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Redogorelse 
for 

bogre elementarlåroverket i Wenersborg.
Låsåret 1868—1869.

A. Undervisningen. .
a) Larotider.

Hostterminen borjade den 24 aug. och slutade den 17 dec.
Vårterminen oppnades den 21 jan. och kommer, enligt H. H. Efori beståm- 

mande, att afslutas den 4 juni.
Till gemensam bon med sang och bibellåsning hafva klasserna IV—VII sam- 

lats hvarje morgon kl. 6,35. De 3 nedersta klasserna hafva, af brist på utrym- 
me i samlingssalen, forråttat bon i eina låsrum.

Den offentliga gudstjensten har hvarje sondag bevistats af klasserna Va—VII, 
hvaremot med ofriga klasser gudstjenst forråttats i skolan kl. 9 f. m.

Den dagliga undervisningen har, såsom under foregående år, varit fordelad på 
for- och eftermiddagar.

De gymnastiska och militåra ofningarne hafva egt rum kl. 12—1 alla låsda
gar, 5—6 måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar; 3—4 onsdagar, 3—5 lor
dagar, samt, så vidt den trånga gymnastiklokalen gjort det mojligt, i nårmaste 6f- 
verensståmmelse med hvad kongl. cirkulåret af den 19 juni 1866 foreskrifver. Alla 
klasser hafva sålunda under 6 halftimmar i veckan ofvat fristående och apparelj- 
gymnastik utom kl. V, hvilken, i stållet for den hårutinnan bristande timmen, del- 
tagit med kl. VI och VII i exercis och manovrer två timmar i veckan. I florett- 
fåktning har undervisning meddelats en timme på onsdags e. m. Från deltagande 
i gymnastikofningarne hafva af vederborande låkare under vårterminen helt och 
hållet befriats 16 lårjungar samt från mera anstrångande roreiser 18.

Undervisningen i sang och musik har varit forlagd till kl. 12—1 alla låsdagar 
samt till 3—5 onsdagar och lordagar.



2

Teckning har ofvats på foljande timmar:
Måndagar 14—42 (real. kl. V, VI, VII/.
Tisdagar 4 0—11 (kl. III). 41—12 (kl. IV).
Onsdagar 11—12 (kl. II). 2—3 (real. kl. V, VI, VII).
Torsdagar 11—42 (real. kl. V, VI, VII).
Fredagar 4 0—41 (kl. III). 11—12 (kl. IV).
Lordagar 11—42 (kl. II). 2—3 (real. kl. V, VI, VII).

b) Låro- och låsebocker.
Kristendom: katekesen, Bergs bibelhandbok och Norbecks lårobok i dogmatiken;
Biblisk historia: Bohms lårobok;
Kyrkohistoria: beråttelser ur kyrkohistorien af A. Almqvist for klass. 4 och 5, 

Cornelii lårobok for klass. 6 och 7;
Modersmålet: Filéns lårobok och Bjurstens låsebok, Låsebok for folkskolan, 1 uppl.; 
Latinska språkets grammatik: Rabes lårobok;

d:o explikafion: Rabes krestomati, Cornelius Nepos, Julius Cæsar
och Ovidius for klass. 3—5 ; de 2:ne sistnåmnde 
auktorerna, Cicero de officiis, Cato Major, Lælius 
och orationes selectæ, Livius, Virgilius och Ho-, 
ratius fiir klass. 6 och 7;

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

samt Herodotus;
Hebreiska språkets grammatik: Lindbergs lårobok;

d:o explikation: Genesis och Davids psalmer;
Tyska språkets grammatik: Lyths lårobok;

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

Engelska språkets grammatik: May’s och Ekmans lårobocker;
d:o explikation: May’s krestomati, Irvings life and voyages of Co

lumbus, Goldsmith’s Vicar of Wakefield, Marryats 
Monsieur Violet och Coopers The Spy;

Franska språkets grammatik: Oides lårobok:
d:o explikation: Oides explikationsofningar for klass. 4 och 5, La- 

martines voyage en orient, Saintines Picciola, Vol- 
taires Henriade, »variétés littéraires», rédigés par 
Berndtson, »bibliothéque f’ran^aisew par Paban samt 
»choix d'esquisses biographiques« de F. Arago, for 
klass. 6 och 7:
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Mathematik: Zweigbergks lårobok i arithmetik, Euclides, Bjorlings och Todhun-
ters i algebra, Lindmans i plan trigonometri, Hellstroms i stereo
metri, Jochnicks i analytisk geometri, samt geometriska ofningssat- 
ser af Todhunter;

Natur vetenskap: Berlins låsebok for klass. 1 och 2, Arrhenii mindre lårobok i bo
tanisk terminologi for klass. 2—4, 3:dje haftet af Anderssons 
inledning till botaniken for klass. 5 och 6, Sundevalls och To- 
rins lårobocker i zoologi, fysikens grunder af Schabus, ofvers. 
af Berlin, jemte den sistnåmndes lårobok i kemi;

Svensk historia: Alanders och Ekelunds lårobocker samt den forres låsebok;
Allmån d:o: Alanders, Palmblads och Piitz’ lårobocker;
Geografi: Winges lårobok for 1:sta och till en del 2:dra klassen;

Palmblads d:o for de ofriga klasserna;
Filosofi: Afzelii lårobocker i logik och psykologi; Vikners schema till antropo

logien.

c) Larokurser.
Forstå klassen:

Kristendom: Katekes: forstå hnfvudstycket. Låsning af valda psalmer.
Biblisk historia: storre delen af gamla testamentets.

Modersmålet: Språklåra: det vigtigaste af formlåran och af låran om enkla satser,
samt ortografi.

Ofningar i ren och tydlig innanlåsning samt råttskrifning.
Tyska: Grammatik; substantivernas och adjektivernas deklinationer, pronomina,

samt hjelpverberna.
Explikation: till de irreguliera verberna uti Lyths mindre krestomati.

Matematik: Aritmetik: de fyra råknesåtten i enkla tal och sorter jemte trågna of
ningar i hufvudråkning.

Geometrisk åskådningslåra: efter mundtligt foredrag.
Naturvetenskap: (Berlins låsebok har begagnats vid en del af innanlåsningsofnin-

garne, då redogorelse afven fått lemnas for innehållet).
Fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne, samt Sveriges, Norges 

och Danmarks.
Matematisk geografi: de enklaste begreppen med ledning af tellurium.

Historia och geografi. Historia: svenska konungalångden, samt beråttelser ur nor
diska sagohistorien, dels muntligen framstållda af låraren, dels upp- 
låsta ur Alanders låsebok och ur låsebok for folkskolan, i båda fallen 
med egna ord återgifna af lårjungarne.

Geografi: S verges, Norges och Danmarks politiska.
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Andra klassen:
Kristendom: Katekes: andra hufvudstycket och repetition af det forstå. Låsning 

af valda psalmer samt stycken ur nya testamentet med forklaring.
Biblisk historia: nya testamentets, tillika med de vigtigaste anmårknin- 

garne.
Modersmålet: Språklåra: formlåran och det allmånnaste af syntaxen, jemte det vig

tigaste af interpunktionslåran. Råttstafningslåran fullståndigt genom- 
gången. Ofningar i satsupplosning, råttskrifning efter diktamen och 
vållåsning.

Tyska: Grammatik: formlåran.
Explikation: de fore syntaxen stående, blandade ofningarne, »die Schlacht 
bei Mantinea» samt st. 1 —'12 uti Lyths krestomati.

Matematik: Aritmetik: bråk, decimalbråk och sorter.
Geometrisk åskådningslåra: efter foredrag och undervisning af låraren 
i teckning.

Naturvetenskap: Fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne efter Winges 
lårobok, samt floder, berg och sjoar i Europa efter Palmblads.

Botanik: Linnés sexualsystem och grunddragen af organografien, efter 
Arrhenii mindre lårobok, med tillåmpning dels efter plancher och dels 
efter tillgångliga vårvexter.

Historia och Geografi: Historia: från borjan af låroboken till 8:de tidehvarfvet, jem
te beråttelser.

Geografi: Sveriges, Norges, Danmarks och Rysslands politiska efter Palm
blads lårobok.

Tredje klassen:
Kristendom; Katekesen: hela efter Hultkrantz’ lårobok.

Biblisk historia: repetition af låroboken jemte de vigtigaste anmarknin- 
garne; låsning af valda psalmer.

Modersmålet: formlåra samt det allmånnaste af satslåran; satsupplosning och rått
skrifning efter diktamen jemte låsofningar.

Latin: Grammatik: formlåran.
Explikation: Rabes låsofningar de 2 forstå afdelningarne samt 7 st. af 

fjerde afdelningen.
Tyska: Grammatik: formlåran afslutad och repeterad.

Explikation: st. 1—19 i Lyths låsebok. Reala linien dessutom 2:ne styc
ken i nåmnde låsebok.

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

Explikation: st. 1—17 i May’s låsebok.
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Matematik: Aritmetik: vanliga bråk, decimalbråk och sorter.
Geometri: klass. linien: de 30 forstå propositionerna.

reala linien: l;sta boken af Euklides samt 10 satser af den 2:dra. 
Naturvetenskap: Botanik: sexualsystemet och det allmånnaste af organografien ef

ter Arrhenii mindre lårobok, jemte tillåmpning deraf på åtskilliga all- 
månna vaxter.

Zoologi: inledning, låran om dåggdjuren.
Historia och Geografi: Historia; från borjan af Alanders lårobok till Kalmare-unio- 

nen samt fortsåttningen till refomationstidehvarfvet efter Ekelund, 
Geografi: från och med Ryssland till Nederlånderna.

Fjerde klassen:
Kristendom: Katekes: lika med tredje klassen.

Biblisk historia: lika med tredje klassen, låsning af valda psalmer 
jemte en del af årets predikotexter.

Modersmålet: Form- och satslåra; satsupplosning och råttskrifning efter diktamen; 
smårre skriftliga nppsateer jemte låsofningar.

Latin: Grammatik; repetition af formlåran.
Explikation: 9 fåltherrar i Cornelius Nepos.

Tyska; Grammatik: formlåran repeterad; syntax till »verbets rektion.«
Explikation: 17 blad i Lyths låsebok.

Engelska: Grammatik: formlåran efter May.
Explikation: st. 15—25 i May's låsebok.

Franska: Grammatik: det hufvudsakligaste af formlåran.
Explikation: st. 1—33 af l:sta afdeln. i Oides losofningar.

Matematik: Aritmetik: lika med tredje klassen.
Geometri: klass. linien: satserna 32—48 af l:sta samt hela 2:dra bo

ken af Euklides.
reala linien: 2:dra och 3:dje d:o d:o.

