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Om eforatet i Spaæta?)

Det var en bland forntidens skriftstållare allmånt gangse tro, att den spartanska 
statsforfattningen var en genom Lykurgos vishet på en gang uppfbrd byg’gnad, hvilken, 
trotsande tidernas vexlingar, i sitt urgamla skick qvarstod så lange Sparta var fritt. 
Nyare forskare hafva dock genom ett skarpsinnigt begagnande af de ofullståndiga 
hjelpmedel, som vid undersbkningen af denna fråga stått dem till buds, ådagalagt, icke 
blott, att många af de inråttuingar, som af de gamle tillskrifvas Lykurgos, redan fore 
honom funnits till och således af denne lagstiftare endast bibehållits eller upplifvats, 
utan åfven, att Spartas fbrfattning, liksom allt annat menskligt, varit underkastad utveck- 
lingens lag, och fbljaktligen under tidernas lopp undergått icke obetydliga forandringar. 
I detta den spartanska statens inre utvecklingsarbete har eforatet spelat en hbgst vigtig 
rol, då det från en ringa bbrjan så småningom hbjt sig till den ledande makten i sta
ten, och ådrager sig såvål hårigenom, som genom sin egendomliga, hvarje motstycke 
inom andra statsfbrfattningar saknande inråttning, det stbrsta intresse.

Vid beståmmandet af tiden for eforatets uppkomst mbta oss svårigheter af flera 
slag. Ty icke blott leder oss undersbkningen hårom tillbaka till en tid, om hvilken 
underråttelserna helt naturligt åro sparsamma, och detta så mycket mer som många ål- 
dre fbrfattare, hos hvilka utan tvifvel vårdefulla upplysningar skulle kunnat erhållas, 
gått fbrlorade, utan åfven hafva de skriftstållare, hvilkas arbeten ånnu finnas qvar, om 
denna sak de mest stridiga uppgifter. Så nåmna Herodotos, Xenophon och forfatteren 
till de så kallade pseudoplatoniska brefven Lykurgos såsom eforatets stiftare, under det 
att Plato, Aristoteles och Plutarchos tillskrifva konung Theopompos grundandet af det- 
samma. De vigtigaste stållen åro fbljande:

*) Utoin Herodotos, Thukydides, Plato de legg., Xenophon Resp. Lac., Aristoteles Polit., Plutarchos Lyc., 
Kleom., Justinus, hafva hufvudsakligen foljande nyare forfattare rådfrågats: Grek. forukunskap af Schomann, 
Wachsmuth, Hermann; K. O. Muller Dorer; M. Duncker Gesch. des Alterthums; Stein Die Entwickel. des Epho- 
rats; Schæfer de ephoris lac.
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For Lykurgos:
Herodot. 1, 65:*)  Derefter inråttade Lykurgos det som horde till kriget, eno- 

motier, triakader, syssitier och dessutom eforerna och geronterna.

*) Alla citater från grekiska forfattare hafva måst ofversåttas, då, sedan tryckningen redan borjat, underrat- 
telse ankom, att de bestålda och utlofvade grekiska typerna icke kunde erhållas.

*») Kap. 10.

Xen. resp. lac. c. 8: Jag for min del tror, att Lykurgos icke for sokt att åstad- 
komma detta goda tillstånd fårr ån han bibring od de maktigaste i staten samma tån- 
kesått.... Det år troligt, att just dessa hjelpt honom att inråtta eforernas myndighet, 
sedan de insett, att lydnad vore det hogsta goda både i staten, krigshåren och hemmet.

Pseudopl. epist. 8 p. 354: Sedan Lykurgos sett sina stamforvandter i Argos och 
Messene komma under tyranners herravålde i stållet for konungars och att de for- 
storde både sig sjelfva och staten, så inforde han såsom ett botemedel geronternas em
bete och eforernas for konungamakten råddningsbringande band.

For Theopompos:
Plato Legg. III p. 692 A: Den tredje råddaren, som fann, att konungamakten 

ånnu var otyglad och håftig, pålade densamma liksom en tygel genom eforernas em
bete, hvilket han inrattade i likhet med den myndighet, som våljes genom lott. Genom 
denna anordning blef konungamakten, som blifvit råddad genom er, sjelf en orsak till 
råddning for de ofriga.

Aristot. Pol. V, 11: Forfattaren omnåmner, att konungavårdigheten hos Sparta- 
nerna egde långre bestand an i andra stater derfore att den ifrån borjan var delad i 
två delar och Theopompos, som fåstade billigt afseende åfven på statens ofriga med- 
lemmar, inråttade eforernas embete.

Plutarch. Lyc. c. 7: JEhuru Lykurgos på detta sått fordelat statsstyrelsen, så 
funno dock hans efterkommande makten oblandad och stark samt otyglad och håfhg, 
såsom Plato såger, hvarfore de pålade den liksom en tygel genom eforernas embete, 
ungefår 130 år efter Lykurgos, då de forstå eforerna tillsattes under Theopompos 
regering.

Efter de anforda orden i de båda sista stållena foljer beråttelsen om det svar, 
hvilket konung Theopompos gaf sin gemål, då hon fbrevitade honom, att han gjort 
konungamakten svagare genom inråttandet af eforernas vårdighet. Att Plutarchos utom 
Plato, hvilken han sjelf anfor, åfven nyttjat Aristoteles såsom kålla år tydligt; men det 
år troligt, att han dessutom begagnat en annan for oss forlorad fbrfattare, sannolikt 
Phylarchos, hvilken, enligt hvad vi med visshet veta, begagnats såsom kålla af Plu
tarchos i Agis och Kleomenes lefvernesbeskrifmngar. Något olika år i sistnåmnda skrift 
uppgiften om eforatets uppkomst. Hår**)  låter forfattaren Kleomenes, som ville in- 
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skrånka eforernas allt for stora makt, i en folkforsamling yttra, att konungarne under 
det forstå messeniska kriget tillsatt några af sina vånner for att under sin frånvaro i 
staden uppråtthålla lagskipningen.

De nyare forfattarne ofverensståmma visserligen i att frånkånna Lykurgos inråt- 
tandet af eforatet, åtminstone med den makt och det inflytande samt med den form det 
hade under den historiska tiden. Men for ofrigt skilja sig åsigterna icke mycket min
dre ån hos de gamle. Så antager K. O. Muller, att eforatet varit en gammal dorisk 
inråttning, som fanns redan fore Lykurgos tid, men lemnar oafgjordt når och huru det 
erholl den for Sparta egendomliga formen, och anser hvarken Lykurgos eller Theopom- 
pos såsom upphofsmån hårtill. Wachsmuth tror, att eforatet, som var af urgammalt 
ursprung, stadfåstades af Lykurgos och framtrådde såsom mera betydande under messe
niska krigen, då eforerna blefvo konungarnes stållforetrådare. Af konung Theopompos, 
som genom en ny rhetra betagit folkforsamlingen råttigheten att debattera forekommande 
årenden, och som ville gifva folket en ersåttning for denna forlust, erhbllo dessa embets
mån bkad makt. Mojligen framtvingade dock folket denna maktutvidgning i det upp- 
ror, som stillades af Terpandros (01. 33. 2.). I denna senare åsigt inståmmer Hermann 
liksom i Mullers, att eforerna voro gamla doriska embetsmån. Duncker, hvilken stb- 
der sig på Plutarchos yttrande i Kleomenes, forlågger eforatets uppkomst till forstå mes
seniska kriget samt anser eforerna vara af Theopompos och Polydoros tillsatta såsom 
konungarnes stållforetrådare under deras frånvaro i kriget. Schæfer tror icke, att efo
rerna funnits från spartanska statens borjan, utan att de, formodligen vid messeniska 
krigens tid, blifvit tillsatta af konungarne såsom deras tjenare och medhjelpare i de 
mångahanda bestyr, som ålågo dem och hvilka i hog grad okats sedan Lakoniens fem 
distrikter blifvit med Sparta inforlifvade samt deras konungar afsatta. I dessas stalle 
skulle nu de fem eforerna hafva blifvit tillsatta. Stein anser eforerna såsom gamla 
achæiska embetsmån, hvilkas makt under oroligheterna under och efter messeniska krigen 
hbjdes så, att de blefvo ett folkets vårn mot konungadomet.

Granska vi nu dessa olika uppgifter och åsigter och dervid fdrst vånda oss till 
de gamle, så faller det vid Herodotos uppgift genast i ogonen huru allmån och summa
risk den år och man ledes helt naturligt på den tanken, att han på god tro fdljt det 
allmånna forestållningssåttet, som tillskref Lykurgos alla spartanska inråttningar. Stållet 
hos Xenophon kan icke tillmåtas någon stbrre vigt, då forfattaren endast uttalar subjek
tiva formodanden, men icke angifver beståmda, på såkra grunder stodda fakta. Upp- 
giften i det åttonde pseudoplatoniska brefvet år tydligen hemtad från Plato, i det for
fattaren till detta bref hånfdrt till Lykurgos det, som af Plato blifvit yttradt om Theo
pompos. Men åfven oafsedt den ringa vigt, som de anfdrda stållena i sig sjelfva ega, 
visar sig vid endast en flygtig blick på beskaffenheten af Lykurgos statsforfattning å 
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ena sidan samt af eforatet å den andra, att detta senare icke kan af Lykurgos hafva 
blifvit inråttadt. En så demokratisk, konungamakten inskrankande myndighet, genom 
hvilken folkets misstroende mot densamma tydligt uttalar sig, kan icke af Lykurgos 
hafva blifvit inford i hans oligarkiska forfattning och strider allt for mycket emot den 
naiva enkelhet som var ett utmårkande drag hos denna samt kunde forst då uppkomma 
når de ursprungliga samhållsforhållandena blifvit storda och den gamla forfattningen 
borjat vackla. Hårtill kunna vi ytterligare lågga såsom bevis, att eforatet icke omtalas 
i den lykurgiska rhetran hos Plutarchos, Lyc. I, 6, i hvilken de fornåmsta inråttuingar 
i staten anforas. Utan tvifvel skulle detta embete nåmnts, om det då egt blott en ringa 
del af den makt, som det sedan erholl. Sålunda synes det som skulle Platos, Aristote
les och Plutarchos uppgifter fortjena mera tillit, då de utmarka sig framfor de forst- 
nåmnda genom storre beståmdhet och noggrannhet. Dock måste åfven dessa, åtminstone 
hvad betråffar de bevekelsegrunder, som formått Theopompos att inråtta eforatet, fram- 
kalla vissa betånkligheter. De beråtta alla, att det nya embetét blifvit infordt for att 
lågga- en tygel på den allt for stora konungamakten och derigenom gora densamma 
mera varaktig. Men huru osannolikt det år, att en konung frivilligt afsåger sig vigtiga 
råttigheter samt inskrånker sin egen makt i afsigt att derigenom gora denna varaktigare, 
ligger i oppen dag. Skånker man åter, såsom Duncker och andra, någon tillit åt Plu
tarchos i Kleomenes gifna underråttelse, att eforerna under det forstå messeniska kriget 
blifvit tillsatta såsom konungarnes stållforetrådare i råttsskipningen, så kan man dock 
icke underlåta att fråga, hvarfore just fem personer skulle fdretråda de båda konungarne 
och hvarfore icke denna myndighet afskaflades efter krigets slut, då den ju icke mer 
var behoflig. Dessutom kan man knappast tro, att konungarne under det tjugoåriga 
kriget verkligen voro så lång tid i sender frånvarande från Sparta, att en sårskild myn
dighet behofde forordnas for att der skota deras åligganden. Då nu hårtill kommer, att 
Phylarchos, den kålla, ur hvilken Plutarchos hemtat den anforda beråttelsen om efora
tets instiftande, enligt Polybios utsago, år foga trovårdig, så finna vi, att icke heller på 
denna sida uppgifterna åro obetingadt tilllbrlitliga.

Mot Mullers åsigt om eforatets gammaldoriska ursprung, hvilken han stoder derpå, 
att eforer funnos i Kyrene, Thera och Herakleia, invånda vi, att dessa orter i sjelfva 
verket icke voro doriska. Enligt hvad Muller sjelf såger*), erkånde de visserligen 
Spartas bfverherrskap, men voro grundade af Achæer, Minyer och Ægider, hvilka då 
lefde temligen oberoende inom Lakonien, hvarfore eforatet i dessa stådel* med lika stort 
skål kan anses såsom hårstammande från dessa sistnåmnda folk.

Genom denna korta granskning har det visat sig, att nåstan alla de anforda upp- 
gifterna och åsigterna mer eller mindre lida af motsågelser och osannolikheter. Omoj-

*) Dor. I, 123.
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ligt torde derfbre vara att endast på dessa grunda ett bestamdt omdbme angående efo- 
ratets uppkomst. Man måste hårvid fast niera sluta af inre kånnetecken oeh analogier 
samt af den spartanska statens dåvarande fbrhållanden, for så vidt dessa åro oss bekanta-

Att eforatet var en gammal lakedæmonisk-achæisk myndighet anse vi oss hafva 
fullt skål att antaga. Enligt hvad ofvanfore nåmnts funnos i flera stader af achæiskt 
ursprung redan tidigt vissa embetsmån, som benåmndes eforer, och det blifver så myc- 
ket troligare, att dessa bibehbllos i Sparta efter upptagandet af en mångd nya borgare 
af lakedæmonisk hårkomst, då vi betånka huru många religiosa inråttningar, som upp- 
togos från det besegrade folket, hvilket forofrigt ej bor forefalla oss mera besynnerligt 
ån att Romarne tillegnade sig diktatorernas och ædilernas gammallatinska embeten. Då 
vi veta, att ånnu då Grekland lydde under Roms herravålde eforer funnos bland eleu- 
terolakonerna i flere stader, såsom Geronthrai, Tainaron m. fl., och dermed sammanstålla 
uppgiften om eforerna i Kyrene, Thera och Herakleia, så synes man kunna antaga, att 
dessa embetsmån af alder varit fbreståndare for hvarje lakedæmonisk korne. Deras till- 
varo i Sparta redan fore forstå messeniska kriget bevisas af beråttelsen om Messeniern 
Polychares’ klagomål infor konungarne och eforerna bfver de ofbrratter, som blifvit ho- 
nom tillfogade af Spartanern Euaiphnos. Vid Spartas erofring af Dorerna bibeholl man 
val således detta embete for statens achæiska befolkning, men låt det forvaltas af Spar
taner. På grund af det nu anforda anse vi oss kunna så tyda de fbrfattares utsago, 
som tillskrifva Lykurgos inråttandet af eforatet, att detta embete, som fanns redan fore 
Lykurgos tid, af honom bibeholls och stadfåstades i dess gamla form.

