelska: Grammatik: syntaxen till adverbiet efter Herlén.
Explikation: från kap. 11 af Vicar of Wakefield till bokens slut. 

Franska: Grammatik; det vigtigaste af Oides larobok.
Explikation; slutet af 2;dra, hela 3;dje och 4;de samt en del af 5:te bo
ken af Charles XII. Muntlig Ofversåttning från svenska till franska af 
24 stycken af Cederschiolds franska skrifofningar. Skrifofningar på låro- 
rummet.

Matematik: Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning af 
geometriska ofningssatser; real. lin. dessutom det allmånnaste af stereo- 
metrien efter Hellstrom.
Algebra: låran om 2;dra gradens eqvationer med en obekant jemte 
talrika dfningsexempel och problemer.

Naturvetenskap: Botanik: repetition af de naturliga familjerna.
Zoologi: fiskarne och de lagre diuren.
Fysik: klass. lin.: från lårobokens borjan till dynamik; real. lin.:, 
akustik, optik, låran om magnetism och elektricitet jemte problemer. 
Kemi: låran om syrorna och de låtta metallerna.



10

Historia: fåderneslandets; från Gustaf I till Gustaf IV Adolf efter Odhner; all
mån: från § 37 (fjerde tidrymden) till lårobokens slut af medeltiden samt 
till § 9 af nyare hist., allt efter Piitz.

Geografi; Afrikas och Amerikas.
Sjunde klassens nedra afdelning.

Kristendom; Dogmatik: Uroboken afslutad; repetition af de 7 forstå kap.
Kyrkohistoria; låroboken afslutad; repetition af §§ 1—20. 
Nya testamentet: Johannes evangelium.

Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk litteratur; litteraturhistoria efter 
Bjursten; diskussions- och skrifofningar på lårorummet.

Latin; Grammatik: lika med 6;te klassens ofra afdelning, 
Explikation: kap. 41—65 af 2;dra samt hela 21;sta boken i Livius; Ciceros 
tal for S. Roscius Amtrinus jemte 17 kap. af talet for Milo; repetition af 
en del Virgilius; Horatii Od. l;sta boken.

Grekiska; Grammatik: syntaxen från Modi till lårobokens slut efter Såve.
Explikation: kap. 2—8 af 5;te boken i Xenophons Anabasis; från v. 120 
af 3;dje till 5;te rhaps. af Odysséen; kap. 1—57 af l:sta boken i Herodotus.

Hebreiska; Grammatik.- paradigmerna efter Lindberg.
Explikation: 4 af Davids psalmer.

Engelska: klass. lin.; uttalslåra efter Olde.
Grammatik; May’s larobok.
Explikation: låsofningarne i samma larobok.
Real, lin.; Grammatik: Herléns larobok.
Explikation: Irvings Sketch Book de 6 sista och 4 forstå Sketches. Munt- 
lig ofversåttning ur Sundstens ofningar for ofversåttning från modersmå
let till engelska. Ordgrupper ur May’s samtalsofningar. Stilofningar.

Franska: Grammatik: efter Olde.
Explikation: Michel Ange par A. Dumas; Lamartine Scenes de sa vie: 
Varietés littéraires 2;me livr. Muntlig ofversåttning från svenska till fran- 
ska af skrifofningarne i Dryséns franska tal- och skrifofningar från 25 etycket.

Matematik: Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides; losning af
geometriska ofningssatser dels på lårorummet, dels skriftligt i hemmet 
ungefår hvar 3;dje vecka.
Algebra: repetition af l;sta och 2:dra gradens eqvationer med talrika 
ofningsexempel och problemer; real. lin. dessutom låran om progressio
ner och logaritmer samt plan trigonometri. Båda linierna hafva hvar 
14:de dag lost ett skriftligt problem i hemmet.
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Natnrvetenskap: Fysik: klass. lin.: dynamik, akustik, låran om magnetism och elek
tricitet; real, lin.: optik, repetition af mekaniken jemte problemer. 
Kemi: låran om metallerna med laborationsbfningar.

Historia: faderneslandets: från Gustaf I till Karl XI efter Odhner; allmån: från § 
17 till § 54 af nyare efter Piitz.

Geografi: repetition.
Filosofisk propedeutik: Logik: elementarlåran.

Sjunde klassens ofra afdelning.
Kristendom: lårokursen repeterad; låsning i nya testamentet.
Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk litteratur; litteraturhistoria efter Bjur- 

sten; diskussions och skrifofningar på lårorummet.
Latin: Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: repetition af foregående kurser i Livius. Kap. 20—24 af Ciceros tal 

for S. Roscius Amerinus jemte hela talet De imperio Cn. Pompeji. Ho- 
ratii Od. 2:dra boken. Retorik. Antiqviteter.

Grekiska: Grammatik: syntaxen afslutad och repeterad.
Explikation: från kap. 6 af 5:te till 7:de boken af Xenophons Anabasis; 
fr. v. 500 af 4:de till och med 6:te rhapsodien af Odysséen; kap. 49—100 
af l:sta boken i Herodotus.

Hebreiska: Grammatik: det vigtigaste af formlåran.
Explikation: 10 psalmer samt 2 kap. af Genesis.

Engelska: Klass. lin.: Grammatik: efter Herlén.
Explikation: 65 sidor ur «Stories from the earlier history of England« af 
Lowenhjelm och Fåhræus; real, lin.: lika med nedra afdelningen.

Franska: Grammatik: efter Olde.
Explikation: Variétés litteraires, 4:me livr.; real. lin. dessutom: storre delen 
af 3:dje håftet af Var. Litt. samt muntlig ofversåttning från svenska till 
franska ur Lowenhjelms franska skrifofningar till sidan 38.

Matematik: Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides; losning af 
geometriska ofningssatser dels på lårorummet, dels skriftligt i hemmet, 
bfverhufvud taget hvar 3:dje vecka; real. lin. dessutom repeterat stereo
metrien.
Algebra: repetition af hela den genomgångna kursen; en lårjunge af klass. 
lin. har derjemte genomgått låran om progressioner och logaritmer samt 
plan trigonometri; real. lin. dessutom repeterat låran om progressioner 
och logaritmer samt plan trigonometri; ett skriftligt problem for båda 
linierna hvar 14 dag.
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Naturvetenskap: Fysik: repetition af liela låroboken; real. lin. dessutoin problemer af 
mekaniskt och fysikaliskt innehåll dels på lårorummet, dels skrift
ligt i hemmet.
Kemi: repetition af hela oorganiska kemien med laborationsofningar.