Naturvetenskap: Botanik: hela Arrhenii mindre lårobok; omkring 200 vaxter. 
Zoologi: låran om foglarne.

Historia och Geografi: Historia: från reformationstidehvarfvet till och med Carl X 
Gustaf efter Ekelund.

Geografi: Europas politiska från och med Frankrike.

Femte klassens nedra afdelning.
Kristendom. Katekes: repetition jemte utforligare katekisation åfver l:sta hufvudstycket. 

Kyrkohistoriska beråttelser samt Judafolkets historia, hufvudsakligen efter 
lårarens muntliga foredrag.
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Modersmålet. Språklåra: repetition. Interpunktions- och satslåra med tillåmpning. 
Låsning af stycken ur svenska forfattare. Uppsatser ofver låttare åmnen 
jemte muntlig framstållning af genomlåsta stycken.

Latin. Grammatik: formlåra och syntax med alla anmårkningar efter Rabes mindre 
lårobok.

Explikation: Miltiades, Dion, Iphicrates i Cornelius Nepos samt de 32 forstå 
kap. af forstå boken i Julius Cæsar.

Grekiska. Grammatik: deklinationer och konjugationer.
Explikation: l:sta årskursen i Nilssons låsebok.

Tyska. Grammatik: hela syntaxen jemte repetition af formlåran.
Explikation: st. 31—42 i Lyths låsebok.

Engelska. Grammatik: formlåran och syntaxen.
Explikation: kap. 8—12 i Columbus.

Franska. Grammatik: det hufvudsakliga af formlåran till de oregelbundna verberna. 
Explikation: st. 31—66 af l:sta afdeln. i Oides explikationsofningar.

Matematik. Aritmetik: vanliga brak, decimalbråk och sorter.
Geometri: klass. linien: 3:dje och 4:de bockerna af Euklides.

Reala linien: lika med klass. linien; dessutom grunderna till pro
portionslåran samt geometriska ofningssatser efter Todhunter.

Algebra: till och med division i brak.
Naturvetenskap. Botanik: repetition af organografien; omkring 300 vaxtarter.

Zoologi: låran om fiskarne och insekterna.
Fysik: forstå kap. af Schabus’ lårobok.

Historia och Geografi. Historia: Gustaf Wasa, Erik XIV och Johan III efter Eke- 
lund af fåderneslandets samt från och med Grekland till och med kriget 
med Tarent af den allmånna.
Geografi: Sveriges, Frankrikes, Nederlåndernas och Belgiens politiska 

geografi.

Femte klassens ofra afdelning.
Kristendom. Katekisation ofver lilla katekeseu.

Dogmatik: kap. 1—2.
Kyrkohistoria: gamla tidens historia.
Apostlagerningar samt Galaterbrefvet kap. 1—4 jemte årets predikotexter.

Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
Latin. Grammatik: repetition af nedra afdelningens pensum.

Explikation; de 24 sista kap. af l:sta samt 2:dra och 3:dje bockerna af 
Julius Cæsar; st. 2—3 samt 100 vers af st. 5 i Ovidius. (Brodéns 
edition/
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Grekiska. Grammatik: formlåran.
Explikation: De 7 forstå kap. af l:sta boken i Xenophon.

Tyska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: st. 50—56 i Lyths låsebok.

Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: d:o d:o d:o.

Franska. Grammatik: det hufvudsakligaste af formlåran till och med de vanligaste 
bland de oregelbundna verberna.

Explikation: klass. linien: st. 1—28 af 2:dra afdeln. i Oides explikations- 
ofningar.

reala linien: st. 15—57 d:o d:o.
Matematik. Aritmetik: lika med nedra afdelningen; real, linien dessutom intresse- och 

rabattråkning.
Geometri: repetition af de 4 forstå bockerna af Euklides med problemer; 

real, linien dessutom grunderna till proportionslåran.
Algebra: låran om I:sta gradens eqvationer med en obekant.

Naturvetenskap. Botanik: grunddragen af låran om våxternas elementarorganer; våxter 
lika med nedra afdelningen.

Zoologi: låroboken afslutad, repetition af dåggdjuren.
Fysik: inledningen samt geostatiken efter Schabus.

Historia och Geografi. Historia: från och med Kalmare-unionen till Sigismund af få- 
derneslandets efter Ekelund;

från Medeltidens borjan till Ludvig den fromme efter Piitz.
Geografi: Europas repeterad.

Sjette klassens nedra afdelning.

Kristendom. Dogmatik: kap. 1—3.
Kyrkohistoria: §§ 1 —12.
Nya testamentet: Marci evangelium (for klass. lin. på grundspråket).

Modersmålet. Låsning af valda stycken ur svenska, norska och danska forfattare. 
Ofningar i råttskrifning och grammatik. Uppsatser på lårorummet ofver lat— 
tåre åmnen. Det allmånnaste af Sveriges litteraturhistoria till 8:de kap.

Latin. Grammatik: Rabes storre lårobok med alla anmårkningarne.
Explikation: kap. 1—30 af l:sta bok. i Livius; Cato major af Cicero; de 

136 sista verserna af Phaethon; st. 6—13 i Ovidius samt 300 vers af 
Virgilii Æneis.

Grekiska. Grammatik: Formlåran repeterad.
Explikation: från 6:te kap. af l:sta boken i Xenophon till 3:dje boken; 

150 vers af l:sta boken i Odysséen.
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Tyska. Grammatik: repetition.
Explikation: Wilhelm Tell till 3:dje akten 3:dje scenen.

Engelska. Grammatik: repetition.
Explikation: från borjan af Vicar of Wakefield till 13:de kap.

Franska. Grammatik: från borjan till kap. 8 i Oides lårobok.
Explikation: från borjan till »17 Septembre 1832« i Lamartine samt de 2 

forstå sångerna af Henriaden.
Matematik. Geometri: 5:te och 6:te bbckerna af Euklides; real, linien dessutom de 

vigtigaste stereometriska formlerna enligt Hellstrom.
Algebra: låran om radikalqvantiteter samt eqvationer af 2:dra graden; real, 

linien dessutom problemer.
Naturvetenskap. Botanik: naturliga våxtfamiljerna.

Zoologi: repetition.
Fysik: klass. linien: inledningen och låran om varmet.

real, linien: hydrostatik, aerostatik och dynamik jemte problemer. 
Kemi: från borjan af låroboken till syror.

Historia och Geografi. Historia: från Ludvig den fromme till § 40 af medeltidens hi
storia efter Putz.

Geografi: Asiens.

Sjette klassens ofra afdelning.
Kristendom. Dogmatik: från kap. 5 till och med § 56 på det 8:de.

Kyrkohistoria: medeltidens.
Nya testamentet: lika med nedra afdelningen.

Modersmålet: Bjurstens litteraturhistoria till sjunde kap. samt låsning af svenska for- 
fattares skrifter jemte stycken ur norsk och dansk litteratur.

Latin. Grammatik: repetition af syntaxeu med alla anmårkningarne.
Explikation: kap. 31—60 af l:sta samt kap. 1—30 af 2:dra boken i Li- 

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

Grekiska. Grammatik: från verbum till infinitivus efter Såves lårobok. Skrifofningar 
på lårorummet.

Explikation: från borjan af 4:de boken till 5:te kap. af den 5:te i Xeno- 
phon, samt från v. 300 af l:sta boken till v. 62 af den 3:dje i Odysséen. 

Tyska. Grammatik: repetition.
Explikation: Hela Hermann und Dorothea. På sårskild begåran ett hemtema 

hostterminen hvarje vecka och vårterminen hvarannan vecka for klass. linien. 
Engelska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.

Explikation: från kap. 14 af Vicar of Wakefield till bokens slut.
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Franska. Grammatik: repetition af formlåran; från 251—283 af 8:de kap.
Explikation: från 4:de sången af Henriaden till bokens slut; från V(voyage 

de Bayruth) af Lamartine till slutet.
Matematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning af geo

metriska ofningssatser; real, linien dessutom de vigtigaste formlerne i 
stereometrien.

Algebra: låran om l:sta och 2:dra gradens eqvationer med en och flera obe- 
kanta jemte problemer. Repetition af det foregående; real, linien dess
utom sårskildt bfvats i losning af problemer.

Naturvetenskap. Botanik: repetition.
Zoologi: d:o.
Fysik: klass. linien: geostatik, hydrostatik och aerostatik;

real, linien: hela mekaniken samt akustik och katoptrik jemte pro
blemer.

Kemi: från och med syrorna till Barium samt repetition af det foregående. 
Historia och Geografi. Historia: från nyare tidens borjan till § 12 efter Putz.

Geografi: Afrikas och Amerikas.

Sjunde klassens nedra afdelning.

Kristendom. Dogmatik: låroboken afslutad.
Kyrkohistoria: till § 45.
Nya testamentet: Romarebrefvet.

Modersmålet. Låsning af svensk, norsk och dansk litteratur.
Latin. Grammatik: lika med 6:te klassens bfra afdelning.

Explikation: kap. 32—65 af 2:dra boken samt repetition af l:sta och 2;dra 
bockerna i Livius; 3:dje boken med repetition af Cicero de officiis; Cice
ros 3:ne forstå tal mot Catilina; Horatii Od. 1—20 af forstå boken.

Grekiska. Grammatik: syntaxen efter Såves lårobok. Skrifbfningar på lårorummet.
Explikation: från 5:te kap. af 5:te boken till 2:dra kap. af den 6:te i Xe- 

nophon; kap. 1—46 af forstå boken i Herodotus; från v. 200 af 2:dra 
boken till v. 235 af den 4:de i Odysséen.

Hebreiska (valfritt). Innanlåsning och grammatik efter Lindbergs lårobok, explikation 
och analys af de 10 forstå psalmerna samt de 2 forstå kap. i Genesis.

Engelska (valfritt for klass. lin.). Innanlåsning jemte formlåran. Explikation i May’s 
låsebok samt Irvings Columbus. Skrifbfningar på lårorummet.

Real, linien: Ekmans lårobok. Kap. 1—15 af Monsieur Violet. Kursiv 
bfversåttning från Svenska till Engelska; talbfningar och parlbr; på sår
skild begåran ett hemtema hvarje vecka.

