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Hogre elementarlåroverket i Wenersborg.

A. Undervisningen.
a) Lårotider.

Hdstterminen tog sin borjan den 25 aug. och slutade den 20 dec.
Vårterminen, som borjade den 22 jan., kommer att afslutas den 4 juni.
De dagliga undervisnings- och ofningstimmarne hafva varit de samma som un

der foregående låsår.

b) Låro- och låsehdcher.
Kristendom: katekesen; Norbecks lårobok i dogmatiken; biblisk historia af Bohm; 

Cornelii larobok i kyrkohistorien.
Modersmålet: Filens larobok; Bjurstens låsebok och Claesons literaturhistoria; låse- 

bok for folkskolan.
Latinska språket, grammatik: Rabes och Ellendt-Seyfferts larobocker;

d:o explikation: Cornelius Nepos, Julius Cæ ar och Ovidius for kl.
III—V; den sistnåmnde forfattaren samt Cicero de 
officiis och orationes selectæ; Livius; Virgilii Æneis och 
Horatins for kl. VI—VII.

Grekiska språket, grammatik: Rabes och Lofstedts lårobScker;
d:o explikation: Aulins låsebok, Xenophons Anabaeis, Homeri Odyssé, 

Herodotus.
Hebreiska språket, grammatik: Lindbergs lårobok;

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

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

Engelska språket, grammatik: May’s och Herléns lårobocker; den forres samtalsofnin- 
gar samt den senares elementarbok; ofningar for df- 
bfversåttning af Sundsten.

d;o explikation: May’s krestomati; Kings of England of M. Yonge; Ir
vings Columbus samt Sketchbook; The history af Eng
land by Macaul
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Franska språket, grammatik: Oides Iårobok; Dryséns tal- och skrifofningar; Ceder- 
skiolds och Lowenhielms skrifofningar, Pabans parlbr. 

d:o explikation: Oides explikationsdfningar for kl. IV—V; Voltaires 
Charles XII; Dumas Michel Ange; Lamartine Scenes 
de sa vie; Berndtsons Variétés littéiaires; Souvestre 
le Journal d’un homme heureux; X. de Maistre les Pri 
sonniers du Cancase.

Matematik: Zweigbergks och Nystroms lårobocker i aritmetik; Bjorlings och Todhun- 
ters lårobocker i Algebra; Bjorlings proportionslåra; Phragméns trigono
metri; Lindmnns, Bergii och Jochnicks lårobocker i geometri; Hellstroms 
liirobok i stereometri; geometriska ofningssatser af Todhunter.

Natmvetenskap: Berlins låsebok; Celanders naturlåra; Arrhenii storre och mindre lå- 
robok i botanik: Torins Iårobok i zoologi; Schabus i fysik; Berlins 
i kemi.

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

Geografi: Soreussons liirobok.
Filosofisk propedeutik: Borelii Iårobok i logik; Sjobergs och Klingbergs Iårobok i an- 

tropologien.

c) iMrokurscr:
Forstå klassen.

Kristendom, Katekes; till forstå artikeln. Valda bibelspråk och psalmer.
Biblisk historia; gamla testamentets.

Modersmålet: upplåsning och forklaring af valda stycken på prosa och vers. Berat- 
telser ur nordiska sagohi*torien. Ofningar i råttskrifning. Ofning i sår- 
skiljande af tlen enkla satsens hufvuddelar. Allmån grammatik.

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

Matematik: De fyra råkne.-åtten i nyere sorter jemte ofning i hufvndråkning.
Naturlåra: inledning till djnr- och våxtrikets kånnedom, omfattande det ullmånnaste 

af låran om memn.kans kroppsbyggnad, och undersokning af lefvande våxter.
Historia: hela konnngalångden Samt hednatiden efter Odhners mindre Iårobok.
Geografi: Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands fysiska och politiska geografi; 

det allmåmiaste om verldsdelame efter jordgloben.
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Andra klassen.

Kristendom. Katekes: 2:dra bnfvudstycket med forklaring. Valda psalmer.
Biblisk historia: repet. af gamla testamentet, nya testamentet. 

Modersmålet: form- och satslåra, råttstafning och satsupplosning jemte låsofningar. 
Tyska. Grammatik: formlåran t. o. m. de svaga verberna.

Explikation: från et. 44 till slutet af Flachs elementarbok; 16 sidor i Lyths 
låsebok. Skrifofningar på lårorummet en timme i veckan.

Matematik. Aritmetik: vanliga brak och decimalbråk jemte bfningar i hufvudråkning 
och s. k. proftal.
Geometri: De två l:sta kap. af Bergii lårobok i geometri och linearteckning.

Naturlåra; menniskokroppens byggnad. Djurrikets storre afdelningar.
Historia. Fåderneslandets: medeltiden; nyare tiden till och med Karl XII.
Geografi: Tyskland, England, Nederlånderna, Belgien och Pyreneiska halfon.

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

Biblisk historia: nya testamentet. Forklaring af Jesu liknelser; bibellås
ning.

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

Explikation: 7 fåltherrar i Cornelius Nepos, 
Tyeka. Grammatik: hela formlåran: syntax till verbet.

Explikation; 32 sidor i Lyths låsebok. Skrifofningar på lårorummet en timme 
i veckan.

Engelsk«. Grammatik: formlåran efter May.
Explikation: st. 21—30 i May’s låsebok. Skrifofningar på lårorummet.

Matematik, Aritmetik; vanliga brak, decimalbråk och sorter; reullin. dessutom enkel 
regula^de tri jemte ofningar i hufvudråkning.
Geometri: klass. lin.: Euklides I:sta och 2:dra bok; real, lin.: 2:dra och 
3:dje bockerna af Euklides jemte losning af låttare geometriska ofmngs- 
satser.
Algebra: real, lin.: låran om hela tal.

Naturvetenskap. Botanik: blommens och fruktens terminologi jemte insamling af all- 
månnare våxter.
Zoologi: dåggdjuren till de mångklufvade djuren; real. lin. derjemte 
leddjuren.
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Historia. Fåderneslandets: nyare tiden afslutad och repeterad.
Geografi: Europas afslutad.

Fjerde klassen.
Kristendom: till 4;de hufvudstycket af katekesen; nya testamentets b6cker jemte of. 

versigt af Judarnes kyrkliga forhållanden till och med hogtiderua.
Modersmålet: råttskrifningsofningar.
Latin. Grammatik: det vigtigaste af syntaxen efter Ellendt-Seyffert.

Explikation: 2 fåltherrar i Cornelius Nepos; 3:dje boken samt 3 kap. af l:sta boke 
i Cæsar.

Grekiska. Grammatik: t. o. m. conjugationerna.
Explikation: valda stycken i Aulins låsebok.

Tyska. Grammatik: hela formlaran repeterad; syntax från verbet till slut; repet. t 
kasuslåran.

Explikation: 22 sidor af Schillers Gesch. des 30 jåhr. Kriegs.
Engelska. Grammatik: formlaran efter Herlén.

Explikation: kap. ]—9 af Kings of England. Skrifofningar på lårorumme 
Franska. Grammatik: det vigtigaste af formlaran.

Explikation: 10 stycken i Oides låsebok jemte ofning i innanlåsning oc 
skrifning.

Matematik. Aritmetik: regula de tri.
Geometri.’ 3:dje och 4;de bockerna af Euklides. Ex. 1—133 af Todhm 

ters geometriska Ofningssatser; real. lin. dessutom det allmå: 
naste ur proportionslåran jemte några satser ur 6:te boken eft 
Bjorling.
Algebra: real-lin. t. o. m. låran om l:sta gradens eqvationt 

Naturvetenskap. Botanik: repetition af Arrhenii mindre lårobok jemte insamling 
våxter.
Zoologi: till hånsfoglarne; real.-Iin. derjemte leddjuren.
Fysik: 13 paragrafer af l:sta kap, i Schabus.