Historia: larokursen afslutad och repeterad.
Geografi: repetition.
Filosofisk propedeutik: Logik: låroboken genomgångem 

Psykologi: efter Vikner.
Under den gemensamma morgenbonen hafva Pauli bref utom brefvet till Romarne 

och l:sta till Korintierna samt Petri och Johannis bref genomgåtts och forklarats.
Alla skriftliga arbeten hafvå varit ordnade i fullkoinlig bfverensståmmelse med 

kongl. kungorelsen af den 10 mårs 1869.

Undervisuiugxtn i gymnastik. och niilitårbfhingar.
Till gymnastik hafva lårjungarne varit delade på 3:ne afdelningar; kl. Vil—V 

utgbrande forstå afdelningen, kl. IV—111 andra och kl. II—I tredje; hvarje afdelning, 
som ofvats sårskildt for sig, har dessutom varit delad i underafdelningar.

Ofningarne, som for kl. Vil—V varit stålld.a på halft.immar och for de bfriga dels 
på half- och dels på hel-timmar, ha i allmånhet fdrsiggått på foljande sått: forst 
några fristående rørelser for hela afdelningen gemensamt, derefter en appareljrbrelse, 
sedan omvexlande fristående och appareljrbrelser; appareljrbrelserna olika.fbr hvarje 
underafdelning.

Vapenofningarne hafva egt rum, for kl. V 1 timme. for VI och Vilb 2 timmar 
och for Vlla 1 timme i veckan.

Uti dessa ufningar har kl. V genomgått rekrytskolan af exercisreglementet, VI 
och Vllb ofvats i gevårsexereis och manover, så mycket som den inskrånkta lokalen 
medgifvit, samt i bajonettfåktning på led, med och utan motståndare. Vlla har of
vats i florettfåktning och sabelhuggning på led med och utan motståndare.

Under den kallaste vintertiden ha ofningarne varit instållda i foljd af kold i 
lokalen, och sedan den 1 tnars i foljd af gymnastikbygguadens nedrifvande.

Från deltagande i ofningarne hafva af Vederborande låkare befriats: hosttermi- 
nen 20, vårterminen 22 lårjungar.

De genom kongl. cirkulåret af den 23 mårs 1870 aubefallda vapenofningar led
des under år 1871 af underlojtnanten vid Skaraborgs regemente P. A. Pyhlson. Un
der innevarande termin år underlojtnanten vid Westgota Dals regemente J. Svedberg 
till denna undervisning koinmendernd, Ofningarne pågingo under hostterminen i 6 
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och hafva under innevarandc vårterinin fortgått. i tre veckor. Under denna tid har 
hufvudsakligen kompaniexercis genomgåtts och repeterats. Skjutofningarne for ofra 
flyttningen i 7;de klass. hafva fbrsiggått å skarpskyttekårens skjutbana på 600 fots 
afstand, och har hvar och en af denna afdelnings Jårjungar under året lossat 50 skarpn 
skott. Inom nedra afdelningen af 7;de klassen samt 6;te klassen har hvarje larjnnge 
på samma tid lossat 100 salongsskott. Exercisofningarne ha egt rum kl. 4—6 e. ni. 
tre dagar i veckan, skjutofningarne for det mesta på f. m.. då tid dertill tagits från 
den ofriga undervisningen. Inailes hafva under året i och for dessa bfningar uppoff- 
rats for hvar och en af 6;te och 7;de klassernas afdelningar omkring 36 lastimmar, 
hvilka så jemt som mojligt fordelats på de sarskilda undervisningsåmnena.

Undervisningen i sån§ och musik.
I de tre lågsta klasserna har. enligt fastslå Ild plan for undervisningen i musik, 

ilfning meddelats i låran om de musikaliska tecknen, deras betydelse och anvånd- 
ning m. in., iifning i tontråffning samt en- och tvåstammig sang, hvardera klassen en 
timme i veckan samt dessutom gemensamt med 4:de och 5;te klasserna choralså.ng en 
timme i veckan. De ofriga klasserna hafva gemensamt en timme. i veckan ofvat 
chorsånger och 6:te och 7;de klasserna tillsammans en timme i veckan dels chor- 
och dels qvartet tså nger.

Uti instrnmentalspel har undervisning meddelats 4 timmar i veckan på viol, flojt, 
jågarhorn, fortepiano och orgelharmonium, nemligen: på viol åt 4, på flojt åt 1, på 
jågarhorn åf 2, på fortepiano åt 1, på orgelharmonium åt 2 lårjungar. Men som 
dessa elever varit mindre forsigkomna, så har något egentligt samspel icke knnnat 
astadkommas forrån mot slutet af vårterminen, utan har undervisningen meddelats 
lektionsvis.

Undervisningen i teckning;.
Klass I 2 timmar i veckan. Ritning efter statens tabeller, l:sta kursen. Tab.

I—VI dels på griffeltafla. dels med blyerts.
Klass II 2 timmar i. veckan. Ritning efter statens tabeller, l:sta kursen. Tab.

VII—Xll med blyerts.
Klass 111 2 timmar i veckan. Ritning med sknggning i blyerts efter statens

tabeller, 2:dra kursen. Tab. I—VI, omvexlande med låttare tabel
ler efter Harding.

Klass IV—VII a) Beala linien.
2 timmar i veckan geometr. linearteckning. Klass IV geometr. kon- 

strukt.-ritning; klass V . geometr. projektionslåra; klass VI—VII 
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utbredning af ytor och lavering. Dessutom har denna afdelning 
haft 1 timme i veckan frihandsteckning.

6) Klassiska linien.
1) De som icke lasa grekiska:

2 timmar i veckan frihandsteckning.
2) De ofriga;
Forutom 4:de klassen, i hvilken alla de larjungar, som icke sak- 

nat anlag, erhållit 2:ne timmars undervisning i frihandsteckning, 
har 1 timmes undervisning i sanima åmne lemnats dem af de ofriga 
klasserna, som hårtill anmait sig; och hafva under hostterminen 6 och 
under vårterminen 4 larjungar i dessa ofningar deltagit.