2
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Franska. Grammatik: afslutad och repeterad.
Explikation: »Madeleine« samt en del af «les prisonn. de Caucase« i bibi. 

fran^aise. Kursiv bfversåttning från Svenska till Franska.
Matematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bbckerna af Euklides. Losning af 

geometriska ofningssatser, dels på lårorummet, dels skriftligt i hemmet.
Algebra: laran om progressioner och logaritmer tillika med bfning i loga- 

ritmtabellernas bruk. Problemer. Reala linien dessutom plan trigonome
tri och ana ytiska expressioners konstruktion.

Ofverhufvud taget ett skriftligt problem i hvarje vecka.
Naturvetenskap. Fysik: dynamik, akustik och en del af optiken. Reala linien dess

utom problemer af mekaniskt och fysikaliskt innehåll, hufvudsakligast på 
lårorummet, men några gånger skriftligt i hemmet.

Kemi: från Barium till oorganiska kemiens slut.
Historia och Geografi. Historia: gamla tidens efter Putz.

Geografi: repetition.
. Filosofisk propedeutik. Logik: elementarlåran.

Sjunde klassens ofra afdelning.

Kristendom. Lårokursen repeterad. Låsning af Romarebrefvet.
Modersmålet. Lika med nedra afdelningen.
Latin. Grammatik; lika med nedra afdelningen.

Explikation: repetition af 2:dra och 4:de bbckerna i Livius; Ciceros tal for 
Milo jemte repetition; Horatii bref till Pisonerna jemte repetition af fore
gående kurser.

Grekiska. Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation : repettion af 7;de boken i Xenophon; kap. 25—100 af l:sta 

boken i Herodotus; från v. 400 af 4:de boken till slutet af den 6:te i 
Odysséen.

Hebreiska (valfritt). Lika med nedra afdelningen.
Engelska (valfritt på klass. linj. Lika med nedra afdelningen.

Real, linien : lika med nedra afdelningen.
Franska. Grammatik: repetition.

Explikation: ett håfte af Berndtsons »variétés littéraires.« Kursiv bfversått- 
ning från Svenska till Franska.

Matematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bbckerna af Euklides. Losning af 
geometriska ofningssatser dels på lårorummet, dels skriftligt i hemmet. 
Reala linien dessutom repeterat l:sta och 2;dra bbckerna af låran om 
storheter i rummet samt stereometrien.
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Algebra: repetition af hela den genomgångna kursen jemte problemer. Ett 
skriftligt problem i hvarje vecka; reala linien dessutom repeterat plana 
trigonometrien och last analytisk geometri.

Naturvetenskap. Fysik: repetition af hela låroboken; reala linien dessutom problemer 
af mekaniskt och fysikaliskt innehåll dels på lårorummet, dels skriftligt i 
hemmet

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

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

Psykologi: en kort ofversigt enligt Wikner.
Alla skrifofningar, såvål i hemmet, som på lårorummet hafva varit ordnade i 

fullkomlig ofverensståmmelse med hvad som påbjudes i Kongl. Kungorelsen af den 12 
Maj 1865, och hafva derfore icke bland de genomgångna lårokurserna blifvit upptagna.

d) Låroplan.
I den genom nyss anforda Kongl. Kungorelse faststållda undervisningsplanen har 

under låsåret ingen afvikelse egt ruin.
Inom hvardera af kl. I och II har undervisningen uppehållits af en lårare med 

det undantag, att i kl. I en annan lårare bitrådt under råknetimmarne. Inom kl. III 
och IV hafva fyra lårare bestridt hela undervisningen.

De båda undervisningslinierna hafva i allmånhet hållits tillsamman i de åmneu, 
der sådant utan allt for stor olågenhet kunnat ske. Sålunda hafva, i gemensamma lå- 
roåmnen, dessa båda linier icke varit fullkomligt skilda mer ån i kl. Va i franska 
språket. Brist på lårarekrafter har fororsakat, att man mer ån onskligt varit och 
stundom till verkligt men for undervisningen nodgats i åtskilliga amnen sammanhålla 
realisterna från de olika afdelningarne i samma klass. Någon gång kan det visserli- 
gen så foga sig, att den nedra afdelningens lårjungar åro, relativt, så mycket mer for- 
sigkomna, ån den ofras, att de med fordel kunna gemensamt med dessa sednare un
dervisas; men år forhållandet icke sådant, utan till och med stundom motsatt, så inses 
lått att endera afdelningens lårjungar nodvåndigt måste blifva lidande. En sårdeles 
stor fordel skulle det derfore vara for låroverket, om detsamma, vid den formodade 
indragningen af forstå klassen, finge behålla den lårare, som derigenom blefve ledig.

I ofverensståmmelse med Kongl. forordningen af den 12 maj 1865 och cirkulåret 
af den 5 dec. 1867 hafva de gifna lexorna, furetrådesvis inom de lagre klasserna, så 
mycket tiden medgifvit, blifvit nbdigt forberedda. Denna preparation, så nodvåndig 
den ock år, kan dock icke helt och hållet gora den enskilda undervisningen ofverflo- 
dig, hvarfOre denna sednare, lika nyttig måhånda for den undervisande, som for den 
undervisade, icke utan skada torde kunna undvaras.
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I åndamål att noggrannt utrbna lårjungarnes kunskaper samt vånja dem vid skrift- 
liga arbeten inom en begrånsad arbetstid i likhet med såttet vid afgångsexamen, hafva 
extemporerade skrifbfningar på lårorummet med de bfra klassernas lårjungar egt rum i 
de åmnen, som fbrekomma i den skriftliga afgångsexamen.

For att komma i tillfålle att något friare, ån som kan ske på de allmånna kol- 
legiisammankomsterna, rådgbra om skolans angelågenheter, diskutera dithbrande åmnen 
samt meddela hvarandra sina erfarenheter hafva lårarne under vårterminen samlats 
till konferenser, hvilka omfattats med lifligt intresse.

b. Lararnc.
Afgångne under låsåret:

Under loppet af vårterminen 1868 utnåmndes adjunkten C. J. Neuman till ad
junkt vid Skara h. elementarlåroverk och tilltrådde sin lårareverksamhet derstådes med 
hbstterminens bor jan.

Under sommaren 1868 utnåmndes lektor S. Sandberg till kyrkoherde i Slota pa
storat af Skara stift, hvilken befattning han tilltrådde redan den 1 sept. samma år, dit 
åtfbljd af lårares och lårjungars saknad, tillgifvenhet och vålbnskningar.

Sedan pension blifvit beviljad åt rektorn och riddaren C. S. Hultstrbm, af- 
trådde han vid fbrliden hbsttermins slut sin rektorsbefattning, hvilken han i 28 år inne- 
haft. Hvad rektor Hultstrbm varit for detta låroverk, hvad han for detsamma under 
denna långa tid verkat, det framstår båst vid en blick på de oden det genomgått under 
hans ledning. Från en ringa s. k. apologistskola med 3 lårare har det så småningom 
under hans vårdande hånd hunnit den standpunkt det nu intager. Alla de svårigheter 
han hårundei’ bfvervunnit, alla de mbdor han offrat, dem har ingen råknat och såkert 
allraminst han sjelf; ty sist tånkte han på sin beqvåmlighet och fordel, alltid fbrst på 
låroverkets och dess ungdoms basta. Pligttroget verkade han i sitt kali tilldess åldern 
och sjukdomen brbto hans krafter. Heder åt en man, som så an våndt sin arbetsdag! 
Måtte friden omhågna dess afton och måtte han lange få glådjas ofver det låroverks 
framgång, vid hvilket hans tanke med fbrkårlek drbjer!

Kongl. Maj:t har den 19 Jan. 1869 i nåder forordnat lektorn, fil. dokt. G. Th. 
Bergman att till nåsta låsårs slut vara låroverkets rektor.

Utndmnde :
v. adjunkten vid Skara h. elementarlåroverk, fil. dokt. G. O. D. v. Hackwitz 

till adjunkt i Natfiralhistoria, Kemi och Fysik, samt
rektorn vid Hernbsands h. elementarlåroverk, fil. dokt. A. M. Petersson till lek

tor i f’ranska och engelska språken.
Tjenstledighet har åtnjutits af:

adjunkten J. Lindblad for idkande af teologiska studier vid Upsala akademi under 
hela hbstterminen samt till den 1 mårs under vårterminen;
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lektor A. M. Petersson samt adjunkten G. O. D. v. Hackwitz under vårterminen 
for att tjenstgora den forre vid Herndsands, den sednare vid Skara h. elementarlaroverk.

Forordnade af H. H. Eforus:
till v. lektorer: adjunkten, fil. dokt. L. J. Wersander i kristendom och svenska 

språket; fil. kand. A. E. Carlberg i franska och engelska språken, båda under hela 
lasåret; adjunkten, fil. kand. A. Sahlén for rektor Bergman under vårterminen;

till v. adjunkter: studenterna G. Th. Bergman och A. M. Jern el 1 samt telegraf- 
assistenten P. G. Bergin, alla under hela låsåret; telegrafkommissarien A. Asken
stedt under 3 veckor i febr. månad.

Det lektorat, som genom lektor Sandbergs befordran blifvit ledigt, år ånnu icke 
tillsatt. Prof for detsamma skola aflåggas i borjan af nåsta hosttermin.

Undervisningen har på foljande sått.varit mellan lårarne fordelad:
Hostterminen.

Rektor, fil. dokt. C. S. Hultstrom: Franska VII—Via (= ofra afdelningen) 14 
timmar i veckan. Franska skripta Vlla.

Lektor, fil. dokt. K. F. Rådberg: Matematik VII—Via; Fysik och Kemi VII, 22 
t:r. Matematiska skripta Vlla, Vllb.

Lektor, fil. doktor J. Svedborg: Latin VII—Via, 19 t:r. Latinska skripta VII. 
Lektor, fil. dokt. G. Th. Bergman: Grekiska VII—Via; Historia och Geografi VIL 

22 t:r. Franska skripta Vllb.
v. Lektor, fil. dokt. L. J. Wersander: Kristendom VII—VI; Svenska VII—Via; 

Filosofi VII, 20 t:r. Svenska skripta VIL
v. Lektor, fil. kand. A. E. Carlberg: Tyska VI; Engelska VII—V; Franska VIb, 

22 t:r. Tyska skripta VI samt frivilliga engelska VIL
Adjunkt C. A. v. Sydow: alla åmnen I.
Adjunkt, fil. dokt. J. F. Kylander: Grekiska VIb—V; Historia och Geografi V, 

25 t:r. Latinska skripta V. '
Adjunkt, fil. dokt. A. J. C. Piscator: Engelska IV—III; Tyska V; Franska Vb—IV 

real.; Historia och Geografi IV—III, 28 t:r. Tyska skripta V.
Adjunkt S. Tengblad: Latin IV—III; Naturvetenskap VI—III. 28 t:r.
Adjunkt, fil. kand. A. Ericsso n : Latin VIb—V; Hebreiska VII,25t:r. LatinskaskriptaVI. 
Adjunkt, fil. kand. A. Sahlén: Modersmålet VIb—V; Franska Va; Historia och Geo

grafi VI, 25 t:r. Svenska skripta VI.
Adjunkt K. F. Kjellberg: Matematik Vllb—III, 29 t:r.
v. Adjunkt P. G. Bergin: Matematik, Va, Vb real. Fysik Via—V; Kemi VI;Råk- 

ning I, 28 t:r.
v. Adj. G. Th. Bergman: Kristendom V—III; Svenska och Tyska IV—III, 29 t:r.
v. Adj. A. M. Jernell; alla åmnen II.
Direktøren och ridd. O. H. Bergqvist: Sang och Musik, 10 t:r.
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Herr O. A. H. Stiberg: Gymnastik och Militårbfningar, 13’/2 t:r.
, Bokhandlare F. A. Zettergren: Teckning, 10 t:r.