Historia. Kl. lin.: gamla till Alexander; real, lin.: fåderneslandets: från lårobokens bf 
jan till och med Erik XIV; allmån: gamla och medeltidens till 3:dje tidrymde 

Geografi. Klass. lin.: Asien till China; Greklands gamla; real, lin.: Asiens.

Femte klassen.
Kristendom. Utforlig katekisation bfver hela religionslåran.

Kyrkohistoriska beråttelser till reformationen; Jesu berg'predikan; kyrk 
årets predikotexter.
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Modersmålet: råttstafnings- och intcrpunktionsåfningar; real. lin. derjemte låsofningar 
samt skriftliga uppsatser på lårorummet.

Latin. Grammatik: Rabes mindre, syntaxen.
Explikation: från 30;de kap. i forstå boken till 4:de boken i Cæsar; Aetates, 
Lycaon, Philemon et Baucis samt Orpheus et Eurydice i Ovidius; Præfatio, 
Miltiades, Alcibiades 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 aninårkningar repeterad.
Explikation: 28 sidor i Schiller.

Engelska. Grammatik: formlåran efter Herlén.
Explikation: kap. 11—23 af Kings of England. Skrifofningar på lårorummet.

Franska. Grammatik: klass. lin.: formlåran till de regelbundna verberna; real, lin,: 
hela formlåran; skrifofningar på lårorummet.
Explikation: klass. lim: 40 st. i Oides låsebok; real, lin.; valda stycken i dro.

Matematik. Geometri: repetition af Euklides 4 forstå bocker jemte ex. 1 —133 af 
Todhunters geometriska ofningssatser; real, lim dessutom det allmånnaste 
af proportionslåran jemte några satser ur 6:te boken efter Bjorling. 
Algebra; till och med låran om l;sta gradens eqvationer med en och flera 
obekanta 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.: fåderneelandets: från och med Karl X till och 
med Gustaf III; allmån: låroboken afslutad.

Geografi* Klass. lin.: Asien, Afrika, Amerika och Australien samt gamla geografien; O o o O 1
real, lin,; Asien från China, Afrika samt Nord-Amerika.

Sjette klassens nedra afdelning.

Kristendom. Dogmatik: kap. 1—3.
Kyrkohistoria: §§ 1—19.
Nya testamentet: Pauli bref till Colosserna.

Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk literatur.
Latin. Grammatik: syntaxen efter Rabes stbrre.

Explikation: Cicero de senectute; 19 kap. af Livii l:sta bok; Philemon et 
Baucis i Ovidius; l:sta boken samt 313 vers af 2:dra i Virgilii Æneis. My
tologi efter Brodén.
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Grekiska. Grammatik: formlaran repeterad.
Explikation: från och med kap. 7 af l:sta till och med kap. 3 af 2:dra 
boken i Xenophons Anabasis; l;sta rhupsodien i Homeri Odyssé.

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

Engelska. Grammatik: formlaran och en del af syntaxen efter Herlén.
Explikation: kap. 12—25 af Columbus. Skrifofningar på lårorummet.

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

Matematik. Geometri: En klides 5:te och 6:te bocker.
Algebra: låran om qvadratrbtter, radikalqvantiteter och repetition af det 
foregående; for real. lin. talrikare problemer, 2:dra gradens eqvatiouer samt 
logaritmer.

Naturvetenskap, Botanik: de naturliga familjerna.
Zoologi: fiskar och insekter.
Fysik; 3:dje kap. af Schabus.
Kemi: metalloiderna och de vigtigare syrorna.

Historia. Fåderneslandets: till Sturarne efter Odhners storre Iårobok.
Allmån: klass. lin.: medeltidens till och med korstågen; real, lin.: gamla 
samt medeltidens till korstågen.

Geografi. Klass. lin.: Europa till Tyskland; real, lin.: låroboken afslutad jemte repe
tition af Svetige.

Sjette klassens il fra afdelning.
Kristendom. Dogmatik: kap. 4—8.

Kyrkohistoria: §§ 19—41.
Nya testamentet: låsning i Mattens’ evangelium på grundspråket.

Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk literatur; literaturhistoria efter 
Clae-on; real. lin. dessutom skrifofningarpå lårorummet.

Latin. Grammatik: repetition af syntaxen med alla anmårkningarne.
Explikation: Cicero de officiis l:sta boken; från 14:de kap. till slutet af l:sta 
boken i Li vins; från v. 613 af l:sta till v. 345 af 4:de boken i Virgilius.

Grekiska. Grammatik: det vigtigaste af syntaxen efter Lofstedt; skrifofningar på lå
rorummet.
Explikation: från och med 6:te kap. af 2:dra boken till 3:dje kap. af 4:de 
boken i Anabasis; från v. 380 af l:sta boken till v. 300 uf den 3;dje i Odysséen.



9

Ty«ka. Grammatik: repetition.
Explikation: Hermann und Dorothea; real. lin. dewitom parlurlåsning. 

Engelska. Grammatik: syntaxen till adverbet efter Herlén.
Explikation: från kap. 23 till slutet af Columbus. Skrifufningar på låro- 
rummet.

Franska. Grammatik: det vigtigaste of Oides larobok.
Explikation: sid. 56—148 af Charles XII. Miintlig ofvcrsåttning från sven
ska till franska af 17 stycken af skrifofningarne i Drysé.is franska tal-och 
skrifofningar. Skrifofningar på lårornmmet.

Matematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning af 
geom. ofning-satser
Algebra: laran om 2:dra gratiens eqvntioner med en obekant jemte tril— 
rika bfningsexempel och problemer; repetition af det foregående; real. lin. 
dessutom eqvationer afl;sta och 2:dra graden med flere obekanta, låtan 
om logaritmer jemte forutgången repetition af låtan om digniteter och 
rotter.

Naturvetenskap. Botanik; repetition af de naturliga familjernn. 
Zoologi; repetition af foglarne.
Fysik; klass, lin.; från lårobokens borjan till aérostatik; real, lin.: 
aknstik och optik jemte problemer.
Kemi: låran om syrorna och de låtta metnllorna.

Historia, Fåderneslandets: till Karl X1L allmånl nyare till Frankrike under Ludvig 
XI11 efter Piitz.

Geografi. Afrikas och Amerikas.

Sjunde klassens nedra afdelning.

Kristendom. Dogmatik: låroboken afslutad; repetition.
Kyrkohistoria: låroboken afslutad; repetition från § 35.
Nya testamentet: låsning i Johannes evangelium på grundspråket.

Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk literatui; literaturhistoria efter Claeson; 
di-kussions- och skrifofningar på lårorummet.

Latin. Grammatik: repetition.
Explikation: Cicero; orationes in Catilinam I—IV; Livius; Ksta boken snmt 
20 kap, af 2:dra. Virgilius: repetition af 3;dje och 4:de bockerna. Ilorutius: 
Itsta boken Od. 1—30.

Grekiska. Grammatik: syntaxen efter Lufstedt.
3
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Explikation: 4:de boken i Xenophon; från v. 370 af 3:dje boken till v. 
380 af den 5:te i Odysséen; kap. 1—45 af l;sta boken i Herodotus.

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

Engelska. Klass. lin.: uttalslåra efter Olde, Grammatik: l;sta afdeln. af Herlén.
Explikation: 3 st. ur The Alhambra by W. Irving.
Real, lin.: grammatik; Herléns lårobok.
Explikation: W. Irvings Sketch book sid. 55—104,144—159, 172—196. Stil- 
ofningar. Ordgrupperna i May’s samtalsofningar. Muntlig dfversåttning 
till engelska af storre delen af bfningarne i Herléns grammatik.

Franska: Grammatik efter Olde.
Explikation: Michel Ange par A. Dumas; Lamartine Scenes de sa vie; Va
rietés littéraires Liere livr. Muntlig ofversattning af sid. 25—52 af Ceder- 
schiolds franska skrifofningar.