Frihandsteckningen har dels omfattat klotsritning, dels figurteckning med och 
utan skuggning efter Hermes' och Hardings ritkurser.

d) Låroplan.
Låsordningen har varit i det nårmaste lika med nastforegående låsårs och i ftill 

bfverensståmmelse med kongl. cirkulåret af den 10 mårs 1869.
De larjungar af klassiska linien, som icke låst grekiska språket, hafva i stållet 

for undervisningen i detta åmne varit sysselsatte på foljande sått:
Klass. Vil: engelska 3 timmar (2 med real., 1 med valfritt låsande lat.); teckning 2 

t:r med real.
» VI: engelska 2 t;r; teckning 2 t;r; modersmålet 1 t:e, allt med real.; latin—

skrifning 1 t:e.
» V: engeiska 2 t:r med real.; teckning 2 t:r (i med real., 1 med kl. II);

modersmålet 1 t:e med real.
» IV: engelska 4 t:r (2 med real., 2 sårskildt); teckning 2 t:r (1 med real., 1 

med klass. 111).

B. L å r a r n c,
Tjenstledighet har åtnjutits af:
Adj. von Sydow en månad i borjan af hostterminen samt hela vårterminen; adj. 

Lindblad 6 veckor i borjan af hdstterminen.
Af sjukdom hindrade att tjenstgora:
Adj. Ericsson 16 dagar i borjan af hostterminen; adj. Kjellberg 3 veckor i slu- 

tet af samma termin samt omkring 5 veckor i slutet af vårterminen.
Forordnade:
Till extra lårare under hela låsåret telegrafassistenten P. G. Bergin. Till bi- 

trådande gymnastiklårare under låsåret lojtnant P. A. Pyhlson. Till vikarier: får 
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adj. v. Sydow: e. o. telegrafassistenten C. E. V. Svensson; for adj. Lindblad: stud. 
A. Ekelund; for adj. Ericsson och adj. Kjellberg under hostterminen: stud. J. M. 
Florell; for adj. K jellberg under vårterminen: e, o. telegrafassistenten F. E. Blomqvist.

Under hostterminen utnåmndes adj. v. Hackwitz till bibliotekarie i stållet for 
adj. v. Sydow, hvilken afsagt sig denna befattning.

Undervisningen har under låsåret varit på foljande sått mellan lårarne ffirdehid: 
Rektor G. Th. Bergman: Grekiska Vil—Via, 15 timmar i veckan. Franska skripta 

VII. Forråttat morgenbonen hvar 5:te vecka.
Lektor K. F. Rådberg: matematik VII—Via; Fysik Vl.Ia, Vllb real. 22 t:r. Matema

tiska skripta VIL
Lektor J. Swedborg: Latin VII—Via, 19 t:r. Latinska skripta VII.
Lektor A. M. Petersson; Franska VII—Via; Engelska VII, 19 t;r. Franska skripta 

VHa, Vllb real.
Lektor J. Nordvall: Kristendom VII—VI; Modersmålet VII—Via; Filosofi VII, 20 

t,:r. Svenska skripta VII. Forråttat morgenbonen hvar 5:te vecka.
Adjunkt C. A. v. Sydow, hostterminen: alla åmnen I utom takning, 23 t:r. Forråt

tat morgenbonen hvar 5:te vecka.
Adjunkt J. F. Kylander: Grekiska Vlb—IV; Latin V; Matematik IV, 24 t:r. La- 

tinska skripta V—IV.
Adjunkt A. J. C. Piscator: Modersmålet 111—II; Engelska VI—II; Tyska III—II 

real. 27 t:r.
Adjunkt J. K. Lindblad: Kristendom V, III—II; Tyska VI—II, 25 t:r. Tyska 

skripta VI—IV. Forråttat morgenbonen hvar 5;te vecka.
Adjunkt S. Tengblad: Latin III—II; Historia och Geografi III—II, 28 t:r.
Adjunkt L. J. Versander: Kristendom IV; Modersmålet Vlb—IV; Historia och Geo

grafi Vlb, V—IV real., 25 t:r. Svenska skripta Vlb. Forråttat morgenbonen 
hvar 5:te vecka. Under vårterminen har v. adj. Svensson ofvertagit en timme 
i modersmålet V.

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

Svenska skripta Via.
Adjunkt K. F. Kjellberg: Matematik Vlb—II, 30 t:r.
Adjunkt G. O. D. v. Hackwitz: Naturalhistoria VI—II; Fysik V—IV real. Råk- 

ning I; Historia ock Geografi V—IV lat., 27 t:r.
Extra låraren P. G. Bergin: Franska V—IV real; Matematik V—IV real.; Fysik 

Vllb lat., VI; Kemi Vil—VI, 30 t:r.
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v. Adjunkt C. E. W. Svensson, vårterminen: alla åmnen I utom rokning; Moders
målet V, 24 t:r. Forråttat morgenbonen hvar 5:te vecka.

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

Klassforeståndare hafva under låsåret varit: 
for Vlla lektor Petersson, 

« Vllb lektor Rådberg, 
» Via lektor Swedborg, 
» Vlb adjunkt Kjellberg, 
» V adjunkt v. Hackwitz, 
» 1V adjunkt Lindblad,
» 111 adjunkt Tengblad,
» Il adjunkt Piscator,
» I adjunkt v. Sydow hostterininen,

v. adjunkt Svensson vårterminen.

C. L å rj u ng a r n e.

Lilrjungarnes antal

Vid l>6rja.n at’ lÅdstteruiineii l.S'Zl Vid ’borjan a.€ vå-rtemiiiieii IS'ZS.

Klass. 
lin.

| Reala 

lin. ‘ Summa
Latinare, 

som ej 
lasa 

grekiska.

Klaas. 
lin.

Reala 
lin. Summa

Latinare, 
som ej 

liisa 
grekiska

Klass. I 18 22
» II 23 11 34 24 10 34
» 111 _______ 20 16 36 23 16 39
» IV 23 16 39 10 21 17 38 9
» V.................. 24 2 26 2 24 3 27 2
» Vlb 19 5 24 2 19 4 23 2
» Via 13 1 14 3 12 1 13 3
» VI Ib 17 5 22 1 13 4 17 1
» Vlla 12 I 13 1 13 1 14 1

Summa 151 57 226 19 149 56 227 18

Vid hOstterminens bbrjan inskrefvos 35 lårjungar, vid vårterminens 5. Från 
forrå årsberåttelsens utgifvande hafva 48 lårjungar utskrifvits från låroverket. Af
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dessa hade dock åtskilliga vid afgångsbetygets uttagande redan en eller flere ter-
miner varit frånvarande.

