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FOR

ELEMENTARLÅROVERKEN
I

WENERSBORG, BORÅS och ALINGSÅS
SAMT

PEDAGOGIEN

ULRICEHAMN
UNDER LÅSÅRET 

1872-1873.

WENERSBOBG.
WenersborgS'Postens bolags boktryckeri, 1S73.



Hogre elementarlåroverket i Wenersborg.
a. Undervisningen.

a) Lårotider.
Hostterminen tog sin bbrjan den 23 aug. ocli slutade den 19 dec.
Vårlerminen, som borjade den 23 jan., kommer att afslutas den 4 juni.
De dagliga undervisnings- och bfningstimmarne hafva varit i det nårmaste de 

samma som under foregående låsår.

b) Låro- och låsebocker.
Kristendom: katekesen; Norbecks lårobok i dogmatiken; biblisk historia afBolini ; 

Cornelii lårobok i kyrkohistorien.
Modersmålet: Filéns lårobok; Bjurstens lårobok ocb litteraturhistoria; låsebok for 

folkskolan.
Latinska språket, grammatik: Rabes och Ellendt-Seyfferts lårobocker;

d:o explikation: Tornebladhs elementarbok for kl. Il; Cornelius Nepos, 
Julius Cæsar och Ovidius for kl. III—V; de 2:ne 
sistnåmnde forfattarne samt Cicero de officiis, Cato 
Major och orationes selectæ; Livius; Virgilii Æneis 
och Horatius for kl. VI—VII.

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

Herodotus samt Platos Krito.
Hebreiska språket, grammatik: Lindbergs lårobok;

d:o explikation: Davids psalmer.
Tyskå språket, grammatik: Flachs låro- och elementarbok;

d:o explikation: Lyths krestomati; Schillers Gesch. des 30 jåhr. Kriegs 
och Wilhelm Tell; Goethes Herrman und Dorothea.
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Engelska språket, grammatik: May’s och Herléns lårobficker; den fårres samtalsSfnin- 
gar samt den senares eleinentarbok; ofningar fbr ofver- 
såttning af Sundsten.

d:o explikation: May’s krestomati; Kings of England of M. Yonge; 
Irvings Columbus samt Sketchbook; Scotts Tales of 

a grandfather; Dickens A christmas carol.
Franaka språket, grammatik: Oides larobok; Dubbs elementarbok; Dryséns tal- och 

skrifofningar; Cederskiblds skrifdfningar.
d:o explikation: Oides explikationsOfningar for kl. IV—V; Voltaires 

Charles XII; Dumas Michel Ange; Lamartine Scénea 
de sa vie; Berndtson Varietés littéraires; Moliére le 
Misantbrope.

Matematik: Zweigbergks lårobok i aritmetik; Bjbrlings och Todhunters lårobåcker i 
Algebra; Bjorlings proportionslåra; Phragméns trigonometri; Lindmans 
lårobok i geometri; Hellstrbms lårobok i stereometri; geometriska Ofnings- 
satser af Todhunter.

Naturvetenskap: Berlins låsebok; Arrhenii stdrre och mindre lårobok i botanik; To- 
rins lårobok i zoologi; Schabus i fysik; Berlins i kemi.

Historia, svensk: Ekelunds och Odhners lårobOcker; Alanders låsebok;
allmån: Piitz’ och Wennerstrdms lårobocker.

Geografi: Sbrenssons lårobok.
Filosofisk propedeutik: Borelii lårobok i logik; Sjobergs och Klingbergs lårobok i 

antropologien.
c) Lårokurser:

Forstå klassen.
Kristendom. Katekes: till ffirsta artikeln. Valda bibelspråk och psalmer.

Biblisk historia: gamla testamentets.
Modersmålet: upplåsning och forklaring af valda stycken på prosa och vers. Be- 

råttelser ur nordiska sagohistorien. Ofningar i råttskrifning. Allmån 
grammatik.

Tyska. Grammatik; till och med de svaga verberna.
Explikation: 41 stycken i elementarboken.

Matematik. De fyra råknesåtten i sorter jemte bfning i hufvudråkning.
Naturvetenskap: det alhnånnaste om verldsdelarne samt noggrannare genomgående af 

Europas fysisk a geografi.
Historia: hela konungalångden samt hednatiden efter Odhners mindre lårobok.
Geografi: Sveriges, Norges, Danmarks, Finlands och Rysslands politiska geografi.
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Andra klassen.
Kristendom. Katekes: 2:dra hufvudstycket med forklaring. Valda psalmer.

Biblisk historia: repet. af gamla testamentet, nya testamentet. 
Modersmålet ; form- och satslåra, råttstafning och satsupplosning jemte låsSfningar. 
Latin. Grammatik: formlåran.

Explikation: 30 st. af l:sta samt 18 st. af 2:dra afdelningen i Tornebladhs 
elementarbok.

Tyska. Grammatik: formlåran utom anmårkningarne.
Explikation: från st. 45 till slutet af Flachs elementarbok; 12 sidor i Lyths 

låsebok. Skrifofningar på lårorummet en timme i veckan.
Engelska. Grammatik: uttalslåran och det vigtigaste af formlåran efter May.

Explikation: st. 1—21 af May’s låsebok.
Matematik. Aritmetik: vanliga brak och decimalbråk: reallin. dessutom sorter jemte 

bfningar i hufvudråkning och s. k. proftal.
Geometri: klass. lin.: sats. 1—26 af Euklides l:sta bok efter Lindman; 
reallin.: l:sta boken af d;o jemte losning af låttare geometriska ofnings- 
satser.

Naturvetenskap: sexnalsystemet; det allmånnaste af rotens, stammens och bladens ter
minologi jemte tillåmpning deraf på alltnånnare våxter.

Historia. Fåderneslandets: medeltiden; nyare tiden till Karl XI.
Geografi: Tyskland, England, Nederlånderna, Belgien och Pyreneiska halfbn.

Tredje klassen,
Kristendom. Katekes: 3—5 hufvudstyckena. Valda psalmer.

Biblisk historia: repet. af hela. Forklaring af Jesu liknelser; bibellås
ning.

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

Explikation: 5 faltherrar i Cornelius Nepos.
Tyska. Grammatik: hela formlåran; syntax till verbet.

Explikation: 38 sidor i Lyths låsebok. Skrifofningar på lårorummet en timme 
i veckan.

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

Matematik. Aritmetik: vanliga brak, decimalbråk och sorter; reallin. dessutom enkel 
regula de tri jemte ofningar i hufvudråkning.
Geometri: klass. lin.; sats. 24—48 af Euklides l;sta bok samt hela 2:dra 
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boken; real. lin.: 2:<lra ocli 3;dje bbckerna af Euklides jemte losning af 
låttare geometriska ofningssatser. ■ 
Algebra: real, lin,: laran om hela tal.

Naturvetenskap. Botanik: blominans och fruktens terminologi jemte insamlmg af all- 
månnare våxter.
Zoologi: dåggdjuren till de mångklSfvade djuren; real. lin. derjemte 
leddjuren.

Historia. Faderneslandets: nyare tiden afslutad och repeterad.
Geografi: Europas afslutad.

Fjerde klassen.
Kristendom: till 5:te hufvudstycket af katekesen; nya testamentets bcicker jemte bfver- 

sigt af Judarncs kyrkliga forhållanden till och med hogtiderna.
Modersmålet: råttskrifningsbfningar.
Latin. Grammatik: Rabes mindre med de vigtigaste anmårkningarne.

Explikation: 5 fåltherrar i Cornelius Nepos; 30 kap. af l;sta boken i Cæsar.
Grekiska. Grammatik: t. o. m. conjugationerna.

Explikation: valda stycken i Aulins lasebok.
Tyska. Grammatik: liela formlaran repeterad; syntax från verbet till slut: repet. af 

kasuslåran.
Explikation: 22 sidor af Schillers Gesch. des 30 jåhr. Kriegs.

Engelska. Grammatik: formlaran efter Herlén.
Explikation: kap, 1 —10 af Kings of England.