Vårterminen:
Rektor G. Th. Bergman: Grekiska VII—Via, 14 timmar i veckan. Skripta lika 

med hostterminen.
Lektor Rådberg: lika med hbstterminen.
Lektor S ved bor g: d:o d:o.
v. Lektor Wersander: d:o d:o.
v. Lektor Carlberg: Tyska Via; Engelska VII; Franska VII—Via, 22 t:r. Fran

ska skripta VII a samt frivilligt forfattade engelska VII och tyska 
Via lat.

v. Lektor Sahlén: Svenska VIb—Va; Engelska VI; Franska VI real.; Historia 
och Geografi VII—VI, 21 t:r. Skripta lika med hostterminen.

Adjunkt v. Sydow: lika med hostterminen.
Adjunkt Ky lan der: Grekiska Via—V; Historia och Geografi Va, 26 t:r. Skripta 

lika med hbstterminen.
Adjunkt Piscator: Tyska VI real.; Engelska IV—III; Franska VIb, IV; Historia 

och Geografi IV—III, 26 t:r. Tyska skripta VI.
Adjunkt J. K. Lindblad (från d. 1 mårs): Kristendom V—III; Svenska IV—III; 

Latin IV—III; Tyska IV—III real, 28 t:r.
Adjunkt Tengblad: lika med hbstterminen.
Adjunkt Ericsson: d:o d:o.
Adjunkt Kjellberg: d:o d:o.
v. Adjunkt B er gin: d:o d:o.
v. Adjunkt Bergman (fr. d. 1 mårs): Svenska Vb; Tyska VIb lat.—V; Franska 

V; Hist, och Geogr. Vb, 28 t:r. Tyska skripta V. — Hade fore d. 
1 mårs samma tjenstgøring, som efter denna tid adj. Lindblad.

v. Adjunkt Jernell: lika med hbstterminen.
v. Adjunkt A. Askenstedt: samma tjenstgøring till den 1 mårs, som sedan v. adj. 

Bergman.
Direktbr Bergqvist: lika med hbstterminen.
Herr Stiberg; d:o d:o.
Bokhandlare Zettergren: d:o d:o.

Klassfbreståndare hafva under lasåret varit: 
for Vlla rektor Bergman
„ Vllb lektor Rådberg
„ Via lektor Svedborg 
„ VIb v. lektor Wersander 
„ Va adjunkt Ericsson
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for Vb adjunkt Kylander 
„ IV adjunkt Tengblad 
„ III adjunkt Piscator 
„ II v. adjunkt Jernell 
„ I adjunkt v. Sydow.

C) Lårjungarne.

Lårjungarnes antal

Hostterminen 1868. Vårterminen 1869.

Klass. 
lin.

Reala 
lin. Summa

Klass, 
lin.

Reala 
lin. Summa

Klass I 22 21
II. . . 39 37

» III 31 16 47 31 14 45
» IV 34 15 49 35 16 51

Vb .......... 13 10 23 14 10 24
» Va 21 10 31 21 9 30
» VIb 23 5 28 23 5 28
» Via 19 6 25 17 4 21
» Vllb 8 3 11 8 3 11
9 Vlla .............. 10 4 14 10 4 14

Summa 159 69 289 I 159 65 282 -

Antalet vid forrå årsberåttelsens afgifvande..................  277.
Inskrifne, hostterminen......................................................... 50.

» vårterminen ........................................................ 5. 332.
Afgångne under låsåret......................................................... 50.
Nuvarande antalet................................................................ 282. 332.

Bland dem, som afgått sedan forrå årsberåttelsens afgifvande aro 12 lårjun- 
gar, hvilka vid afgångsexamen den 8 och 9 juni 1868 blefvo mogne forklarade. 
Till instundande afgångsexamen hafva 14 lårjungar, eller hela ofra afdelningen af 
kl. VII, anmålt sig.

Från klassiska till reala linien hafva under låsåret ofvergått 3; från reala till 
klassiska 4.
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Inom kl. VII hafva 10 larjungar af klassiska linien valfritt begagnat under
visning i Engelska samt 8 i Hebreiska.

Bland klassiska liniens larjungar hafva under hostterminen 9 samt under 
vårterminen 13 varit befriade från Grekiska. Dessa hafva dels, på de timmar, då 
sådant låmpligen kunnat ske, deltagit i realisternas lektioner, dels sysselsatts med 
matematiska arbeten hemma, under kontroll af lårarne i detta åmne. Då den till 
kollegii utlåtande hånskjutna frågan om l:sta klassens indragning samt grekiska 
språkets valfrihet besvarades, skedde detta tillstyrkande, dock hvad Grekiskan an- 
gick icke utan stora betånkligheter. Det har nåinligen visat sig sårdeles svårt att 
gifva de från detta sprak befriade latinarne en sysselsåttning till nyttan-fullt mot- 
svarande den grekiska undervisningen, och dessutom torde man icke utan skål kun- 
na befara, att denna 3:dje linie inom våra laroverk snart skall komma att medfora 
ganska stora olågenheter.

Under vårterminen hafva 34 larjungar af adjunkten v. Sydow blifvit beredda till 
sin forstå nattvardsgång.

Afgifterna till skolans sårskilda kassor hafva erlagts på foljande sått:
Hostterminen 1868: till Terminsafgifternas kassa af 127.

till Byggnadsfonden af................ 170.
Vårterminen 1869: till Terminsafgifternas kassa af 124.

till Byggnadsfonden af................  163.
Till egna kassan har af alla icke alldeles medellosa larjungar erlagts en afgift, 

som for hela låsåret uppgått till 2,50 på hvarje, kostnaderna for upplysning deri lik- 
vål icke inberåknade.

Den tid, som åtgått for lårjungarnes hemarbete, har varit ungefårligen densamma, 
som under foregående år. Någon ofveranstrångning har icke forsports; dock kan ej ne- 
kas, att tiden for de larjungar i de ofre klasserna, som deltaga i alla bfningarne, år 
ganska strångt upptagen.

Helsotillståndet bland skolungdomen var under hostterminen någorlunda godt. 
Under vårterminen deremot bar messling till betydlig grad spridt sig, synnerligen inom 
de lagre klasserna, så att vissa tider 50 å 60 varit på en gång af sjukdomen angripne. 
Den har lyckligtvis i allmånhet varit af lindrig art, men det oaktadt har dock hvarje 
patient bfverhufvud varit omkring 6 veckor frånvarande från skolan. Att detta fbrhål- 
lande har menligt inverkat icke blott på de enskilde lårjungarnes kunskaper, utan åf- 
ven på hela undervisningens gång, ligger i bppen dag. — Mot slutet af terminen har 
forekommit ett och annat fail af smittkoppor, hvilken sjukdom dock lyckligtvis ej nått 
någon betydligare utstråckning.

Ett åmne till sårdeles glådje for låroverket år den vålkomna tillbkning i dess 
ringa understbds- och belbningstillgångar, som genom 2;ne under låsåret skånkta sti- 
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pendiifonder tillfallit detsamma. Den 17 nov. 1868 emottog kollegium från herr tull- 
forvaltaren G. S. Karstrom en skrifvelse, hvars hufvudsakliga innehåll har meddelas:

»Som jag under nåra 30 års tid vistats inom detta samhålle samt derunder åt- 
njutit vålvilja och fortroende, så, for att i någon mon kunna visa min erkånsla, vet 
jag icke något vårdigare sått att sådant fullgora, ån att gifva bidrag till bildande af 
preiniefond åt ynglingar vid detta låroverk, som, for visad flit och skicklighet, gjort 
sig fortjente af uppmuntran, samt af sådan anledning hårhos får till låroverket ofver- 
lemna en skuldsedel å 645 rdr rmt, derå all till dato upplupen rånta år obetalt, 
med vilkor att låroverket ombestyr forbindelsens uppsågning och medlens indrifvande, 
hvarjemte vilkoren i ofrigt åro:

l:o) att kapitalet vårdas i likhet med låroverkets ofriga penningetillgångar af 
rektor och kollegium samt benåmnes G. S. Karstroms stipendiifond; och bor kapitalet 
gbras fruktbårande genom dess utlåning mot såkerhet till så hog rånta, som lagligen 
betingas kan.

2:o) Stipendiet beståmmes till 10 specier eller fyratio rdr rmt att utdelas vid 
vårterminens slut till en behofvande samt for flit och goda seder utmårkt lårjunge uti 
någon af låroverkets 2:ne hbgsta klasser, hvarvid afseende foretrådesvis bor fåstas vid 
goda insigter uti naturvetenskap och matematik.

3:o) Sedan stipendiibeloppet utdelats lågges blifvande rånteofverskott till kapita
let tilis detta blifvit så stort, att afkastningen deraf gbr minst 20 specier eller 80 rdr, 
hvarefter hela råntan fordelas mellan 2:ne lårjungar — och

4:o) Skulle, mot formodan, den donerade forbindelsen icke kunna utgå till hela 
dess belopp, så sker ingen stipendiiutdelning forr ån kapitalet genom råntans tillåg- 
gande uppgått till omkring 800 rdr.

Inom såvål detta samhålle, som uti omkringliggande ort, torde finnas personer, 
som sta uti nårmare forbindelse ån jag till detta låroverk, dels de som sjelfva derstå- 
des erhållit sin underbyggnad, och dels foråldrar eller målsmån, hvilkas barn genom- 
gått skolan, hvarfor jag skulle tro, att, om sådant ifrågasåttes, ytterligare medel skulle 
kunna erhållas till premier, hvilka till uppmuntran for den flitige, i så våsentlig mon 
bidraga till låroverkets framåtgående. Wenersborg d. 9 nov. 1868.