Från klassiska till reala
I sjunde klassen hafva 

samt 12 hebreiska.
Afgifter hafva erlagts:

linien hafva 6 lårjungar ofvergått.
18 lårjungar af klassiska linien valfritt låst engelska

Hostterminen: till materielkassan af 144 lårjungar. 
» bvggnadsfonden » 110 »

Vårterminen: « materielkassan » 143 »
» byggnadsfonden »112 »

Hvarje ickc fullkomligt 
lagt 5 rdr.

medellus lårjnnge har till egnu kassan terminligen er-

I borjan af mårs månad utbrot bland lårjungarne en ogonsjukdom, conjunc- 
tivitis catarrhalis, hvilken, ehuru lindrig, inom någru dagar så allmånt spridde sig, 
att bland laroverkets omkring 220 lårjungar ungefår 200 voro deraf angripne. Efter 
5 dagars forlopp från utbrottet fingo alla gå upp i skolan, hvarefter undervisnin
gen en vecka fortgick titan hemlexor och skriftliga arbeten. Efter denna tid kunde 
arbetet åter borja på vanligt sått.

1$. S k o 11 o li a 1 e ii.
Nytt gymnastikhus år for nårvarande under nppforande på det gamlas plats. 

Den nya byggnaden, som haller 84 fot i långd, 40 fot i bredd samt 20 fot i hojd å 
timrad knut, kommer att kosta 14,000 rdr rmt och skall vara fullt fårdig till be- 
gagnande vid nåsta hosttermins borjan.

E. 11 (I c r v i s si i ti g s im a t e r i e I e n.
Laroverket har från Kongl. Vetenskapsakademien erhållit: Handlingar B. 7: 2; 

8; 9: 1. Ofversigt, årg. 26, 27. Lefnadsteckningar, haft. 2. Tal ofver Geijer af Carl
sen. Meteorologiska iakttagelser i Sverige, B. 9, 10, 11. Minnespenning ofver Ekstrij- 
mer; d:o ofver v. Ilartmansdorff. Från svenska akademiet!: minnespenning ofver Stag- 
nelius.

Genom gåfvobref af den 12 juni 1871 ofverlemnade f. d. handlanden A. Ander- 
sbhn till laroverket sina rikhaltiga och dyrbara samlingar af mineralier, snåckor, petri- 
fikater, koraller, alger, insekter, mynt m. m. uppgåendé till 5,643 nummer. Med tack- 
samhet skall laroverket stadse minnas den man, som med denna storartade gåfva 
hedrat och gagnat detsamma.
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Till låroverkets samlingar hafva dessutom influtit foljande gåfvor:
Af froken A. v. Wolcker: malmstuffer från Fahlu grufva.
» postmåstaren Peterson; 40 st. mynt.
» hofintendenten v. Scheele, Kilanda: 2:ne kinesiska målningar.
» ingeniøren Hnltén: en stenyxa, flintspetsar, sjomalm, blyglans, div. fossila musslor.
» patron Liedberg, Gunnarstorp: en hvit råtta.
» handl. Hj. Svedberg: en hafstjåder.
» stat.-insp. G. Rydeberg: en sedel å 10 dollars af de konfedererade sydstaterna i 

N. Amerika.
» stud. J. A. Karlsson: en stenyxa, funnen vid Frestersbyn på Dalsland; en gul- 

nåbbad fink.
» » Axel Andersson: Petri Petrei Ubsaliensis chrbnika; en stenkil; en strandvipa.
» » J. Svanberg: Stenkilar och knifvar; 16 st. kopparmynt; en utter; en hafsbrn.
» » J. B. Wijkman: en amerikansk sedel å 10 cent.
» » K. Knutson: en stenyxa; en stenkil; 16 st. mynt; en strandvipa; en kårrmes.
» » K. Janzon: fena af en flygfisk.
» » N. Hjort': en samling mynt enligt katalog.
» » Rob. Andersson: en rbdbent snåppa.
» » S. Bergman: en storre snåcka.
» » E. Wennberg: foster af får.
« » A. Hellberg: en sraåskrake.
» » Edv. Carlsson: en kanarifågel; div. myut.
» » K. Sylvan: en stare.
» » P. Bergstrbm: en gråsparf; en gulsparf; en kungsfogel; 2 grbnsiskor; en steglits.
» » G. A. Wassberg: en grbnsiska.
» » H. W. Wenerstrbm: en hackspett; ett par snåckor.
» » T. Molin: en afrikansk bdla; en mullvadssyrsa.
» » J. Gammelin: en stenyxa.
» » S. Emanuelsson: div. mynt.
» » G. Thyberg: div. mynt.
» » A. Psilander: en insekt från Brasilien.

Till det fysikaliska kabinettet har barberaren O. S. Ekrnan skånkt ett Dbberei- 
ners våtgaseldon.

For naturhistoriska museum har af herr G. Kolthoff inkbpts 69 st. uppstoppade djur.
For undervisningen i teckning ha 2 ex. af statens våggtaflor 2:dra kursen blifvit 

inkopta.
For fåktbfningarne åro 6 st. fåktsablar samt 2n:e florettmasker anskaffade.
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F. E x a m i n a.
Den 13, 14, 15 juni 1871 forråttades i nårvaro af lierrar prof. C. A. Hultkrantz 

och H. Th. Dang såsom censorer muntlig afgångsexamen med 15 låroverkets lårjungar 
samt 2:ne privatister, hvarvid samtlige utom den ene privatisten forklarades mogne. 
Dylik examen hblls åfven den 11 sisti. dec. i nårvaro af prof. A. Moller såsom cen
sor med 2:ne ynglingar, den ene tillhorande låroverket, den andre från enskild under
visning, och blefvo båda dervid god kande.

Vid hostterminens slut forråttades examen med klass.. 1—V den 19 dec.
Examen vid låsårets slut år utsatt att bållas den 3 och 4 nåstkommande juni. 

Att såsom vittneu bfvervara båda dessa examina hafva af H. H. Eforus fOljande herrar 
inbjudits: bfverstelojtnanten, kammerherren och ridd. C. E. C. Kuylenstjerna; lands
sekreteraren och ridd. C. O. Almqvist; landskamereraren och ridd. J. M. Ryding; borg- 
måstaren och ridd. A. W. Russberg; kyrkoherden, teol. kand., fil. dokt. D. R. Warholm.

Till låroverkets årshiigtid inbjuder jag vtirdsamt lårjungarnes foråldrar och måls
mån sarat alla dem, som hysa intresse for ungdomens undervisning och forkofran.