Franska. Grammatik: det vigtigastc af formlaran.
Explikation: 10 stycken i Oides lasebok jemte ofning i innanlåsning och 

skrifning.
Matematik. Aritmetik: regnla de tri.

Geometri: 3:dje och 4:de bockerna af Euklides. Ex. 1—133 af Todhun- 
ters geometriska ofningssatser; real. lin. dessutom det allmånnaste 
ur proportionslaran jemte några satser ur 6:te boken efter Bjbr- 
ling.

Algebra: låran om hela tal samt polynomers upplosning i faktorer; real
lin. dessutom laran om brak.

Naturvetenskap. Botanik : repetition af Arrhenii mindre lårobok jemte insamling af 
våxter.
Zoologi: till hbnsfoglarne; real, lin, derjemte leddjuren.
Fysik: 13 paragrafer af l:sta kap. i Schabus,
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Historia. Kl. lin.: gamla till Alexander: real, lin.: fåderneslandets: från lårobokens bbr- 
jan till och med Erik XIV; allmån: gamla och medeltidens till Englands 
historia under 4:de tidrymden.

Geografi. Klass. lin.: Asien till Ostindiska fiarne; Greklands gamla; reallin.: Asien 
till Japanska riket.

Femte klassen.
Kristendom. Utforlig katekisation ofver hela religionslåran.

Kyrkohistoriska berått eiser till reformationen; Jesu bergspredikan; kyrko- 
årets predikotexter.

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

Explikation: från 30:de kap. i forstå boken till tredje boken i Cæsar; Origo 
et fabrica mundi, Aetates samt Lycaon i Ovidius; Dion, Timotheus, Datames, 
Epaminondas, 10 kap. af Atticus i Cornelius Nepos. Mytologi efter Brodén.

Grekiska. Grammatik: formlåra.
Explikation: de 6 forstå kap. af 'l:sta boken i Xenophons Anabasis. 

Tyska. Grammatik: hela jemte anmårkningar repeterad.
Explikation: 30 sidor i Schiller.

Engelska. Grammatik: formlåran efter Herlén.
Explikation: kap. 5 —11 af Columbus.

Franska. Grammatik: klass. lin.: formlåran till de oregelbundna verberna; real, lin.: 
hela formlåran jemte det vigtigaste af syntaxen; skrifofningar på låro- 
rummet.
Explikation: klass, lin. : 30 st. i Oides låsebok; real, lin.: valda styc
ken i d:o.

Matematik. Geometri: repetition af Euklides 4 forstå bocker jemte ex. 1—133 af 
Todhunters geometriska bfningssatser; real, lin, dessutom det alltnån- 
naste af proportionslåran jemte några satser ur 6:te boken efter Bjorling. 
Algebra: till och med låran om l:sta gradens eqvationer med en obekant 
jemte några låttare problemer.

Naturvetenskap. Botanik: våxternas elementarorganer; omkring 300 våxter.
Zoologi: foglarne och amfibierna.
Fysik: de 2 forstå kap. i Schabus.

Historia. Kl. lin. : Roms; real, lin,: fåderneslandets; från och med Karl X till 
och med Gustaf III; allmån: låroboken afslutad.

Geografi. Klass. lin.: Asien, Afrika,” Amerika och Australien samt gamla geogra
fien; real. lin,: Asien från China samt Amerika.
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Sjette klassens nedra afdclning.
Kristendom. Dogmatik: kap. 1—3.

Kyrkohistoria: §§ 1—19.
Nya testamentet: låsning i Apostlagerningarne.

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

Latin. Grammatik: Rabes storre med de vigtigaste anmårkningarne.
Explikation: Cicero de senectute; 16 kap. af Livii l;sta bok; Pbaéton, Pyra- 
mus et Thisbe, Philemon et Baucis i Ovidius; 600 vers af Irsta boken i Vir- 
gilii Æneis. Mytologi efter Brodén.

Grekiska. Grammatik: formlåran repeterad.
Explikation: från och med kap. 6 af l:sta till och med kap. 5 af 2:dra 
boken i Xenophons Anabasis; 1 :sta rhapsodien Homeri Odyssé.

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

Engelska. Grammatik ; formlåran och en del af syntaxen efter Herlén.
Explikation: kap. 11—22 af Columbus.

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

Matematik. Geometri: Euklides Lite och 6:te bocker; real. lin. dessutom det vigti- 
gare af planimetrien och stereometrien.
Algebra: låran om qvadratrotter, radikalqvantiteter och eqvationer af 2:dra 
graden jemte låttare problemer; for real. lin. talrikare problemer.

Naturvetenskap. Botanik: de naturliga familjerna.
Zoologi; de lågre djuren.
Fysik: från lårobokens bbrjan till dynamik med problemer.
Kemi: metalloiderna och de vigtigare syrorna.

Historia. Faderneslandets: till Gustaf Wasa efter Odhners storre lårobok.
Allmån: klass. lin.; medeltidens till och med Hohenstauferna; real, lin.: 
gamla samt medeltidens till de frankiska kejsarne.

Geografi. Klass. lin.: Europa till Preussen; real, lin.: låroboken afslutad jemte 
repetition af Sverige och Norge.

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

Kyrkohistoria: §§ 19—36.
Nya testamentet: låsning i Johannes evangelium på grundspråket.
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Modersmålet, låsning af svensk, norsk och dansk litteratur; litteratnrhistoria efter
Bjursten; real. lin. dessutom skrifofningar på lasrummet.

Latin. Grammatik: repetition af syntaxen med alla anmårkningarne.
Explikation: Cicero de officiis l:sta boken; från 30:de kap. till slutet af21:sta 
boken samt 12 kap. af l;sta boken i Liviu«; v. 600—755 af Itsta boken 
samt 2:dra, 3:dje och 4,‘de bockerna af Virgilius.

Grekiska. Grammatik; det vigtigaste af syntaxen efter Lofstedt; skrifofningar på lå-
rorummet.
Explikation: från och med 5:te kap. af 2:dra boken till 4:de boken i 
Anabasis; hela 2:dra rhapsodien samt till v. 300 af den 3;dje i Odysséen.

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

Engelska. Grammatik: syntaxen till adverbet efter Herlén.
Explikation; från kap. 19 till slutet af Columbus. 

Franska. Grammatik: det. vigtigaste af Oides lårobok.
jExplikation: bockerna III—V af Charles XII. Muntlig Ofversåttning från 
svenska till franska af 24 stycken af Cederschiblds franska skrifofningar. 
Skrifofningar på lårorummet.

Matematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning af
geom. Ofningssatser; real. lin. dessutom det vigtigare af planimetrien och 
stereometrien.
Algebra: låran om 2:dra gradens eqvationer med en obekant jemte tal— 
rika bfningsexempel och problemer; repetition af det foregående.

Naturvetenskap. Botanik: repetition af de naturliga familjarna.
Zoologi: repetition af amfibier och fiskar.
Fysik: klass. lin,: från lårobokens borjan till aerostatik; real, lin.: 
låran om magnetism och elektricitet, akustik och en del af optiken 
jemte problemer.
Kemi: låran om syrorna och de låtta metallerna.

Historia. Fåderneslandets: till Karl X Gustaf; allmån: nyare till Erankrike under
Ludvig XIII efter Piitz. 

Geografi. Afrikas och Amerikas.

Spinde klassens ncdra afdelning.
Kristendom. Dogmatik: låroboken afslutad; repetition.

Kyrkohistoria: låroboken afslutad: repetition från § 35. 
Nya testamentet: låsning i romarebrefvet på grundspråket.
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Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk litteratur; litteraturhistoria efter 
Bjursten; diskussions- och skrifofningar på lårorummet.

Latin. Grammatik: repetition.
Explikation: Cicero: orationes in Catilinam I—IV; oratio pro Milone kap. 
1 — 30; epistolæ selectæ 1—16. Livius: 2:dra boken. Virgilius: 4:de boken 
jemte repetition af foregående. Horatius: l;sta boken Od, 1—30.