Matematik. Geometri: repetition af Euklides 6 forstå bocker; losning af genmetriska 
bfningssatser dels på lårorummet, dels skriftligt i hemmet ungefår bvar 
3:dje vecka. Algebra: repetition af l:sta och 2:dra gradens eqvationer 
med talrika bfningsexempel och problemer; real. lin. dessutom låran om 
progressioner och logaritmer samt plan trigonometri. Båda linierna hafva 
hvar 14:de dag lost ett skriftligt problem i hemmet.

Naturvetenskap: Fysik: Klass. lin.: dynamik, akustik och optik; real.-lin.: optiken aamt 
repetition af mekaniken.

Kemi: låran om metallerna.
Historia. Fåderneslandets; från Karl X Gustaf till Karl XIII efter Odhners storre 

lårobok; allmån: från och med Franska revolutionen.
Geografi': repetition.

Filosofisk propedeutik. Logik: låroboken genomgången.
Antropologi: efter Sjuberg och Klingberg.

Sjunde klassens ofra afdelning.

Kristendom: lårokursen repeterad.
Modersmålet: låsning af svensk, dansk och norsk literatur.
Latin, Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: Livius: repetition af de 2 forstå bockerna. Cicero: oratio pro 
Milone; epistolæ selectæ 1—23. Horatius: Od. 2:dra boken jemte repetition 
af foregående. Retorik. Autiqviteter.
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Grekiska. Grammatik: repetition.
Explikation; från 5;te kap. af 5:te boken t. o. m. den 6:te i Anabasis; 
från v. 100 i 5:te boken t. o. m. den 6;te af Odysséen; kap. 53—J00 af 
l:sta boken i Herodotus.

Hebreieka. Grammatik: det vigtigaste af formlåran.
Explikation: 10 Davids psalmer.

Engelska. Klase, lin.: Grammatik: efter Ilerlén.
Explikation: 58 sidor nf The History of England by Macaulay.
Real, lind lika med nedra afdelningen

Franska. Grammatik: efter Oide.
Explikation: Souvestre le Journal d’ un bomme henreux; X. de Maistre- 
les Prisonniers du Caucase; real. lin. dessutom: Var. litt. l:ere Jivr. 24 ord, 
grupper i Pabans parldr samt muntlig ofversåttning från svenska till fran
ska af 26 sidor ur Lofwenhielms franska skrifofningar.

Matematik. Geometri: lika med nedra afdelningen; real. lin. dessutom repeterat ste
reometrien.
Algebra: repetition af hela den genomgångna kursen foretrådesvis genom 
problemer; real. lin. dessutom repeterat låran om progressioner och 
logaritmer samt plan trigonometri hvarjemte en lårjunge genomgått Joch- 
nicks analytiska geometri; ett skriftligt problem for båda linierna hvar 
14 dag.

Naturvetenskap. Fysik: repetition af hela låroboken; real. lin. dessutom problemer af 
mekaniskt och fjsikaliskt innehåll dels på lårorummet, dels skrift
ligt i hemmet.
Kemi: repetition af hela oorganiska kemien med laborationsofningar, 
qvalitativ analys af oorg. kroppar efter Stadeler, bfvers. af Almén. 

Historia: lårokursen afslutad och repeterad.
Geografi: repetition.
Filosofisk propedeutik. Logik: låroboken genomgången.

Antropologi; efter Sjoberg och Klingberg.
Under den gemensamma morgonbonen hafva Luce och Johannes evangelier ge- 

nomgåtts oeh forklarats.
Alla skriftliga hemarbeten hafva varit ordnade i ofverensståmmelse med Kongl. 

Kungorelsen af den 10 mårs 1869,

Undervisningen i gymnastik* och militårofningar.
Lårjungarnes indelning till gyihnastikofningurne och sysselsåttning under dessa 

hafva varit lika sotu under foregående låsår,
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Vapenufningarne hafva egt rum for kl. V 1 timme, for VI och VII 2 timmar i 
veckan.

I dessa Sfningar har kl. V genomgått rekrytskolan af exercisreglementet, VI 
och VIIb bfvats i bajonettfiiktning på led, med och titan motståndare, samt Vlla i 
florettktniiiof och sabelhuggning på led, med och titan motståndare.

Från deltagande i blningarne hafva af vederborande låkare befriats: bostterminen 
11 vårterminen 14 lårjnngar.

De genom Kongl. ciikulåret af den 23 mårs 1870 anbefallde vapenofningar hafva 
under år 1873 ledts af lojtnanten vid Skaraborgs regemente P. A. Pybison, under 
innevarande termin af lojtnanten vid Westgbta Dals reg. W. Jonsson, Ofningarne 
hafva pagått 5 veckor under hbstterminen och 4 veckor vårterniinen. Under denna 
tid hu huf\ udMikligen konipnnimanbi rer i sluten och spridd ordning bfvats. Skjutof- 
ningarne for VIla hafva forsiggått å skarpskyttekårens skjutbana på 600 och 800 
fots afstand, och har hvar och en af denna afdelnings lårjnngar under året lossat 50 
skarpa skott. I Vllb samt 6:te klassen har hvarje lårjunge på samma tid lossut 100 
salongs-kott. Esercisofningai ne ha egt rum kl. 4—6 e. ni. tre dagår i veckan, skjut- 
ofningarne merendels på f. in. på dei till från den bfriga undervisningen tagnn timmar 
till ett. antal under året uf 22 fur Vlla, 16 for Vllb, 23 for Via, 23 for Vlb.

Undervisningen i sang; och musik
I de tre lågsta kbissernu har, enligt fastståld ordning for undervisningen i mu

sik, olning meddelats i låran om de musikaliskn tecknen, deras betydelee och anvånd* 
ning m. m„ ofning i tontråffning samt en- och tvåståmmig sang, hvardera klassen en 
timme i veckan samt dessutom gemensamt med 4:de och 5:te klassema koralsång en 
timme i veckan. De ofrige khisserna hafva gemensamt en timme i recken ofvat 
korsanger och 6'te och 7:de kliisserna tillsammans en timme i veckan dels kor- och 
dels qvartettsånger.

Uti insti umentalspe) har undervisning meddelats 4 timmar i veckan på viol, jå- 
garhorn, cornetto och orgelharmonium, nend.: på viol åt 4. på jagarhorn åt 2. på cor- 
netto åt 1. på orgelhnrnioninm åt 5 lårjnngar. På viol ha spelats duetter afllansa 
och Vimii, men i btrigt hafva eleverna varit mindre forsigkomna, så att något egent
ligt samspel ieke kunnat åstadkoiumas, utan har undervisningen meddelats lektionsvis.

Klass I

Undervisningen i teckning.

2 timmar i veckan. Kitning efter statens tabeller, l:sta kursen tab, 
1—VI, husttenniuen å griffeltafla, vårtermiuen med blyerti.
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Klas« II 2 timmar i veckan. Ritning efter statens tabeller I:sta kursen tab.
VII — XII med blyerts.

Klass III 2 timmar i veckan. Ritning med sknggning i blyerts efter statens
tabeller 2ldra kursen tab. I—VI, omvexlande med konturteckning efter 
Iletsch.

Klass IV—VII a) Reala linien.
Geometrisk linearteckning 1 timme i veckan for kl. V—VIL Klass

V konstrukt. ritning; klass VI projektionslåra; klass VII utbredning 
nf ytor ocb byggnadsritningar. Friliandsteckning: kb IV 3 tim. 
i Veckan, ofriga klasser 2 tim.

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

2 timmar i veckan friliandsteckning.
2) De Ofriga:

Furntom klasserna IV—VIb, i hvilka ålla lårjungar, som icke stiknat 
anlag. erhållit 1 timmes undervisning i veckan i frihandsteckning, har 
2:ne timmars undervisning i samma åmne lemniits dem af de ofrige 
klasserna, som hårtill anmålt sig, och hafva 2:ne lårjungar i dessa 
ofningnr deltngit.

Frihandsteckningen har for klass IV omfattet del« statens tabeller 2:dra kursen 
tab. VII—XII. dels låttare tabeller efter Harding tned sknggning. I klass V har 
klotsritning ofvats. For de hOgre klasserna hafva fiirlåggtblad i figur- och landskaps- 
teckning efter Hermes och Harding in. fl. anvåndts.

dj Lår oplan.