En storre betydelse och makt erholl eforatet dock forst genom Theopompos, som 
sammandrog de fem komemas eforer till en gemensam myndighet. Det har redan fbrut 
blifvit antydt att denna forandring icke frivilligt vidtogs for att gora konungamakten 
varaktigare. Vi kunna tvertom med så mycket storre rått antaga andra skål hårtill, 
som man icke annars i historien finner exempel på, att i en statsforfattning af så oli- 
garkiskt skaplynne, som den spartauska, ett ny tt element af så afgjordt demokratisk ka
raktår, som eforatet och som kunde hbja sig till en så tyrannisk makt, uppkommit på 
fredlig och lugn våg, utan oro och skakningar i staten. Och att under och strax efter 
det forstå messeniska kriget slitningar forefunnos i Sparta, som vor o egnade att fram- 
mana eforatet i sin nya gestalt, derom hafva vi flera underråttelser, ehuru ingen af de 
gamle forfattare, som vi ega qvar, om dessa lemnar en sammanhangande framstållning. 
Till denna oro i staten kunna vi redan sluta af det tillågg till den gamla lykurgiska 
rhetran om folkets rattighet att antaga eller forkasta gerusians forslag, som skedde un
der konungarne Theopompos och Theodoros: ”men om folket skulle antaga ett skeft 
forslag, så må senatorerna och konungarne råtta det”.*)  Meningen hårmed anser Plutar- 

*) Plut. Lyc. 6.
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chos vara den, att, om folket sokte åndra de framstålda forslagen, gerusian och konun- 
garne skulle kunna upplosa folkforsamlingen. Det ligger nåra till hånds att med Plat
ner och ’Wachsmuth formoda, att ombildningen af eforatet står i sammanhang med den 
nya rhetran. Dessa forfattare hålla fore, att inråttandet af den nya eformakten varit en 
ersåttning for den folket fråntagna råttigheten att vidtaga åndringar i de forslag, som 
underståldes dess prbfning. Hårrned må nu vara huru som helst; men hvad vi med 
visshet kunna antaga år, att detta tillågg till den gamla rhetran foranledts af en 
mot konungamakten fiendtlig anda bland folket. En bekråftelse hårpå gifver oss be- 
råttelsen om Partheniernas utvandring. Hvad som om denna håndelse anféres, sedan 
den afklådts en mångd sagolika tillsatser, år fbljande.*)  Parthenier kallades de, som 
under forstå messeniska kriget voro fodda enligt några af spartanska fader**)  och achæi- 
ska modrar, enligt andra af aehæiska fader och spartanska modrar. Utan tvifvel år 
det senare det råtta, då åktenskap i så stor mångd mellan Spartaner och aehæiska qvin- 
nor, synnerligast under det då pågående kriget, vål icke kunde ega rum. På grund af 
denna brist i deras bord nekades dem full medborgarerått, hvarfore de gjorde uppror. 
Enligt en annan åfven af Strabo efter Antiochos anford beråttelse hade en del af folket 
nekat att deltaga i kriget och derfore blifvit dbmda till slafveri. Deras barn kallades 
Parthenier och belades med atimi, hvilket blef anledningen till deras uppresning. Vi 
vilja ej afgora hvilkendera af dessa beråttelser mest bfverensstammer med verkliga 
forhållandet; men att dessa upproriske Parthenier voro Achæer, icke Spartaner, bevisas af 
många omståndigheter. Sammansvårjningen skulle utbryta i den aehæiska staden Amy- 
klai under Hyakinthiernas fest. Då vi nu veta, att Hyakinthierna var en gammal achæisk 
fest, som tirades långt fore Dorernas ankomst till Peloponnesos, så se vi, att både stålle 
och tid tyda derpå, att de sammansvurna voro af achæiskt ursprung. Vidare beråttas, 
att Spartanerna, hvilka igenkåndes på deras långa hår, skulle mordas, då upprorets an- 
forare, Phalanthos, satte den lakedæmoniska hatten på hufvudet. Betrakta vi åter upp- 
giften efter Antiochos, så år det sjelfklart, att ingen af Spartanerna, hvilkas hela upp- 
fostran gick ut på att bilda dem till krigare och hvilka derfore i kriget och uppoffrin- 
gen for fosterlandet satte sin hogsta åra, kunnat neka att deltaga i eller begåra befrielse 
från ett nationalforetag, sådant som det messeniska kriget. Sammanstålla vi dessa un- 
derråttelser, hvilka alla beteckna de upproriska såsom Achæer, så tro vi oss icke vara 
oberåttigade att anse sakens sammanhang vara foljande. Redan Procles och Eurysthenes 
hade upptagit nya borgare i den spartanska staten***),  hvilket åfven sedan flera gånger 
fornyades. Denna åtgård synes hafva varit så mycket nodvåndigare, som det var omoj- 

*) Strabo VI p. 278. Justinus III, 4.
**) Aristot. Pol. V, 7.

***) Strabo VIII, 5.
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ligt for den lilla hop Dorer, som erbfrade Sparta, och hvilken enligt Isokrates skulle 
uppgått till det otroligt ringa antalet af .2,000, att både bibehålla sitt herravålde bfver 
de besegrade och fbrsvara sig mot de omgifvande fienderna samt ytterligare utvidga sitt 
område. Ehuru dessa forlåningar af medborgarerått val egentligen skett fore de messe- 
niska krigen, hvartill vi utom af Strabos anforda uppgift åfven sluta af Herodotos be- 
råttelse, att i mannaminne icke mer ån två mån af icke dorisk bord blifvit medborgare 
i Sparta, så år det likvål visst, att åfven under messeniska kriget nya borgare af 
achæisk stam upptagits. De fåtaliga Spartanerna, hvilka dessutom under foregående 
krig betydligt sammansmålt, skulle annars icke varit i stånd att fora ett så svårt och 
langvarigt krig. For att således af de kringboende underlydande fbrskaffa sig en verk- 
sam och vålbehbflig hjelp 'i kriget, nbdgades Spartanerna upptaga dem till full med
borgarerått, hvartill åfven horde connubium. Mbjligen har åfven, enligt hvad Strabo 
antyder*)  hårtill bidragit deras vågran att på andra vilkor deltaga i kriget. Då emel- 
lertid efter dess slut den spartanska adeln behandlade de nya borgarne och dessas barn 
såsom vanbbrdiga samt togo for sig sjelfva stbrsta delen af det erbfrade messeniska om
rådet, så hbjde de fbroråttade upprorsfanan och fingo hårvid understod af de redan fbrut 
upptagne, men ånnu icke till ett folk med Spartanerna sammansmålta nyborgarne, hvilka 
icke hunnit glbmma det hat, som besegrade lange bibehålla mot sina besegrare. Vi 
veta, att Spartanerna icke kunde blifva herrar bfver upproret, utan måste sluta ett for
drag med Parthenierna, enligt hvilket dessa skulle utvandra, men ega råttighet att åter- 
vånda och erhålla sin andel i det erbfrade landet, i fail de ej kunde finna ett for en 
koloni låmpligt stålle. På inrådan af oraklet i Delphoi afseglade de till Italien och 
grundlade det sedan så måktiga Tarent.

*) VI, p. 278.
’*) 14, 18, 2.

**♦) 9, 5.

Emellertid upphbrde icke med Partheniernas aflågsnande oron i staten. Ett bevis 
hårpå ega vi i mordet på konung Polydoros, som verkståldes af Polemarchos, en Spar- 
tan af adel bord. Då denne konung af alla fbrfattare omtalas med stbrsta berbm, då 
hans b ildstod var up prest på torget i Sparta samt hans bild var inristad i det spartan
ska statssigillet, men då å andra sidan åfven hans mbrdare hblls i stor åra, så år detta 
en motsågelse, som man knappast kan fbrsona på annat sått ån genom att antaga två 
fiendtliga partier inom staten, af hvilka det ena, det gamla adelspartiet, anstiftade mor
det på konungen, som allt for mycket gynnade den yngre adeln och mbjligen med dess 
tillhjelp sbkte upphåfva sig till envåldsherskare.

Ånnu under andra messeniska kriget fortforo stridigheterna. Pausanias beråttar, att 
de en gång stillades af Tyrtaios**),  en annan gång af Terpandros***).  Åtminstone den forrå 
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bland dessa oroligheter hade uppkoramit deraf, att de borgare, hvilkas gods i Messcnien 
under kriget blifvit skbflade, fordrade en ny egendomsfordelning. Enligt en annan upp- 
gift*)  skulle Tyrtaios rådt Spartanerna att frigifva sina slafvar samt skånka dem deras 
arfgods, som fallit i striden. Att en fbrvexling mellan heloter och perioiker hår eger 
rum år tydligt, då en skånk af arfgods till heloter svårligen kan hafva satts i fråga i 
Sparta. Vi se emellertid håraf, att den fordran, som framkallat Partheniernas uppror, 
ånnu icke blifvit tillfredsståld. Men sedan striderna utkåmpats, sammansmålte snart 
nog de nyupptagna borgarne och den gamla adeln till ett folk. Såsom brukligt var 
både hos Greker och Romare, befåstades utan tvifvel denna forsoning genom en religiøs 
ceremoni. Detta tro vi oss finna deraf, att Terpandros, som i så hbg grad bidragit till 
stridigheternas utjemnande, var den forste segraren i den musiska tåflingen vid Karneerna, 
hvilken fest, sedan lång tid tillbaka firad i Amyklai, nu såsom ett insegel på forsonin
gen infbrdes i Sparta, hvarest den snart hbjde sig till den fbrnåmsta nationalfesten.

*) Justin. III, 5.
•*)|Se t. ex. Aristot. Pol. II, 10; Plut. Kleom. c. 8. Paus. III, 11, 12.

Då emellertid tvister om jordbesittningar och dylikt mellan de gamla och nya 
borgarne åfven hådanefter blefvo oundvikliga och den ur de gamla åtterna utsedda ge- 
rusian icke kunde nog opartiskt afdbma dessa, gjorde sig behofvet kånnbart af en myn
dighet, som icke kunde misstånkas for att endast gynna den ena parten, utan var lika 
erkånd af båda. For dettta åndamål låmpade sig eforatet synnerligen vål, hvarfbre just 
vid denna tid och af nu antydda anledningar dess makt betydligt utvidgades. Vi an- 
taga således, att Platos, Aristoteles och Plutarchos uppgifter om eforatels inråttande af 
konung Theopompos åro riktiga i den mening, att de sårskilda komernas eforer af ho
nom sammandrogos till ett domarekollegium, vi vilja ej afgbra om detta skedde for att 
de under konungarnes frånvaro i kriget skulle handhafva deras gbromål, eller for att 
blidka folket, då konungen berbfvat det råttigheten att debattera fbreliggande årenden 
och tillvållat sig sjelf myndighet att efter behag fbrkasta dess mening; att eforatet, så
som en fbljd af denna åtgård, snart erhbll en allt vidstråcktare, hela folket omfattande 
myndighet samt att slutligen dessa foråndringar stodo i sammanhang med och till stor 
del fbranleddes af de stridigheter, som uppkommo genom de nyupptagna borgarnes for
dran på det fulla utbfvandet af deras medborgarerått och en jemnare fordelning af jord- 
egendomen.

Att eforernas antal var fem intygas på flere stållen af de gamle fbrfattarne**)  
och har icke heller af någon bland de nyare kunnat med framgång bestridas. Då flere 
andra embetsmån i Sparta, såsom bideerna, empelorerna, agathoergerna m. fl., voro fem, 
då dessutom den spartanska båren i aldre tider var delad i fem afdelningar samt allt 
detta står i sammanhang med de fem komerna, så finnes tydligen intet skål att misstro 
uppgifterna om eforernas femtal.
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Hvad betraffar eforernas val, så skedde detta, liksom de bfriga embetsmånnens, 
utan tvifvel i aldre tider af konungarne. Men sedan eforatet efter forstå messeniska 
kriget, såsom i det foregående visats, erhållit en ny betydelse, bfvergick helt naturligt 
råttigheten att tillsåtta dessa embetsmån till folket, ehuru mbjligen konungarne ånnu 
någon tid egde ratt att bekråfta eller fdrkasta valet åfvensom att hbgtidligen inviga dem 
till deras embete. Plutarchos beråttar*), att en viss Asteropos, som lefde flere men- 
niskoåldrar efter eforatets instiftande, var den fbrste, som gaf eforerna en sjelfståndig 
stållning gent emot konungarne. Hvaruti Asteropos åtgbranden i detta hånseende be- 
stodo nåmnes icke; men, om vi också icke med Duncker kunna såsom såkert antaga, 
att råttigheten till eforernas utnåmnande blifvit konungarne af Asteropos fråntagen, 
kunna vi dock med visshet sluta, att deras utvåljande vid hans tid icke mer skedde at 
dessa. Men oafsedt detta år det alldeles sjelfklart, att eforatet, sedan det utvecklat sig 
till en konungamakten inskrånkande och bevakande myndighet, icke kunde af densamma 
tillsåttas. Lika litet kunde eforerna sjelfva utnåmna sina eftertrådare. Då de hade att 
for dessa aflågga råkenskap, så skulle, i fail de egt råttighet att sjelfva utse dem, infor 
hvilka de for sin embetsutofning voro ansvariga, hela denna anordning varit ett tomt 
gyckelspel. Slutligen kunna vi icke heller tillerkånna geronterna valråtten, då valet 
hårigenom skulle blifvit fullkomligt oligarkiskt och eforatet fbrlorat den karaktår af en 
folkets skyddsmakt, som det till fbljd af ombildningen genom Theopompos mer och mer 
erhållit. Vi anse oss således med. visshet kunna antaga, att eforerna efter denne ko- 
nungs tid valdes af folket. Denna åsigt tro vi åfven bekråftas af Aristoteles ord:**) Af 
de två fbrnåmsta embetena besåtter folket det ena och har del i det andra; det till- 
såtter nemligen geronterna och har del i eforatet. Man har i detta stalle velat finna 
den meningen, att folket endast skulle haft delaktighet i, icke valrått till eforatet. Men 
detta icke blott strider emot Aristoteles uppfattning af detta embete, utan innebår åfven 
den orimligheten, att folket skulle varit uteslutet från allt inflytande på valet af de em
betsmån, som fbretrådesvis voro dess egna. Huru for bfrigt cforernas tillsåttande till- 
gick veta vi icke med visshet. Att detta, liksom alla andra embeten i Sparta, tillsattes 
genom val, icke genom lottning, år otvifvelaktigt.***) Då Plato i det ofvan anforda 
stål let yttrar om eforatet, att det år likt ett genom lott tillsatt embete^), så kan me
ningen icke vara att framstålla eforernas val såsom liknande det, som sker genom lott
ning, utan endast att uttrycka, att hvar och cn, utan afseende på bord eller rikedom, 
kunde våljas till detta embete, ungefår så som håndelsen var med de i Athen genom 
lott tillsatta embetena.

*) Kleom. c. 10.
**) Pol. IV, 9.