Grekiska. Grammatik: syntaxen efter Lofstedt.
Explikation: från och med 3:dje kap. af 4:de boken till och med 4:de 
kap. af 5:te boken i Xenophon; från v. 300 af 3:dje rhapsodien till v. 
100 af den 5:te i Odysséen; kap. 1—53 af l:sta boken i Herodotus.

Hebreiska. Grammatik: yaradigmerua.
Explikation: 4 Davids psalmer.

Engelska. Klass. lin.: uttalslåra efter Olde.
Explikation: låsofningarne i samma lårobok.
Real, lin,: grammatik: Herléns lårobok.
Explikation: Dickens A christraas carol samt ur Irvings Sketch book från 
och med the Wife till och med the Broken heart. Stilofningar.

Franska. Grammatik: efter Olde.
Explikation: Michel Ange par A. Dumas; Lamartine Scenes de sa vie; Va
rietés littéraires 3:me livr. Muntlig ofversåttning af st. 22—48 af Ceder- 
schiolds franska skrifofningar.

Matematik. Geometri: repetition af Euklides 6 forstå bocker; losning af geometriska bfnings- 
satser dels på lårorummet, dels skriftligt i hemmet ungefår hvar 3:dje vecka.

Algebra: repetition af l:sta och 2:dra gradens eqvationer med talrika ofnings- 
exempel och problemer; real. lin. dessutom låran om progressioner och loga
ritmer saipt plan trigonometri. Båda linierna hafva hvar 14:de dag lost 
ett skriftligt problem i hemmet.

Naturvetenskap. Fysik. Klass, lin.: dynamik, akustik, låran om magnetism och elek
tricitet; real, lin.: repetition af mekaniken, akustiken, optiken och 
vårmelåran jemte problemer.
Kemi: låran om metallerna; kurs i laborationer efter Keyser; mindre 
kurs i mineralogi.

Historia. Fåderneslandets: från Gustaf I till Karl XI efter Odhners storre lårobok; 
Allmån: från § 17 till § 54 af nyare efter Piitz.
Geografi: repetition.

Filosofisk propedeutik. Logik: laroboken genomgången.
Antropologi: efter Sjoberg och Klingberg.
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Sjunde klassens ofra afdclning.
Kristendom: lårokursen repeterad.
Modersmålet: låsning af svensk, dansk och norsk litteratur.
Latin, Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: Livius: repetition af foregående kurser. Cicero: oratio pro 
Milone; epistolæ selectæ 1—18. Horatius: Od. 2:dra boken jemte repetition 
af foregående samt epistola ad Pisones. Retorik. Antiqvitcter.

Grekiska. Grammatik: repetition.
Explikation: de 2 sista kap. af 5:te boken i Anabasis jemte repetition 
af en del af det foregående; 5:te och 6:te rhapsodierna af Odysséen; kap.

* 57—100 af l:sta boken i Herodotus; Platos Krito.
Hebreiska. Grammatik: det vigtigaste af formlåran.

Explikation: 10 Davids psalmer.
Engelska, Klass. lin.; Grammatik: efter Herlén.

Explikation: 80 sidor ur Bergendals upplaga af Scotts Tales of a grand- 
father.
Real, lin.: lika med nedra afdelningen.

Franska. Grammatik: efter Olde.
Explikation: le Misanthrope de Moliére; real. lin. dessutom: storre delen 
af l:sta haftet af Var. litt. samt muntlig ofversåttning från svenska till 
franska ur Lofwenhjehns franska skrifofningar.

Matematik. Geometri: lika med nedra afdelningen; real. lin. dessutom repeterat 
stereometrien.
Algebra: repetition af hela den genoingångna kursen; real. lin. dessutom 
repeterat låran om progressioner och logaritmer samt plan trigonometri; 
ett skriftligt problem for båda linierna hvar 14 dag.

Naturvetenskap. Fysik: repetition af hela laroboken; real. lin. dessutom problemer 
af mekaniskt och fysikaliskt innehåll dels på lårorummet, dels skrift
ligt i hemmet.
Kemi: organiska kemien; repetition af hela oorganiska kemien med 
laborationsbfningar,

Historia: lårokursen afslutad och repeterad.
Geografi: repetition.
Filosofisk propedentik. Logik: laroboken genomgångeu.

Antropologi: efter Sjoberg och Klingberg.
Under den gemensamma morgonbonen hafva Matthei och Marci evangelier geno m- 

gåtts och tbrklarats.
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Alla skriftliga hemarbeten hafva varit ordnade i bfverensståmmelse med Kongl. 
Kungorelsen af den 10 Mars 1869.

Undervisningen i gymnastik- och militårofningar.
Lårjungarnes indelning till gymnastikofningarne och sysselsætning under dessa 

hafva varit lika som under foregående lasår, med den skillnad blott i afeeende på 
ntstrackning och omvexling af ofningarne, som den rymligare lokalen och båttre mate
rielen medgifvit.

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

I dessa bfningar har kl. V genomgått rekrytskolau af exercisreglementet, VI 
och Vllb ofvats i bajonettfåktning på led, med och utan motståndare, samt Vlla 
i florettfåktning och sabelhuggning på-led, med och utan motståndare.

Under hostterminen fdrsiggingo bfningarne ute så lange våderleken det tillåt, men 
måste sedan instållas till den 29 nov. då den nya gymnastikbyggnaden blef fårdig 
till begagnande.

Från deltagande i ofningarne hafva af vederbbrande låkare befriats: hbstterminen 
12, vårterminen 15 lårjungar.

De genom Kongl. cirkuleret af den 23 Mars 1870 anbefallde vapenofningar 
hafva ledts af underlojtnanten vid Skaraborgs regemente P. A. Pyhlson. Ofningarne 
hafva pågått 6 veckor under hostterminen och 3 veskor vårterminen. Under denna 
tid ha hufvudsakligen kompanimanovrer i sluten och spridd ordning ofvats. Skjutof- 
ningarne for Vlla hafva forsiggått å skarpskyttekårens skjutbana på 600 och 800 fots 
afstand, och har hvar och en af denna afdelnings lårjungar under året lossat 50 skarpa 
skott. I Vllb samt 6;te klassen har hvarje lårjunge på samma tid lossat 100 salongs- 
skott. Exercisofningarne ha egt rum kl. 4—6 e. m. tre dagar i veckan, skjutofnin- 
garne merendels på f. m. på dertill från den ofriga undervisningen tagna timmar till 
ett antal under året af 24 for Vlla, 16 for Vllb, 21 for Via, 34f0rVIb.

Undervisningen i sålig och musik.
I de tre lågsta klasserna har, enligt fastståld ordning for undervisningen i musik, 

ofning meddelats i låran om de musikaliska tecknen, deras betydelse och anvåndning 
m. m., ofning i tontråffning samt en- och tvåståmmig sång, hvardera klassen en tim
me i veckan samt dessutom gemensamt med 4:de och 5:te klasserna choralsång en tim
me i veckan. De ofrige klasserna hafva gemensamt en timme i veckan Ofvat chår- 
sånger och 6;te och 7:de klasserna tillsammans en timme i veckan dels chor- och dels 
qvartettsånger.
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Uti instrumentalspel har undervisning meddelats 4 timinar i veckan på viol, 
violoncel), jågarhorn, cornetto, fortepiano och orgelharmonium, neml.: på viol åt 
5, på violoncell åt 1, på jågarhorn åt 2, på cornetto åt 1, på fortepiano åt 1, 
på orgelharmonium åt 4 lårjungar. Men som de fiesta af dessa elever varit mindre 
fOrsigkomna, så har något egentligt samspel icke kunnat åstadkommas forrån raot 
slutet af vårterminen, utan har undervisningen meddelats lektionsvis.

Undervisningen i teckning.
Klass I 2 timmar i veckan. Ritning efter statens tabeller, 1 :sta kursen tab. I—VI; 

hOstterminen å griffeltafla, vårterminen med blyerts.
Klass II 2 timmar i veckan. Ritning efter statens tabeller l:sta kursen tab. 

VII—XII med blyerts.
Klass III 2 timmar i veckan. Ritning med skuggning i blyerts efter statens tabeller 

2:dra kursen tab. I—VI, omvexlande med konturteckning efter Hetsch.
Klass VI—VII a) Reala linien.