G. S. Karstrom.«
Då beloppet af den skankta skuldsedeln ånnu icke influtit och således ingen rånta 

for narvarande finnes att tillgå, har herr tullforvaltare Karstrom gjort sig låroverket 
ånnu ytterligare forbundet genom loftet om en gåfva af 40 rdr rmt, motsvarande ett 
års rånta å det donerade kapitalet, att utdelas vid instundande examen. Genast efter 
emottagandet af herr tullforvaltare Karstroms skrifvelse aflåt kollegium till honom en 
tacksågelseadress, och jag fullgor endast en kår pligt då jag nu offentligen å lårover- 

3 
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kets vagnar uttalar dess varma tacksamhet for den frikostiga gåfvan — en gåfva så 
mvcket vackrare, som den var fbranledd icke af någon forbindelse till laroverket, utan 
endast af kårlek till ungdomens forkofran och båtnad.

For att i någon mon gålda den tacksamhetsskuld, hvari så många kande sig stå 
till rektor Hultstrbm samt for alltid vid låroverket fåsta minnet af den man, som i 
28 år varit dess styresman, fbranstaltades vid bans afgang en insamling till en stipen- 
diifond, som skulle båra hans namn. Denna uppmaning omfattades med sådan vål- 
vilja, att beloppet af de samlade medlen nu utgor 1,700 rdr rmt, och bfverlåts åt rek
tor Hultstrbm att sjelf uppgbra stadgar for stipendiets utdelning. Dessa stadgar, hvilka 
blifvit till kollegii granskning hånskjutna och af detta i allo gillade, ega fbljande 
lydelse:

»Sedan ett stbrre antal icke blott nuvarande lårjungars fbråldrar och målsman, 
utan afven fordne Jarjungar, som studerat vid Wenersborgs låroverk under den tid jag 
varit dess rektor, med anledning af mitt afsked från denna tjenst, som jag i 28’A år, 
eller från och med hbstterminen 1840 till och med hbstterminen 1868. innehaft, beredt 
mig den bfverraskande och for mitt hjerta dyrbara utmårkelsen att sammanskjuta ej 
mindre ån ett tusen sex hundra nittiofem (1,695) fiksdaler riksmynt till en stipendii- 
fond, som skall bara mitt namn, for hvilket bevis på vånskap, vålvilja och tillgifven- 
het jag kånner mig genomtrångd af innerligaste glådje och hjertligaste tacksamhet; får 
jag, enligt det mig lemnade uppdrag att nårmare beståmma dessa medels anvandande 
for det åsyftade åndamålet, uppsåtta fbljande

Stipendufdrl'cMning;
l:o Af de subskriberede medlen, fbrokade med till den 1 juni upplupen rånta, 

utdelas sjutiofem (75) fiksdaler vid instundande vårtermins-examen, hvarefter återsto- 
den blifver ett från nåninde dag fruktbarande kapital, som bor fbrvaltas på samma sått 
och under samma ansvar, som låroverkets bfrige stipendiimedel. Af detta kapitals 
årliga rånteafkastning till så hog procent, som lagligen får tagas och med bibehållande 
af vederbbrlig såkerhet kan erhållas, utdelas alltid vid låsårets slut ett stipendium af 
(till en borjan) samma belopp eller 75 riksdaler, som sedermera bkas på sått hår ne- 
dan i 3:dje och 4:de punkterna beståmmes.

2:o Det råntebfverskott, som uppkommer utbfver ofvan till utdelning åt stipendia
ten beståmde 75 riksdaler, bor i sparbank eller dylik inråttning insåttas, for att efter
hånd tillvåxa genom råntas låggande till rånta.

3:o Så snart, på sått foregående punkt bestammer, de insatte råntebfverskotts- 
medlen stiga till 500 rdr, uttagas dessa och utlånas tillsammans med det ursprnngliga 
kapitalet, hvarefter stipendiet bkas till 100 riksdaler.

4:o Anyo blifvande råntebfverskott insåttas, på samma sått som 2:dra punkten 
innehåller, i sparbank eller dylik inråttning och uttagas, sedan de, genom råntas låg- 
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gande till rånta, stigit till 500 rdr, hvarefter stipendiet bkas med 25 rdr eller till 
425 riksdaler — och så vidare allt framdeles; varande afsigten med detta stadgande, 
att stipendiet, åfven i tidernas långd och vid foråndradt penningevårde, må for sti
pendiaten bereda samma gagn, som for nårvarande 75 riksdaler, eller, om mbjligt, 
ånnu stbrre.

5:o Rektor och lårarekollegium utnamne till åtnjutande af detta stipendium, inom 
de tvenne hogre (nuvarande sjette och sjunde) klasserna, foretradesvis en behofvande 
lårjunge, som, jemte vitsord om-bevomlig flit och mycket godt uppforande, åfven har 
hbgsta betyg (beromlig) i ett eller åtminstone nåst hbgsta betyg (med herom godkand) i 
tre af klassens eller klassafdelningens låroåmnen, utan att i något eller på sin hbjd ett 
åmne hafva mindre ån godkånda insigter. Emedan ingen, utan anlag, synes bbra in- 
lockas på studiibanan, år min bnskan, att på behof och fattigdom intet afseende må 
fåstas såvida ej nåmnde vilkor åro uppfyllda.

6:o Om stipendiat utnåmnes uti sjette klassens nedra afdelning, må denne, om 
ban fortfarande uppfyller foreskrifna vilkor, samt rektor och lårare-kollegium ej finna 
desto stbrre och mera bevekande skål till åndring, bibehålla stipendiet i fyra år eller 
till och med absolverad afgångsexamen; utnåmnes han uti hogre afdelning, må han, ef
ter rektors och lårarekollegii prbfning, åfven vid akademien kunna få bibehålla detsam- 
ma, så att sammanråknade tiden utgbr fyra år, — i sistnåmnde håndelse likvål med 
det vilkor, att han fore mediet af maj månad till rektor och lårarekollegium insånder 
vederbbrande nationskurators intyg att han under låsårets båda terminer sig vid aka
demien uppehållit och gjort sig fortjent af hogsta betyg, som utdelas både for flit och 
uppforande.

Bocksjbholm den 24 mårs 1869.
C. S. Hultstrbm.«

(Sigill).

d. Skollokalen.

Det nya låroverkshuset skall enligt uppgjordt kontrakt vara fårdigt den 1 aug. 
detta år. Om åfven något uppskof kan beviljas, så kan man dock med såkerhet vånta, 
att skolan i borjan af nåsta hbsttermin skall få inflytta i sin nya lokal. Goda fbr-r 
hoppningar med afseende på ungdomens såvål fysiska vålbefinnande, som kunskaper och 
uppforande knyta vi vid denna for låroverket vigtiga tilldragelse. Ljusa, varma och 
tillråckligt ventilerade lårosalar kunna ej annat ån vålgbrande inverka på lårjungarnes 
helsa och arbetslust; visteisen i nya, vackra och snygga rum måste bibringa dem sinne 
for ordning och aktsamhet. Måtte dessa fbrhoppningar gå i fullbordan! Och måtte vi 
icke allt for snart få gbra samma erfarenhet, som fiera andra låroverk gjort, då de, 
snart sagdt vid sjelfva inflyttningen i den nya lokalen, funnit densamma for liten!
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e. Under visniugsniaterielen. -
Låroverkets bibliotek har under låsåret vunnit foljande tillukning:

Gåfvor;
af staten genom konsistorium i Skara:

Samlade vitterhetsarbeten af svenska fbrfattare från Stjernhjelm till Dalin, utgifne af 
P. Hanselli. Del. 2—7.

Rietz' ordbok bfver svenska allmogespråket. Haft. 6—10.
Allmånna kyrkomotets protokoll år 1868.
Beckmans psalmhistoria. Haft. 7—10.
Uppstrbms codices gotici ambrosiani.
Dybecks Sverikes runurkunder. Uppland. Haft. 6.

„ „ „ II. Stockholms lån. Haft. 2.
Mandelgrens monuments scandinaviques. Paris 1862.
Bidrag till Sveriges officiela statistik.
Programmer från svenska elementarlåroverken for år 1868.

af Witter hets-, Historie- och Antiqvitets-Akademien:
Samlingar utgifne af svenska fornskriftsållskapet. Haft. 27—49.

af rektorn och riddaren C. S. Hultstrom:
Hertig Carls slagtarebånk. Ms.

af fbrfattaren:
Mekaniska problemer jemte upplosningar och svar, utgifne af J, Lindskog. I. Niko- 

laistad 1867.
af bokhandlaren F. A. Zettergren:

Heinlinus, synopsis mathematica universalis. Tubing. 1679.
af enkefru pastorskan C. Rådberg:

Heims kringla eller Snorre Sturlusons nordlåndska konungasagor, utg. af Peringschiold 
2 band in folio.

Arckenholtz’ mémoires concernant Christine reine de Suede. 4 band in 4:o.
Genom bokhandeln åro for bibliotekets råkning inkopte:

Delitzsch und Guerike, Zeitschrift f. d. ges. lutherishe Theologie und Kirche. 29 
Jahrg. 1868.

Aulin, pædagogisk tidskrift. 1868—9.
Hamilton, nordisk tidskrift. 1868—9.
Steenstrup, dansk Maanedsskrift 1868.
Svensk literatur-tidskrift. 1868—9.
Jacobs und Rtihle, Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen. 1868—9.
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Tidskrift for matematik och fysik. 1868—9.
Teologisk tidskrift. 1868—9.
Dansk Folkelæsning. Nås 13—22.
Hempel, wohlfeile Classiker Aufgaben. N:is 1—112.
Upsala Universitets årsskrift 1867.
Acta universitatis Lundensis. 1867.
v. Bergen, Framtiden 1868—9.
Dansk Tidskrift. 1869.

Dessutom hafva af materielfondens medel blifvit inkopte flera mer eller mindre 
dyrbara verk uti nastan alla de undervisningsåmnen, som tillhora låroverket.

Bland gåfvor till låroverkets museum må nåmnas:
Wenersborgs skomakare-embetes låda från år 1745 jemte deruti forvarade embetets hand

lingar och sigill.
Svenska akademiens minnespenning i silfver ofver framlidne professor C. G. Mosander.

De naturvetenskapliga samlingarne hafva ej i någon betydligare mon okats. Dock 
kan man hoppas, att, sedan en åndamålsenlig och rymlig lokal for dessa samlingar 
blifvit inredd, desamma snart skola tillvåxa.