***) Se Arist. Pol. IV, 7; II, 9.
+) Se sid. 4.

2
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Tilltråde till eforatet stod oppet for hvarje spartansk medborgare, som fyllt 30 år. 
Hårom såger Aristoteles:*)  med eforatet år det illa ståldt; ty till detta embete, som år 
det fornåmsta af alla, tillsåttas alla bland folket, så att of ta ganska fattiga perso
ner, hvilka till foljd af sin fattigdom åro fala, komma att deltaga i styrelsen. Långre 
ned i samma kapitel heter det vidare: folket år lugnt derfore att det har delaktighet i 
det fornåmsta embetet, samt ytterligare: eforerna tillsåttas bland alla; slutligen benåm- 
nes eforatet en myndighet, vald bland alla. Till detta embete eger ett val bland alla 
rum; hvilken som helst, den forste, den båste kan utses. De valdes således icke ur 
någon beståmd, med vissa foretradesråttigheter utrustad klass af medborgare. Å andra 
sidan utgjorde icke heller hog bord ett hinder for att vinna denna vårdighet. Så var 
Cheilon, som utan tvifvel hårstammade från en af Spartas ådlaste slagter, efor; den 
rike Alkibiades stod i gåstvånskapsforbindelse med eforen Endios, och sannolikt år, att 
det ofverhetsembete, som Demaratos beklådde, sedan han blifvit afsatt från tronen, var 
eforatet.**)

*) Pol. n, 6.
**) Her. VI, 7.

***) Arist. Pol. II, 9.
t) Agis c. 8.

++) Pol. II, 9.
++t) Lyc. c. 26.

En direkt ansbkan till eforatet egde icke rum, hvilket åter var forhållandet med 
gerontvårdigheten, såsom vi finna af foljande stålle:***)  Hvad vidare betråjfar valet af 
geronterna, så år detta i anseende till valsåttet barnsligt, och det år icke rått, att den, 
som anser sig vuxen ett embete, soker detsamma. Vi antaga for gifvet, att fbrfattaren 
skulle nåmnt eforatet, om ansokning åfven till detta embete forekommit. Dock synes 
detta forhållande ej hafva uteslutit mojligheten af en indirekt inverkan på valet. Så 
beråttas att Cheilons broder beklagade sig ofver, att han icke lyckades blifva efor och 
erholl det svar, att han misslyckats, emedan han icke lårt att fordraga oforråtter. Det
samma antydes i Plutarchos yttrande:f) Sedan Agis utverkat att Lysandros blef efor.

Hvad nu betråffar sjelfva valforråttningen, så yttrar Aristoteles derom :ff) Detta 
embete bor visserligen tillsåttas bland alla, men icke på samma sått som nu. Ty det 
år hogst barnsligt. På samma stålle falles det ofvan anforda omdomet om geronternas 
valsått. Då forfattaren begagnar så godt som samma uttryck om valsåttet till dessa 
embeten, så ligger den formodan nåra till hånds, att det åfven var lika for dem båda. 
Geronternas val finna vi beskrifvet af Plutarchos.ftf) En valkommission, om hvars 
sammansåttning vi icke ega några underråttelser, inneslbts i en till valstållet nårbelågen 
byggnad, mojligen, enligt Urlichs mening, i det åt Phobos helgade templet. De sokande 
fordes i en af lotten beståmd ordning genom den våljande folkforsamlingen, hvilken då 
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genom mer eller mindre hogljudda rop gaf sin mening om dem tillkånna. Den i når- 
lieten inneslutna valkommissionen, som icke kunde se sjelfva valstållet, antecknade nu 
vid hvilka i ordningen ropen voro starkast, och dessa ansågos hårigenom valda. Jern- 
fora. vi hårmed Thukydides beråttelse, att Spartanerna rosta genom rop, icke genom 
omrbstningsskårfvor, så kunna vi vara bfvertygade, att Plutarchos uppgift bfverensståm- 
mer med verkliga fbrhållandet, och vi kunna knappast undra på, att Aristoteles kallar 
ett sådant valsått for barnsligt. Att emellertid af nu anfbrda uppgifter, de enda vi i 
detta afseende ega, med någon såkerhet sluta till det verkliga fbrfarandet vid eforernas 
val, torde icke vara rådligt. Vi nbja oss derfore med att anfbra åsigterna hårom hos 
en och annan forfattare. Gbttling och Schbmann anse, att folket utsåg ett antal perso
ner, bland hvilka eforerna valdes, enligt den fbrre genom lott, enligt den senare genom 
auspicier. Urlichs antager, att i folkforsamlingen på eforernas forslag elektorer utsågos, 
hvilka efter vissa auspicier hade att vålja de nya eforerna. Hårvid måste vi emellertid 
anmårka, att, om valsåttet varit sådant, som dessa forfattare formena, det svårligen skulle 
af Aristoteles kallats barnsligt. Båttre synes oss då Steins fbrmodan, att en genom lott 
bildad valkommission uppstålde ett antal kandidater, af hvilka fem antingen genom hela 
folkforsamlingen eller de sårskilda komerna utvaldes på samma sått som geronterna.

Eforernas makt och åligganden voro helt naturligt ganska olika under embetets 
olika utvecklingsgrader. Enligt hvad vi ofvanfbre sett voro eforerna gamla aehæiska 
embetsmån. Deras verksamhet omfattade under denna åldsta tid hufvudsakligen afgb- 
randet af mindre tvister, uppråtthållandet af ordningen samt ett visst bfvervakande af 
sederna. I denna egenskap bibehbllos de af Lykurgos. Men det var forst sedan Theo
pompos sammandragit de fem komemas fbrståndare till ett sårskildt domarekollegium 
som eforatet upptråder med en mera beståmd verksamhet samt utvecklar sig till en allt 
storre myndighet och makt. Såsom eforernas ursprungligaste och åldsta åliggande anse 
Muller och Duncker uppsigten bfver torget och der fbrsiggående fbrråttningar. Till be
vis hårfor anføres, att åfven i de gamla attiska lagarne ephoria betyder torg. Håremot 
kan dock invåndas, dels att, såsom Stein m. fl. visat, detta ord hår icke med afseende 
på sin hårledning har någonting gemensamt med ephoros, dels att det under den histo
riska tiden icke år kåndt, att eforerna hade något att skaffa med handelsrbrelsen på 
torget, hvars bfvervakande åter agoranomerna och empelorerna hade sig ålagdt. Der- 
emot anse vi, att den polis- och domaremyndighet, som eforerna af gammalt haft*),  
fortsattes och utvidgades efter Theopompos omorganisation. De mål, som hufvudsakligen 
horde under dem, voro sådane, som gåide frågor om mitt och ditt, kontraktsbrott o. d. 

•) Att de hade domaremyndighet redan fore forstå messeniska kriget bevisar Polychares klagan hos konun- 
garne och eforerna. Se sid. 5.
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enligt li vad Aristoteles yttrar:*) I Sparta af doma eforerna tvistemålen angående Ion- 
trakter, men geronterna dem, som angå mord. Eforerna hade således redan tidigt en 
del af den civila lagskipningen, geronterna åter den kriminela. Emellertid nedlade icke 
de forrå, då de sammandrogos till ett kollegium, den polismyndighet de af alder haft 
ofver de achæiska perioikerna, icke heller utofvade de den li vad dessa betråffar, endast 
då de voro nårvarande i Sparta**), utan den utstracktes till och omfattade hela folket. 
Denna utvidgade civilråttsskipning år också den egentliga begynnelsepunkten for efora
tet såsom en egendomlig spartansk inråttning och hårifrån vidtager åfven den fortskri- 
dande utvecklingen af dess makt. Det år nemligen, såsom Muller yttrar, ett gemen- 
samt drag i den grekiska lagskipningshistorien, att civildomstolarne mer och mer cikade 
sitt anseende och inflytande, då deremot de kriminela fbrlorade detta i samma mon. Så. 
var forhållandet mellan heliaian och areiopagen i Athen, så mellan eforatet och geru- 
sian i Sparta. Att for ofrigt noggrannt beståmma huru mycket eforatet vid Theopompos 
tid egde af den makt, som vi finna hos detsamma under den rent historiska tiden, samt 
når hvarje ny maktbefogeuhet tillkom torde vara ombjligt. Af de gamles uppgifter 
kånna vi dock, att två mån efter denna tid hufvudsakligen bidragit till eformaktens 
hbjande, Asteropos och Cheilon. Angående den fbrstnåmnde yttrar Plutarchos***), att 
lian under sitt eforat var den forste, som forstårkt och utstråckt eforernas makt. Han 
lefde ”många mansåldrar” efter eforatets inråttande genom Theopompos. Denna obe- 
ståmda tidryrad få vi vål åtminstone antaga till 100 år, och många skål tala for, att 
detta tal år i det nårmaste riktigt. Hans verksamhet skulle då infalla vid slutet af 
600-talet. Då vid denna tid i flere bland Greklands stater, såsom Korinth, Megara och 
Sikyon, tyrannier uppstodo samt åfven i Athen ett forsok i denna riktning gjordes, så 
ligger den formodan, som Urlichs uttalat, nåra, att Asteropos, for att forekomma dylika 
tilltag i Sparta, sokt att begrånsa konungarnes men deremot lidja eforernas, de folkvalda 
embetsmånnens, makt. Emellertid torde det vara vågadt att mer ån gissningsvis afgora, 
hvari denna foråndring bestod och hvilka nya råttighetér eforatet erholl. Duncker for- 
modar, såsom vi ofvanfore omnåmnt,f) att råttigheten att utnåmna eforerna af Asteropos 
fråntagits konungarne och bfverlemnats åt folket. Dock år det hogst troligt, att denna 
foråndring inforts redan vid Theopompos omorganiserande af eforembetet och att konun
garne derefter på sin hbjd stadfåstat valet. Båttre synes oss Mullers åsigt, att råttig
heten att sammankalla och leda folkforsamlingen genom Asteropos dfverflyttats från 
konungarne till eforerna. Stein antager, att Asteropos forskaffat eforerna såte och ståm-

*) Pol. 111, 1, 7. Se iifven Plut. Apopht. lac. VII p. 207.
**) Muller, Dorer 11 p. 115.

***) Kleom. c. 10.
t) Se sid. 9.
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ma i gerusian, hvartill åfven mbjligen redan nu skulle kommit en annan maktforokning. 
Det utbildade sig nemligen derigenom, att konungarne jemte de fornamste bland statens 
embetsmån samt några af de rikaste och mest ansedda af den bfriga adelu samman- 
trådde såsom ett utskott af den stbrre folkforsamlingen for att rådgbra om vigtigare 
årenden, en mindre forsamling, som småningom tillvållade sig beslutanderåtten i de fie
sta mera maktpåliggande angelågenheter och så undantrångde både folkforsamlingen och 
gerusian, att dessa myndigheter sedermera endast undantagsvis synas hafva utvecklat 
någon betydligare verksamhet. Inom detta mindre råd hade eforerna en framstående 
stållning och gjorde hår i hbg grad sitt inflytande gållande, icke sålian mot konungarne.

Den man, som ånnu ytterligare utvidgade eformakten och liksom lade slutstenen 
i dess byggnad, var Cheilon. Denna hans verksamhet antydes i Diogenes Laert. ord:*) 
Cheilon var den, som forsi åstadkom, att eforerna sattes i jemnbredd med konun
garne. Såsom hans fader nåmnes ån Demagetos, ån Branchos, ån åter Demarmenes. 
Lika osåker, som hans bord, år tiden for hans fodelse och dbd. Herodotos beråttar**),  
att Cheilon i Olympia sammantråftat med Hippokrates och for denne uttydt det undret, 
att vid ett offer kittlarne kokade utan eld, samt dervid rådt honom att icke gifta sig, 
eller, om han redan vore gift, fbrskjuta sin hustru. Hippokrates lydde honom dock 
icke och senare foddes således åt honom sonen Peisistratos. Denne bemåktigade sig 
omkring år 5GO envåldet i Athen, hvarfore man kan antaga, att den ofvannåmnda hån- 
delseu intråffade omkring år 600. Då Cheilon vid denna tid egde nog anseende for 
att kunna tillfrågas angående ett under, måste han val hafva varit åtminstone 30 eller 
40 år gammal och vi kunna derfore antaga hans fbdelseår till omkring 630. Tiden 
for hans eforat bestammer Diog. Laert:*) Han Idef efor vid, den 56:te olympiaden, 
men Pamphila stiger vid den 6:te; och att han Idef forste efor vid Euthydemos tid, såsom 
Sosikrates stiger. Att en misskrifning hår egt rum vid Pamphilas uppgift ligger i 
bppen dag; men detta fbrhållande gifver oss en osbkt anledning att anse hela stållet 
såsom vanstaldt. Antaga vi såsom riktig den forstå tidsbeståmningen och att Cheilon 
således var efor vid 01. 56 eller år 556, så hade han, då vi beståmt hans fbdelseår 
till omkring 630, fbrst vid en ålder af mer ån 70 år hunnit till vårdigheten af eforos 
eponymos och då bor jat verkstalla sin genomgripande reform med eforatet, hvilket i och 
for sig år fbga troligt. Vi veta dessutom***),  att Cheilon åfven var geront. Som han 
icke kunde erhålla detta embete fbrr ån han fy Ilt 60 år, d. v. s. 570, men utan allt 
tvifvel beklåddes dermed fore 556, så skulle han på en gång varit geront och efor, 
hvilket år ånnu mindre troligt, då vi icke kånna något enda exempel, att dessa båda,

**) I, 59.
***) Arist. Rhetor. II, 23, 11.

0 I, 68.
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hvarandra så helt olika, embeten forenats hos samma person. Vi foranledas derfore att 
gilla Steins mening, att Diog. Laért. ofvan anforda yttrande bor andras till foljande 
lydelse: Han blef efor vid den 50:de olympiaden, men Pamphila sager vid den 56:te. 
Då skulle Cheilons eforat infalla under åren 580—576, omkring hans 50:de år. Hår
med synes oss den uppgiften bfverensstamma, att Cheilon 01. 52, d. v. s. mellan 572 
—468 var geron, vare sig att dermed menas, att han vid denna tid var geront eller 
endåst, hvilket åfven år det troligaste, att han då redan var gammal.

Anledningar till Cheilons bemodande att hoja eforernas makt saknades icke. Då 
vid denna tid i många af de måktigare staterna på Peloponnesos ett nytt borgarestånd 
uppkommit, som genom handel och industri vunnit ett visst vålstånd, samt i Korinth, 
Sikyon med flera stållen hersklystna mån med tillhjelp af just denna folkklass ryckt till 
sig envåldsmakten, så var det icke utan skål man kunde frukta, att de spartanska ko
nungarne skulle folja det gifna exemplet och med understod af denna åfven bland Spar- 
tas perioiker uppvåxande klass samt de alltid upprorsfårdiga heloterna soka utvidga den 
redan betydligt kringskurna konungamakten. En annan fara yppade sig i den efter det 
audra messeniska krigets slut bland adeln sig allt mera utbredande slappheten och lik- 
nbjdheten for de gamla, strånga sederna, i det bfverhandtagande begåret efter rikedom 
samt ett yppigare, njutningsfullare lefnadssått, en riktning, for hvilken de beundrade och 
allmånt hyllade skaldema Thaietas och Alkman gjorde sig till tolkar.*) Mot dessa fa
ror, som hotade att om stortå Lykurgos forfattning samt omintetgora den anda, som ut- 
gjorde dess nodvåndiga grundval, sokte Cheilon skydd genom att åt eforerna, de af och 
bland hela folket valda embetsmånnen, gifva en makt, som icke blott ståide dem i 
jemnbredd med och ofver konungarne, utan åfven gaf dem råttighet att kontrollera 
bfverhetspersonernas embetsutbfning samt hafva uppsigt ofver alla medborgares enskilda 
och offentliga lif, hvarvid synnerlig vigt lades på utrotande af missbruken och åter- 
stållande af den gamla kraften och enkelheten.