1 timme i veckan geometr. linearteckning. Klass IV geometr. kon- 
strukt. ritning; klass V geometr, projektionelåra; klass VI—VII utbred- 
ning af ytor samt perspektivlåra under vårterminen. Dessutom har 
denna afdelning haft 2:ne timmar i veckan frihandsteckning.

b) Klassiska linien.
1 ) De som icke låsa grekiska:

2 timmar i veckan frihandsteckning.
2) De ofriga:

FOrutom 4:de och 5:te klasserne, i hvilka alla lårjungar, som icke 
saknat anlag, erhållit 1 timmes undervisning i veckan i frihandsteck
ning, har 2.‘ne timmars undervisning i samma åmne lemnats dem af 
de ofrige klasserna, s,om hårtill anmålt sig, och hafva 3:ne lårjungar 

i dessa Ofningar deltagit.
Frihandsteckningen har for klass IV omfattat dels statens tabeller 2:dra kursen 

tab. Vil—XII, dels låttare tabeller efter Harding med skuggning. I klass V har 
bOrjan med klotsritning blifvit inford. FOr de hbgre klasserna hafva forlåggsblad i 
figur- och landskapsteckning efter Hermes och Harding m. fl. anvåndts.

d) Lår oplan.
Låsordningen, som under hOstterminen var i det nårmaste lika med foregående 

låsårs, måste vid vårterminens borjan, i anseende till åt 2:ne lårare beviljad tjenst- 
ledighet, i våsentliga delar omarbetas, men har under båda terminerna varit i full 
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bfverensståmmelse med Kongl. cirkulåret af den 10 Mars 1869.
De lårjungar af klassiska linien, som icke låst grekiska språket, hafva i stållet 

for undervisningen i detta åmne varit sysselsatta på foljande sått;
kl. VII: 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.; latinskrif- 

ning 1 t;e.
» V: engelska 2 t;r med real.; teckning 2 t:r (1 med real., l'med kl. II); moders

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

kl. III).
B. Lårarne.

Tjenslledighet har af H. H. Eforus beviljats åt:
Adj, von Sydow 5 veckor i borjan af hbstterminen; adj. Versander hela vår

terminen.
Af sjukdom har adj. Kjellberg varit hindrad att tjenstgbra 6 veckor af host

terminen och hela vårterininen.

Forordnade:
Till extra lårare under hela låsåret telegrafassistenten P. G. Bergin. Till bitrå- 

trådando gymnastiklårare under låsåret lojtnanten P. A. Pyhlson. Till vikarier: for 
adj. v. Sydow under hostterminen samt for adj. Versander under vårterminen: e. o. 
telegrafassistenten C. E. V. Svensson; for adj. Kjellberg, hostterminen: lojtnanten J. 
Hallberg, vårterminen: studenten A. Ekelund.

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

Vllb lat. Forråttat morgenbonen hvar 5:te vecka.
Lektor K. F. Rådberg: Matematik VII—Via; Fysik Vlla, Vllb real., 22 t:r 

Matematiska skripta VII.
Lektor J. Svedborg: Latin VII—Via, 19 tir. Latinska skripta Vil.
Lektor A. M., Petersson: Franska VII—Via; Engelska Vil, 19 t:r. Franska skripta 

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

t:r. Svenska skripta VIL Forråttat morgenbonen hvar 5:te vecka.
Adjunkt C. A. von Sydow: alla åinnen I utom råkning; Modersmålet VIb, 24 t:r.

Svenska skripta VIb. Forråttat morgonbSnen hvar 5:te vecka.
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Adjunkt J. F. Kylander: Grekiska Vlb—IV; Latin V; Matematik IV, 24t:r. La
tinska skripta V—IV.

Adjunkt A. J. C. Piscator: Modersmålet III—II; Engelska VI—II; Tyska III—II 
real., 27 t:r.

Adjunkt J. K. Lindblad: Kristendom V, III—II;TyskaVl—II, 25 tir. Tyska skripta 
VI—IV. Forråttat morgenbonen hvar 5:te vecka.

Adjunkt S. Tengblad: Latin III—II; Historia och Geografi III—II, Modersmålet Vlb, 
29 t:r. Svenska skripta Vlb.

Adjunkt L. J. Ver sander, hosttenninen: Kristendom IV; Modersmålet Vlb—IV; Histo
ria och Geografi Vlb, V—IV real., Latinskrifning med från grekiskan befriade 
i VI, 25 t:r. Forråttat morgonbonen hvar 5:te vecka.

Adjunkt A. Ericsson; Latin Via—IV' Hebreiska VII, 25 t:r. Latinska skripta VI.
Adjunkt A. Sahlén; Franska Vlb, V lat.; Historia och Geografi Vil—Via; Moders

målet Via, 24 t:r. Svenska skripta Via.
Adjunkt K. F. Kjellberg, hostterminen: Matematik Vlb—II, 30 t:r.
Adjunkt G. O. D. von Hackwitz, hostterminen: Naturalhistoria VI—II; Fysik V— 

IV real. Råkning I; Historia och Geografi V—IV lat., 27 t;r; vårterminen: 
Naturalhistoria VI—II; Historia VI, V—IV lat., 25 t:r.

Extra lårare P. G. Bergin, hostterminen: Franska V—IV real.; Matematik V—IV 
real.; Fysik Vllb lat., VI; Kemi Vil—VI, 30 t:r; vårterminen: Franska 
V real.; Matematik Via real.,, Vlb; Fysik Vllb lat„ VI; Kemi VII— 
VI, 30 t:r.

v. Adjunkt C. E. W. Svensson, vårterminen: Kristendom IV; Modersmålet V—IV; 
Fysik V—IV real.; Råkning I; Historia och Geografi V—IV real., 25 t:r. 
Forråttat morgonbonen hvar 5;te vecka.

v. Adjunkt A. E kel und, vårterminen: Matematik V—II; Franska IV real., 30 t;r. 
Direktor O. H. Bergqvist; Sång och Musik, 10 t;r, 
Herr O. A. H. Stiberg med bitråde af underlojtnant P. A. Pyhlson: Gymnastik-och 

militårofningar, 13 t;r.
Bokhandlare F. A. Zettergren; Teckning '10 t:r.

Klassforeståndare hafva varit:
for 7a lektor Rådberg,

» 7b lektor Svedborg,
» 6a lektor Petersson,
» 6b adjunkt v. Hackwitz,
» 5 adjunkt Lindblad,
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» 4 adjunkt Versander hOstterminen, adjunkt Kylander vårterminen,
» 3 adjunkt Piscator,
» 2 adjunkt Kjellberg hOstterminen, adjunkt Tengblad vårterminen,
» 1 adjunkt von Sydow.

C. Lårjnngarne.

Lårj ungarnes antal
Vid bftrjan af hbetterminen 1872* Vid b

Klass. 
lin.

5rja» af varterminon 1878-

Klass, 
lin.

Reala 
lin. Summa

r .Lat mare, 
som ejlUsa 
grekiska.

Koala 
lin. Summa

Latinare, 
som ej l&sa 
grekiska.

Klass 1 . . . . 21 23
» 2......... 14 13 27 13 16 29
» 3.......... 28 8 36 29 8 37
» 4.......... 18 14 32 6 17 15 32 5
K 5_____ 12 6 18 3 11 4 15 3
» 6b. .. . 26 2 28 4 25 3 28 5
» 6a ... . 17 2 19 12 2 14
» Tb.... 11 1 12 3 14 1 15 4
« 7a ... . 16 3 19 1 13 3 16 1

Summa 142 49 212 17 134 52 209 18

Vid hOstterminens bOrjan inskrefvos 30 lårjungar, vid vårterminens 5. Från ffirra 
årsberåttelsens utgifvande hafva 34 lårjungar uttagit afgångsbetyg från låroverket.

Från klassiska till reala linien hafva 3 lårjungar Ofvergått, från reala till klas- 
siska 1.

I sjunde klassen hafva 15 lårjungar af klassiska linien valfritt låst engelska 
samt 7 hebreiska.