De lårjungar af klassiska linien, som icke låst grekiska epråket, hafva i stållet 
får undervisningen i detta åmne varit sysselsatta på foljande sått: 
kl. VII: engelska 3 timmar (2 med real., 1 med valfritt liisande lat.); teckning 2 t:r 

med real.
» VK engelska 2 t:r; teckning 2 t:r; modersmålet 1 t;e, allt med real.; latinskrif- 

ning 1 t:e.
» V: engelska 2 tir ined real.; teckning 2 t.r (1 med real., I 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,, l med 

kl. III).



Lektor Peters son, som onder hlistterminen utnåmndes till lektor vid Upsala h. 
elementarlftroverk, har såsom vikarierande lektor under vårterminen tjenstgjort vid 
låroverket. I honom forlorar låroverket en lårare, som med framstående skicklighet 
och samvetsgrant nit skott sina åligganden.

Af -jiikdom har adj. Kjellberg varit bindrad att tjenstgbra hela samt lektor 
Svedborg 7 veckor af vårtertninen.

F6rordnade:
Till extra lårare under hela låsåret telegrafassistenten P. G. Bergin. Till bitrå- 

dande gymnastik lå rare løjtnanten P. A. Pyhlson under hostterminen och storsta de
len af vårterminen samt løjtnanten W. Jonsson under återstående delen af vårter- 
tninen. Till vikarier: får adj. Kjellberg: fil. kand. J. M. Florell; f6r lektor Svedborg 
adj. A. Ericsson; for adj. Ericsson: studenten A. Hallstrbm.

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

Vllb lat.
Lektor K. F. Rådberg: Matematik VII—Via; Fysik Vlla, Vllb real., 22 t;r. Ma

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

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

17 t:r. Svenska skripta Vil.
Adjunkt C. A. von Sydow: alla åmnen I.
Adjunkt J. F. Kylander: Grekiska VIb—IV; Latin V; Matematik IV iat. 24 t;r, 

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

Franska V real., 25 t:r.
Adjunkt J. K. Lindbind: Kristendom VIb—V, 111—II; Tyska VI—III; Latinskrif- 

ning med från Grekiskan befriade i VI, 24 t:r. Tyska skripta VI—IV.
Adjunkt S. Tengblad: Latin III; Tyska II; Historia och Geografi III—II, 26 t:r. 
Adjunkt L. J. Versander: Kristendom IV; Modersmålet VIb—IV; Historia och

Geografi VIb, V—IV real., 25 t:r. Svenska skripta VIb.
Adjunkt A. Ericsson: Latin Via—IV; Hebreiska Vil, 24 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.
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Adjunkt K. F. Kjellberg: hustterminen; Matematik VIb—II, 27 t:r.
Adjunkt G. O. D. von Hackwitz: Naturalhistoria VI—II; Fysik Via—IV real.

Historia och Geografi V—IV lat., 25 t:r.
Extra larare P. G. Bergin: Franska V—IV real.; Matematik V—IV real.; Fysik 

Vllb lat., Via; Kemi Vil—VI. 26 t;r.
v. Adjunkt J. M. Florel 1 vårterminen: sarntua tjenstgøring som adj. Kjellberg h3st- 

terminen.
Direktor O. H. Bergqvist: Sang och Musik, 10 t:r.
Herr O. A. H. Stiberg med bitråde af løjtnanterne P. A. Pyhlson och W. Jonsson: 

Gymnastik- och militårofningar, 13 t:r.
Bokhandlare F. A. Zettergren: Teckning 10 t:r.

Klassforeståndare hafva varit:
for 7a lektor Svedborg, 

» 7b lektor Petersson, 
» 6a lektor Bådberg, 
n 6b adjunkt Lindblad;
» 5 adjunkt Kylander,
» 4 adjunkt Versander,
» 3 adjunkt Tengblad,
» 2 adjunkt Kjellberg hostterminen, v. adjunkt Florell vår

terminen.
» 1 adjunkt von Sydow.

Från den 1 okt. till hostterminens slut vistades fil. kand. J. M. Florell f3r 
profårs genomgående vid låroverket.
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C. L&rj ungarne.

Lårjungarnea antal

Vid borjan uf hostterminen 1873. Vid borjan af vårterminen 1874.

Kla'S 
lin.

Reala 
Hn, Summa

La t i hare, 
som e.i Lisa 
grekiska. lin

Reala 
lin. Summa

Latinar«, 
sotn ei Lisa 

grekiska.

Klasss 1 ... 23 23
» 2 ... 35 41
» 3 ... 16 15 31 15 17 32
. 4 ... 24 6 30 11 23 8 31 11
» 5 ... 16 13 29 7 14 15 29 6
» 6b... 12 3 15 4 11 3 14 4
• 6a 18 2 20 3 18 2 20 3
» 7b.. 9 1 10 9 1 10
u 7a... 14 2 16 4 14 2 16 4

Summa | 109 42 209 29 104 48 216 28

Vid hostterminens biirjan inskrefvos 39 lArjnngnr, vid vårterminens 8. Från 
forrå årsberAttehens utgifvande hafva 29 larjungar uttagit afgångsbetyg från larover- 
ket, ibland dessa de 14 inberaknnde som vid forrå vårtenninens alut aflade godkånd 
afgångsexamen.

Från klassnka till reala linien hafva 7 larjungar bfvergått.
1 sjnnde klassen hnfva 14 larjungar af klassiska linien valfr'itt last engelska 

samt 6 hebreiska.
Afgifter hafva erlagt«:

Hostterminen: till materielkassan af 150 larjungar
» byggnadskassan »124 »

Vårterminen: » materielkassan » 155 •
» byggmidskassan » 123 »

Till egna kassan har hvarje icke aIldejes medeilos larjunge terminligen betalt 5 rdr.

D. Skollokalen.
Under forrå årets sominar brådfodrades och målade? gymnastikhuset.

E. Hudervisningsmaterielen.
Under lAsåret har inkopts:

fur vapenofningarue; 12 st. florettklingor;



17

fOr undervisningen i sång och musik: diverse noter;
for undervisningen i teckning: geometrisk konstruktions- och projektionslåra med 

planscher af A Pascb;
for fysikaliska kabinettet: 1 volnmeter, I endosmosapparat, 1 Daniels hygrome

ter, 1 ståmgaffel, 1 apparat for fasta kroppars utvidgrnng genom viirme, 1 kryofor, 1 
endiometer, 1 elektr. agg, 1 apparat for sidotryck, 1 apparat for krafternas parallelogram;

for laboratorium: 1 sats gramvigter, 2 kopparskålar;
for naturhistoriska museum: 49 st. uppstoppnde djur;
for den geografiska och historiska undervisningen: 2 kartor ufver Sverige, 6 st. 

Johnstons kartor; portratter af Linné, Berzelius, Luther;
Gåfvor.

Till biblioteket:
Af Kongl. vetenskapsakademien: Handlingar Band 9: 2, 10. Bihang Bd 1: 1. Ofver- 

sigt 2:ne Bd årg. 28. 29. Hamilton tal bfver v. Hartmansdorff.
» prosten O. G. Sylvén i Hjerpås: Vetenskapsakademiens handiingnr saint Berzelii 

årsberiittelser i kemi, tillsummans 67 delar.
» befallning-man A. Berggren: Vitterhets-, Hist.- och Antiqv.-Akademiens handlin

gar 10 delar. Lagerbring Svea rikes hist. 4 delar.
» froken B. Appelberg: Staats und gelehrte Zeitung des Ilamburgischen unpartheyischen 

Correspondenten for år 1732.
n stud, Ljung: Kongl. Svea hofråtts protokoller ang. Gustaf den 3:djes mord.
» » S, R. Andersson: Homeri Ilias, Argentorati 1572.
» » J. E. Mdmqvist: Oeuvres du philosophe bien faisant 2 delar.