Wenersborg i maj 1872.

G. TH. BERGMAN.
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Redogorelse
for

lågre femklassiga elementarlåroverket i Borås.

A. Undervisningen.
1) Låseterminernas bbrjan och slut: hostterminen borjade d. 31 aug.; slntade d. 19 

dec. Vårterminen borjade d. 16 jan.; slutar d. 
3 juni.

2) Dagliga lårotiden: forlagd på formiddagarne kl. 7—9 samt 11—2, utom 1 timme, 
kl. 4—5, mandags- och torsdagseftermiddagar, hvarjemte kl. 
10—11 formiddagarne dfvats sang och musik samt på eftermid
dagarne gymnastik.

3) Begagnade lårobocker i
Kristendom: katekes, Norbecks lårobok i dogmatik, Hiibners i bibi. historia, Cornelii 

i kyrkohistoria, Brodéns ofversigt af de bibliska bockernas innehåll.
Modersmålet; språklara af Filén, låsofningar och litteraturhistoria af Bjursten. 
Latinska språket: grammatik af Råbe;

explikation: Rabes låsofningar, Cornelius Nepos, Julius Cæsar de 
bello gallico, Ovidii Metamorphos. sel.

Grekiska språket: grammatik af Råbe;
explikation: Xenophons Anabasis.

Tyska språket: grammatik af Lyth;
explikation: Lyths larobok, Schillers Geschichte des 30-jåhrigen Kriegs. 

Engelska språket: grammatik; Oides uttalslåra, Sundsténs larobok;
explikation: Sundsténs elementarbok och W. Irvings Columbus.

Franska språket: grammatik af Olde;
explikation: låsebok af densamme, Berndtsons Variétés Littéraires. 

Matematik; v. Zweigbergks lårobok i aritmetik, Wiemers i algebra, Euclides i geometri.
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Natnrvetenskap: Arrhenii botanikens forstå grander och elementarkurs, Torins larobok 
i zoologi, fysikens grunder efter Scbabus.

Historia och Geografi: Alanders lårobocker i svensk och allmån historia samt larobok 
i srenska historien, Palmblads larobok i geografi.

4) Genomgångne larokurser.
Forstå klassen.

Kristendom: biblisk historia, gamla testamentets; katekesen till 2:dra hufvudstycket. 
Bibelspråk och psalmer.

Modersmålet: språklårans forstå grunder, det vigtigaste af formlåran och låran om 
enkla satser, råttskrifning, upplåsning af valda stycken.

Tyska: formlåran, lasofningar, l:sta kursen i Lyths låsebok.
Matematik: aritmetik till och med sortråkniug, ofning i hufvudråkning.
Natnrvetenskap: verldsdelarnes och Europas fysiska geografi.
Historia och Geografi: svensk historia, regentlångden efter låroboken jemte upplåsning 

och återgifvande af beråttelser ur låseboken; politisk geografi, 
det allmånnaste af Europas.

Andra klassen.
Kristendom: biblisk historia, nya testamentets; katekesen, 2;dra och 3;dje hufvndstyc- 

kena samt repetition af det l:sta; bibelspråk och psalmer.
Modersmålet: formlara, det allmånnaste af satslåran, låse- och skrifofningar.
Latin: formlåra, låseofningar till st. 64 af 4:de afdelningen i låseboken; satsbfningar 

med vokabellåsning.
Tyska: formlåran, 28 st. af låseboken; reallinien dessutom 22 sidor i låseboken.
Engelska: formlåran samt 36 st. af låsofningarne till formlåran; uttalslåra.
Matematik: aritmetik, de 4 råknesåtten, vanliga och decimalbråk, samt enkel regula 

de tri; reallinien dessutom l:sta boken af Euklides jemte fortsatt råkning.
Natnrvetenskap; botanik, det allmånnaste om roten, stammen, bladet, frbredningsde- 

larne, frukten samt sexualsystemet; insamling af våxter.
Historia och Geografi: svensk historia från lårobokens borjan till och med 7:de tide— 

hvarf'vet; geografi, Europas politiska från och med Frankrike 
samt repetition af en del af Europa.

Tredje klassen.
Kristendom: repetition af bibliska historien, 4:de och 5:te hufvudstycket af katekesen 

samt repetition af de foregående; bibelspråk och psalmer.
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Modersmålet: lase- och skrifofningar, formlåra och satslåra med munfliga och skriftliga 
ofning'ar.

Latin: formlåra och det vigtigaste af syntaxen; af Cornelius Nepos från och med Ari- 
stides till och med Datames. Skrifofningar på lårorummet.

Tyska: grammatik, formlåra och det vigtigaste af syntaxen; låseofningar, sid. 77—161 
af låseboken; reallinien dessutom 19 sidor i låseboken.

Engelska: repetition af formlåran, en del af syntaxen samt 72 sidor i låseboken.
Matematik: aritmetik, klass. linien från och med enkel regula de tri till och med bo- 

lagsrakning; reallinien, intresse-, bolags- och kedjeråkning; geometri, klass. 
linien l:sta boken; reallinien 2:dra, 3:dje och 4:de bockerna af Euclides.

Natnrvetenskap: botanik, séxualsystemet och det vigtigaste af låran om våxtens yttre 
organer; insamling och examinering af våxter; zoologi, dåggdjuren till 
pecora, samt reallinien dessutom foglarne till accipitres.

Historia och Geografi: faderneslandets historia, de 3 sistå tidehvårfven med repetition 
af de foregående, vigtigare delar af låseboken; geografi, Asiens, 
Afrikas och Amerikas politiska.

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

kernas innehåll och historia.
Modersmålet: låran om satsen, formlåra, låse- och skrifofningar. åmnesskrifning och 

bfversåttningar på lårorummet.
Latin: formlåra, hela syntaxen, af Cornelius Nepos Præfatio, Militiades, Themistocles, 

vidare från och med Epaminondas till Cato; Cæsar de bello Gallico l:sta boken. 
Ett hemtema i veckan.

Grekiska: formlåra, 8 kapitel af i:sta boken i Xenophons Anabasis.
Tyskå: hela språklåran med satsbfningar, sid. 105—166 af Schillers Gesch. des 30 

jåhr. Kriegs (Stuttg. & Augsb. 1858/ Reallinien ett hemtema i veckan.
Engelska: formlåra och syntax, 8 kapitel af Irvings Columbus. De från grekiska 

befriade lika med 3;dje klassen.
Franskn: uttalslåra, formlåra till och med de oregelbundna verberna, af låseboken 25 

stycken af l:sta samt hela 3:dje afdelningen.
Matematik: klass. linien, geometri, 3 bbeker af Euklides, aritmetik, till och med be- 

talningsterminernas reduktion, algebra, l:sta graden med en obekant, pro
blemer; reallinien dessutom, geometri, proportionslåran samt repetition af 
de 4 forstå bockerna, hela råkneboken.