Afgifter hafva erlag ts:
HOstterminen.* till materielkassan af 144 lårjungar

» byggnadskassan »118 »
Vårterminen » materielkassan » 141 »

» byggnadskassan »116 »
Till egna kassan har hvarje icke alldeles medellOs lårjunge terminligen betalt 5 rdr.
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Likasom under forrå året så har åfven tinder innevarande vårtermin fail af ogon- 
sjukdom, conjunctivitis catarrhalis, forekomniit bland lårjungarne, dock af så lindrig 
beskaffenhet, att endast 5 under en kortare tid varit hindrade att bevista lektionerna 
samt omkring 20 några dagar nodgats afhålla sig från låsning.

D. Stipendier.
Den 16 dec. forlidet år bfverlemnade lektor Rådberg till låroverkskollegium 500 

rdr rmt jemte foljande skrifvelse;
Till kollegium vid Wenersborgs hbgre elementarlåroverk.

Med anledning deraf att undertecknad vid låroverket i Wenersborg erhållit min 
elementarundervisning och sedan allt ifrån afslutandet af min akademiska kurs der- 
stådes haft anstållning såsom lårare, var min aflidna moder stadse med tillgifvenhet 
och tacksamhet fåstad vid nåmnde låroverk. Såsom en gård af erkånsla for den for
bindelse, i hvilken bon af nåmnde skål ansåg sig stå till nuvarande hogre elementar- 
låroverket i Wenersborg, har hon till detsamma testamenterat Femhundra riksdaler 
riksmynt, — hvilka hår bifogas — med vilkor, att de anvåndas till fond for ett 
stipendium vid låroverket under namn af Rådberg-Castorinska stipeudiifonden. De 
nårmare beståmmelserna rorande detta stipendium skola enligt den aflidnas vilja upp- 
giiras af en komité af foljande 3 personer: rektor Bergman som ordforande samt under
tecknad och en inom kollegium vald lårare såsom ledamoter, Denna komité eger full 
beslutanderått, med den inskrånkning, att hela råntan ej får utdelas mer ån forstå 
gången vid vårterminens slut 1873. Sedan skall af den årliga råntan en del afsåttas 
till framtida forokning af grundfonden.

Wenersborg den 16 dec. 1872. K. F. Rådberg.
Sedan adj. v. Sydow blifvit af kollegium utsedd till ledamot i den i gåfvobrefvet 

nåmnda komité, uppråttades af denna en stipendiiforfattning af foljande lydelse:
l;o- Stipendiimedlen forvaltas på samma sått och under samma ansvar som låro- 

verkets ofriga fonder samt utlånas mot så hog rånta som lagligen och med afseende 
på tillborlig såkerhet kan erhållas.

2:o. Vid vårterminens slut 1873 utdelas all då upplupen rånta, hvorefter vid 
hvarje vårtermins slut, efter låroverkskollegii beståmmande, till en eller flere vålartade, 
flitige och skicklige lårjungar inom låroverket utdelas upplupen rånta, med den 
inskrånkning, som i nåsta moment såges. o? O

3;o. Af hvarje års rånta besparas Tio (10) riksdaler riksmynt, hvilka insåttas 
i sparbank eller dylik inråttning. Då de besparade medlen jemte å dem blifven 

2
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rånta uppgå till Ett hundra (100) fiksdaler riksmynt, uttages sistnåmnde summa och 
lagges till grundfonden, hvarefter riintan å de sålunda tillkomna medlen utdelas till- 
samman med råntan å det ofriga kapitalet — och så allt framgent.

Wenersborg den 17 januari 1873.
G. Tb. Bergman. K. F. Rådberg. Chr. A. von Sydow.

Den frikostiga gåfvan har med tacksamhetens band for bestandigt vid lårover- 
ket fåstat icke blott den ådla gifvarinnans namn, utan åfven den mans, till hvilken 
låroverket redan forut, for mångårigt åt detsamma egnadt ofortrottadt och fbrtjenst- 
fullt arbete, står i så stora forbindelser.

E. Skollokalen.
Det nya gymnastikhuset, hvilket, enligt kontrakt, skulle vara fårdigt till begag- 

nande vid hostterminens bbrjan, kunde icke for sitt åndamål upplåtas forr ån den 
29 november. Som intet vite for arbetets fordrojande var bestamdt, kunde ingenting 
från stadens sida giiras for detsammas påskyndande. Annu återstår våggarnes beklå- 
dande med bråder och papp samt malning.

Appareljen, sårdeles omsorgsfullt forfårdigad af gymnastiksnickaren G. Pettersson 
från Stockholm for ett pris af omkring 1,700 rdr, består af:

1 håfplanka, 8 lodlinor, 3 våglinor, 2 armgångsstegar, 2 slingerstegar, 8 lod- 
stånger, 2 svangbommar med 8 sadlar, 2 hastar med sadlar och bommar, 1 plint, 1 
språngplan, 24 ribbstolar, 2 mindre stanger, 2 språnglinor.

F. Undcrvisniugsniaterielen.
Under låsåret bar inkopts:

for vapenbfningarne: 9 st. fåktsablar;
for undervisningen i teckning: 2:ne satser klotsar;
for fysikaliska kabinettet: 4 Meidingers ballon-elementer, 2 flask-elementer, 1 

Leclanchés element, 5 meter ledningssnoren, Ruhmkorffs induktionsapparat med arma
tur, 3 Geisslerska ror, elektromagnetisk rotat. apparat, galvaniseringsapparat efter 
Jacobi, Bohnenbergers elektroskop, 2 Voltas skifvor, horizontel fbrdelningsapparat, 1 
profskifva, 1 mjuk jernstang;

for laboratorium: 2 byretter med stållning, 1 våtesvafleapparat, 1 kranrbr, 4 
deglar;

fur naturhistoriska museum; 80 uppstoppade djur, af herr G. Kolthoff.
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Gåfvor.
Till biblioteket:

Af lektor K. F. Rådberg: en samling bocker af blandadt innebåll.
» lånsbokhållaren G. H. Gasslander: 27 håften af Almanach des Muses.
» Forenta Staternas i Amerika konsulat i Stockholm: Arsberåttelse af chefen 

for Forenta Staternas generallandkontor 1869.
» utgifvaren: 4 håften af Svenska slågtboken af Anrep,

For vapenbfningarne:
Af Ecklesiastik-departementet: 2:ne Remingtongevår med salongsapparat och till- 

behor; 2 ex. af plansch ofver 1867 års gevårsmodell.
Till samlingarne.

Af Svenska akademien: minnespenning Sfver G. O. Stenbock.
» Vetenskapsakademien: minnespenning ofver Israel Hvasser.
» enkefru C. A. Rådberg fodd Castorin; 7 svenska, 6 utlåndska mynt och 

medaljer, alla af silfver.
» lektor K. F. Rådberg: en pedalharpa med fodral, strångar, ståmnyckel samt 

div. noter; en silfverbeslagen skål af kokosnot; 10 st. silfvermynt; magi- 
sterbref for And. Fr. Rådberg.

» Elfsborgs låns norra hushåHningssållskap.’ dess silfvermedalj vid landtbruks- 
motet 1872.

» regementsskrifvaren H. Appelberg: 4 svenska, 1 danskt silfvermynt.
» kassor Hegardt, Uddevalla: Karl XIV Johans i rdr i silfver.
» grosshandlare Lundberg, Goteborg: 5 st. medaljer.
» adj. J. Lindblad: 8 st. aldre svenska, 15 st. utlåndska mynt; mesolith från 

Bohmen.
» adj. L. J. Versander: 3 st. mynt.
» adj. K. F. Kjellberg: 16 st. silfvermynt, 4 st. kopparmynt; en sedel å 10 

dollars af de konfeder. staterna i Amerika; ett adresskort från Amerika; 
medalj ofver industriutstållningen i Kopenhamn 1872.

» stadsmåklare Spaak, Goteborg: ett fågelbo från Carolinska darne; ett svård 
af sågfisken; en pilbåge från 6arne i Stilla hafvet; en kinesisk paraply.