Cheilons verksamhet gick således å ena sidan ut på att hbja eforatet på konunga- 
maktens bekostnad. Men, kan man fråga, huru kunde han gifva stadga och varaktig- 
het åt en myndighet, som sattes icke blott i jemnhbjd med, utan åfven ofver konun
garne? Måste han icke befara, att det spartanska folket, som var utmårkt for sinvbrd- 
nad for gudarne, skulle motsåtta sig ett dylikt till tag, då ju konungarnes makt var 
hogtidligen bekråftad genom oraklet i Delphoi, då konungarne innehade statens hogsta 
presterliga vårdighet samt genom sina pythier stodo i ståndig och nåra gemenskap med 
den delphiska helgedomen? Visserligen. Men for att undanrbdja dessa hinder sorjde 
Cheilon for, att åfven eforernas makt erholl gudomlig stadfåstelse samt att de sjelfva 
sattes i forbindelse med en helgande och skyddande gudomlighet. I det på Lakoniens 

*) Se Duncker IV pag. 354 ff.
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sydliga kust belågna Thalamai fanns ett tempel, helgadt åt Pasiphaé, mångudinnan, och 
Helios. I detta tempel sofvo eforerna en natt hvart nionde år och inhemtade under 
drbmmen gudinnans vilja. Under en stjernklar, dock icke månljus. natt betraktade de 
hår himmelen. Visade sig då ett stjernfall, var detta ett tecken, att konungarne for
brudt sig och att gudinnan fordrade deras afsåttning. De blefvo då skilda från utbf- 
v andet af sin makt tilldess oraklet i Delphoi an tingen tillåtit dem att återtaga densam- 
ma eller angifvit såttet for fbrbryteisens fbrsonande.

Det lider knappast något tvifvel, att Cheilon i dessa åtgoranden bitråddes af Epi- 
menides från Kreta, ehuru vi icke hafva någon beståmd uppgift om tiden for dennes 
vistande i Sparta. Omkring år 597 var han i Athen och fdrsonade den kyloniska for- 
brytelsen, hvarefter han på ett atheniensiskt skepp återvånde till Kreta. Det beråttas 
af Diogenes Laért., att Epimenides forutsagt Spartanerna ett nederlag, som de ledo mot 
Arkaderna. På goda skål formodar Duncker*), att hårmed menas slaget mot Tegea- 
terna, som timade mellan 570 och 560. År detta antagande riktigt, så infaller Epime
nides vistande i Sparta mellan åren 580 och 570, alltså på en tid, då Cheilon ånnu 
befann sig i sin kraftiga ålder. Enligt Pausanias var Epimenides bildstod uppståld i 
eforernas embetshus, archeion, och på torget uppbygde han en rund helgedom åt den 
olympiske Zeus och den olympiska Aphrodite, hvilka Urlichs och Schæfer anse vara 
samma gudomligheter som Helios och Pasiphaé. Att for ofrigt Pasiphaékulten var af 
kretiskt ursprung år otvifvelaktigt, då denna gudinna framstålles såsom maka till Minos- 
Melkarth, och eforernas hvart nionde år återkommande rådfrågande af oraklet samt be- 
traktande af himmelen tydligen påminna om Epimenides dromuppenbarelser i grottan 
vid Knossos och Zens’ åt Minos efter lika lång mellantid gifna meddelanden. Åfven 
Suidas beråttelse, att Epimenides skinn forvaras i eforernas embetshus, hvilket ej vill 
såga annat, ån att skinn, på hvilka Epimenides fbreskrifter voro upptecknade, der fun
nos, bevisar hans forbindelse med eforatet.

Genom dessa Cheilons anordningar våxte eforernas anseende och myndighet mer 
och mer, så att de snart nog beherskade hela staten från konungarne till perioikerna 
och heloterna samt stråckte sitt inflytande till alla såvål offentliga som enskilda fbrhål- 
landen. Vi finna således kort efter Cheilons tid konungarne i fullkomligt beroende af 
eforerna, ja, de måste for dem uppstå från sina platser. De offentliga urkunderna da- 
terades icke mera efter konungarnes regeringsår, utan betecknades, liksom året, med 
namnet af den forste eforen, ephoros eponymos. Vid borjan af hvarje månad måste 
konungarne infor eforerna aflågga ed på att fora regeringen efter gållande lagar, hvar- 
emot eforerna å sin sida svuro, att i denna håndelse icke antasta konungarne. Befun- 
nos åter dessa i något hånseende bryta sin ed, så egde eforerna rått att kalia dem till

*) IV s. 368, 421.
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forhor infor sig; på tredje kallelsen måste de infinna sig. De kunde gifva dem till- 
råttavisningar, ådbma dem bbter, anklaga dem infor gerusian, till och med for lifssak, 
ja, vid svårare fali, håkta dem.*)  Deras dfvervakandc makt strackte sig ånda in i det 
inre af konungahuset, hvarest de hade att tilise, att Heraklidernas stam bibehblls ren och 
kraftig. De kunde således straffa en konung, som åktat en for liten qvinna samt tvinga 
en annan till skiljsmessa från en ofruktsam gemål. Med ett ord, man fordrade, såsom 
Polybios yttrar, att konungarne skulle lyda eforerna såsom barn sina fbråldrar.

*) Thuk. I, 131. Corn. Nep. Paus. kap. 3.

Men for att kunna bibehålla en sådan stållning gent emot konungarne var det 
nbdigt, att eforerna vunno en utstråckt myndighet åfven inom andra statens områden. 
Sådant blef åfven mer och mer forhållandet. Alla bfriga embetsmån, utora geronterna, 
som voro oansvariga, staldes under eforernas uppsigt. Denna ansvarighet år dock ej så 
att forstå, som skulle embetsmånnen efter nedlåggandet af sitt embete gora råkenskap 
for eforerna, utan så, att dessa kunde når som helst kalla dem infor sig, tilltala, bot- 
falla och afsåtta dem.

Det var dock fbrst sedan eforerna bemåktigat sig ledningen af folkforsamlingen, 
statens hbgsta myndighet, som de blefvo så godt som enrådande. Till en del åstad- 
koms detta genom omståndigheternas makt. Då åfven de vigtigare gbromål, som hand- 
lades af folkforsamlingen, genom Spartas allt mera bkade deltagande i Greklands all- 
månna angelågenheter och mångfaldiga berøringspunkter med bfriga stater, blefvo allt 
for många och vidlyftiga for att kunna skbtas af en så ovig myndighet som en folk- 
forsamling, så bfvertogos dessa till stbrsta delen af det mindre rådet, och de lopande 
årendena anfortroddes åt eforerna, hvilka genom sitt fåtal samt genom det sått hvarpå 
de valdes, erbjbdo den båsta borgen for både snabba beslut och kraftiga åtgardcr. Re
dan af gammalt egde de rått att i folkforsamlingen foreslå lagar, och snart nog efter 
Cheilons tid var det eforerna, som sammankallade och derigenom åfven ledde densamma. 
Eforernas sigill, som bar konung Polydoros bild, biof statssigill och dermed bekråftades 
sedan alla vigtigare urkunder, hvarigenom således eforerna egde makt att gilla eller 
fbrkasta konungarnes och gerusians beslut.

Eforernas domareverksamhet, som hittills inskrånkt sig till saker angående egande- 
rått, kontraktsbrott och dylikt, utvidgades betydligt. Ofver Spartanerna bibehbllo de den 
civila domsråte, som de redair från Theopompos tid innehaft, hvaremot gerusian, eller 
snarare det mindre rådet, der ofta eforerna voro åklagare, dbrade i brottmål och stats- 
saker. Perioikerna komme i ånnu stbrre beroende af eforerna. De indelades i hundra 
kommuner, bfver hvilka eforerna årligen utnåmnde tjuge hårmester, som utbfvade når- 
maste tillsynen bfver dem och afgjorde mindre tvister, under det att eforerna dock ut- 
gjorde hbgsta myndigheten. Perioikerna kunde af dem bbtfållas, landsforvisas, ja åfven 
straffas till lifvet. Slutligen voro åfven heloterna både till lif och egendom underkastade
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eforernas godtycke. Vid tilltradet till embetet anordnade dessa den så kallade krypteian 
samt bestående med anledning af de underrattelser, som de utsånde spionerna meddelade, 
hvilka bland heloterna skulle rbdjas ur vågen.

Åfven till krigets vårf stråckte sig eforernas myndighet, och det till den vidd, att 
de i dessa blefvo nåstan mer enrådande, ån i fredens. Så ståldes konungarnes lifvakt, 
de 300 riddarne, under befål af eforerna, hvilka bland dem årligen utvalde fem, des. k. 
agathoergerna, som begagnades såsom såndebud till fråmmande stater.*)  Tillsåttandet 
af de tre hippagreterna, hvilka vidmakthållandet af denna skara ålåg, skedde af eforerna. 
Af dem berodde till hufvudsaklig del krigsfbrklaringar; de beståmde for hvarje gång 
det uttågande manskapets mångd; de afsånde krigshåren når de behagade och sorjde for 
dess underhall under kriget; konungarne och fåltherrarne emottaga af dem fbrhållnings- 
order och ingifva till dem beråttelse om krigets gång. Ofta medsåndas utsedda rådgif- 
vare och senare åtfolja tvenne eforer konungen i fålt och bfvervaka hans åtgoranden. 
De sånda disciplinariska befallningar till frånvarande hårar, hemkalla konungen eller 
fåltherren genom den hemlighetsfulla skytale samt stålla dem for råtta**);  efter åter- 
komsten begifver sig konungen forst till eforernas embetshus. Af dem afslbts till stor- 
sta delen freden, som vanligen undertecknades af ephoros eponymos. Bytet fbrdelades 
af dem och inlades i skattkammaren, ofver hvilken de fbrfogade, liksom de åfven be
ståmde det skattebelopp, som af perioikerna skulle till staten erlåggas. De afgjorde 
huruvida erofrade stater skulle vara fria eller underdåniga, ordnade i senare fallet deras 
styrelse och utnåmnde deras embetsmån.

*) Se Her. I, 67.
**) Stundom utforde eforerna hårvid ecklesians befallningar, mellan hvilken och anforarne de ofta upptråda 

såsom mellanpersoner. Thukyd. 6, 89.

Ehuru konungarne visserligen representerade staten i forhållande till andra mak- 
ter, så gjorde sig dock åfven på detta område eforernas inflytande gållande. De gåfvo 
foretråde åt fråmmande såndebud, underhandlade med dem, men kunde åfven tillbaka- 
visa dem vid grånsen. Så var xenelasian, eller utdrifvandet af sådane fråmlingar, som 
ej voro beråttigade att uppehålla sig inom landet, åt dem anfortrodd.

Den andra sidan af Cheilons verksamhet afsåg att motarbeta den forslappning i 
sederna och den bbjelse for ett vekligare lefnadssått, som efter andra messeniska kriget 
utbredt sig bland den spartanska adeln. Åfven detta onda sokte man bota genom efo
rerna, hvilka erhollo en hbgst godtycklig och nåstan oinskrånkt disciplinarmakt ofver 
alla Spartaner. De utofvade sålunda hogsta uppsigten ofver de offentliga spelen och 
uppfostran och hbllo derfore hvar tionde dag besigtning med hela ungdomen, hvarvid 
noga undersoktes om de gifna foreskrifterna med afseendo på bfningar, klådedrågt, sof- 
platser och måltider iakttogos. De skulle i synnerhet soka uppehålla den gamla krigiska

3
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andan och enkelheten i lefnadssåttet. Derfore måste handeln, som gaf nåring åt penninge- 
och njutningsbegåret, motarbetas, umgånget med fråmlingar, som lått kunde infbra nya 
seder, hindras. I fbljd håraf nbdgades hvar och en, som bnskade begifva sig utom 
Spartas område, begåra'; tillstånd af eforerna. Dessa vakade bfver, att alla infunno sig 
vid de gemensamma, enkla måltiderna och vågrade till och med konungarne att for en 
gang undantagsvis spisa enskildt i sina hem. De fbrbjodo allt slags bfverflbd, vare sig 
i husgeråd eller klåder. Åfven inom andens och konstens område tillåts ingenting for- 
vekligande eller från det gamla afvikande. Så afskar eforen Ekprepes två strångar på 
Phrynis niostrångade cittra och från Thimotheos från Miletos borttogs hans med elfva 
strångar fbrsedda cittra och upphångdes i Skia, den invid torget uppbygda musiksalen. 
Endast de hymner, som voro affattade i den manliga doriska tonarten, fingo sjungas. 
Eforernas nit och verksamhet i detta afseende minskades emellertid med tiden mer och 
mer, då de sjelfva icke kunde undgå att smittas af det sedefbrderf, som under och efter 
det peloponnesiska kriget vann insteg och allt storre utbredning i Sparta.

Eforerna tilltrådde sitt embete vid hostdagjemningen. Bland deras forstå embets- 
åtgårder voro anordnandet af den ofvan nåmnda krypteian samt utfårdandet af ett på
bud, der uttrycket klippen skagget och lyden lagarne var en stående påtninnelse om 
deras myndighet. De helio dagliga sammankomster i archeion, der de spisade gemen- 
samt och dit understundom till staden anlånda fråmlingar bjodos till gaster.

Så hade det visserligen lyekats att forebygga hvarje forsok till maktutvidgning 
från konungarnes sida. Men man hade vunnit detta endast genom att skapa en myn
dighet, vida mer oinskrånkt och tyrannisk ån konungamakten någonsin varit. Och 
denna eforernas makt aftog icke, utan tillvåxte alltmer, så att Aristoteles yttrar*),  att 
eforerna på hans tid egde en till envålde grånsande makt samt att de voro helt och 
hållet oansvariga. Detta måste kånnas så mycket tyngre, som det sått, hvarpå de val- 
des, icke erbjbd någon borgen for embetsmannaduglighet och insigt och deras domar 
faldes icke efter skrifven lag, utan efter eget tycke. Det kan derfore icke fbrvåna, att 
en så godtycklig makt ofta missbrukades och gjorde sig forhatlig. Ja, man torde knap- 
past kunna bestrida Mullers yttrande, att genom eforerna Spartas upplosning bereddes. 
Genom deras talrika forbindelser och umgånge med fråmmande stater insbpo de dessas 
seder, hvarfore just de, som skulle uppråtthålla den forna enkelheten, af Aristoteles*)  
tadlas for sitt yppiga lefnadssått. Isynnerhet undergråfdes de bestående fbrhållandena 
genom eforen Epitadeus lag om den fria testaments- och arfsråtten. Derfore, då Agis 
och Kleomenes sbkte hoja det djupt sjunkna spartanska folket och återstålla Lykurgos 
under tidernas lopp allt mer omskapade forfattning, var deras forstå åtgård den att 
stortå eforatet.