23

Naturvetenskap: botanik, de fanerogama våxternas organografi och elementarorganer, 
insamling och examinering af våxter; zoologi, dåggdjuren och foglarne; 
real linien dessutom vertebraterna samt fysikens grunder.

Historia och Geografi: allmån historia, gamla historien till kejsarne, nya historien till 
och med Ludvig den XIV:s tidehvarf; geografi, gamla veridens 
jemte repetition af Amerikas.

Femte klassen.
Kristendom: repetition af kafekesen, låsning af nya testamentet, kyrkohistoria, l:sta 

och 2:dra perioden; dogmatik, 7 kapitel af låroboken.
Modersmålet; råttskrifning, form- och såtslåra, uppsatser och låsofningar.
Latin: hela grammatiken med prosodik och metrik, 2:dra och 3:dje bockerna af Cæsar 

de bello gallico, af Ovidii Metamorphoses (Brodéns edition) 28 sidor, (från 
och med bbrjan till och med Perseus & Andromeda). Hemtemata.

Grekiska: formlåra och det vigtigaste af syntaxen, Xenophons Anabasis, 2:dra och 
3:dje bockerna.

Tyska: repetition af språklåran, 60 sidor af Schiller Gesch. des 30-jåhr. Kriegs.
Engelska: repetition af formlåra och syntax, 8 kapitel af Irvings Columbus, skrif- och 

talbfningar.
Franska: formlåra, till och med de oregelbundna verberna, 30 stycken af l:sta och 

17 sidor af 3:dje afdelningen; reallinien, repetition af grammatiken, 60 st. 
af 2:dra afdeln. samt 60 sidor af Berndtsons Varietés littéraires.

Matematik: klass. linien, repetition af 4 bocker i Euklides, algebra, l:sta graden med 
en eller flera obekanta, problemer; reallinien 6 bocker i Euklides, 2 gra
der algebra, problemer, hela aritmetiken.

Naturvetenskap: botanik, våxtens inre organer, insamling och examinering af våxter, 
zoologi, vertebraterna; reallinien, fysikens grunder.

Historia och Geografi: allmånna hist, medeltidens, franska revolutionen i nyare histo
rien samt repetition af gamla hist.; geografi, gamla veridens. .

fifningar: vålskrifning, 2 timmar i l:sta, 1 t. i 2:dra klassen; teckning, hufvudsakli- 
gen figur- och landskapsritning, 1 timma i l;sta och 2:dra klass., 2 timmar 
i 3:dje klassen samt 4:de och 5:te klassernas realafdelningar; gymnastik, 
fristående och apparelj-gymnastik, marsch- och exercisbfningar m. m. 4 
timmar i veckan i klass. 1—4 samt 5 timmar i 5:te klassen; musik och 
sang, 6 timmar i veckan.

5) Undervisningens fordelning mellan lårarne har varit foljande :
Rektor A. G. Hollander har undervisat klass. 3—5 i tyska 7 timmar, i latin 13 

timmar i veckan.
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Kollega S. P. Wennergren klass. 2—5 i kristendom 6 timmar, engelska 6 timmar, 
klass. 3 i latin 5 t:r, i historia och geografi 4 t:r, klass. 2 i latin 3 och ma
tematik 3 timmar.

Kollega A. Thorin klass. 4 och 5 i grekiska 10 t:r, klass. 2—5 i matematik 18 t:r 
samt råttat skriftliga uppsatser i 4:de klassen.

Kollega J. A. Rosén klass. 4—5 i historia och geografi 6 timmar, i modersmål 2 
t:r, klass. 2 i historia och geografi 4 t:r, modersmål 3, tyska 6, engelska 4, 
naturvetenskap 2 och vålskrifning 1 timme sarat råttat skriftliga uppsatser i 
4:de klassen.

Kollega J. A. Nyberg klass. 4—5 i franska 5 timmar, klass. 2 i latin 7 timmar,
klass. 1 i modersmål, tyska, naturvetenskap, historia och geografi 18 t:r.

Kollega W. Schoug klass. 5 i latin 3 timmar, klass. 4 i latin 3 timmar, klass. 3—5 
i modersmål 4, i naturvetenskap 8 timmar, klass. 1 i kristendom 4, matema
tik 5, vålskrifning 2 timmar, samt råttat skriftliga uppsatser i 5;te klassen.

6fningslåraren løjtnant F. R. Zachrisson i gymnastik m. m. 5 timmar i veckan,
d;o ritlåraren C. A. Lewerin i teckning 4 timmar i veckan,
d:o organisten J. F. Strom i musik och sång 6 timmar i veckan.

B. L å r a r n c.
Klassforeståndare hafva varit: fiSr 5:te klassen kollega Wennergren, f6r 4:de 

koil. Thorin, for 3:dje koli. Schoug,! for 2:dre koli. Rosén samt for l:ste klassen koil. 
Nyberg.

f. Lårjangarne.
1) Inskrifne vid hbstterminens borjan 17. v

» » vårterminens d:o 2.
2) Afgångne vid hostterminens borjan dels till nåringarne, dels till annat låroverk 

4 5, deraf 5 ur 5:te klassen efter aflagd afgångsexamen.
» » vårterminens bOrjan 4.

3) Terminsafgift erlade hbstterminen; till undervisningsmaterielen 30, befriade 39;
till byggnadsfonden 31, befriade 38.

vårterminen: till undervisningsmaterielen 34, befriade 35;
till byggnadsfonden 33, befriade 36.

4) Antal nårvarande under vårterminen i l:sta klassen 19, 2:^r-> kl. 20, 3:dje kl. 13, 
4:de kl. 12 och 5:te kl. 5, summa 69. Klassiska sprak P a i 2:dra klass. 7, i 
3:dje 9, i 4:de kl. latin 9, grekiska 7, i 5;te kl. latin 5, grekiska 5.
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Hemlexor blifva i allmånhet forut i skolan genomgångna, och torde for deras ofver- 
låsning i hemmet ofverhufvad fordras i l:sta och 2:dra klass. 2 timmar, i 
3:dje kl. 3 samt i 4:de och 5:te klass. 4 timmar dagliget).