» froken B. Appelberg: ett sidenskårp, forfårdigadt år 1756.
« ingenibr Hultén: en flintyxa.
» major E. Ericsson: 4 st. aldre svenska sedlar.
» vaktmåstare G. Olsson; en oephrops norvegicus.
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Af stud. N. K. A. Norén: en stenyxa, ett par koraller.
» » B. Haij: en sparfuggla.
» » A. Psilander: en stuff flusspat; | ore smt.
» » G. Th. Norén: 3 st. sedlar.
» » H. H. Lundbohm: 2 st. aldre mynt.
» » A. F. Brink; en kantnål.
» » G. Liedberg; en sedel; ett mynt.
» » H. Våstberg: div. mynt; ett jernmineral.
» » Klas Bergstrom: d;o
» » J. B. Wijkman: d;o
» » M. Rengman: en hermelin.
» » N. G. Thorén: ett par kinesiska skor; ett kinesiskt tempel af sten.
» » E. R. Sederstedt: 4 st. kinesiska mynt.
» » Th. Roseil: en flintknif.
» » Knut Bergstrom I div, mynt.
» » G. Ljung: d:o
» » C. Thorsell; div. åldre kopparmynt.
» » A. Svensson: en morkulla.
» » G. Thyberg och W. Lundqvist: en sparfhfik,
» » J. Cyrus: div. jernmalmer från Dalarne.
» » O. Skårman: en tofsvipa.
» » H. Holm: ett kopparmynt.
» » Nils Bergman: en spelpenning.
» » E. Malmqvist: en gronspett.
» » L. Dahllbf: en spjutspets; en stenyxa, funna i Håstefjorden på Dalsland.
» » K. och O. Brunsson: en stenyxa, funnen på Ottersbyn, Torps socken,

Dalsland; några kopparmynt.
» » G. Gyllenspetz: 2 st. snåckor; några mineralstuffer.
» » H. Lundberg: några kopparmynt; ett litet bildsnideriarbete.
» » R. Gjbtberg: ett mynt.

Låroverkets samlingar, forut inpackade i lådor på åtskilliga stållen, ordnades 
under forlidet års sommar i gamla skolhusets sollennitetssal, hvilken dock redan, 
glådjande nog, visar sig allt for trang.

G- Exainiua.
Muntliga afgångsexamina fbrråttades den 31 maj och 1 juni samt 7 dec. forlidet 

år, vid hvilka 14 låroverkets lårjungar samt 5 privatister forklarades mogne.
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Vid hostterminens slut hblls examen med klass. 1—-5 den 19 dec. Årsexamen 
åi- utsatt att hållas den 3 och 4 nåstkommande juni och hafva af H. H. Eforus 
foljande herrar inbjudits att såsom vittnen dfvervara densamma: ofversten och ridd. 
E. Elers; ofverstelojtnanten, kammarherren och ridd. C. E. C. Kuylenstjerna; lands
sekreteraren och ridd. C. O. Almqvist; lahdskamereraren och ridd. J. M. Ryding; 
borgmåstaren och ridd. A. W. Russberg; kyrkoherden, teol. kand., fil. dokt. D. R. 
Warholm; handlanden O. H. Dymling.

Till ofvervarande af samma examen inbjuder jag vordsamt lårjungarnea foråldrar 
och målsman samt alla den offentliga undervisningens vånner och gynnare.

Wenersborg i maj 1873.

G. Th. Bergman,
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Lagre femklassiga elementarlåroverket i Borås.
A Undervisningen.

1) Låseterininernas borjan och slul: hostterminen borjade d. 29 aug., slutade d. 18 dec.; 
vårterminen borjade d. 16 jan.; slntar d. 4 juni.

2) Dagliga lårotiden'. ar forlagd på fbrmiddagarne kl. 7—9 och 11—2, utom 1 
timme kl. 4—5 mandags- och torsdagseftermiddagar, hvarjemte kl. 10—11 
formiddagarne ofvats sång och musik samt på eftermiddagarne gymnastik.

3) Begagnadc lårobbcker i
Kristendom: katekes, Hilbners lårobok i bibi. historia, Cornelii i kyrkohistoria, Nor- 

becks i dogmatik, Brodéns ofversigt af de bibi. bockernas innehåll.
Modersmålet: språklåra af Filén, lårobok for folkskolan.
Latinska språket: grammatik af Råbe; explikation: Rabes låsofningar, 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-jåhrigen Krieges.
Engelska språket: grammatik af Sundstén, Oides uttalslåra; explikation: Sundsténs 

elementarbok, W. Irvings Columbus.
Franska språket: grammatik af Olde; explikation: låsebok af densamme, Berndtsons 

Variétés Littéraires.
Matematik: v. Zweigbergks lårobok i aritmetik, Wietners i algebra, Euclides i geometri. 
Naturvetenskap: Arrhenii botanikens forstå grunder och elementarkurs, Torins lårobok 

i zoologi, fysikens grunder efter Schabus.
Historia och Geografi: Alanders lårobbcker i svensk och allmån historia, Palmblads 

i geografi.
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4) Genomgångne lårokurser.

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, låsofningar, l:sta kursen i Lyths låsebok.
Matematik: aritmetik till och med sortråkning, ofning i hufvudråkning.
Naturvetenskap: verldsdelarnes och Europas fysiska geografi.
Historia och Geografi.- svensk historia, regentlångden, upplåsning och återgifvande af 

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

Andra klassen.
Kristendom: bibi. historia, nya testamentets; katekesen, 2:dra och 3;dje hufvudstyckena; 

bibelspråk och psalmer.
Modersmålet: formlåran, det allmånnaste af satslåran, låse- och skrifofningar. 
Latin: formlåra, låsedfningar till st. 64 af 4:de afdelningen i låseboken; vokabellåsning. 
Tyska: formlåran, 28 st. af låseboken; reallinien dessutom 22 sidor i låseboken. 
Engelska: formlåran samt 36 st. af låsofningar till formlåran; uttalslåra.
Matematik: aritmetik, de 4 råknesåtten, vanliga och decimalbråk, samt enkel regula 

de tri; reallinien dessutom l:sta boken af Euclides jemte fortsatt råkning.
Naturvetenskap: botanik, det allmånnaste om roten, stammen, bladet, frorednings- 

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

hvarfvet; 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.
Modersmålet: låse- och skrifofningar, formlåra och satslåra med muntliga och skrift- 

liga Sfningar.
Latin: formlåra och det vigtigaste af syntaxen; af Cornelius Nepos 12 fåltherrar, (från 

och med Aristides till och med Datames). Skrifofningar på lårorummet.
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Tyska: grammatik, formlåra och det vigtigaste af syntaxen, låsofningar, 72 sidor af 
laseboken; reallinien dessutom 22 sidor i laseboken.

Engelska: repetition af formlaran, en del af syntaxen samt 65 sidor i laseboken.
Matematik: aritmetik, klass. linien från och med sammansatt regula de tri till och 

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

Naturvetenskap: botanik, sexualsystemet och det vigtigaste af låran om våxtens yttre 
organer; insamling och examinering af våxter; zoologi, till foglarne 
i låroboken, reallinien dessutom åfven foglarne.

Historia och Geografi: faderneslandets historia, de 3 sista tidehvarfven med repetition 
af de foregående, vigtigare delar af laseboken; geografi, Asiens, 
Afrikas och Amerikas politiska.

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

bockernas innebåll och historia.
Modersmålet: låran om satsen, formlåra, låse- och skrifofningar, åmnesskrifning och 

Ofversåttningar på lårorummet.
Latin: formlåra, hela syntaxen, af Cornelius Nepos Præfatio, Miltiades, vidare från 

och med Epaminondas till och med Cato; Cæsar de bello Gallico l’.sta boken. 
Ett hem-tema i veckan.