*) Pol. II, 6. 
---------------------------- ------
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Årsberattelser.

HOgre elementarlåroverket i Wenersborg.
A. Undervisningen.

a) Lårotider.
Hostterminen tog sin borjan den 24 augusti och slutade den 19 december.
Vårterminen, som bbrjade den 22 januari, kommer att afslutas den 4 juni.
De dagliga undervisnings- och bfningstimmarne hafva varit de samma som under fore

gående låsår.

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

lårobok i kyrkohistorien; bibelns kånnedom af Welander.
Modersmålet: Filéns lårobok; Bjurstens låsebok och Claésons literaturhistoria; låsebok for 

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

d:o explikation: Cornelius Nepos, Julius Cæsar och Ovidius for kl. III—V; den 
sistnåmnde forfattaren samt Cicero, Livius, Virgilius och Ho- 
ratius for kl. VI—VII.

Grekiska språket, grammatik: Rabes och Ldfstedts lårobocker;
d:o explikation: Aulins låsebok, Xenophons Anabasis, 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 Geschichte des 30 jåhr. Kriegs och 

Wilhelm Tell; Goethes Hermann und Dorothea; elementarbok 
af Mathesius.

Engelska språket, grammatik: May’s och Herléns lårobocker; den forres samtalsbfningar samt 
den senares elementarbok; bfningar for ofversåttning af Sund
sten;

d:o explikation: May’s krestomati och English Reading; Kings of England of 
M. Yonge; Irvings Columbus samt Sketchbook.

Franska språket, grammatik: Oides lårobok;
d:o explikation: Oides explikationsbfningar for kl. IV—V; Voltaires Charles XII; 

Dubbs låsebok.
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Matematik: Zweigbergks och Nystrbms larobocker i aritmetik; Bjbrlings och Todhunters
lårobocker i algebra; Bjbrlings proportionslåra; Phragméns trigonometri; 
Lindmans och Bergii liirobbcker i geometri; Hellstrbms larobok i stereometri; 
geometriska bfningssatser af Todhunter.

Naturvetenskap: Berlins lasebok; Celanders naturlara; Arrhenii stbrre och mindre larobok i 
botanik; Torins larobok i zoologi; Schabus i fysik; Blomstrands i kemi.

Historia, svensk: Ekelunds och Odhners larobocker; Alanders lasebok;
altman: Piitz’ och Wennerstrbms liirobbcker.

Geografi: Sbrenssons larobok; Dahms geografi for skolans 3 lågsta klasser.
Filosofisk propedeutik: Borelii larobok i logik; Sjbbergs och Klingbergs larobok i antropo

logien.

c) Lårokurser.
Forstå klassen.

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

Modersmålet: upplåsning och forklaring..af valda stycken på prosa och vers. Beråttelser ur 
nordiska sagohistorieir. Ofningar i råttskrifning. Ofning i sårskiljande af den 
enkla satsens hufvuddelar. Allman grammatik.

Tyska. Grammatik: till och med de svaga verberna.
Explikation: 35 stycken i elementarboken af Mathesius.

Matematik: De fyra råknesåtten i nyare sorter’ jemte ofning i hufvudråkning.
Naturlara: inledning till djur- och vaxtrikets kånnedom, omfattande det allmannaste af låran 

om menniskans kroppsbyggnad, och undersbkning af lefvande våxter efter Liunés 
sexualsystem.

Historia: hela konungalångden samt till Magnus Smek efter Odhners mindre larobok.
Geografi: Sveriges, Norges, Danmarks, Rysslands, Tysklands, Osterrikes, Hollands, Belgiens 

och Englands fysiska och politiska geografi: det allmannaste om verldsdelarne efter 
jordgloben.

Andra klassen.

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

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

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

Matematik. Aritmetik: vanliga brak, decimalbråk och sorter jemte ofningar i hufvudråkning. 
Geometri: åskådningslåran samt valda satser ur storhetslåran af Bergii larobok 

i geometri och linearteckning.
Naturlåra: menniskokroppens byggnad. Djurrikets stbrre afdelningar. Det allmannaste om 

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

Tredje klassen.

Kristendom. Katekes: 3—5 hufvudstyckena. Valda psalmer.
Biblisk historia: nya testamentet. Forklaring af Jesu liknelser; bibellåsning.
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Modersmålet: form- och satslåra, satsupplosning och råttskrifning; låsofningar jemte skriftliga 
uppsatser på lårorummet.

Tyska, Grammatik: hela formlåran.
Explikation: 32 sidor i Lyths låsebok. Skrifofningar på lårorummet en timme i veckan. 

Matematik. Aritmetik: vanliga brak, decimalbråk och sorter.
Geometri: valda satser ur storhetslåran af Bergii lårobok jemte de 26 forstå 

satserna af Euklides forstå bok efter Lindman.
Naturlåra. Djur- och våxtriket efter Celanders lårobok.
Historia. Fåderneslandets: nyare tiden afslutad och repeterad.
Geografi: Europas och bfversigt af de ofriga verldsdelarnes.

Fjerde klassen.

Kristendom: till 3:dje hufvudstycket af katekesen; nya testamentets bocker jemte ofversigt af 
Judarnes kyrkliga forhållanden.

Modersmålet: lås- och råttskrifningsofningar, de senare omfattande jemvål interpunktions- 
ofningar.

Latin. Grammatik: det vigtigaste af syntaxen efter Ellendt-Seyffert.
Explikation: 2 fåltherrar i Cornelius Nepos; 28 kap. af l:sta boken i Cæsar.

Grekiska. Grammatik: t. o. m. conjugationerna.
Explikation: valda stycken i Aulins låsebok samt 1 i kap. i Xenophons Anabasis.

Tyska. Grammatik: formlåran repeterad; syntax från verbet till slut; repet. af kasuslårau.
Explikation: 20 sidor af Schillers Gesch. des 30 jåhr. Kriegs.

Engelska. Grammatik: formlåran efter Herlén.
Explikation: kap. 1—7 af Kings of England. Skrifofningar på lårorummet.

Franska. Grammatik: det vigtigaste af formlåran till de oregelbundna verberna.
Explikation: 60 stycken i Oides låsebok jemte bfning i innanlåsning och skrifning. 

Matematik. Aritmetik: regula de tri.
Geometri: 3:dje och 4:de bockerna af Euklides; real. lin. dessutom repetition 

af l:sta och 2:dra bockerna, det allmånnaste ur proportionslåran jemte 
några satser ur 6:te boken efter Bjorling.

Algebra: real. lin. t. o. m. låran om l:sta gradens eqvationer.
Naturvetenskap. Botanik: repetition af Arrhenii mindre lårobok jemte insamling af våxter. 

Zoologi: till duf-foglarne; real. lin. derjemte de lagre djuren.
Fysik: 7 paragrafer af l:sta kap. i Schabus.

Historia. Klass. lin.: gamla, till Macedonien; real, lin.: fåderneslandets, från lårobokens bbr- 
jan till reformationen; alhnån: gamla och medeltidens till och med korstågen.

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

Femte klassen.

Kristendom. C tforlig katekisation ofver hela religionslåran.
Kyrkohistoriska beråttelser till reformationen; Jesu bergspredikan; kyrkoårets 
predikotexter.

Modersmålet: råttstafnings- och interpunktionsofningar; real. lin. derjemte låsofningar samt 
skriftliga uppsatser på lårorummet.

Latin. Grammatik: syntaxen efter Ellendt-Seyffert med anmårkningar.
Explikation: från 5:te kap. i forstå boken till det 28:de i Cæsar; Origo et fabrica 

mundi, Ætates, Lycaon i Ovidius; Themistocles, Alcibiades, Thrasybulus, 
Conon, Iphicrates, Chabrias, Thimoteus i Cornelius Nepos. Mytologi ef
ter Brodén.
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Grekiska. Grammatik: formlåra.
Explikation: de 5 forstå kap. af l:sta boken i Xenophons Anabasis.

Tyska. Grammatik: repeterad jemte anmårkningar.
Explikation: klass. lin.: 24 sidor i Schiller; real, lin.: 24 sidor i Schiller.

Engelska. Grammatik: formlaran efter Herlén.
Explikation: kap. 9—21 af Kings of England. Skrifofningar på lårorummet.

Franska. Grammatik: klass. lin.: formlaran till de regelbundna verberna; real, lin.: hela 
formlaran; skrifofningar på lårorummet.

Explikation: klass. lin.: 40 st. i Oides låsebok; real, lin.: forstå afdelningen i d:o.
Matematik. Aritmetik: real, lin.: enkel och sammansatt regula de tri samt intresseråkning 

efter Nystrbms lårobok.
Geometri: klass. lin.: Euklides 2:dra och 3;dje bbcker, jemvål repeterade; ex. 

1—72 af Todhunters geometriska ofningssatser; real. lin. dessutom det 
allmånnaste af proportionslåran jemte några satser ur 6:te boken efter 
Bjorling.

Algebra: klass. lin.: de 2 forstå kap. efter Bjorling; real, lin.: till och med lå
ran om 2:dra gradens eqvationer jemte några låttare problemer.

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

Historia. Klass. lin.: Roms; real, lin.: fåderneslandets: från Erik XIV till Gustaf III; allmån: 
låroboken afslutad.

Geografi. Klass. lin.: Asien, Afrika, Amerika samt gamla geografien; real, lin.: Afrika samt 
Amerika.

Sjette klassens nedra afdelning.

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

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

Explikation: Cicero de senectute; 19 kap. af Livii l:sta bok; l:sta boken samt 150 vers 
af 2:dra i Virgilii Æneis. Mytologi efter Brodén.

Grekiska. Grammatik: formlaran repeterad.
Explikation: från och med kap. 7 af l:sta till och méd kap. 4 af 2:dra boken i 

Xenophons Anabasis; l:sta rhapsodien i Homeri Odyssé.
Tyska. Grammatik: repetition.

Explikation: 4 akter af 'Wilhelm Tell; real. lin. dessutom parlorlåsning.
Engelska. Grammatik: formlaran och en del af syntaxen efter1 Herlén.

Explikation: kap. 24—32 af Kings of England. Skrifofningar på lårorummet.
Franska. Grammatik: formlaran jemte det vigtigaste af syntaxen till adverberna. 

Explikation: de 2 forstå bockerna af Charles XII.
Matematik. Geometri: Euklides 5:te och 6:te bocker.

Algebra: klass. lin.: eqvationer af l:sta graden med en och flera obekanta jemte 
några låttare problemer; real, lin.: radikalqvantiteter af 2:dra graden, 
eqvationer af 2:dra graden med en och flera obekanta jemte talrika 
problemer; eqvationer med den obekanta under qvadratrotmårke.

Naturvetenskap. Botanik: de naturliga familjerna.
Zoologi: fiskar och insekter.
Fysik: 3:dje kap. af Schabus.
Kemi: till haloiderna efter Blomstrand.
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Historia. Fåderneslandets: till Kalmare-unionen efter Odhners storre lårobok.
Allmån: klass. lin.: medeltidens till och med korstågen; real, lin.: gamla.

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

Sjette klassens ofra afdelning.

Kristendom. Dogmatik: kap. 4—8.
Kyrkohistoria: §§ 19—39.
Nya testamentet: låsning i Markus’ evangelium på grundspråket.

Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk literatur; literaturhistoria efter Claéson; 
real. lin. dessutom skrifofningar på lårorummet.

Latin. Grammatik: repetition af syntaxen med alla anmårkningarne.
Explikation: Cicero de officiis l:sta boken med repetition; från 20:de kap. till slutet 

af l:sta boken i Livius med repetition af en del; från v. 300 af l:sta till 
och med 4:de boken i Virgilius.

Grekiska. Grammatik: syntaxen efter Lofstedt till modi i bisatser; skrifofningar på låro
rummet.

Explikation: från och med 5:te kap. af 2:dra boken till och med den 3:dje i 
Xenophon; 2:dra boken samt till v. 328 af den 3:dje i Odysséen.

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

Engelska. Grammatik: syntaxen till adverbet efter Herlén.
Explikation: från kap. 26 till slutet af Columbus. Skrifofningar på lårorummet.

Franska. Grammatik: det vigtigaste af syntaxen efter Oides lårobok; frasskrifning på låro
rummet.

Explikation: 4:de boken af Charles XII; valda stycken ur Dubbs låsebok, omkring 
45 sidor.

Matematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning af geom. df- 
ningssatser; real. lin. dessutom stereometri.

Algebra: repetition af l:sta gradens eqvationer jemte problemer samt låran om 
2:dra gradens eqvationer med en obekant jemte talrika bfningsexempel; 
real. lin. dessutom låran om logaritmer och progressioner jemte ditho- 
rande problemer.

Naturvetenskap. Botanik: repetition af de naturliga familjerna och våxternas elementarorganer. 
Zoologi: de lågre djuren.
Fysik: klass. lin.: l:sta kap. af Schabus; real, lin.: mekanik och akustik med 

talrika problemer.
Kemi: till de tunga metallerna efter Blomstrand.

Historia. Fåderneslandets: till Karl XII; allmån: nyare till Frankrike under Ludvig XIII 
efter Piitz.

Geografi. Afrikas och Amerikas.

Sjunde klassens nedra afdelning.

Kristendom. Dogmatik: låroboken afslutad; repetition.
Kyrkohistoria: låroboken afslutad; repetition.
Nya testamentet: låsning i Mattens’ evangelium på grundspråket.

Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk literatur; literaturhistoria eftei’ Claéson; 
diskussions- och skrifofningar på lårorummet.
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Latin. Grammatik: repetition.
Explikation: Cicero: orationes in Catilinam I—IV; pro Milone cap. 1—20. Livius: 2:dra 

boken med en del repetition. Virgilius: repetition af 2:dra och 3:dje 
bockerna. Horatius: l:sta boken Od. 1—30.

Grekiska. Grammatik: syntaxen efter Lofstedt till consecutivsatser.
Explikation: från 3:dje kap. af 4:de boken i Xenophon till bokens slut; från v. 300 

af 3:dje till 5:te boken i Odysséen; kap. 1—45 af l:sta boken i Hero- 
dotus.

Hebreiska. Grammatik: paradigmer na.
Explikation: 4 Davids psalmer.