For den fysikaliska undervisningen har inkopts foljande; en dubbelt verkande ven- 
til-luftpump, ett blixtrbr, tre mårgdockor, en forbindningskedja, ett duss. Helianthus- 
mårgkulor med ask, en elektrofor, en laddflaska, två kolspetsar, en inclinationsnål med 
scala, en kuldansapparat, en sprittåndningsapparat.

For de kemiska laborationerna åro åtskilliga glaskårl anskaffade.
For ritskolan har inkopts Netto’s Zuschneidekunst.

f. Examina.

Med klasserna I—V hblls vid hbstterminens slut examen i nårvaro af de af H 
H. Eforus anmodade examensvittnen.

Arsexamen vid slutet af vårterminen kommer att hållas den 3 och 4 instun- 
dande juni i den ordning, som genom anslag nårmare skall beståmmas. Vi glådja oss 
åt den fbrhoppningen att vid denna examen se nårvarande låroverkets inspektor herr 
landshbfdingen och kommendoren m. m. grefve E. Sparre likasom de herrar, hvilka H. 
H. Eforus anmodat att såsom examensvittnen nårvara: herrar bfversten och ridd. frih. 
L. E. Fosse; landssekreteraren och ridd. C. O. Almqvist; kyrkoherden, teol. kand. fil. 
dokt. D. R. Warholm; håradshofdingen och ridd. G. A. Montén; borgmåstaren och 
ridd. A. W. Russberg; handl. P. E. Svedberg; telegrafdirektbren och ridd. 
H. Rhen.
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Till denna låroverkets årshbgtid inbjuder jag åfven vbrdsamt ungdomens anhorige 
och målsmån samt alla andra, som hysa deltagande for det uppvåxande slågtets ar- 
bete och forkofran.

Wenersborg den 24 maj 1869.

G. Th. Bergman.
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Redogorelse
for

Lagre femklassiga elementarlåroverket i Borås.
a) Und er visningen.

'Ij Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borjade den 28 aug.; slutade 
den '17 dec.

. vårterminen borjade den 13 jan.; slutar
den 1 juni.

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

3) Begagnade lårobocker;
Kristendom: katekesen och Norbecks lårobok i dogmatik.
Biblisk historia: Hiibners lårobok.
Kyrkohistoria: Cornelii d:o.
Modersmålet: språklåra af Filén, råttstafningslåra af Hallbåck, satslåra af Sved

bom, låsofningar och litteraturhistoria af Bjursten.
Latinska språkets grammatik: Rabes lårobok.

d:o explikation: Rabes krestomati, Cornelius Nepos, Julius Cæsar 
de bello Gallico och Ovidii Metamorphoses sel.

Grekiska språkets grammatik: Rabes lårobok.
d:o explikation: Xenophons Anabasis.

Tyska språkets grammatik: Lyths lårobok.
d:o explikation: Lyths krestomati och Schillers Gesch. des 30-jåhr.Kriegs. 

Engelska språkets grammatik: Oides uttalslåra, Ohrlanders och Sundsténs språklåra. 
d:o explikation: Ohrlanders låsofningar, Sundsténs elementarbok och 

W. Irvings Columbus.
Eranska språkets grammatik: Oides lårobok.

d:o explikation: Oides låsebok.
Matematik; Zweigbergks lårobok i aritmetik, Euclidis i geometri och Wiemers i 

algebra.
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Naturvetenskap: Arrhenii botanikens forstå grunder och eleraentarkurs, Sundevalls 
och Torins lårobocker i zoologi samt forberedande kurs i fysik och kemi 
af P. A. Siljestrom.

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

Uti dessa lårobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:

Forstå klassen:

Kristendom: biblisk historia, gamla testamentets; katekesen, l:sta och 2:dra hufvud- 
styckena. Bibelspråk och psalmer.

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

Tyska: det vigtigaste af formlåran till och med de regelbundna verberna, l:sta 
kursen af låsebokens låsofningar, de grammatiska begreppen meddelade 
under jemforelse med modersmålet.

Matematik: aritmetik, de 4 råknesåtten i hela tal, bfning i hufvudråkning samt 
med de mer forsigkomne sorter och bråk.

Naturvetenskap: fysisk geografi, det allmånnaste om verldsdelarne samt Sveriges, 
Norges och Danmarks fullståndigt; botanik, det allmånnaste af dess for
stå grunder.

Historia och Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska geografi.

Andra klassen:

Kristendom: biblisk historia, nya testamentets; katekesen, repetition af 2:dra samt 
3:dje och 4;de hufvudstyckena; psalmversar.

Modersmålet: formlåran och det allmånnaste af laran om satser muntligen och skrift - 
ligen samt lås- och råttskrifningsofningar.

Tyska: formlåran samt 46 sidor af krestomatien.
Matematik: aritmetik, de 4 råknesåtten i sorter samt vanliga och decimalbråk, hvar- 

jemte en del lårjungar genomgått enkel och sammansatt regula de tri; 
geometrisk åskådningslåra. Hufvudråkning.

Naturvetenskap: botanik, det allmånnaste om roten, stammen, bladet, frorednings- 
delarne, frukten ■samt sexualsystemet; insamling af vaxter.

Historia och Geografi: svensk historia, de 7 forstå tidehvarfven af låroboken samt 
muntliga beråttelser; geografi, storsta delen af Europas i sammandrag.
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Tredje klassen:
Kristendom: repetition af biblisk historia; 5:te hufvudstycket af katekesen och re

petition af de foregående; psalmversar och låsning af nya testamentet.
Modersmålet: låran om satser, hufvudsakligen meddelad genom skrifofningar och 

satsupplosning; lås- och råttskrifningsofningar.
Latin: formlåra, explikationsofningar i laseboken från borjan och till st. 63 af 4:de 

afdelningen; satsofningar med vokabellåsning.
Tyska: formlåran och något af syntaxen samt 49 sidor i laseboken; reallinien der- 

jemte hela syntaxen och 34 sidor i laseboken.
Engelska: uttalslåran med låsofningar, formlåran och 34 stycken i elementarboken.
Matematik: aritmetik, enkel och sammansatt regula de tri, reallinien dessutom in- 

tresse- och bolagsråkning; geometri, Lsta boken.
Naturvetenskap: botanik, sexualsystemet och det vigtigaste från lårobokens borjan 

till 2:dra kap.; zoologi, dåggdjuren, samt reallinien dessutom foglarne. 
Insamling af våxter.

Historia och Geografi: svensk historia, de 3 sista tidehvarfven och repetition af de 
4 forstå; geografi, från och med Ryssland till och med Osmaniska riket 
af Europas politiska geografi.

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

kyrkohistoria, Lsta perioden.
Modersmålet: låran om satsen, utforligare behandlad, åmnesskrifning på lårorum

met samt råttskrifningsofningar. Innanlåsning.
Latin: formlåran och det vigtigare af syntaxen; Aristides, Pausanias, Cimon, Ly

sander, Alcibiades, Thrasybulus, Conon, Dion, Hamilcar, Hannibal och 
Cato af Cornelius Nepos; skrifofningar på lårorummet.

Tyska: syntaxen samt 50 sidor af Schillers Gesch. des 30-jåhr. Kriegs (2:dra 
boken); skrifofningar. Reallinien hem-temata.

Engelska: repetition af formlåran, en del af syntaxen samt 30 sidor i laseboken.
Franska: det allmånnaste af formlåran samt 29 stycken af l:sta afdelningen i 

laseboken.
Matematik: aritmetik, repetition, geometri, 2;dra och 3:dje bockerna; algebra, till 

och med eqvationer af l:sta graden, reallinien dessutom aritmetiska of- 
ningar.

Naturvetenskap: botanik, sexualsystemet samt från lårobokens borjan till 2:dra 
kap. jemte våxtinsamling; zoologi, foglarne och repetition af dåggdjuren 
samt reallinien dessutom till och med fiskarne.

4
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Historia och Geografi: svensk historia, repetition af låroboken jemte vigtigare de
lar af låseboken; geografi, Asiens, Afrikas och Amerikas politiska geografi.

Femte klassen:
Kristendom; repetition af katekesen; dogmatik, Ofra afdelningen 9 och nedra af- 

delningen 7 kap.; kyrkohistoria, ofra afdeln. repetition af det forut låsta 
och nedra afdeln. 2:dra perioden. Låsning af nya testamentet.

Modersmålet: satslåra, råttskrifningsofningar, skriftliga uppsatser, litteraturhistoria 
och innanlåsning.

Latin: grammatik, hela låroboken med prosodik och metrik; ofra afdeln. 2 bocker 
i Julius Cæsar de bello Gallico och styckena Origo et Fabrica mundi, 
Aetates, Lycaon, lo och Phaeton i Ovidii Metam. sel., nedra afdeln. 
Dion, Iphicrates, Chabrias, Timotheus, Datames, Epaminondas och Pelo- 
pidas i Cornelius Nepos samt l:sta och 16 kap. af 2:dra boken i Ju
lius Cæsar de bello Gallico. Hem-temata.

Grekiska: ofra afdeln., formlåran och det våsendtligaste af syntaxen samt slutet af 
l:sta och hela andra boken af Xenophons Anabasis; nedra afdeln., form
låran och l:sta boken af Xenophons Anabasis.

Tyska: repetition af språklaran samt 60 sidor af Schillers Gesch. des 30-jåhr. 
Kriegs. Skrifbfningar.

Engelska: formlåra och syntax; ofra afdeln. 10 kap. af Irwings Columbus och 
nedra afdeln. 18 sidor af låseboken samt 2 kap. af Irwings Columbus. 
Skrif- och talofningar.

Franska: ofra afdeln. af klassiska linien formlåra samt 30 stycken af l:sta och 28 
stycken af 2:dra afdelningen i låseboken; reallinien formlåran och något 
af syntaxen samt 46 stycken af 2:dra och 3 stycken af 3:dje afdelningen 
i låseboken. Skrifofningar.

Matematik: ofra afdeln., geometri, repetition af 4 bocker; algebra, 1:sta graden 
med problemer; nedra afdeln., geometri, 4:de boken samt repetition af 
de 3 forstå bockerna; algebra, l:sta graden med flere obekanta; realli- 
nien dessutom råkneofningar.

Naturvetenskap: botanik, klassiska linien, repetition af låroboken till 2:dra kap., 
Friesiska systemet; reallinien, hela låroboken, med undantag af låran om 
kryptogamerna, samt fysik och kemi af Siljestrom; båda linierna, zoolo
gi, från borjan af låroboken till insekterna, Insamling af 300 våxter. 