F6r undervisningen i teckning:
Af Kongl. Eeklesiastik-Departementet: 7 ex. af Pasclis konstr. och projektionslårti.

Till sandingarne:
Af landskamrer J. M. Ryding: 1 medalj af silfver, 3 d:o af brons, 10 silfvermynt; 51 

kopparmynt.
» konsertmåsture Westerlind från Åbo; 1 finskt silfvermynt, .3 d:o kopparmynt,
» adj. Piscator: 14 st. mynt och medaljer af silfrer, 14 st. mynt och medaljer af 

koppar.
» lektor Rådherg: 4 st. tyska, 4 danska silfvermynt. 2 franska silfvermynt.
» adj. Kjellberg: 5 finska silfvermynt, 3 d;o kopparmynt, 2 animnspenningar.
» inspektor Melin på Hede: der i jorden fumia 13 st. silfvermynt från Gustaf den 

forste: '16 bitar af d:o.
» fru M. Pyhlson: % rdr silfver af Gn-taf IV Adolf.
» rege.DeuUskrifvaren Appelberg: 1 franc; Karl Johans 32 och 16 skiil.

i
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Af Sv. Akademien: dess minnespenning ofver Olans Petri.
» vetenskapsakademien: dess rninue^penning ofver Hans Jårta.
» universitetet i Christiania: Oscar II;s och Sophias kroningstnedalj, preglad af uni

versitetet.
» sjbkapten H. Holmblad: 5 japanska silfvermynt, 2 d:o bronsmynt, 2 siamesiska 

silfvermynt, 3 d:o bronsmynt, 1 sållsynt bronsmynt från Burneo, 2 hollåndsk- 
ostind. silfvermynt, 1 d:o kopparmynt, 3 eng. chinesiska silfvermynt, 2 d:o kop- 
parmynt, 5 eng. ostind, silfvermynt, 4 d:o kopparmynt, 1 osterrik. pappersgul- 
den, 1 lira, 1 japansk soltjåder, 1 oxsvans från Korea, l prydnad från Japans 
heligaste tempel, 1 japansk bbnbok, 6 st. insekter från Japan, 2 ntskurna kår
nor, 2:ne penslar, tusch, offerpapper från Kina: 1 opiipipa, 2 silkeskokonger, 1 
japansk sko, 1 japansk bilderbok, 3 st. kinesiska tidningar.

« befallningsman U. Berggren: 16 st. silfvermynt, 13 kopparmynt; 7 stenyxor, 1 
spjutspets af flinta, 1 dolk af d;o, funnet i Tunhems pastorat.

» ingenior E. Kjellberg: unge af alligator.
» postmåstare J. Peterson: 1 svenekt kopparmynt.
» stud. C. Thorsell: 1 silfvermynt, 7 kopparmynt.
» » K, A. Wassenius: 1 kopparmynt.
» » G. Rhodin: 12 kopparmynt.
» » S. Emanuelsson: en flintspets.
» » G. T. Norén: en kalebass.
» » E. R. Brobåck: en stenyxa.
» » K. Bergstrom: div. myut.
» » L. Borsum: d:o.
» » R. A. Gjothberg: en hafssula, 1 kopparmynt, 1 amer. sedelmynt, kopparmalm

från Fahlun.
» » K. W. Nilsson: 53 st. mynt.
» « A. Natt och Dag: en stenyxa, en fiskmås.
» » H. Olsson: mynt.
» » 0. H. Lnndberg: d:o.
» » A. W. Drangel: d:o.
» » K. Ericsson d;o.
» » J. F. Jonsson: d:o.
» » A. Uddman: d:o.
» » L. Almqvist: en kanarifogel.
» » K. Knutson: en sparfhok.
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F. E i a m i n a.
Mnntlig afgångsexamen forråttades den 11 och 12 juni forlidet år, vid hvilken 

14 låroverkets lårjungar samt 3 privatister forklarades mogne.
Vid hostterminens slut holls examen med klass. 1—5 den 20 dec. Årsexamen 

år utsatt att hållas den 3 och 4 nåstkommande juni och hafva af H. H. Eforus fol- 
jande herrar iubjudits att såsom vittnen Cfvervara densamma: bfversten och ridd. E. 
Elers; ofverstelojtnanten, kammarherren och ridd. C. E. C. Kuylenstjerna: landssekre
teraren och ridd. C. O. Almqvist; landskamereraren och ridd. J. M. Ryding; rådman- 
nen och ridd. G. Sandberg; kyrkoherden, teol. kand., fil. dokt., D. R. Warholm; hand- 
landen O. H. Dymling.

Till ofvervarande af samma”examen inbjuder jag vordsamt lårjungarnes fbråldrar 
och målsmån samt alla den offentliga undervisningens vånner och gynnare.

Wenersborg i maj 1874.

G. TH. BERGMAN.
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Lagre elementarlåroverket i Borås.
A. li n (i e r v i s ii i n g e il

ndstterminen borjades den 28 August! och afslutades rned offentlig examen den 
17 December. Vårterminen båt-jades den 15 Januar! och kommer ntt afJutas med 
offentlig examen den 3 Juni. 1 afseende på den dagliga undervisningstiden, åfvensom 
anordningen af ofrJngarm?, har ingen forandring forekoinmit detta år.

Begagnade lurohicker i
Kristendom: Kitekee, Haboers lårob >k i b:bl. historia, Cornelii i kyrkohistoria, Nor- 

becks i dogmatik samt Brodéns (ifrer-igt af de bibi. boekernas innehåil. 
Modersmålet: Språklåra af Fi én, lårobok frir folkskidan.
Latinska språket: gram, af Råbe; explikation; Robes låsofning'ir, Cornelius Nepos, 

Julius Cæsar de bello Gallien semt O.idii Metamorphoses sel.
Grcki'ka språket: gratn. af Robe; explikation: Xenophons Anabasis.
Tyska språket: gram, af Lytb; explikation: Lyths låsebok, Schillers Geschichte des 

30-jihrigen Krieges samt Schillers Don Carlos.
Engelska språket: gram, nf Stmd.-tén, Oides ultalslåra; explikation: Stindsténs clemen- 

tarbok och W. Irvings Columbus.
Franska språket; gram, af Olde; explikation: låsebok af densamme.
Matematik: v. Zwcigbergks lårobok i aritmetik, Wiemers i algebra samt Euclidis och 

A. Th. Bergii i geometri.
Naturvetenskap: Arrhenii botanikens forstå grunder och elementarkurs, Torins lårobok 

i zoologi samt fyeikens grunder efter Schubus.
Natnilårc; Berlins lårobok.
Historia och Geografi: Alanders lårobucker i svensk och allmån historia, Palmblads 

i geografi.

Genomg&ngna lårokurser.

Forstå klassen.
Kristendom; biblisk historia, gamla testamentets; katekesen, fOrsta hufvudstycket; bi- 

bvkpråk och psnhuer.
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Modersmålet: npplåsning nch forklaring af valda stycken snmt Ofningar att med egna
ord återgifva innehållet af det låste; språklårans forstå grunder samt 
satsbildningsofningar. Rå ttskri f ning.

Tyska språket: det vigtigaste uf forndåran, explikationsfifningarne i låroboken jemte 
Ofning att sårskiljn de enkla satsernas bufvuddelnr.

Matematik: de fyra råknesåtten i hela tal och sorter jemte Ofning att anvånda deci
maler. hnfvndråkning.

Natnrl&ra: det allmånmiste at låran om menniskans kroppsbyggnnd och nndersokning 
af lefvande våxter.

Historia och Geografi: historia, det vigtigaste af fåderneslandets till nyare tidens b">r-
jan; geografi, fåderneslandets samt en del af Europas fysiska 
och politiska.

Andra klassen.

Kristendom; biblisk historia, nya testamentets; katekes, 2:dra och 3:de hufvudstyckena; 
bibelspråk och valda psalmer.

Modersmålet: upplåsning och forklaring af valda stycken samt fifningar att med egna
ord återgifva innehållet deraf, formlaran samt saisbddningsofningar. Rått- 
skrifnings- och interpunktionsofningar.