Engelska. Klass. lin.: uttalslåra efter Olde. Grammatik: det vigtigaste af formlaran efter May. 
Explikation: 11 stycken af May’s lasedfningar; 5 sidor af Irvings Sketchbook. 
Real, lin.: grammatik: Herléns larobok, repetition af syntaxen; fras- och temaskrif- 
ning på lårorummet.
Explikation: 70 sidor i May’s English Reading.

Franska. Grammatik efter Olde; frasskrifning på lårorummet.
Explikation: omkring 65 sidor af Dubbs lasebok; dessutom kursiv ofversåttning.

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

Algebra: låran om l:sta gradens eqvationer med flera obekanta; repetition af 
2:dra gradens eqvationer med en obekant jemte talrika ofningsexempel 
och problemer; analytiska expressioners konstruktion; real. lin. dess
utom 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.: låran om magnetism 
och elektricitet; repetition af mekaniken jemte problemer.

Kemi: låran om metallerna.
Historia. Fåderneslandets: från Karl X Gustaf till Gustaf IV Adolph efter Odhners stbrre lå- 

robok; allmån: till och med franska revolutionen.
Geografi: repetition.
Filosofisk propedeutik. Logik: låroboken genomgången.

Sjunde klassens ofra afdelning.

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

Explikation: Livius: kap. 21—65 af 2:dra boken jemte repetition af foregående kurser.
Horatius: Od. 2:dra boken jemte repetition af foregående. Antiqviteter. 

Grekiska. Grammatik: repetition.
Explikation: 5:te boken i Xenophon; från v. 380 i 5:te boken t. o. m. den 6:te af 

Odysséen: kap. 46—100 af l:sta boken i Herodotus.
Hebreiska. Grammatik: det vigtigaste af formlaran.

Explikation: 10 Davids psalmer.
Engelska. Klass. lin.: grammatik: efter. Herlén.

Explikation: 25 sidor af May’s låsebfningar; 5 sidor i Irvings Sketchbook.
Real, lin.: lika med nedra afdelningen.

Franska. Grammatik: efter Olde; extemporalier på lårorummet.
Explikation: Dubbs lasebok, valda stycken omkring 50 sidor, dessutom kursiva bf- 

versåttningsbfningar.
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Matematik. Geometri: lika med nedra afdelningen; real. lin. dessutom repeterat stereometrien. 
Algebra: repetition af liela den genomgångna kursen foretradesvis genom proble

mer; real. lin. dessutom repeterat låran om progressioner och logarit
mer samt plan trigonometri; ett skriftligt problem for båda linierna 
hvar Hule dag.

Naturvetenskap. Fysik: repetition af hela låroboken; real. lin. dessutom problemer af meka
niskt och fysikaliskt innehåll hufvudsakligeu på lårorummet.

Kemi: låran om metallerna samt repetition af det foregående.
Historia: lårokursen afslutad och repeterad.
Geografi: repetition.
Filosofisk propedeutik. Logik: låroboken genomgången.

Antropologi: efter Sjbberg och Klingberg.
Under den gemensamma morgenbonen hafva Apostlagerningar, brefvet till Romarne och 

Mattens’ evangelium genomgåtts.
Alla skriftliga hemarbeten hafva varit ordnade i ofverensståmmelse med kongl. kungb- 

relsen af den 10 mårs 1869.

Undervisningen i gymnastik- och militårdfningar.

Lårjungarnes indelning till gymnastikofningarne och sysselsåttning under dessa hafva 
varit lika som under foregående låsår.

Vapenofningarne hafva egt rum for klass. V 1 timme, for VI och VII 2 timmar i veckan.
I dessa ofningar har klass. V genømgått rekrytskolan af exercisreglementet, VI och Vllb 

dfvats i bajonettfåktning på led, med och utan motståndare, samt Vlla i florettfåktning och 
sabelhuggning på led, med och utan motståndare.

Från deltagande i ofningarne hafva af vederborande låkare befriats: hostterminen 13, 
vårterminen 20 lårjungar.

De genom kongl. cirkulåret af den 23 mårs 1870 anbefalda vapenofningar hafva under 
hostterminen ledts af løjtnanten vid Skaraborgs regimente P. A. Pyhlson, under innevarande 
termin af underlbjtnanten vid Westgotadals reg:te J. Svedberg. Ofningarne hafva pågått 6 
veckor under hostterminen och 4 veckor vårterminen. Under denna tid ha hufvudsakligen 
kompanimanovrer i sluten och spridd ordning dfvats. Skjutdfningarne for Vlla hafva forsig- 
gått å skarpskyttekårens skjutbana på 600 och 800 fots afstånd, och har hvar och en af denna 
afdelnings lårjungar under året lossat 50 skarpa skott. I Vllb samt 6:te klassen har hvarje 
lårjunge på samma tid lossat 100 salongsskott. Exercisofningarne ha egt rum kl. 4—6 e. m. 
tre dagar i veckan, skjutdfningarne merendels på f. m. på dertill från den bfriga undervisnin
gen tagna timmar till ett antal under året af 24 for Vlla, 20 for Vllb, 15 for Via, 33 for VIb.

Undervisningen i sang och musik.

I de tre lågsta klasserna har, enligt fastståld ordning fdr undervisningen i musik, bf- 
ning meddelats i låran om de musikaliska tecknen, deras betydelse och anvåndning m. m., 
bfning i tontråffning samt en- och tvåståmmig sång, hvardera klassen en timme i veckan samt 
dessutom gemensamt med 4:de och 5:te klasserna koralsång en timme i veckan. De ofrige 
klasserna hafva gemensamt en timme i veckan dfvat korsanger och 6:te och 7:de klasserna 
tillsammans en timme i veckan dels kor- och dels qvartettsånger.

Uti instrumentalspel har undervisning meddelats 4 timmar i veckan på viol, piano, 
cornetto och orgelharmonium, neml.: på viol åt 3, på piano åt 1, på cornetto åt 1, på orgel
harmonium åt 5 lårjungar. For violspelningen hafva begagnats etyder af Hennings och Kreut- 

4



26

zer samt låttare sonater och operamusik, men i ofrigt hafva eleverna i allmånhet varit min
dre forsigkomna, så att något egentligt samspel icke kunnat åstadkommas, utan har undervis
ningen meddelats lektionsvis.

Undervisningen i teckning.

Klass I: 2 timmar i veckan. Kitning efter statens tabeller, l:sta kursen tab. I—VI, host
terminen å griffeltafla, vårterminen med blyerts.

Klass II: 2 timmar i veckan. Ritning efter statens tabeller l:sta kursen tab. VII—XII med 
blyerts.

Klass III: 2 timmar i veckan. Ritning med skuggning i blyerte efter statens tabeller 2:dra 
kursen tab. I—VI, omvexlande med konturteckning efter Hetsch.

Klass IV—VII: a) Reala linien:
Geometrisk linearteckning 1 timme i veckan for klass V—VIL Klass V konstrukt. 
ritning ; klass VI projektionslåra; klass VII utbredning af ytor och byggnadsritnin- 
gar. Frihandsteckning: 2 timmar i veckan for alla lårjungar.
Vid linearteckningen har den af Pasch utgifna låroboken foljts.

b) Klassiska linien:
1) De som icke låsa grekiska: 2 timmar i veckan frihandsteckning.
2) De ofriga: fdrutom klasserna IV—VI, i hvilka alla lårjungar, som icke saknat 

anlag, erhållit 1 timmes undervisning i veckan i frihandsteckning, har 1 timmes 
undervisning i samma åmne lemnats dem af den återstående klassen, som hår
till anmålt sig, och hafva 2:ne lårjungar i dessa bfningar deltagit.

Frihandsteckningen har for klass IV omfattat dels statens tabeller 2:dra kursen tab. 
VII—XII, dels låttare tabeller efter Harding med skuggning. I klass V har klotsritning of- 
vats. For de hdgre klasserna hafva forlåggsblad i figur- och landskapsteckning efter Hermes 
och Harding m. fl. anvåndts.

d) Låroplau.
De lårjungar af klassiska linien, som icke låst grekiska språket, hafva i stållet for un

dervisningen i detta åmne varit sysselsatta på foljande sått:
klass VII: engelska 3 timmar (2 med real., 1 med valfritt låsande lat.); teckning 2 t:r med real.

„ VI: engelska 2 t:r; teckning 2 t:r; modersmålet 1 t:e, allt med real.; latinskrifning 1 t:e.
„ V: engelska 2 t:r med real.; teckning 2 t:r (1 med real., 1 med kl. II); modersmålet

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

Vid slutet af hostterminen besoktes låroverket af herr expeditionssekreteraren E. Wid- 
mark, dervid han hufvudsakligen tog kånnedom om undervisningen i modersmålet samt med- 
delade råd och anvisningar med afseende å densamma.

B. L a r a r n e.

Tjenstledighet åtnjoto under hostterminen adj. Lindblad från den 28 aug. till den 18 
sept. samt adj. v. Sydow från den 20 sept. till den 25 okt. Under hela vårterminen har lå
raren i sång och musik Bergqvist for sjukdom åtnjutit tjenstledighet.

Forordnade:
Till vikarierande lektor i franska och engelska språken under hostterminen adjunkten 

vid Skara h. elementarlåroverk N. A. Mathesius. Till vikarie for adjunkterna Lindblad och
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v. Sydow studenten A. Hallstrbm. Till extra lårare under hela lasåret telegrafassistenten P. 
G. Bergin. Till bitrådande gymnastiklårare under låsåret underlojtnanten J. Svedberg. Till 
vikarie for direktør Bergqvist adjunkten Piscator.

Till lektor i franska och engelska språken utnåmndes under hostterminen fil. doktor 
A. J. Ling, som tilltrådde sin befattning vid vårterminens bbrjan.

Axel Johan Ling, fodd 301, 1838. Student i Upsala v. t. 1856. Fil. kand. 1864. Fil. doktor 
1866. Docent i franska språket och litteraturen s. å. Vik. lektor vid Upsala h. elementarlaroverk lås
året 1864—65 samt v. t. 1866. Lårare vid realgymnasium i Goteborg lasåret 1866—67, h. t. 1867 
samt 1871—73. Foretagit resor i språkvetenskapligt åndamål: till Tyskland och Frankrike 1865—66 
(såsom Helmfeldtsk stipendiat), till Italien 1868, till England 1872, till Frankrike 1874.

Af trycket utgifvit: ”Sur les inversions de la langue franfaise’ (pro gradu); ”Sur les verbes 
forts des langues romanes”; ”Saggio su’ pronomini personali della lingna italiana”; "Recherches sur 
les pronoms fran^ais dans la seconde moitié du XIV:e siede”; Handlingar rorande tillsåttandet af 
adjunkturen i franska och italienska språken via Upsala universitet, samt ett "Genmåle” i samma 
åmne.

Undervisningen har under låsåret varit på foljande sått emellan lårarne fordelad:
Rektor G. Th. Bergman: Grekiska VII—Via, 15 timmar i veckan. Franska skripta Vllb lat. 
Lektor K. F. Bådbcrg: Matematik VII—Via; Fysik Vlla, Vllb real., 22 t;r. Matematiska 

skripta VIL
Lektor J. Swedborg: Latin VII—Via, 19 t:r. Latinska skripta VIL
Lektor J. Nordwall: Kristendom VII—Via; Modersmålet VII—Via; Filosofi VII, 17 t:r. Sven

ska skripta VIL
v. Lektor N. A. Mathesius, hostterminen: Franska VII—Via; Engelska VII, 19 t:r. Franska 

skripta Vlla, Vllb real.
Lektor A. J. Ling, vårterminen: samma tjenstgøring som v. lektor Mathesius hostterminen.' 
Adjunkt C. A. von Sydow: alla åmnen I, 25 t:r.
Adjunkt J. F. Kylander: Grekiska VIb—IV; Latin V; Matematik IV, 25 t:r. Latinska skripta V. 
Adjunkt A. J. C. Piscator: Modersmålet III—II; Engelska VI—IV; Franska V real., 27 t:r. 
Adjunkt J. K. Lindblad: Kristendom VIb—V, III—II; Tyska VI—IV, 25 t:r. Tyska skripta 

' VI—IV.
Adjunkt S. Tengblad: Tyska III—II; Historia och Geografi III—II, 25 t:r. Svenska skripta VIb. 
Adjunkt L. J. Wersander: Kristendom IV; Modersmålet VIb—IV; Historia och Geografi VIb, 

V—IV real, Latinskrifning med från Grekiskan befriade i VI, 25 t:r. 
Latinska skripta IV.

Adjunkt A. Ericsson: Latin Via—IV; Hebreiska VII, 25 t:r. Latinska skripta VI.
Adjunkt A. Sdhlén: Franska VIb, V lat.; Historia och Geografi VII—Via; Modersmålet Via, 

24 t:r. Svenska skripta Via.
Adjunkt K. F. Kjellberg: Matematik VIb—II, 26 t:r.
Adjunkt G. O. D. von Hackwitø: Naturalhistoria VI—II; Fysik Via lat.—IV; Historia och Geo

grafi V—IV lat., 26 t:r.
Extra lårare P. G. Bergin: Franska IV; Matematik V—IV real.; Fysik Vllb lat., Via real.; 

Kemi VII—VI, 28 t:r.
Direktør O. H. Bergqvist, hostterminen: Sång och Musik, 10 t:r.
v. Sånglåraren adj. Piscator, vårterminen: d:o d:o d:o.
O. A. H. Stiberg med bitråde af løjtnant J. Svedberg: Gymnastik- och Militårofningar, 13 t:r. 
F. A. Zettergren: Teckning, 12 t:r.
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Klassfbreståndare hafva varit:
for 7a lektor Swedborg,
„ 7b lektor Rådberg,
„ 6a lektor Nordwall,
„ 6b adj. Kylander och Sahlén,
„ 5 adj. Wersander och Ericsson,
„ 4 adj. v. Hackwitz och extra lår. Bergin,
„ 3 adj. Kjellberg och Piscator,
„ 2 adj. Tengblad och Lindblad,
„ 1 adj. von Sydow.

C. Lit rj ungarne.

Lårjungarnes antal

Vid borjan af hostterminen 1874 Vid borjan af vårterminen 1875

Klass. 
lin.

Reala 
lin. Summa

Latinare, 
som ej lasa 

grekiska
Klass. 

lin.
Reala 

lin. Summa
Latinare, 

som ej låsa 
grekiska

Klass 1 15 14
„ 2 23 24
„ 3 43 50

17 12 29 12 12 16 28 8
„ 5 23 8 31 10 20 9 29 9
„ 6b 13 8 21 5 13 10 23 6
„ 6a 8 3 11 3 8 3 11 3
„ 7b 17 1 18 2 16 1 17 1
„ 7a 9 1 10 9 1 10

Summa 87 33 201 32 78 40 206 27

Vid hbstterminens borjan inskrefvos 29 lårjungar, vid vårterminens 7. Från forrå års- 
beråttelsens utgifvande hafva 31 lårjungar uttagit afgångsbetyg från låroverket, ibland dessa 
de 16, som vid forrå vårterminens slut aflade godkånd afgångsexamen.