Grekiska: formlåra, 8 kapitel af l:sta boken i Xenophons Anabasis.
Tyska.- hela språklåran med satsofningar, sid. 166—252 af Schillers Gescb. des 30- 

jåhrigen Kriegs (Stuttg. & Augsb. 1858). Reallinien ett hem-tema i veckan.
Engelska: formlåra och syntax, 12 kapitel af Irvings Columbus. De från grekiskan 

befriade lika med 3:dje klassen.
Franska: uttalslåra, formlåra till och med de oregelbundna verberna, af laseboken 35 

stycken af l:sta samt 28 af 2.-dra afdelningen.
Matematik: klass. linien, geometri, 3 bocker af Euclides, aritmetik, till och med 

betalningsterminernas reduktion, algebra, laran om hela tal och brak; 
reallinien dessutom, geometri, proportionslåran samt repetition af de 4 forstå 
bockerna, hela råkneboken.

Naturvetenskap: botanik, de fanerogama våxternas organografi och elementarorganer, 
insamling och examinering af våxter; zoologi, foglarne samt repeti
tion af dåggdjuren; reallinien dessutom vertebraterna samt fysikens 
forstå grunder.
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Historia och Geografi: allmån historia, gamla historien till kejsarne, nya historien till 
och med Ludvig XlV;s tidehvarf; geografi, gamla veridens 
jemte repetition af Amerikas.

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

och 2:dra perioden, dogmatik, 4 kapitlet af låroboken.
Modersmålet: råttskrifning, form- ooh satslåra, uppsatser och låsåfningar.
Latin: hela grammatiken med prosodik och metrik, 2:dra och 3:dje bockerna af Cæsar 

de bello Gallico, af Ovidii Metamorphoses sel. (Brodéns edition) från borjan 
till och med Jason et Medea. Hem-temata.

Grekiskai formlåra och det vigtigaste af syntaxen, af Xenophons Anabasis 9 & 10:de 
kap. af l'.sta boken samt 7;de boken.

Tyska: repetition af språklåran, 86 sidor af Schillers Gesch. des 30-jåhrigen Kriegs. 
Real afdelningen hem-temata.

Engelska: repetition af formlåra och syntax, 12 kap. af Irvings Columbus, skrifofningar. 
Franska; formlåra, till och med de oregelbundna verberna, 30 stycken af llsta och 

17 sidor af 3:dje afdelningen i låseboken; reallinien, repetition af gramma
tiken och af 2:dra afdeln. samt 32 sidor af Berndtsons Variétés littéraires.

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

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

Historia och Geografi; allmån hist, medeltidens samt repetition af gamla, medeltidens 
och nyare till franska revolutionen; geografi, gamla veridens 
samt repetition af Europas.

Ofningar: vålskrifning, 2 timmar i l;sta, 1 t. i 2;drn klassen; teckning, hufvudsak- 
ligen figur- och landskapsritning, 1 timma i l;sta och 2:dra klass., 2 tim
mar i 3;dje klassen samt 4:de och o;te klassernas realafdelningar; gym
nastik, fristående och apparelj-gymnastik, marsch- och exercisofningar m. m. 
4 timmar i veckan i klass. 1—4 samt 5 timmar i 5:te klassen; musik och 
sång, 6 timmar i veckan.

5) Undervisningens fordelning mellem 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.T, i historia och geografi 4 t'r, kl. 2 i latin 7, deraf 
3 gemensamt med 3:dje kl. och matematik 3 timmar.

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

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

Kollega J. A. Nyberg klass. 4—5 i franska. 10 t.’r, klass. 2 i latin 3 timmar, klass. 
1 i modersmål, tyska, naturvetenskap, historia och geografi 18 t.T.

Kollega W. Schoog klass. 5 i latin 3 timmar, klass 4 i latin 3 timmar, klass. 3—5 
i modersmål 4, naturvetenskap 8 timmar, klass. 1 i kristendom 4, mate
matik 5, vålskrifning 2 timmar samt rSttat skriftliga uppsatser i 5;te klassen.

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 organisten J. F. Strom i musik och sang 6 timmar i veckan.

B. Lårarne.
Klassforeståndare hafva varit: for 5:te klassen kollega Wennergren, for 4:de 

koil. Thorin, for 3:dje koli. Schoog, for 2:dre koli. Rosén samt for Irste klassen koil. 
Nyberg.

c. Lårjungarne.
1) Inskrifne vid hostterminens borjan 16, 

» » vårterminens dro 4.
2) Afgångne vid hostterminens borjan dels till nåringarne, dels till annat låroverk 

11, deraf 5 ur 5:te klassen efter aflagd afgångsexamen; vid vårtermi
nens borjan 5.

3) Terminsafgift erlade hostterminen: till undervisningsmaterielen 34, befriade 35; till 
byggnadsfonden 36, befriade 33 lårjungar; vårterminen: till undervisningsmateri
elen 35, befriade 36; till byggnadsfonden 37, befriade 34.

4) Antal nårvarande under vårterminen i l:sta klassen 19, 2;dra kl. 16, 3:dje kl. 
18, 4;de kl.~9 och 5:te kl. 9, summa 71. Klassiska sprak låsa i 2:dra klassen
6, i 3:dje 9, i 4:de latin 7, grekiska 3, i 5:te kl. latin 7, grekiska 5.
Hemlexor blifva i allmånhet forut i skolan genomgångna, och torde for deras 

bfverlåsning i hemmet ofverhufvud fordras i J;sta och 2;dra klass. 2 timmar, i 3;dje 
kl. 3 samt i 4:de och 5.’te klass. 4 timmar dagligen.
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D. Skollokaleii.
har under året icke undergått någon forandring.

E. Uudeivisiinigsniaterielen.
har blifvit fhrokad med åtskilliga låro- och låsebocker.

F. Exauiina,
Examen vid hostterminens slut holls den 18 december, och voro, jemte lårover- 

kets inspektor herr kyrkoherden A. J. Enander, herrar borgmåstaren, R. W. O., A. 
Wendt, lasarettslåkaren d:r A. J. Amnéus, apotekaren S. Osterberg och fabrikoren, 
R. W. O., C. G. Rydin anmodade att densamrna bevista. Arsexamen kommer att 
forråttas onsdagen d. 4 juni i narvaro af låroverkets inspektor samt herrar borg- 
måstaren och riddaren A. Wendt, majoren och riddaren af Kong], Svards Orden S. 
E. Uggla, provinciallåkaren d:r J. G. Aspelin, rådmannen och v. håradshofdingen F. 
W. Hammarstrom samt apotekaren S. Osterberg; och anstålles då från kl. 8 f. m. 
till kl. 1 e. m, offentlig profning i sprak och vetenskaper samt vidare å eftermid
dagen kJ. 4 slutofningar i sang och gymnastik, hvarefter forråttas flyttning med ut- 
delning af premier, stipendier och futtigmedel.

Borås i maj 1873.
A. G. Hollander.
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Lagre treklassiga elementarlåroverket i Alingsås.
a. Undervisningen.

1) Låsterminernas borjan och slut: høsttenninen borj. d. 23 aug.; slut. <1. 20 dec. 
vårterminen borj. d. 29 jan.; slut. d. 6 juni,

2) Dagliga lårotiden: førdelad på for- och eftermiddagar.
3) Begagnade lårobbcker:
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; Lohrs lårobok.
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.

Uti dessa lårobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna;

Forstå klassen.
Kristendom. Katekes: till tredje hufvudstycket; 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 redogora for innehållet af 
det låsta. Beråttelser ur nordiska sagohistorien. Råttskrifning.

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

Historia och Geografi. Svensk historia från borjan af Alanders lårobok till Margareta, 
jemte beråttelser ur samme forfattares lasebok.
Geografi: Europas politiska efter Dahms mindre lårobok.

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

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

Modersmålet. Låsbfningar såsom i foregående klass. Råttskrifning efter diktamen. 
Formlåra.

Tyska språket. Grammatik: formlaran repeterad,
Explikation: klass. linien: sednare delen af Flachs elementår-bok; 
reala linien: st. 1—17 af laseboken.

Latinska språket. Grammatik: formlaran.
Explikation: Rabes låsbfningar de 2 forstå afdelningarne.

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

Matematik. Aritmetik: bråk, enkel och sammansatt regula de tri; hvarjemte reala 
linien råknat intresse m. m., allt efter lårjungarnes olika ålder och fallenhet. 
Geometri: l:sta boken af Euklides till 42 propos.