Tyska språket: formlaran, låsofningar från borjan af låseboken till styrket 33 jemte
ofning att sårski ja ordklasserna och de enkla satsernas hufvuddelnr 
samt de låttåre formerna af de sammansatta satserna.

Matematik: aritmetik, de fyra råknesåtten i vanliga- och decimalbrøk med tillempning
på sorter, enkel regnla de tri och bofvudråkuing; geometri, åskådnings- 
låra samt nJgrn enkla geometriska satser.

Natnrlåra: djurrikets hufvndafdelningar och vigtigare klasser. Undersokning af lef- 
vande våxter. Exkursioner.

Historia och Geografi: historia, svenska historien till 9:de tidehvarfvet i låroboken; 
geografi, Europas fysiska och politiska afslutad.

Tredje klassen,

Kristendom: rep. af bibl. historien samt 4:de och 5;te hufvudstyckena af katekesen; 
bibelspråk och psalmer:

Modersmålet: låse- och skrifofningar, formlåra och satslåra med muntliga och skrift- 
liga fifningar,
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Latinska språket: formlåra och det vigtigaste af syntaxen; af Cornelius Nepos från 
och med Aristides till och med Chabrias, skrifofningar på lårorum- 
met.

Tyska språket: formlåran, det vigtigaste af syntaxen; låsbfningar, 80 sidor i låseboken; 
reallinien dessutom 20 sidor i låseboken. Skrifofningar på lårorummet.

Engelska språket: rep. af formlaran, en del af syntaxen samt 60 sidor i låseboken, 
Matematik: aritmetik, kl. linien från och med sammansatt regula de tri till och med 

bolagsrakning, reallinien dessutom kedjeråkning; geometri, kl. linien l:sta 
boken och reallinien 2:d>a, 3;dje och 4:de bockerna af Euclides.

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

Historia och Geografi: fåderneslandets historia, de 3 sista tidehvarfven jemte rep. af 
de foregående, vigtigare delar af låseboken; geografi, Asiens, 
Afrikas och Amerikas politiska jemte rep- af en del af Europas.

Fjerde klassen.
Kristendom: rep. af katekesen, låsning af nya testamentet jemte de bibl. bfickernas 

innehåll och historia.
Modersmålet: formlåra, låran om satser, låse- och skrifofningar samt åfversåttningar 

på lårorummet.
Latinska språket: formlåra, hela syntaxen, af Cornelius Nepos från och med Epami- 

nondas till ncb med Eumenes, af Cæsar de bello Gallico l:sta bo
ken. Skrifofningar på lårorummet. Etl hera-tema i veckan.

Grekiska språket: formlåra, 8 kap. at l.'sta boken af Xenophons Anabasis.
Tyska språket: hela språklåran med satsofningar, sid. 1.11—160 af Schillers Geseb. 

des 30 jåbrigen Kriegs (Stnttg. 1864). Skrifofningar på lårorummet. 
Renlhnien ett hem-tema i veckan.

Engelska språket: formlåra och syntax, 10 kap. af Irvings Columbus. Skrifofningar 
på lårorummet. De från grekiskan befriade lika med 3;dje klassen.

Franska språket: uttalslåra, formlåra till och med de oregelbundna verberna, af lå
roboken 30 st. af l:sta och 25 st. af 2:dra afdelningen.

Matematik: kl. linien, geometri, 3 bbcker af Euclides,• aritmetik till och med betal- 
ningsterminers reduktion; algebra, låran om hela tal och brak; reallinien 
dessutom, geometri, proportionslåran, och hela råkneboken.
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Naturvetenskap: botanik, de fanerogama våxternas organografi och elementarorganer, 
insamling och examinering af våxter; zoologi, foglarne samt rep. af 
dåggdjuren; reallinien dessutom vertebraterna samt fysikens forstå 
grunder.

Historia och Geografi: allmån historia, gamla historien till kejsarne, nya historien till 
Ludvig XIV:s tidehvarf; geografi, gamla veridens jemte rep. af 
en del af hvad forut varit låst.

Femte klassen.
Kristendom: rep. af katekesen. låsning af nya testamentet; kyrkohistoria, l:sta och 2:dra 

perioden; dogmatik, 6 kap. af låroboken.
Modersmålet: råttskrifning, form- och satslåra, uppsatser och låsofningnr.
Latinska språket: hela gram, med prosodik och metrik, 2:dra och 3.‘dje bockerna af 

Cæsar de bello Gallico, från borjan till och med Niobe af Ovidii 
Metamorphoses sel. (Brodéns edition). Skrifofningar på låro- 
rummet. Ett hem-tema i veckan.

Grekiska språket: formlåra och det vigtigaste af syntaxen, 9:de och lO:de kap. af 
I:sta samt andra boken af Xenophons Anabasis.

Tyska språket: rep. af språklåran, 130 sid. af Schillers Gesch. des 30 jah. Kriegs 
och 80 sid. af densammes Don Carlos. Skrifofningar på lårorummet. 
Reallinien ett hem-tema i veckan.

Engelska språket: rep. af formlåra och syntax, 10 kap. af Irvings Columbus. Skrif- 
ofniugar.

Franska språket: uttalslåra, formlåra till och med de oregelbundna verberne, 30 st. 
af l:sta och 15 sid. af 3:dje afdelningen i låseboken. Reallinien 
(nyborjare) lika med 4;de klassen.

Matematik: kl. linien, rep. af 4 bocker i Euclides; algebra, Lsta graden med en eller 
flera obekanta, problemer; reallinien, 6 bocker af Euclides, 2 grader alge
bra, problemer; hela aritmetiken.

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

Historia och Geografi: allmån historia. medeltidens och rep. af gamla samt nyare till 
franska revolutionen; geografi, ganda veridens samt rep. af 
hvad i foregående klasser varit låst.

Ofningar.
Vålskrifning 2 fim. i l;sta och 1 tim. i 2:dra kl.; teckning, hufvudsakli- 

gen figur- och landakapsritning, 1 tim. i l:sta, 1 tim. i 2;dra, 2 tim. i 3;dje kl. samt 
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4:de och 5:te kl. realafdelningar; gymnastik, fristående och appareljgymnaetik, 
marsch- och exercisofningar, 4 tim. i veckan i kl. 1—4 samt 5 tim. i 5:te kl.; mu
sik och sång, 6 timmar i veckan.

B. L å r a r n e.
Rektoren R. N. O. Fil. Dokt. A. G. Hollander har under låsåret åmjutit tjenst- 

ledighet.
Undervisningens fordelning mellan lårarne har varit foljande:

t. f. Rektor S. P. Wennergren har undervisat kl. 2—5 i kristendom 10 timmar, kl. 
3—i i engelska 6 timmar, kl. 2 i matematik 3 timmar och kl. 3 i latin 1 
timma, tillsamman 20 timmar, samt råttat skriftliga uppsatser i 5:te kl.

Kollega A. Thorin kl. 4 och 5 i grekiska 9 timmar, kl. 2—5 i matematik 19 tim
mar, tillsamman 28 timmar, samt råttat skriftliga uppsatser i 4:de kl.

Kollega dr J. A. Rosén kl. 4 och 5 i historia och geografi 7 timmar, i modersmål 
5 timmar samt kl. 2 i modersmål 6 timmar, i tyska 7 timmar, i naturlåra 
2 timmar och i vålskrifning 1 timme, tillsamman 28 timmar.

Kollega J. A. Nyberg kl. 4 och 5 i franska 8 timmar kl. 2 i historia och' geografi 
5 timmar samt kl. 1 i modersmål 5 timmar, i tyska 6 timmar, i naturlåra 
2 timmar och i historia och geografi 4 timmar, tillsamman 30 timmar.