Från klassiska till reala linien hafva 9 lårjungar bfvergått.
I sjunde klassen hafva 16 lårjungar af klassiska linien valfritt låst engelska samt 12 

hebreiska.
Afgifter hafva erlagts:

Hbstterminen: till materielkassan af 156 lårjungar,
„ byggnadskassan „ 118 ■ „

Vårterminen: „ materielkassan „ 161 „
„ byggnadskassan „ 122 „

Till egna kassan har hvarje icke alldeles medellbs lårjunge terminligen betalt 5 kr.

D. S k o 11 o k a 1 o n

har under låsåret icke undergått någon forandring.
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E. U n d e r v i s n i n g s in a t e r i e 1 e n.

For naturhistoriska museum hafva af herr G. Kolthoff 32 st. uppstoppade djur inkbpts.
Herr Ad. Andersohn, som forut genom frikostiga gåfvor gjort sig laroverket forbundet, 

har ytterligare okat denna forbindelse genom att till detsamma skanka en vardefull samling 
af mineralier, snackor, koraller, m. m. till ett antal af 174 n:r.

Ofriga gåfvor:
Af kongl. ecklesiastik-departementet: Svenska fornsaker, utg. af Ulfsparre.
„ Svenska akademien: dess minnespenning dfver Vitalis.
„ Vetenskapsakademien: dess minnespenning dfver Samuel Owen.
„ handl. C. Svedberg: en papegoja.
„ skollårare A. Jakobsson: ett mynt.
„ skomakare A. G. Nunstedt: en sjborre.
„ fiskare C. Fernstrbm: nissbga (Cobitis tenia).
„ „ Ture Fredrik: en parasitmask.
„ stud. K. A. M. Nordahl: en slåt snok.
„ „ V. Malmqvist: ett mynt.
„ „ E. S. F. Rydingsvård: en fladermus.
„ „ E. R. Sederstedt: diverse mynt.
„ „ L. Borsum: d:o.
„ „ L. A. Larsson: en stenyxa.
„ „ G. R. Hallberg: ett mynt.
„ „ S. J. G. Rhodin: diverse mynt.
„ „ S. R. Svensson: Karl den 9:s lag. Sthlm 1702.
„ „ Hj. Nordstrom: en missbildad furugren, en stenyxa och knif, en medalj.
„ „ J. G. Rinnblad: en stenyxa.
„ „ A. Lundberg: ett mynt.
„ „ R. A. Gjdtberg: en medalj och ett mynt.
„ „ P. L. Dahllbf: 2:ne flintknifvar.
„ „ N. Bergman: en half mindre granat, funnen på Skansen vid Wenersborg.

F. E x a m i n a.

Muntlig afgångsexamen forråttades den 8 och 9 juni forlidet år, vid hvilken 16 låro- 
verkets lårjungar samt en privatist forklarades mogne.

Vid hostterminens slut holls examen med klass. 1—5 den 19 dec. Årsexamen år utsatt 
att hållas den 3 och 4 nåstkommande juni och hafva fbljande herrar inbjudits att såsom vitt- 
nen ofvervara densamma: dfversten och ridd. E. Elers; bfversteldjtnanten, kammarherren och 
ridd. C. E. C. Kuylenstjerna; landskamreraren och ridd. J. M. Ryding; borgmåstaren och ridd. 
A. W. Russberg; kyrkoherden, kongl. hofpred., teol. kand., fil. dokt. D. R. Warholm; regi- 
mentslåkaren och ridd. K. Danelius; handlanden Ad. Andersohn.

Till bfvervarande af samma examen inbjuder jag vbrdsamt lårjungarnes fbråldrar och 
målsmån samt alla den offentliga undervisningens vånner och gynnare.

Nåsta hbsttermin bdrjas den 25 nåstkommande augusti.
Wenersborg i maj 1875.

G. TH. BERGMAN.
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Lagre elementarlåroverket i Borås.
A. Undervisningen.

Hostterminen bor jades den 27 augusti och afslutades med offentlig examen den 16 de
cember. Vårterminen bbrjades den 14 januari och kommer att afslutas med offentlig examen 
den 2 juni. I afseende på den dagliga undervisningstiden samt anordningen af ofningarne har 
ej någon forandring fbrekommit detta år.

Begagnade låro- och låsebocker i
Kristendom: Katekes, Hiibners lårobok i biblisk historia, Cornelii i kyrkohistoria, Norbecks i 

dogmatik samt Brodéns bfversigt af de bibliska bbckernas innehåll.
Modersmålet: språklåra af Filén, låsebok for folkskolan.
Latinska språket: Gram, af Råbe; explikation: Cornelius Nepos, Julius Cæsar de bello Gallico 

samt Ovidii Metamorphoses sel.
Grekiska språket: Gram, af Råbe; explikation: Xenophons Anabasis.
Tyska språket: Gram, af Lyth; explikation: Mathesii elementarbok, Lyths låsebok, Schillers 

Geschichte des 30-jåhrigen Krieges samt Schillers Don Carlos.
Engelska språket: Gram, af Sundstén, Oides uttalslåra; explikation: Sundsténs elementarbok 

och W. Irvings Columbus.
Franska språket: Gram, af 01de; explikation: låsebok af densamme.
Matematik: v. Zweigbergks lårobok i aritmetik, Wiemers i algebra samt Euclides och A. Th. 

Bergii i geometri.
Naturvetenskap: Arrhenii storre och mindre lårobok i botanik, Torins lårobok i zoologi samt 

fysikens grunder efter Schabus.
Naturlåra: Berlins lårobok. .
Historia och Geografi: Alanders lårobocker i svensk och allmån historia, Palmblads i geografi.

Genomgångna lårokurser.

Forstå klassen.

Kristendom: biblisk historia, gamla testamentets; katekes, forstå hufvudstycket och en del af 
det andra; bibelspråk och psalmer.

Modersmålet: upplåsning och forklaring af valda stycken samt ofningar att med egna ord åter- 
gifva innehållet af det låsta; språklårans forstå grunder samt satsbildningsbfnin- 
gar. Rattskrifning.

Tyska språket: det vigtigaste af formlåran, explikationsbfningar i Lyths låsebok och 45 styc
ken i Mathesii elementarbok jemte bfning att sårskilja de enkla satsernas huf- 
vuddelar.

Matematik: de fyra råknesåtten i hela tal och sorter jemte bfning att an vånda decimaler; 
hufvudråkning.

Naturlåra: det allmånnaste af låran om menniskans kroppsbyggnad samt undersbkning af lef- 
vande våxter.

Historia och Geografi: historia, det vigtigaste af fåderneslandets till nyare tidens borjan; geo
grafi, det allmånnaste om verldsdelarne, fåderneslandets samt en del af 
Europas fysiska och politiska.
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Andra klassen.

Kristendom: biblisk historia, nya testamentets; katekes, 2:dra och 3:dje hufvudstyckena; bibel- 
språk och valda psalmer.

Modersmålet: upplåsning och forklaring af valda stycken samt ofningar att med egna ord åter- 
gifva innehållet deraf; formlaran samt satsbildningsofningar. Råttskrifnings- 
och interpunktionsbfningar.

Tyska språket: formlaran, låsbfningar från bbrjan af låseboken till stycket 34 jemte ofning att 
sårskilja ordklasserna och de enkla satsernas hufvuddelar samt de låttare for- 
merna af de sammansatta satserna.

Matematik: aritmetik, de fyra råknesåtten i vanliga och decimalbråk med tillåmpning på sor
ter, enkel regula de tri, hufvudråkning; geometri, åskådningslåra samt några enkla 
geometriska satser.

Naturlara: djurrikets hufvudafdelningar och vigtigare klasser. Undersbkning af lefvande våxter. 
Historia och Geografi: historia, svenska historien till 9:de tidehvarfvet i låroboken; geografi, 

Europas fysiska och politiska geografi fortsatt och afslutad.

Tredje klassen.

Kristendom: rep. af bibi. historien samt 4:de och 5:te hufvudstyckena af katekesen; bibellås
ning och psalmer.

Modersmålet: låsning och forklaring af valda stycken, formlaran samt det vigtigaste af sats
låran, råttskrifning efter diktamen, skriftliga ofversåttningar från tyska språket 
jemte smårre uppsatser på lårorummet.

Tyska språket: formlåran jemte ofningar i sårskiljande af satser och satsdelar, låsebfningar 60 
sidor från stycket 33 i låseboken, extemporalier.

Matematik: aritmetik, tillåmpning af de genomgångna kurserna på regula de tri, intresseråk- 
ning m. m.; geometri, åskådningslåra tillåmpad på planimetriska och stereometri
ska uppgifter, enkla geometriska satser.

Naturlara: rep. af det fbrut låsta, Linnés sexualsystem, undersbkning af lefvande våxter. Ex- 
kursioner.

Historia och Geografi ■ historia, fåderneslandets afslutad och repeterad; geografi, de fråmmande 
verldsdelarnes fysiska och politiska geografi i de allmannaste grunddrag 
jemte rep. af Europas.

Fjerde klassen.
Kristendom: rep. af katekesen, låsning af nya testamentet, de bibliska bbckernas innehåll och 

historia.
Modersmålet: formlåra, låran om satser, låse- och skrifbfningar samt ofversåttningar på låro

rummet.
Latinska språket: formlåra, syntaxen, af Cornelius Nepos från och med Timotheus till och med 

Epaminondas, af Cæsar de bello Gallico l:sta boken. Skrifbfningar på låro
rummet. Ett hemtema i veckan.

Grekiska språket: formlåran, l:sta boken af Xenophons Anabasis.
Tyska språket: hela språklåran med satsbfningar, 80 sidor af Schillers Gesch. des 30-jåhrigen 

Krieges. Skrifbfningar på lårorummet. Reallinien ett hemtema i veckan.
Engelska språket: formlåra och syntax, 8 kap. af Irvings Columbus. Skrifbfningar på låro

rummet. De från grekiskan befriade, uttalslåra, formlåra samt stbrsta de
len af låseboken.

Franska språket: Uttalslåra, formlåra till och med de oregelbundna verberna, af låseboken 30 
stycken af forsti och 15 stycken af andra afdelningen.
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Matematik: klass. linien, geometri, 2:dra och en del af 3:dje boken af Euclides; aritmetik, till 
och med betalningsterminers reduktion; algebra, låran om hela tal och bråk; real
linien dessutom, geometri, proportionslåran samt rep. af de 4 forstå bockerna, 
hela råkneboken.

Naturvetenskap: botanik, de fanerogama våxternas organografi och elementarorganer, insam- 
ling 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 Fredrik 
den 2:dres tidehvarf; geografi, gamla verldcns 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 pe
rioden; dogmatik, 6 kap. af låroboken.

Modersmålet: råttskrifning, form- och satslåra, uppsatser och låsofningar.
Latinska språket: hela gram, med prosodik och metrik, 2:dra och 3:dje bockerna af Cæsar de 

bello Gallico, från bbrjan till och med Pyramus et Thisbe af Ovidii met. 
sel. (Brodéns edit.). Skrifofningar på lårorummet. Ett hemtema i veckan.

Grekiska språket: formlåra och det vigtigaste af syntaxen, 9:de och 10:de kap. af l:sta samt 
2:dra boken af Xenophons Anabasis.

Tyska språket: rep. af språklåran, 70 sidor af Schillers Gesch. des 30-jåhrigen Krieges samt 
densammes Don Carlos. Skrifofningar på lårorummet. Reallinien ett hemtema 
i veckan.

Engelska språket: rep. af språklåran, 10 kap. af Irvings Columbus. Skrifofningar.
Franska språket: Uttalslåra, formlåra till och med de oregelbundna verberna, 25 stycken af 

l:sta och 15 stycken af 2:dra afdelningen i. låseboken; reallinien, rep. af 
gram., 20 stycken af 2:dra och 16 sidor af 3:dje afdelningen i låseboken.

Matematik: klass. linien, 4:de boken samt rep. af de 3 forstå bockerna af Euclides; algebra, 
l:sta graden med en eller flere obekanta, problemer; reallinien, 6 bocker af Eucli
des, 2 grader algebra, problemer; båda lin. hela råkneboken.

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

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

Ofningar.

Vålskrifning, 2 tim. i l:sta och 1 tim. i 2:dra kl.; teckning, l:sta och 2:dra klass., 1 
timma i veckan, frihandsritning efter statens tabeller, 3:dje kl., 2 timmar i veckan, perspek
tiviska konstruktioner med ledning af statens tabeller, 4:de och 5:te kl. realafdelningar, 2 
timmar i veckan, frihandsritning samt geometrisk konstruktions- och projektionslåra efter 
Pasch; de som icke låsa grekiska, frihandsteckning 2 timmar i veckan. Gymnastik, fristående 
och appareljgymnastik, marsch- och exercisofningar, 4 tim. i veckan i kl. 1—4 samt 5 tim. i 
kl. 5; musik och sång, 6 timmar i veckan.

B. L a r a r n c.

Under låsaret har rektorn, II. N. O., fil. dokt. A. G. Hollander åtnjutit tjenstledighet.
Undervisningens fordelning mellan lårarne har varit fbljande:
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t. f. Rektor S. F Wennergren har undervisat kl. 2—5 i kristendom 10 timmar, kl. 4 och 5 i 
engelska 7 timmar och kl. 2 i matematik 3 timmar, tillsam
mans 20 timmar.

Kollega A. Thor in kl. 4 och 5 i grekiska 10 timmar, kl. 3—5 i matematik 17 timmar, till- 
sammans 27 timmar, samt rattat skriftliga uppsatser i 5:te kl.

Kollega d:r J. A. Hosen kl. 4 och 5 i historia och geografi 7 timmar och i modersmål 5 tim
mar samt kl. 3 i modersmål 6 timmar, i tyska 7 timmar och i na
turlåra 2 timmar, tillsammans 27 timmar, samt rattat skriftliga upp
satser i 4:de kl.

Kollega J. A. Nylerg kl. 4 och 5 i franska 10 timmar samt kl. 2 i modersmål 6 timmar, i tyska 
7 timmar, i historia och geografi 5 timmar och i naturlåra 2 timmar, 
tillsammans 30 timmar.

Kollega W. Schoug kl. 4 och 5 i latin 8 timmar och i naturvetenskap 7 timmar, kl. 3 i historia 
och geografi 5 timmar samt kl. 1 i aritmetik 4 timmar, i naturlåra 2 tim
mar och i historia och geografi 4 timmar, tillsammans 30 timmar, samt 
rattat skriftliga uppsatser i 5:te klassen.

t. f. Kollega, fil. kand. H. Dahlstein kl. 4 och 5 i latin 7 timmar och i tyska 4 timmar, kl. 
2 i matematik 2 timmar och i vålskrifning 1 timme samt 
kl. 1 i kristendom 3 timmar, i tyska 6 timmar, i vål
skrifning 2 timmar och i modersmål 5 timmar, tillsam- 
man 30 timmar, samt råttat skriftliga uppsatser i 4:de kl.