Naturvetenskap. Botanik: Linnéanska sexualsystemet jemte en alhnån kånnedoin af 
våxtens yttre organer med ledning af lefvande våxter och Anders- 
sons våggplancher; '100 våxter.

Historia och Geografi. Historia: fåderneslandets efter Alanders lårobok från Erik 
XIV till Kristina jemte beråttelser ur laseboken.
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.

Modersmålet. Låsbfningar. Smårre uppsatser ofver låttare af låraren uppgifna åm- 
nen, jemte råttskrifning efter diktamen, sats- och interpunktionslåra, 
hufvudsakligen medelst muntliga och skriftliga Ofningar.
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Tyska språket. Grammatik: formlåran afslutad och repeterad.
Expliktion; st. 1—24 af Elachs låsebok, samt skrifofningar; dess- 
utom reala linien: 25—29 af låseboken.

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

Latinska språket. Grammatik: formlåran och ,det vigtigare af syntaxen.
Explikation: Cornelius Nepos från och med Miltiades till och med 
Pausanias.

Matematik: Aritmetik: tillåmpning af regula de tri på intresse m. m., till och med 
quadrat-rotutdragning.
Geometri: de två forstå bockerna af Euklides.

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

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

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

i II—III, vålskrifning i II samt råttat tyska och engelska skrifofningar.
Kollega S. Hogman (30 timmar i veckan) i modersmålet, historia och geografi samt 

naturvetenskap i I—111, vålskrifning i I—III, samt råttat svenska skrif- 
ofniugar,

Ofningslårare: studenten A. O. Nilsson (6 t:r i veckan) i gymnastik, 
orgelnisten E. Ericsson (3 t:r d:o) i sång,
ingeniøren J. Hellstrbm (3 t:r d:o) i teckning.

B. LSrarne.
Tjenstledighet har åtnjutits af gymnastiklåraren A. O. Nilsson från den 7 nov. 

till hostterminens slut och af kollega S. Hogman från vårterminens borjan till påsk.
Forordnade till vikarier: for gymnastikl. A. O. Nilson: kollega S. Hogman och 

for kollega S. Hogman: gymnastikl. A. O. Nilsson.
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Klassforeståndare: rektor for 3;dje klassen, kollega Dnhlgren for 2:dra klassen 
och kollega Hogman for l:sta klassen.

C. Larjungarne.
1) Inskrifne, hostterminen 8 lårjungar, 

vårterminen 1 d:o.
2) Afgångne, hostterminen 11 lårjungar, deraf 5 till andra låroverk och 6 till nårin- 

garne. Under vårterminen afgingo 4 lårjungar, 2 till andra låroverk 
och 2 till nåringarne.

3) Afgift till undervisningsmaterielen erlade hostterminen 11, befriade 41; 
vårterminen 11, befriade 38.

4) D:o till byggnadsfonden hostterminen 23, befriade 29;
vårterminen 21, befriade 28.

5) Ynglingar, som låsa latin, voro under hostterminen i 2:dra kl. 3, 3:dje kl. 8 
summa 11; under vårterminen i 2;dra kl. 2, 3;dje kl. 7 summa 9.

6) Antal lårjungar under hostterminen: i l:sta kl. 9, i 2;dra kl. 18, i 3:dje kl.
25, summa 52;

vårterminen: i l:sta kl. 8, i 2:dra kl. 19; i 3:dje kl. 
22, summa 49.

7) I afseende på hårkomst hafva bland de under vårterminen nårvarande befunnits: 
tjenstemåns soner 9, borgares och andra nåringsidkares 33, hemmansegares och arbe- 
tares 7, summa 49.
8) Hetnarbeten ha i allmånhet beråkuats i tredje klassen till 2 timmar och i 2:dra 
kl. till en timme dagliget).

Mot slutet af sistlidne September månad utbrbt bland låroverkets ungdom en 
lindrig bgonsjukdom, hvilken icke fororsakade någon annan rubbning i undervisningens 
gang ån att de af sjukdomen angripne 18 lårjungarne, hvilka i allmånhet med ringa 
afbrott besokt skolan, voro, enligt låkarens foreskrift, till en tid befriade från hem- 
lexor och skriftliga arbeten.

D. Skollokalcii
erholl vid hbstterminens borjan tillukning af ett storre låsrum, som under forrå årets 
sommarferier dertill inreddes och nu begagnas jemvål till samlingsrum.

E. Undenisning^materieleii
har blifvit tillbkad med några låro- och låsebocker samt storre våggkartor.
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F. Examiim.
Exanien vid hostterminens slut holls den 20 december under ledning af låro- 

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

Ars-examen kommer att hållas i nårvaro af ofvannåmnde herrnr och nifin fre
dagen den 6 juni i sprak och vetenskaper kl. 10—1, i sång kl. 1—'/22, omedelbart 
hvarefter flyttning filrrattas med utdelning af premie- och fattigmedel. SIntbfning 
i gymnastik nnstalles samma dag kl. 4 e. m.

Alingsås i maj 1873.

Mart. (hr. Juiigniarkei'.



33

Enklassiga pedagogien i Ulricehamn.
a. Undervisningen.

1) Låseterminerna: hostterminen borj. d. 29 aug., slut. d. 15 dec. 
vårterminen borj. d. 20 jan., slut. d. 9 juni.

2) Dagliga lårotiden: kl. 8—10, 11—2.
3) Lårobocker: hafva varit desamma, som under foregående år begagnats med till- 

lågg af Gehlins och Brunii lårobok i Geografi.
Uti dessa lårobocker hafva foljande stycken genomgåtts:

Nedra afdelningen.
Kristendom: Katekesen: till 3:dje artikeln. Biblisk historia; gamla testamentet och 

några beråttelser ur det nya.
Modersmålet: Form- och råttstafningslåra, innanlåsnings- och skrifofningar. 
Matematik: Enkla tal.
Naturvetenskap: Våxtkånnedom efter Anderssons »inledning«, Arrhenii mindre lårobok. 
Svensk historia: Till 6:te tidehvarfvet efter Alanders lårobok.
Geografi: Sveriges.

Ofra afdelningen.
Kristendom: Katekesen; till 3:dje artikeln. Biblisk historia: gamla testamentet. Bi

belspråk o. psalmer.
Modersmålet: Form- och råttskrifningslåra, sats- och skrifofningar.
Tyska språket: Fornalåran: t. o. m. verberna, några stycken i Flachs låsbok. 
Matematik: Enkla tal, bråk, decimalbråk och sorter, 20 propositioner.
Naturvetenskap: Arrhenii lårobok, våxtkånnedom.

Zoologi: t. o. m. foglarne.
Historia: Till Gustaf II Adolf efter Alanders och Odhners lårobocker.
Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks efter Gehlins och Brunii lårobok.
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B. Lårare.
Under undertecknads tjenstledighet från och med d. 17 till och med d. 30 april 

har tjensten bestridts af studenten P. A( Elfman; från och med d. l:ste maj till vår- 
terminens slut tjenstgor studenten A. Apelgren.

C. Lårjuiigarne.
1) Inskrifne: hostterminen 3, vårterminen 2,
2) Afgångne: hostterminen 4, vårterminen 3.
3) Skolafgift betalade hostterminen 1, vårterminen 2.
4) Lårjungarnes antal vid hostterminens borjan 12. 

» » vårterminens borjan 11.

D. Skollokaleii 
har ej undergått någon forandring.

E. Undervisningsmaterielen
har ej blifvit okad.

F. Exaiuiiia.
Hostterminen, borjad d. 29 aug., slutades d. 15 dec. Såsom examensvittnen voro 

inbjudna kyrkoherden G. A. Sundborg, v. borgmåstaren K. Stromman, kaptenen A. 
F. Leijer och kronolånsmannen F. Dahlberg. Vårterminen, borjad d. 20 jan., skall 
afslutas d. 9 juni. Till examensvittnen inbjudas ofvannåmnde herrar.

Nasta hbsttermin kommer att borjas d. 29 aug.

Ulricehamn i maj 1873.
P. G. Hohnlund.