Historia och Geografi: svensk historia, repetition af låroboken; allmånna historien, 
ofra afdeln. gamla och det vigtigaste af medeltidens historia, nedra afdeln. 
gamla historien jemte medeltidens till Korstågen; geografi, gamla geo
grafien samt repetition af storsta delen af den nya.
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Ofmngar: vålskrifning, 2 timmar i veckan i 1:sta och 2:dra klasserna; teckning, 
hufvudsakligen figur- och landskapsritning, 1 timme i l:sta och 2:dra 
klass,, 2 timmar i 3:dje och 4:de klass. samt realafdelningen i 5:te 
klass.; gymnastik, fristående och apparelj-gymnastik, marsch- och exer- 
cisofningar 4 timmar i veckan med klass. 1—4, 5 timmar med 5:te 
klass.; musik och sång, 6 timmar i veckan.

4) Undervisningens fordelning emellan lårarne har varit foljande:

Host-terminen:
Rektor A. G. Hollander har undervisat klass. 3—5 i tyska 10 timmar och klass. 

4 och 5 i latin 4 0 timmar i veckan.
Kollega S. P. Wennergren klass. 3—5 i kristendom 9 timmar, klass. 3 i latin 10 

timmar, klass. 4 och 5 i engelska 6 timmar och klass. 4 i matematik 
2 timmar i veckan samt råttat skriftliga uppsatser i 5:te klass.

Kollega J. Nordvall klass. 3—5 i modersmål 7 timmar, klass. 4 och 5 i latin 
14 timmar och klass. 3—5 i naturvetenskap 10 timmar i veckan samt 
råttat skriftliga uppsatser i 5:te kl.

Kollega A. Thorin klass. 5 i grekiska 9 timmar och klase. 3—5 i matematik 19 
timmar i veckan.

Kollega J. A. Rosén klass. 2 i modersmål, matematik, naturvetenskap och vål
skrifning 13 timmar, klass. 3 i modersmål 3 timmar och klass. 3—5 i hi
storia och geografi 4 2 timmar i veckan samt råttat skriftliga uppsatser 
i 4:de klass.

Kollega J. A. Nyberg klass. 2 i kristendom, tyska samt historia och geografi 4 6 
timmar, klass. 3 i engelska 3 timmar samt klass. 4 och 5 i franska 10 
timmar i veckan.

Extra lårare, stud. K. W. Boræus l:sta klass. i samtlige åmnen 29 timmar i veckan. 
Ofningslåraren lOjtnant F. R. Zachrisson i gymnastik 5 timmar i veckan.

D:o ritlåraren C. A. Leverin i teckning 4 timmar i veckan.
D:o orgelnisten J. F. Strom i musik och sång 6 timmar i veckan.

V å r -1 e r m i n e n:
t. f. Rektor S. P. Wennergren lika med hostterminen utom 7 timmar i latin i 

klass. 3 och skriftliga uppsatser i 5:te klass.
Kollega J. Nordvall lika med hostterminen utom 4 timme i modersmålet i klass. 3. 
Kollega A. Thorin lika med hostterminen samt råttat skriftliga uppsatser i 4:de klass. 
Kollega J. A. Rosén lika med hostterminen utom skriftliga uppsatser i 4:de klass. 
Kollega J. A. Nyberg lika med hostterminen.
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t. f. Kollega stud. A. Rudberg klass. 3—5 i tyska 10 timmar, klass, 3—5 i latin 
17 timmar, klass. 3 i modersmålet 4 timme (reallinien) och klass 2 i 
vålskrifning 1 timme i veckan samt råttat skriftliga uppsatser i 5:te klass.

Extra larare stud. K. W. Boræus lika med hostterminen. 
Ofningslårare-lika med hostterminen.

B) Lårarne.
Klassforeståndare hafva varit: for 5:te klass. t. f. rektor Wennergren, for 

4:de klass. kollega Nordvall, for 3:dje klass, kollega Thorin, for 2:dra klass. kol
lega Rosén och kollega Nyberg samt for l:sta klass. stud. Boræus.

C) Laijungarne.
1) Inskrifne: vid hostterminens borjan 21.

» vårterminens d:o 5.
(dessutom har 1 lårjunge begagnat den i skolordningen medgifna till- 

låtelse att, utan inskrifning, vara nårvarande vid lårotimmarne).
2) Afgångne: hostterminen 42, deraf 2 till tekniskt och 4 till elementar-låroverk 

samt 6 till nåringarne.
vårterminen 4.

3) Terminsafgift erlade hostterminen: till undervisningsmaterielen 33, befriade 54; 
till byggnadsfonden 26, befriade 61.

vårterminen: till undervisningsmaterielen 34, befriade 54; 
till byggnadsfonden 25, befriade 63.

4) Antal nårvarande under hela vårterminen; i l:sta klassen 26, 2:dra klassen 16, 3:dje 
klassen 19, 4:de klassen 10 och i 5:te klassen 17, summa 88. Af dessa låsa 
i 3:dje klassen 11, i 4:de klassen 7 och i 5:te klassen 11 klassiska språk. 
5 lårjungar, som åro befriade från låsning af grekiska språket, hafva 
varit sysselsatta med franska och engelska språken samt matematik och 
naturvetenskap under dessa timmar.

I afseende på hårkomst åro af vårterminens lårjungar: 2 soner af adelsmån, 
7 soner af ofrålse militårer, 5 soner af prestmån, 3 soner af civile embetsmån, 4 
soner af ståndspersoner, 31 soner af borgare och andra nåringsidkare, 17 soner af 
hemmansegare och 19 soner af torpare och arbetare; summa 88.

Betråfifande hemlexOT, hafva sådane, om ock endast i några åmnen, såsom hi- 
storia, tysk formlåra m. m., borjat gifvas i 2:dra klass. samt vidare i 3:dje och 4:de 
klass. i allmånhet i dei- låsta språk och vetenskaper, kristendom, latin, tyska, geo
metri, naturvetenskap, historia och geografi, hvartill i 5:te klass. komma grekiska 
och franska samt for reallinien i stållet for klassiska språk från och med 3:dje klass. 
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engelska och från och med 4:de klass. franska. For ofverlåsning af hemlexorna, 
hvilkes antal på samma dag i 3:dje klass. stundom varit 4, i 4:de och 5:te klass. 
4—5 och hvilka forut blifvit i skolan genomgångne, torde i allmanhet erfordras i 
3:dje och 4:de klass. 2 timmar och i 5:te klass. 3—4 timmar dagligen.

D) Skollokalen.
har under låsåret icke undergått någon fdråhdring.

E) Undervisningsinaterieleii.
Biblioteket har blifvit tillokadt med några låse- och lårobOcker.

F) Examiua.
Examen vid hostterminens slut hulis den 17 december, och voro, jemte låro

verkets inspector, herr kyrkoherden A. J. Enander, herrar provinciallåkaren, R. 
W. O., doktor S. Elmlund, borgmåstaren A. Wendt. apotekaren S. Osterberg och 
fabrikoren, R. W. O., C. G. Rydin, anmodade att densamma bevista.

Arsexamen kommer att forråttas tisdagen den 1 juni i nårvaro af ofvannåmn- 
de herrar; och anstålles då från kl. 8 f. m. till kl. 1 e. m. offentlig profning i 
språk och vetenskaper, samt vidare å eftermiddagen slutofning i gymnastik och 
sång, hvarefter forråttas flyttning med ntdelning af stipendier, premier och fattig- 
medel.

Nåstkommande låsårs borjan år utsatt till fredagen den 27 instundande angusti.

Borås i maj 1869.

S. P. Wennergren.
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Redegørelse
for

Lagre treklassiga elementarlåroverket i Alingsås.

a. Undervisningen.

1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d. 27 aug.; slut. d. 21 dec. 
vårterminen borj. d. 21 jan.; slut. d. 10 juni*).

2) Dagliga lårotiden: fordelad på for- och eftermiddagar.
3) Begagnade lårobocker:
Kristendom: katekesen och valda bibelspråk af Flodman.
Biblisk historia: Akerbloms och Eklunds lårobocker.
Modersmålet: Bjurstens lårobok i svenska språket.
Latinska språket: Rabes grammatik och låsofningar.
Tyska språket: Flachs lårobocker.
Engelska språket: Hammars lårobok och Oides pronunciationslåra.
Matematik: Zweigbergks och Nystroms lårobocker i aritmetik, Euclides och Bergius 

i geometri.
Naturvetenskap: Berlins lårobok, Arrhenii d:o i botanisk terminologi och Torins i 

zoologi.
Svensk historia: Alanders låro- och låsebok.
Geografi: Winges lårobok for l:sta klassen samt Palmblads for 2:dra och 3:dje.

Uti dessa lårobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:

Forstå klassen:

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

*) Undervisningen var, med H. H. Efori tillstånd, installd från d. 23 februari till d. 16 mårs, till folje 
nf ett betydligt antal Urjungars insjuknande i messling. -v
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Modersmålet. Allmån språklåra, svenska språkets deklinationer och konjugationer,
råttskrifningsreglor, efter Bjurstens lårobok; stafbfningar, låsofningar, der- 
ibland valda beråttelser ur svenska historien, efter Alanders lårobok.

Tyska. Formlåran till och med hjelpverberna med motsvarande låsofningar.
Matematik. Aritmetik: de fyra råknesåtten i hela tal samt bfning i sortråkning;

Geometrisk åskådningslara samt någon del af storhetslåran. o o
Naturvetenskap. Europas fysiska geografi jemte det allmånnaste om verldsdelarne och

grundbegreppen af den matematiska geografien, hufvudsakligen efter Winge; 
Berlins lårobok afslutad.

Historia och Geografi. Historia: forstå kursen af Alanders lårobok till Folkunga-åtten. 
Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks politiska, efter Winge.

Andra klassen.

Kristendom. Katekes: från tredje hufvudstycket till slut; bibelkunskap och valda bi- 
belspråk efter Flodman; psalm verser.

Biblisk historia: nya testamentets efter Åkerblom.
Modersmålet. Etymologien samt det allmånnaste om satsen, interpunktions-låra, efter 

Bjursten; bfningar i rattskrifning efter diktamen; låsofningar.
Tyska. Formlåran till och med starka konjugationen med motsvarande låsofningar.
Matematik. Geometri: andra kursen af Bergius till och med mångsidingar.

Aritmetik: allmånna och decimalbråk med tillåmpning på sorter.
Naturvetenskap. Fysisk geografi: grunddragen till densamma samt Europas speciella, 

efter Palmblads lårobok.
Botanik: terminologi och examinering af omkring 50 våxtarter.