9. Sk«llokalen
har under året icke undergått någon forandring.

E. Under visnings ni aterielen
har blifvit fdrOkad med åtskilliga låro- och låsebocker.

F. E x a in i n a.
Examen vid hOstterminens slut holls den 19 december, och voro, jemte lårover- 

kets inspektor, herr kyrkoherden A. J. Enander, herrar borgmåstaren, R. W. O., 
A. Wendt, lasarettslåkaren d;r A. J. Amnéns, apotekaren S. Osterberg och fabrikO- 
ren, R. W. O., C. G. Rydin anmodade att den samma bevista. Arsexamen kommer 
att forråttas mandagen d. 3 juni i nårvaro af låroverkets inspektor samt herrar borg
måstaren och riddaren Wendt, lasarettslåkaren d:r Amnéus, 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 kl. 4 slutof- 
ning i sang och gymnastik, hvarefter forråttas flyttning med utdelning af premier, sti
pendier och fattigmedel.

Borås i maj 1872.

Å. G. HOLLÅNDER.
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Redogorelse
for

lagre treklassiga elementarlåroverket i Alingsås.

A. Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 25 aug.; slut. d. 19 dee. 

vårterminen borj. d. 25 jan.; slut. d. 4 juni.
2) Dagliga, lårotiden: fordelad på fur- och eftermiddagar.
3) Begagnade lårobocker:
Kristendom: katekesen och valda bibelspråk af Flodman.
Biblisk historia: Eklunds larobok.
Modersmålet: Bjurstens larobok i svenska språket.
Latinska språket: Rabes grammatik och låsofningar samt Cornelius Nepos.
Tyska språket: Flachs lårobocker.
Engelska språket: Lohrs larobok.
Matematik: Zweigbergks och Nystroms lårobocker i aritmetik, Euklides i geometri.
Naturvetenskap: Arrhenii i botanisk terminologi och Torins i zoologi.
Svensk historia: Alanders låro- och låsebok.
Geografi: Dahms lårobok.

UH dessa lårobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:
Forstå klassen.

Kristendom. Katekes: till tredje hnfvndstycket; valda bibelspråk och psalmverser 
Biblisk historia: gamla testamentets efter Eklund.

Modersmålet. Det vigtigaste af formlåran. Upplåsning af valda beråttelser jemte 
ofning for lårjungarne att med egna ord redogbra for innehållet af 
det låsta. Beråttelser ur nordiska sagohistorien. Råttskrifning.

Tyska språket. Formlåran jemte 40 st. af Flachs låsofningar.
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Matematik. Aritmetik: de fyra råknesåtten i sorter jemte ofning i hufvudråkning. 
Naturvetenskap. Fysisk geografi: Europas fysiska geografi samt det våsendtligaste 

om de ofriga verldsdelarne.
Historia och Geografi. Svensk historia från borj.m af Alanders larobok till Magnus 

Eriksson, jemte beråttelser ur samme fOrfattares låsebok. | 
Geografi: Europas politiska efter Dahms mindre lårobok.

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

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

Modersmålet. Låsflfningar såsom i foregående klass. Råttskrifning efter diktaiuen. 
Formlara.

Tyska språket. Grammatik: formlåran repeterad.
Explikation: klass. linien: st. 21—43 af Flachs elementar-bok och 
l:sta kursen af densammes lårobok; reala linien: st. 4 —15 af lå
roboken samt skrifofningar gemensamt med klass. linien efter ele- 
mentarboken.

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

Engelska språket. Grammatik: uttals-låra, 4;sta kursen efter Lohr.
Explikation: l;sta kursens lås- och skrifofningar efter Lohr.

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 Euklides till 42 propos.

Naturvetenskap. Botanik: Linnéanska sexualsystemet jemte en allmån kånnedom 
af våxtens yttre organer med ledning af lefvande våxter och An- 
derssons våggplancher; 100 våxter.

Historia och Geografi. Historia: fåderneslandets efter Alanders lårobok från Erik 
XIV till Karl X Gustaf jemte beråttelser ur låseboken. 
Geografi: Europas politiska till Frankrike efter Dahms 
storre lårobok.

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

Flodman; psalmverser.
Biblisk historia repeterad.
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Modersmålet. Låsofningar. Smårre uppsatser ofver låttare af låraren nppgifna åm- 
nen. jemte råttskrifning efter diktamen, sats- och interpunktionslåra, 
hufvudsakligen medelst muntliga och skriftliga bfningar.

Tyska språket. Grammatik: formlåran afslutad och repeterad.
Explikation: st. 1—29 af Flachs lasebok och hela elem.-boken samt 
skrifofningar; dessutom reala linien: 30—37 af låseboken.

Engelska språket. Grammatik: andra kursen.
Explikation: andra kursen 1—XXIX af Lohr samt skrifofningar.

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

Matematik: Aritmetik: tillempning af regula de tri på intresse m. m.; till och med 
qua drat- rot ut dragning.
Geometri: de två forstå bockerna af Euklides, 3:dje d:o.

Naturvetenskap: Botanik: våxtens yttre organer efter Arrhenii mindre lårobok jemte 
insatuling och examinering af 150 våxt-arter.
Zoologi: dåggdjuren efter Torins lårobok.

Historia och Geografi. Historia: faderneslandets från reformationstidehvarfvet fort
satt och afslutad efter Alanders lårobok jemte tillhbrande 
beråttelser ur låseboken.
Geografi: Europas politiska efter Dahm fullståndigt genom- 
gången.

4) Undervisningsskyldigheten har varit fordelad mellan lårarne sålunda:
Rektor filos. dokt. M. C. Jungmarker har undervisat 24 timmar i veckan i kristen

dom i I—III, latin i II—III samt tyska i I samt råttat latinska skrif
ofningar.

Kollega filos. dokt. C. O. N. Dahlgren (28 timmar i veckan) i tyska, engelska och 
matematik i II—III, vålskrifning i II samt råttat tyska och engelska skrif
ofningar.

Kollega fil. kand. S. Hogman (30 timmar i veckan) i modersmålet, historia och 
geografi samt naturvetenskap i I—III, vålskrifning i I—III, samt råttat 
svenska skrifofningar.

Ofningslårare: studenten A. O. Nilsson (.6 t:r i veckan) i gymnastik, 
orgelnisten E. Ericsson (3 t:r i veckan) i sang, 
ingenioren J. Hellstrom (3 t:r i veckan) i teckning.