Kollega W. Schoug kl. 4 och 5 i latin 8 timmar, kl. 3 i modersmål 3 timmar, kl. 
3—5 i naturvetenskap 10 timmar samt kl. 1 i. aritmetik 4 timmar, i kristen
dom 3 timmar och i vålskrifning 2 timmar, tillsamman 30 timmar, samt råt
tat skriftliga uppsatser i 51te kl.

t. f. Kollega studenten C. Th. Hellgren kl. 4 och 5 i latin 8 timmar» i tyska 4 tim
mar, kl. 3 i latin 9 timmar, i tyska 5 timmar och i historia och geografi 4 
timmar, tillsamman 30 timmar, samt råttat skriftliga uppsatser i 4:de kl.

Ofningslåraren lojtnmt F. R. Zachrisson i gymnastik m. m. 5 timmar i veckan.
d:o ritlåraren C. A. Leverin i tecknmg 4 timmar i veckan.
d.’o orgelnisten J. F. Strom i musik och sång 6 timmar i veckan,

Klassforeståndare hafva varit: for 5;te kl. Thorin, for 4;de kl. Schoug, for 3tdje kl.
Hellgren, for 2:dra kl. Rosén och for Irsta kl. Nyberg.

C. Lårjnngarnc.
1. Inskrifne vid hfistterminens borjan 24.

» » vårterminens d;o 2.
2. Afgångne vid hostterminens borjan dels till nåringarne och dels till annat liiro- 

verk 16, derat 6 ur 5:te kl. efter aflagd afgångsexamen; vid vårterminens borjan 4.
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3. Terminsnfgift erlade hostterminen: till nndervisning'smnteriplcn 34, befrinde 42; 
till l>ygumidsfonden 35, befiiade 40: vårterminen: till underVisningsmaterielen 36, 
befriaile 38, till byggnadsfonden 37, befriade 37.

4. Antal nårvarande under vårtermiiien: l:<ta kl. 20, 2:drn kl. 17, 3?ljc kl. 19. 4:de 
kl. 13 och 5;te kl. 5, summa 74. Klassiska sprak liisa i 3?lje kl. 7, i 4; le kl. 
6 latin nch 3 grekiska smut i 5:te kl. 4 latin <>eh 1 greki-ka.
Ib-mlexor genomgås fortit i skidan; och turde for deras ofverlasning i hemmet 

fordra« i l:-ta kl. 1, i 2:Jra kl. 2, i 3.dje kl. 3 samt i 4:de och 5:te kl. hugst 4 tint- 
inar dagligett.

D. S k o 11 o 1. a 1 e n
har under året ej undergått någon forandring,

E. (I n d e r v i s n i n g s ib a t e r i c l c n
har ukats med åtskilliga laro- och lasebbeker.

F. E x a m i n a.
Examen vid libstterminens slut holis den 17 december, och vorn, jemte lilrover- 

kets Inspektor Herr Kyrkoherden A. J. Enamlir, Ilerrar Boromå.'ttiren. K. W. O., 
A. Wen It, Majoren, R. S. O. S. E. Uggla. Provinciallakaren dr J. G. Aspelin. Råd- 
mannen och v. Ilåradshbfdingpn W. llammarstrbm samt Apotliekaren S. Osterberg af 
11. II. Ephorns anmodade att densamma bevista. Arsexamen kommer att fbrrattas 
Onsdagen den 3 Juni i nårvaro af ofvantrimnde Ilm'rar jemte Lisaretts-lakaren dr 
A. J. Anméns; och austiilles då flån kl. 8 f. m. til] kl. 1 e. m. otfentlie prbf’iiing i 
sprak och vetenskaper samt vidare å eftermiddauen kl. 4 slutofningar i samt och itvm- 
nastik, hvarefter fbrrattas flyttnmg jemte utdelning af premier, stipendier och fattigmedei.

Borås i maj 1874.

SV. P. WENNERGREN,

i
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Lagre elementarlåroverket i Alingsås.
A. Undervisningen.

1) Låseterminernas borjan och slut: hostterminen bcrj. den 22 ang.; slut. den 19 dec. 
vårterminen borj. den 28 jati.; slut, den 5 juni.

2) Dagliga lårotiden: kl. 8—11 f. m. och 2—4 e. m. alla dagar samt ytterligare 1 
timme kl. 4—5 tisdags och fredags eftermiddagar. Gymnastik 
har ofvats en half timme hvarje dag kl. %12—12 och sång 
2 timmar på onsdags e. m. och 1 på lordags e. ni. Morgonbån 
kl. 7% hvarje dag.

3) Begagnade lårobocker:
Kristendom: katekes och biblisk historia af Eklundh.
Modersmålet: Bjurstens Iårobok i svenska språket.
Tyska språket: Flachs lårobocker.
Engekka d;o Lohrs låsebok.
Matematik: Zweigbergks och Nystroms lårob. i aritmetik, Euklidcs i geometri.
Naturlåra: Arrhenii lårob. i botanisk terminologi, Torins i zoologi och Berlins na

turlåra.
Historia och Geografi: Alanders låro- och låseb. i svensk historia och Dahms i 

geografi.

4) Genomgångna lårokurser:
Forstå klassen.

Kristendom. Katekes: forstå hufviidstycket. Biblisk historia: gamla testamentets. Bi
bellåsning med forklaringar. Valda psalmer.

Modersmålet. Det vigtigaste af formlåran. Upplåsning af valda beråttelser jemte of 
ning for lårjungarne att med egna ord återgifva innehållet af det låsta 
Beråttelser ur nordiska sagohistorien. Satsbildningsofningar. Båttskrifning 

Tyska språket. Det hufvudsakliga af formlåran jemte 40 st. i Flachs elementarbok 
Matematik. Aritmetik: de fyra råknesåtten i hela tal med tillåmpning på sorter jeiut 

ofning i bufvudråkning.
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Naturlåra: Berlins naturlåra till 8:de kapitlet på tredje afdelningen. Undersokning 
af allmånua våxter.

Historia och Geografi. Fåderneslandets från borjan af Alanders lårobok till reforma- 
tionstidehvarfvet jemte valda beråttelser nr samma fårfattares 
låsebok. Geografi; Sveriges, Norges och Danmarks samt det 
allinånnaste om veridsdel arne.

Andra klassen.

Kristendom. Katekes: andra hufvndstycket. Biblisk historia: nya testamentets. Bi
bellåsning med forklaringar. Valda psalmer.

Modersmålet: Formlåra. Lås- och satsbildningsofningar såsom i foregående klass. Rått- 
skrifning efter diktamen.

Tyska språket. Grammatik: formlåra. Explikation: sednare delen af Flachs elemen- 
tarbok samt st. 1 — 23 af låseboken.

Matematik. Aritmetik: brak och regula de tri samt hufvudråkning. Geometri: åskåd- 
ningslåra och andra kursen till och med tresidingar.

Naturlåra. Berlins naturlåra till åttonde afdelningen. Undersokning af allmånnare 
våxter.

Historia och Geografi; Historia: fåderneslandets från reformationstiden till och med 
Kristina jemte beråttelser ur låseboken. Geografi: Europas 
politiska till och med Frankrike efter Dahms storre lårobok.

Tredje klassen.

Kristendom. Katekes: de tre sista hufvudstyckena. Biblisk historia: repetition. Bibel 
låsning med forklaringar. Valda psalmer.

Modersmålet. Bjurstens form- och satslåra. Lås- och satsbildningsofningar. Rått- 
skrifningsofningar efter diktamen med tillåmpning af de allinånnaste 
reglerna for interpunktion.

Fyska språket. Grammatik: formlåran afshitad och repeterad. Explikation: sid. 18— 
35 af Flachs låsebok samt skrifofningar.

Engelska språket. Grammatik: andra kursen. Explikation: andra kursi n I—XXIX 
af Lblir samt skrifofningar. Dessutom forstå kursen af samma for
fatteres lårobok med de lårjungar, som vid låsårets borjan ofver 
gingo från klassiska till reala linien.
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Matematik. Aritmetik: tilliimpning af regula de tri på intresse m. m. till och med 
qmidiatrotntdraening. Geometri: de två forstå bockerna af Euklides.