Historia och Geografi. Historia: forstå kursen fullståndigt samt andra d:o till 7:de
tidehvarfvet, efter Alanders lårobok; valda beråttelser ur samme forfat
teres låsebok. f

Geografi: Sveriges, Norges och Danmarks, Finlands, Ostersjb-provinsernas, 
Tysklands samt Englands politiska efter Palmblad.

Tredje klassen:

Kristendom. Katekes: repetition deraf; bibelkunskap och valda bibelspråk efter Flod- 
man; psalmverser.

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

skrifning efter diktamen; låsofningar.
Latin. Grammatik: formlåran och det vigtigaste af syntaxen.
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Explikation. Rabes låsofningar fr. st, 58 till st. 80. Skrifflfningar dels 
hemma, dels på lårorummet.

Tyska. . Grammatik: formlåran afslutad och repeterad.
Explikation: 20 stycken af Flachs låsebok; reala linien dessutom st. 22—30 

af samma låsebok; skrifbfningar.
Engelska. Grammatik: uttals- och det vigtigaste af formlåran.

Explikation: 30 stycken af forberedande ofningar. Skrifofningar.
Matematik. Aritmetik: enkel och sammansatt regula de tri, intresse, rabatt o. s. v. 

till och med kedjeråkning, rotutdragning samt equationslåra, allt efter lår- 
jungarnes olika alder och anlag.

Geometri: l:sta boken af Euclides.
Naturvetenskap. Botanik: våxt-terminologi efter Arrhenii mindre lårobok samt exami- 

nering af 100 våxtarter.
Zoologi: dåggdjuren efter Torins lårobok.

Historia och Geografi. Historia: Alanders lårobok, valda beråttelser ur samme forfat- 
tares låsebok.

Geografi: Europas politiska till Italien, efter Palmblad.
4) Undervisningsskyldighetens fordelning mellan lårarne har varit på foljande sått:
t. f. Rektor M. G. Jungmarker, som, på H. H. Efori forordnande, under hela låsåret 

bestridt rektorsbefattningen, har undervisat (24 timmar i veckan) uti kri
stendom, latin, naturvetenskap i 3:dje klassen, vålskrifning i l:sta klassen 
samt råttat latinska skrifofningar.

Kollega C. O. N. Dahlgren (28 timmar i veckan) uti matematik, tyska och engelska 
språken, vålskrifning i 3:dje klassen samt råttat tyska och engelska skrif
ofningar.

vikar. Kollega, stud. J. A. Lenberg (29 timmar i veckan) uti modersmålet, historia och 
geografi, naturvetenskap i l:sta och 2:dra klassen, vålskrifning i 2:dra 
klassen samt råttat svenska skrifofningar.

Ofuingslårare: orgelnisten E. Ericsson (4 timmar i veckan) i sang, med ungdomen fbr- 
delad i 2:ne afdelningar.

ingenioren J. Hellstrom (3 timmar i veckan) i teckning, 1 timme med 
hvarje klass.

skollåraren P. Bladh under hostterminen och utn. gymnastiklåraren A. O._ 
Nilsson under vårterminen (6 timmar i veckan) i gymnastik, med ungdo
men fordelad i 2:ne afdelningar.

b. Lihimie.
Klassforeståndare: rektor- Jungmarker for 3:dje klassen, kollega Dahlgren for 2:dra och 

v. kollega Lenberg for l:sta klassen.
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Forandringar: kollega M. C. Jungmarker, befullmåktigad till rektor d. 4 nov. 1868, 
tilltrådde d. 1 sisti. maj. — Studenten A. O. Nilsson, befullmaktigad till 
gymnastiklårarebefattning d. 2 januari 1869, tilltrådde genast. — Ansbknin- 
gen till en ledig kollega-befattning utgick d. 10 nåsti. maj.

c. Larjungarne.

1) Inskrifne, hostterminen: 7 lårjungar.
vårterminen: 9 d:o. (Dessutom har under vårterminen 1 lårjunge 

begagnat erhållen tillåtelse att, utan inskrif- 
ning, vara nårvarande vid lårotimmarne).

2) Afgångne, hostterminen: 11 lårjungar, af hvilka 6 till annat låroverk och 5 till nå- 
ringarne.

3) Skolafgift till låroverkets materiel, hostterminen erlagd af 9 lårjungar; derifrån 
befriade 44.

vårterminen erlagd af 8 lårjungar; derifrån 
befriade 45.

4) d:o till d:o byggnadsfond, hostterminen erlagd af 7 lårjungar; der
ifrån befriade 46.

vårterminen erlagd af 13 lårjungar; der
ifrån befriade 40.

5) Ynglingar, som låsa latin, hafva under hostterminen varit 3. 
under vårterminen d:o 4.

6) Antal for vårterminen: i l:sta klassen 18, i 2:dra 15. i 3:dje 20; summa 53.
I afseende på hårkomst åro af dessa lårjungar: tjenstemåns sbner 15; borgares 

och andre nåringsidkares soner 28, hemmansegares och arbetares soner 10; summa 53.
Hemlexor hafva så beråknats for 3:dje klassen, att lårjungar med vanliga natur- 

anlag derfor sarat for skriftliga arbeten behbft anvånda 2;ne timmar dagligen; for 
2:dra klassen så, att lårjungarne der behbft 1 timme dagligen.

d. Skollokalen
har under året icke undergått någon fbråndring.

e. Undervisiiingsmaterielen
har icke vunnit någon nåmnvård tillokning.

f. Examina.
Examen vid hostterminens slut holls den 21 december, och voro, jemte lårover- 

5 
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kets inspektor herr prosten, ledamoten af Kongl. Nordstjerne-orden, fil. d:r A. Natt- 
sén, herrar kammarherren, R. S. O., C. A. Virgin, borgmastaren S. E. Walberg, pro- 
vinciallåkaren doktor G. F. Berggren och rådmannen S. J. Nyman af H. H. Eforus 
anmodade att densamma ofvervara.

Vårterminen kommer att afslutas genom examen, i nårvaro af samme herrar och 
man som voro anmodade att ofvervara hbstterminens examen, torsdagen den 10 juni 
kl. 10—1, hvarefter flyttning forrattas jemte utdelning af premie- och fattigmedel. Slut- 
Ofning i gymnastik anstålles samma dag kl. 4 e. m.

Mart. C. Jungmarker.
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Redogorelse
for

Enklassiga pedagogien i Ulricehamn.
a) Undervisningen.

1) Låseterminerna; hostterminen borj. d. 25 Aug., slut. d. 15 Decemb. 
vårterminen borj. d. 21 Jan., slut. d. 10 Juni.

2) Dagliga lårotiden: 4 timmar f. m., ll/2 timme e. m.
Emedan de fiesta ynglingarne af brist på klader ej kunnat bevista den allmånna 

gudstjensten, har skol-gudstjenst sondagligen hållits i lårorummet.
3) Lårobocker:
I kristendom: katekesen, valda bibelspråk af Flodman, biblisk historia af Ekelundh.
,, modersmålet: Bjursténs formlåra och låsebok, Kyléns råttstafnings- och satslåra.
„ tyska språket: Flachs grammatik och låsebok.
„ engelska språket: Mays låsebok.
„ matematik: Zweigbergks råknebok, Junkers omarbetade tabeller, Euclidis geometri.
,, naturvetenskap: botanikens forstå grunder af Arrhenius, Sundevalls zoologi, Berlins 

naturlåra.
„ svensk historia: Alanders låro- och låsebbeker.
„ geografi: Palmblads och Strombergs lårobocker.

Uti dessa lårobocker hafva foljande stycken blifvit genomgångna:

Nedra afdelningen:
Kristendom. Katekesen: till 3:dre artikeln. Biblisk historia: gamla testamentet. 
Modersmålet. Form- och råttstafningslåra, innanlåsnings- och råttskrifningsbfningar. 
Tyska språket. Det vigtigaste af formlåran. Fbrberedande låsbfningar.
Matematik. Enkla tal.
Naturvetenskap. 1—10 afdeln. i Berlins naturlåra.
Svensk historia. Regentlångden.
Geografi. Sveriges, Norges och Danmarks politiska geografi efter Strombergs lårobok.
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Ofra afdelningen.

Kristendom. Katekesen. Bibliska historien. Valda bibelspråk och psalmer.
Vid de dagliga bbnestunderna hafva Matt, och Marc, evang. blifvit ge- 
nomgångna.

Modersmålet. Form- och råttstafningslåra. Råttskrifnings- och satsofningar.
Tyska språket. Grammatiken och 36 stycken i låseboken.
Engelska d:o. Hela boken.
Matematik. Aritmetik: hela låroboken. Geometri: l:sta boken.
Naturvetenskap. Botanik: hela Arrhenii lårobok. Insamling och undersbkning af våx- 

ter. Zoologi: t. o. m. amfibier.
Historia. Hela låro- och och valda stycken i låseboken.
Geografi. Fysiska geografien efter Palmblad och hela Strbmbergs lårobok.

b. Lårarne.
P. G. Holmlund. Studenten G. Selander vikarierande 14 dagar under hbstterminen.

c. Larjungarne.
1) Inskrifven: vårterminen 1.
2) Afgångne; hostterminen 1, som flyttat till Stockholm;

vårterminen 4 till nåriugarne, 1 till énskilt undervisning.
3) Skolafgift. Betalande: hbstterminen 3, vårterminen 2.

Icke betalande: hostterminen 8, vårterminen 5.
4) I afseende på hårkomst åro af de under vårterminen nårvarande 2 ofrålse militå- 

rers sbner, 4 borgares och nåringsidkares och 1 bondson.

d. Skollokakii.
Har ej under året undergått någon forandring.

e? Undervisningsmaterielen.
Har under året okats med historiska och bibliska åskådningstaflor och några bocker.

f. Examina.
Hbstterminen, bbrjad den 25 Aug., afslutades den 15 December genom examen, 

som bevittnades af komministern N. T. Drysén och landtbrukaren M. Ofverstrbm, bvar- 
emot de af konsistorium inbjudna herrar dels af sjukdom, dels af resor eller embets- 
forrattningar voro fbrhindrade att infinna sig.
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Vårterminen, borjad den 21 Januari, kommer att afslutas den 10 Juni genom 
examen, hvartill kyrkoherden G. A. Sundborg, borgmastaren H. Lundqvist och post- 
måstaren S. J. Hammarstrand skola inbjudas.

Nåsta hosttermin kommer att borjas den 27 Augnsti.

Ulricehamn den 26 april 1869.

P. G. Holmlund.