Laroverket inspekterades den 26 Mars af byrå-chefen i ecklesiastikdepartemen- 
tet, exped.-sekreteraren d:r E. Widmark.
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B. L å r a r n e.
Klassforeståndnre: rektor for 3:dje klassen, kollega Dahlgren for 2:dra klassen 

och kollega Hbgman for l:sta klassen.

C. L å r j ii u g a r ii e.
1) Inskrifne, hostterminen: 18 larjungar 

vårterminen: 2 d:o.
2) Afgångne: hostterminen: 8 liirjungar, deraf 5 till andra låroverk och 3 till nå- 

ringarne. Under vårterminen har ingen larjunge afgått.
3) Skolafgift till låroverkets materiel, hostterminen erlagd af 11 larjungar, derifrån 

befri ude 42;
vårterminen erlagd af 11 larjungar, derifrån 

befriade 44.
4) d:o till d:o byggnadsfond, hostterminen erlagd af 22 larjungar, derifrån 

befriade 31;
vårterminen af 23 larjungar, derifrån

befriade 32.
5) Ynglingar, som lasa latin, hafva under hostterminen varit i 2:dra kl. 8, 3;dje 4, 

summa 12; under vårterminen i 2:dra kl, 8, 3:dje kl. 3, summa 11.
Från klassiska till reala linien ofvergick vid vårterminens borjan 1 lårjunge.

6) Antal larjungar for hostterminen: i l:sta kl. 12, i 2:dra kl. 24, i 3:dje kl. 17,
summa 53.

vårterminen: i hsta kl. 14, i 2:dra kl. 24, i 3:dje kl. 17, 
summa 55.

7) I afseende på hårkomst hafva bland de under vårterminen nårvarande larjungar 
befunnits: tjenstemåns soner 11, borgares och andra nåringsidkares soner 36, 
hemmansegares och arbetares siiner 8, summa 55.

8) Hemarbeten ha i allmånhet beråknats i tredje klassen till 2 timmar och i 2;dra 
kl. till en timme dagligen.

D. Skollokalen
har under detta låsår icke undergått någon forandring; men kommer nåsta hosttermin 
att tillokas med ett storre låsrum, om hvars imedande for detta åndamål beslut 
blifvit fattadt.
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E. li ii d c r v i s n i n g s in a t e r i e I c n
har blifvit tillokad med en mindre samling uf naturalier, som genom dels inkop dels 
gåfvor fprvårfvats åt låroverket, samt med 2:dra kursen af våggplancher for under
visningen i teckning.

F. E x a 111 i n a.
Examen vid hostterminens slut holls den 19 december under ledning af låro

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

Ars-examen kommer att hållas i nårvaro af ofvannåmnde herrar och mån tis
dagen den 4 juni i sprak och vetenskaper kl. 10—1, i sang kl. 1 — '/22, omedelbart 
hvorefter flyttning forråttas med utdelning af premie- och fattigmedel. Slutofning 
i gymnastik anstålles samma dag kl. 4 e. in.

Alingsås i maj 1872.

MÅRT. CHR. JUNGMÅRKER.
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Redogorelse 
for 

enklassiga pedagogien i Ulricehamn.

A. Undervisningen.
1) Låseterminerna: hostterminen borj. den 28 aug., slut. d. 15 dec. 

vårterminen borj. den 15 jan., slut. d. 6 juni.
2) Dagliga lårotiden: kl. 7—9, 11—2.
3) Larobocker: hafva varit desamma, som under foregående år begagnats med tillågg 

af Odhners lårobok i faderneslandets historia..

Uti dessa lårobocker hafva foljande stycken genomgåtts;
Nedra afdelningen.

Kristendom. Katekesen: till 3:e artikeln. Biblisk historia: gamla testamentet och 
12 beråttelser ur det nya.

Modersmålet: Form- och råttstafningslåra, innanlåsnings- och skrifofningar.
Tyska språket. Formlåran t. o. m. reguliera verberna, 10 stycken i Fiachs lasbok.
Matematik. Enkla tal.
Naturvetenskap. Våxtkånnedom efter Anderssons «inledning», Arrhenii mindre lårobok.
Svensk historia: Till Karl Knutsson efter Alanders lårobok.
Geografi: Sveriges.

Ofra afdelningen.
Kristendom. Katekesen: Till 3:e hufvudstycket. Biblisk historia: gamla testamen

tet. Bibelspråk och psalmer.
Modersmålet. Form- och råttskrifningslåra, sats- och skrifofningar.
Tyska språket. Formlåran: t. o. m. irreguliera verberna, 34 st. i låsboken.
Engelska språket. Formlåran, låsofningar J:a afdeln. samt 12 st. af 2:a afd.
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Matematik. Enkla tal, brak, decimalbråk och sorter, 20 propositioner. 
Naturvetenskap. Arrhenii larobok, våxtkånnedom. Zoologi t, o. m. foglarne. 
Historia. Sveriges till dr. Kristina efter Alanders och Odhners lårobocker. 
Geografi. Sveriges, Norges, Danmarks och Rysslands etter Palmblads larobok.

B. I ii r a r c.
Hostterminen, då undertecknad åtnjot tjenstledighet, tjenstgjorde studenten V. Enander. 
Vårterminen tjenstgor undertecknad.

C. Lårjungarne.
1) Inskrifne: hostterminen 'I.
2) Afgångne.- hostterminen 6, vid samma termins slut 2.
3) Skolafgift betalade hbstterminen 2, vårterminen 4.
4) Lårjungarnes antal vid hostterminens borjan 45 

under vårterminen 10.

D. Skollokalen.
har ej nndergått någon foråndring.

E. II n d e r v i s n i n g s m a t e r i c I e n 
blef under hostterminen okad med några exemplar af Odhners larobok i fådernes- 
landets historia.

F. E x a ni i n a.
Hostterminen, borjad d. 28 aug., slutades den 15 dec. Såsom examensvittnen 

voro inbjudna kyrkoherden G. A. Sundborg, v. borgmåstaren K. Strbmman, kap
tenen A. F, Leijer och kronolånsmannen F. Dahlberg. Vårterminen, borjad d. 15 
januari, skail afslutas den 6 juni. Till examensvittnen inbjudas ofvannåmde herrar.

Nåsta hosttermin kommer att borjas den 29 aug.
Ulricehamn i april 4872,

P. G. HOLMLUND.