Naturlåra. Botanik; våxtens yttre organer efter Arrhenii mindre Iårobok jemte insam- 
ling och cxnminering af omkring 150 vllxtnrtcr, Exkursioner, Zoologi; 
diiogdjuren efter Torins liirobok,

Historia och Geografi. Historia; fåderneslandets afslutad efter Alanders liirobok jemte 
beråtteiser ur liiseboken. Geografi: Europas politiska efter Dahm 
samt det allmånnaste af de ofriga verklsdelarnes fysiska ocb 
politiska geografi,

5) Undervisningsskyldinbeten har varit fordelad mellan lårarne sålnnda:
Rektor M, C. Jungmnrker bar mulervisat (24 timmar i veckan) i kristendom i I—III, 

historia och geografi i I—II samt tyska i I.
Kollega C. O. N. Dahlgren (28 timmar i veckan) i matematik i I—III, tyska II 

— III, engelska i III och vålskrifning i I samt råttat tyska och engelska 
sk r ilofn in »ar.

Kollega S. Ilogman (28 timmar i veckan) i modersmålet och naturvetenskap i I—III, 
historia och geografi i III samt råttat svenska skrifofningar i I—111,

Ofningslårnre: studenten A. O. Nilsson ('/2 timme hvarje dag) i gymnastik och va- 
penforing.
Orgelnisten E. Ericsson (3 t:r i veckan) i sång.
Ingenioren J. Hellstrom (3 t:r i veckan) i teckning samt kl. II—III i 
vålskrifning.

B. L ti ram e.

Tjenstledighet har åtnjutits af gymmistiklåraren A. O. Nilsson från borjan nf Ok
tober till hostterminen* slut och från den 25 April till slutet af vårterminen. For- 
ordnade till vikarier: underlojtnanten M. S. Jungmnrker under hostterminen och kol
lega S. Hooman umier vårterminen.

Klassforeståmhire: rektor for 3;Jje kJ., kollega Dahlgren for 2;dra kl. och kollega 
Ilogtmm for J;st;» kl.

C. L ii r j te u g a r js e.

1) Inskrifne, hfistterminen, 9 larjungar. 
vårterminen 12 d;o,

2) Afgångne, hosttei minen 13. deraf 4 till nndra låroverk och 9 til! nåringarne. Under 
rårterminen nfuineo 2 larjungar, 1 till nåringarne och 1 med duden.

3) Afgift till umk'nismngSHKituielen erlade: hiistterminen 12, Imfriade 33.
vårteminen 15, bvfriade 41.
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4) D:o till byggnadsfonden hostterminen 17, befriade 28.
vårterminen 20, befriade 36.

5) Antal lårjungar under hbstterminen: i l;sta kl. 10, i 2:dra kl. 12, i 3;dje kl. 23 
summa 45.

vårterminen: i l:sta kl. 18. i 2:dra kl. 16, i 3:dje 22, 
summa 56.

6) 1 afseende på hårkomst hafva bland lårjungar under vårterminen nårvarande be- 
funuits: tjenstemåns soner 6. borgares och andre nåringsidkares 37, heiumansegares 
och arbetares 13, summa 56.

7) Hemarbeten beråknas i ailmånhet i tredje klassen till 2 timmar och i 2:dra kl. 
till en timme dagliget).

D. S li o i i o k a I e it

har under lasåret icke undergått någon forandring.

E. |1 ti (i e r v i s n i n g s ni a t c r i e i c n

har blifvit forokad med åtskilliga planschverk for den naturhistoriska undervisningen, 
och samlingarne, hvarmed borjan gjordes for två år sedan, hafva jemvål vunnit en icke 
obetydlig tillvåxt.

F. E x a ni i n n.

Examen vid hostterminens slut boils den 19 december under ledning nf lårover- 
kets inspektor herr prosten, ledamoten af Kongl. Nordstjerne-Orden, fli. d:r A. Natt- 
sén, och voro borgmåstaren S. P. Walberg, stadsliikaren P. W. Bbgselius, komtnini-* 
stem P. Thorell och rådmannen S. J. Nyman af II. H, Eforus anmodade att såsom 
vittnen densamma bfvervara.

Arsexamen kommer att hållas i nårvaro af ofvannåmnde herrar och mån freda
gen den 5 juni i språk och vetenskaper kl. 10—1. i sång ki. 1—’z^, hvorefter flytt- 
ning furråttas med utdelning af premie och fattigmedel. Slutofning i gymnastik an- 
stålles samma dag kl. 4 e. m.

Alingsås i maj 1874.

MART. CH. JUNGM ARKER.
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Enklassiga pedagogien i Ulricehamn.

A. Undervisning en.
1) Låseterminerna: bostterminen borj. d. 29 aug., slut. d. 19 dec. 

vårterniinen bdrj. d. 20 jan., slut. <1. 9 juni.
2) Dagliga larotiden: mandag och torsdag kl. 7—9, 10—12. 3—5; tisdag och fredag 

7—9, 11—2, onsdag och lordag 7—9, 10—12.
2) LåTolScker:
Kristendom: katekesen, Barths och Eklnndhs bibi. histora.
Modersmålet: Sundéns språklåra; låsebok for folkskolan.
Tyska språket: Flachs språklåra, «forberedande ofningar« och låsebok.
Matematik: Zweigbergk’s råknebok; Euclidis elementa.
Naturlåra: Berlins natnrlåra; Andersson «iniedning»; Arrhenii botanik; Torins zoologi.
Historia: Odhners lårobok.
Geografi: Dahms, Strombergs samt Gehlins och Brunii lårobocker.
4) Genomgångne lårokurser:

Uedra afdelningen.
Kristendom: katekesen till 3:dje hufvudstycket. Biblisk hist, nya testamentet; valda 

bibelspråk och psalmer.
Modersmålet: råttstafnings- och formlåra, innanlåsnings-och skrifofningar.
Tyska språket: 26 st. af «ofningnrne», det vigtigaste af formlåran.
Matematik; sorter och decimalbråk; 20 propositioner.
Naturlåra: Våxtkånnedom; naturlåran till 6:te af'deln.
Historia: till Karl X Gustaf.
Geografi: det allmånnaste om verldsdelarnes fysiska beskaffenhet; Sveriges, Norges, 

Danmarks och Finlands politiska geografi.

Ofra afdelningen.

Kristendom: lika med nedra afdelningen.
Modersmålet; lika med nedra afdelningen samt satslfiran.



81

Tyska språket: formlaran; 26 st. af Flacb’s stfirre låsebok.
Matematik: t. o. m. rabattråkning; Euclidis tre fdrsta bocker.
Natnrlåra: lika med nedra afd. samt dåggdjuren efter Torins »grundlinier.«
Hietoria: afslutat Svenska historien.
Geografi: Europas politiska geografi, samtlige verldsdelarnes fysiska.

B. L å r a r r.
Under låsåret har nndertecknad tjenstgjort som vikarierande lårare.

C. Lårjnngarne.
1) Inskrifne; hrtstterm. 1, vårterm. 3.
2) Afgångne: hostterm. 1, vårterm. 2.
3) Skolafgift erlade li. t. 3, v. t. 4-
4) Lårjungarnes antal vid hiistt:s borjan 6, vid vårt:s borjan 8.

D. Skollokalen

har ej undergått någon forandring.*

E. Un (1 er v i sni n g s mat eri e 1 en
har blifvit bkad genom inkop af bocker och kartor.

F. E x a ni i n a.
Examen vid hostterminens slut boils d. 19 dec. Såsom examensvittnen voro inbjndna 
kyrkoherden, fil. dokt. G. A. Sundborg, borgmåstaren V. Ekemnan, trafikdir?kt<5ren 
F. Dahlberg och handl. C. E. Siedberg, Vårterminen skall med examen afslutas d. 
9 juni, Till examensvittnen inbjudas ofvannåmnde herrar.

Nåsta hosttermin kommer att borja d. 25 aug.
Ulricehamn i maj 1874.

A. APEI.GREN.