Ofningslåraren kapten F. R. Zachrisson i gymnastik 5 timmar i veckan.
D:o ritlåraren C. A. Leverin i teckning 6 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 3:dje kl. Rosén, for 
2:dra kl. Nyberg och for l:sta kl. Dahlstein.

C. Larjungarne.

1. Inskrifne vid hostterminens borjan 20.
„ „ vårterminens d:o 4, en återkom efter 1 termins frånvaro.

2. Afgångne vid hostterminens borjan dels till nåringarne och dels till an nat låroverk 20, 
deraf 2 ur 5:te kl. efter aflagd afgångsexamen; vid vårterminens borjan 3.

3. Terminsafgift erlade hostterminen: till undervisningsmaterielen 36, befriade 38; till bygg- 
nadsfonden 34, befriade 40; vårterminen: till undervisningsmaterielen 40, befriade 36; till 
byggnadsfonden 35, befriade 41.

4. Antal nårvarande under vårtermiueu: l:sta kl. 20, 2:dra kl. 16, 3:dje kl. 16, 4:de kl. 13 
och 5:te kl. 11, summa 76. Klassiska sprak låsa i 4:de kl. 6 latin och 4 grekiska samt i 
5:te kl. 6 latin och 3 grekiska.

Hemlexor genomgås fdrut i skolan; och torde for deras dfverlåsniug i hemmet fordras 
i l:sta kl. 1, i 2:dra kl. 2, i 3:dje kl. 2 samt i 4:de och 5:te kl. 3 timmar dagligen.

D. Skollokalen 

har under året ej undergått någon forandring.

E. U n d e r v i s n i n g s ni a t e r i e 1 e n 

har okats med åtskilliga laro- och lasebocker samt ritplanscher.
5
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F. E x a m i n a.

Examen vid hostterminens slut holls den 16 december, och voro, jemte laroverkets in
spektor herr kyrkoherden A. J. Enander, herrar borgmastaren, R. W. O., A. Wendt, majoren, 
R. S. O., S. E. Uggla, provinciallåkaren d:r J. G. Aspelin, rådmannen och v. håradshofdingen 
W. Hammarstrom och apotekaren S. Osterberg af h. h. ephorus anmodade att densamma be- 
vista. Årsexamen kommer att forrattas onsdagen den 2 juni i nårvaro af ofvannåmnde herrar; 
och anstålles då från kl. 8 f. m. till kl. 1 e. m. offentlig profning i språk och vetenskaper 
samt vidare kl. 4 e. m. slutofningar i sång och musik, hvarefter forrattas flyttning jemte ut- 
delning af stipendier, premier och fattigmedel.

Borås i maj 1875.
Sv. P. Wennergren.

t
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Lagre elementarlåroverket i Alingsås.
A. Undervisningen.

a) Liirotider.
Hostterminen borjades den 19 augusti och afslutades den 18 december. Vårterminen 

borjades den 2Z januari och kommer att afslutas den 4 juni. De dagliga undervisnings- och 
bfningstimmarne hafva varit desamma som under foregående låsår.

b) Låro- och låsebocker.
Kristendom: katekesen; biblisk historia af Eklundh.
Modersmålet: Bjurstens lårobok; låsebok for folkskolan.
Tyska språket: gram.: Flachs lårobok; explikation: Flachs och Mathesii elementarbocker.
Matematik: Zweigbergks och Nystroms lårob. i aritmetik; Euklides och Neovii i geometri. 
Naturvetenskap: Arrhenii lårobok i botanik; Torins i zoologi; Berlins naturlåra.
Historia och Geografi: Alanders låro- och låsebok i svensk historia; Dahms i geografi.

c) Eurokurser.
Forstå klassen.

Kristendom. Katekes: forstå hufvudstycket. Bibi, historia: gamla testamentets. Bibellåsning 
med forklaringar. Valda psalmer.

Modersmålet. Det vigtigaste af formlaran. Upplåsning af valda beråttelser jemte ofning for 
lårjungarne att med egna ord återgifva innehållet af det låsta. Satsbilduings- 
dfningar. Stafningsregler och ofningar i råttskrifning och vållåsning.

Tyska språket. Det hufvudsakliga af formlaran jemte 40 st. i Mathesii elementarbok.
Matematik. De fyra råknesåtten i hela tal med tillåmpning på sorter jemte ofning i hufvud- 

råkning.
Naturlåra. Berlins lårobok till 7:de kapitlet på tredje afdelningen. 50 våxter.
Historia och Geografi. Historia: fåderneslandets till reformationstidehvarfvet. Geografi: Sveri

ges, Norges och Danmarks och det allmånnaste af Europas fysiska.

Andra klassen.

Kristendom. Katekes: andra hufvudstycket. Biblisk historia: nya testamentets. Bibellåsning 
med fbrklaringar. Valda psalmer.

Modersmålet. Det vigtigaste af formlåran. Upplåsning af valda beråttelser jemte ofning for 
lårjungarne att med egna ord återgifva innehållet af det låsta. Råttskrifning 
efter diktamen. Satsupplosningar.
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Tyska språket. Grammatik: formlåra. Explikation: sednare delen af Flachs elementarbok 
och st. 1—24 af låseboken.

Matematik. Aritmetik: bråk och regula de tri samt hufvudråkning. Geometri: l:sta boken 
och 17 satser af den 2:dra.

Naturlara. Berlins naturlara till 4:de afdelningen. Arrhenii mindre larobok till vaxternas 
froredningsdelar. Undersbkning af 150 våxter.

Historia och Geografi. Historia: faderneslandets till Ulrika Eleonora. Geografi: Europas po
litiska till Frankrike.

Tredje klassen.

Kristendom. Katekes: de tre sista hufvudstyckena. Biblisk historia: repetition af gamla och 
nya testamentets. Bibellåsning med forklaringar. Valda psalmer.

Modersmålet. Bjurstens form- och satslåra. Råttskrifningsbfningar efter diktamen samt upp- 
satser ofver låttare amnen. Lås- och satsbildningsofningar. Interpunktionslåra.

Tyska språket. Grammatik: formlaran afslutad och repeterad. Explikation: sid. 24—56 af 
Flachs lasebok. Skrifbfningar.

Matematik. Aritmetik: tillåmpning af regula de tri på intresse m. m. till och med qvadrat- 
rotsutdragning. Geometri: 4 bbcker af Euklides.

Naturvetenskap. Botanik: våxtens yttre organer efter Arrhenii mindre larobok. Insamling 
och examinering af omkring 150 våxter. Exkursioner. Zoologi: dåggdjuren. 

Historia och Geografi. Historia: faderneslandets afslutad efter Alanders larobok. Sveriges 
krig under storhetstiden efter samme fbrfattares lasebok. Geografi: 
Europas politiska samt det allmannaste af de ofrige verldsdelarne.

B. L il r a r il e.

Under sex veckor från bbrjan af hostterminen åtnjot undertecknad rektor tjenstledighet, 
hvarunder kollega Dahlgren bestred rektors åligganden med undantag af undervisningsskyldig- 
heten, som uppehblls en månad af studenten E. Bruno och derefter 14 dagar af studenten 
Th. Nattsén. Luder hela låsåret har gymnastiklåraren A. O. Nilsson åtnjutit tjenstledighet, 
och har till hans vikarius kollegan S. E. B. Hbgman varit fdrordnad.

Undervisningen har under låsåret varit mellan lårarne fbrdelad sålunda:
Undertecknad rektor: kristendom I—III; modersmålet, tyska, historia och geografi samt vål- 

skrifning I, 24 timmar i veckan. Svenska skripta i I.
Kollega C. O. N. Dahlgren: matematik I—III; tyska II—III och vålskrifning i II, 28 timmar. 

Tyska skripta i II—III.
Kollega S. E. B. Hogman: modersmålet och naturvetenskap I—III; historia och geografi II— 

III och vålskrifning i III, 28 timmar. Svenska skripta i II—III.
Ofningslåraren, kollegan S. E. B. Hogman i gymnastik och vapenbfning i timme hvarje dag. 

d:o, orgelnisten E. Ericsson i sång 3 timmar i veckan. 
d:o, ingenibren J. Hellstrom i teckning 3 timmar i veckan.

Klassfbreståndare: rektor fbr 3:dje kl., kollega Dahlgren for 2:dra kl. och kollega Hbgman for 
l:sta kl.

C. Orjun garne.

1. Inskrifne, hostterminen 13 lårjungar, 
vårterminen 2 d:o.

2. Afgångne, hostterminen 22, deraf 10 till andra låroverk och 12 till nåringarne.
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3. Afgift till undervisningsmaterielen erlade hostterminen 15, befriade 32, 
vårterminen 15, befriade 34.

d:o till byggnadsfonden hostterminen 15, befriade 32.
vårterminen 14, befriade 35.

4. Antal lårjungar under hostterminen: i l:sta kl. 14, i 2:dra kl. 16, i 3:dje kl. 17. S:a 47. 
vårterminen: i l:sta kl. 16, i 2:dra kl. 16, i 3:dje kl. 17. S:a 49.

5. Hemarbeten beråknas i allmånhet i 3:dje klassen till 2 timmar och i 2:dra klassen till en 
timme dagligen.

D. Skollokalen 

har under året ej undergått någon forandring.

E. U n d e r v i s n i n g s ni a t o r i e 1 e n.

Under låsåret har inkbpts:
for undervisning i sång och musik: ett orgelharmonium,
for naturhistoriska museum: anatomiska våggtaflor bfver menniskokroppens byggnad af 

Fiedler; djurens lif af A. E. Brehm; uppstoppade dåggdjur: gråfling, mård och iller; d:o fog- 
lar: spilkråka, morkulla, notskrika, sångtrast.

Gåfvor till samlingarne:
Af til. doktor Dahlgren: en fiskljus.
„ stud. Nattsén: en tornsvala.
„ „ Olsson: en fiskmås.
„ „ M. Liljeblad: en sparfhbk.
„ „ L. Sbderstrom: en skbldpadda, 9 silfvermynt och 40 kopparmynt.
„ „ F. Sandberg: 3 silfvermynt och 5 kopparmynt.
„ „ K. Sandberg: 15 kopparmynt.
„ „ A. Cederblom: 5 d:o.
„ „ K. Andersson: 3 d:o.
„ „ H. Sjbstedt: 2 d:o.
„ „ K. A. Holm: en flintdolk.
„ „ A. L. Kjellgren: en mejsel.
„ „ O. W. Mellin: en antik yxa af jern.

F. Ex a in i n a.

Vid den examen, som vid hostterminens slut den 18 december boils, då åfven flyttning 
inom, men icke emellan klasserna egde rum, voro såsom examensvitnen inbjudne: herrar borg- 
måstaren S. P. Walberg, stadslåkaren doktor P. V. Hbgselius, komministern P. Thorell och 
rådmannen S. J. Nyman.

Årsexamen år utsatt att hållas fredagen den 4 nåsta juni under ledning af låroverkets 
inspektor, prosten och ordensledamoten, fil. dokt. A. Nattsén samt i nårvaro af herrar borg- 
måstaren S. P. Walberg, stadslåkaren doktor P. V. Hbgselius, komministern P. Thorell och 
apotekaren L. Svangren, såsom examensvitnen. Derefter ske slutbfningar i sång och gymna
stik, fbrråttas flyttning och utdelas terminsbetyg, premier och fattigmedel, hvarefter ungdomen 
hemfbrlofvas till nåste termins borjan mandagen clen 23 nåstinstundande augusti.

Alingsås i maj 1875.
Mart. Chr. Jungmarker.



Enklassiga. pedagogien i Ulricehamn.
A. Undervisningen.

1) Laseterminerna: hostterminen borjad den 25 aug., slutad den 18 dec. 
vårterminen borjad den 20 jan., slutad den 4 juni.

2) Dagliga larotiden: kl. 7—9, 10—12, 1—2.
3) Lurobocker:

Kristendom: katekesen, Hubner-Eklundhs bibi. historia.
Modersmålet: Sundéns språklåra, Alanders låsebok i sv. hist.
Tyska språket: Flachs språklåra, Mathesii elera.-bok.
Matematik: Zweigbergks lårobok, Nordlunds råkneofningsexempel.
Naturlåra: Berlins lårobok.
Historia: Odhners d:o.
Geografi: Gehlins och Brunii d:o.

4) Genomgångna liirokurser.
Kristendom, 4 timmar i veckan: katekesen: Luthers mindre samt Lindbloms forklaring till 

tredje hufvudstycket (tvånne innev. termin intagne lårjungar endast till andra 
hufvudstycket); bibi. historia: gamla testamentets; valda psalmer.

Modersmålet, 5 tmr: reproduktion af låsta beråttelser; form- och satslårans forstå grunder; 
råttskrifningslåra och råttskrifningsofningar.

Tyska språket, 8 tmr: formlaran till och med de allmånnaste starka verben; explikation: 57 
stycken i Mathesii elem.-bok; extemporerad bfversåttning fr. svenskan till ty
skan af 42 motsvarande svenska ofningsstycken i samma lårobok; skrifofningar.

Matematik, 5 tmr: de fyra råknesåtten i hela tal, decimalbråk och sorter; hufvudråkning.
Naturlåra: 2 tmr: inledning till djur- och våxtrikets kånnedom, omfattande det allmånnaste 

af låran om menniskans kroppsbyggnad och dåggdjuren samt uudersokning af lef- 
vande våxter.

Historia och Geografi, 4 tmr: svensk historia: till ”Sten Sture d. å. och Hans” (= 50 sidor); 
geografi, fysisk: det vigtigaste om verldsdelarnes i allmånhet och Euro
pas i synnerhet fysiska beskaffenhet; d:o, politisk: Finlands, Ostersjo- 
provinsernas och Britiska rikets jemte repetition af Sveriges, Norges 
och Danmarks.

Vålskrifning, 2 tmr, med begagnande af Sandbergs monsterskrifbocker, kurserna 1—6.

B. L ii r a r e.

Vid låsårets borjan tilltrådde undertecknad sin befattning som lårare.
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C. Liirjungarne.

1) Inskrifna: hostterminen: 4, vårterminen: 3.
21 Afgångna: vårterminen: 1.
3) Terminsafgifter erlade h. t.: 5, v. t.: 8.
4) Lårjungarnes antal vid hdstt:s bbrjan: 7, vid vårt:s bbrjan: 10.

D. Skollokalen

har ej undergått någon forandring.

E. Undervisnings materielen

har tillokts genom inkop af 6 våggkartor af Siidow.

F. E x a m i n a.

Examen vid hostterminens slut hblls den 18 dec. Såsom examensvitnen voro inbjudna 
kyrkoherden, fil. d:r G. A. Sundborg, borgmåstaren V. Ekenman, trafikdirektbren F. Dahlberg 
och handlanden C. E. Siedberg. Vårterminen skall med examen afslutas den 4 juni. Till 
examensvitnen inbjudas ofvan nåmnde herrar.

Ulricehamn i maj 1875.
Oskar Lindkvist.




