
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


BWMwys
FOR

JoIoIWJM® M Ætt jo Ætt V w JottttloWi

I

y^ENEI^SBO^G, JBoF^ÅS och y^LINGSÅS

SAMT
y EDAGOGIEN I JIlT^ICEHA/VIN

UNDER LÅSÅRET 1875—1876.
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Hogre elementarlåroverket i Wenersborg.
A. Undervisningen.

a) Lårotider.
Hostterminen tog sin bbrjan den 25 augusti och slutade den 20 december.
Vårterminen, som bbrjade den 21 januari, kommer att afslutas den 2 juni.
De dagliga undervisnings- och ofningstimmarne 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 kannedom af Welander.
Modersmålet: Filéns lårobok; Bjurstens låsebok och Claésons literaturhistoria; låsebok for 

folkskolan.
Latinska språket,

Grekiska språket, 
d:o, 

Hebreiska språket, 
d:o, 

Tyska språket, 
d:o,

Engelska språket, 
d:o,

Franska språket, 
d:o,

grammatik: Rabes och Ellendt-Seyfferts lårobbcker;
explikation: Tbrnebladhs elementarbok, Cornelius Nepos, Julius Cæsar och 

Ovidius for kl. IV—V; Cicero, Livius, Virgilius och Horatius 
for kl. VI—VIL

grammatik: Rabes och Lbfstedts lårobocker;
explikation: Xenophons Anabasis, Homeri Odyssé, Herodotus.
grammatik: Lindbergs lårobok;
explikation: Davids psalmer.
grammatik: Flachs lårobok;
explikation: Lyths krestomati; Schillers Geschichte des 30 jåhr. Kriegs och 

Wilhelm Tell; Hauffs Måhrchen; Goethes Herman und Doro- 
thea; elementarbok af Mathesius.

grammatik: May’s och Herléns lårobocker; Criigers elementarbok;
explikation: May’s krestomati och Englisli Reading; Kings of England of 

M. Yonge; Irvings Sketchbook.
grammatik: Oides lårobok; Ploetz elementarbok;
explikation: Voltaires Charles XII; Dubbs låsebok; Ploetz parlor, bearb. af 

Enblom.
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Matematik: Zweigbergks och Nystroms lårobocker i aritmetik; Bjorlings, Todhunters ocb An-
derasona larobocker i algebra; Bjorlings proportionslåra; Phragméus trigonometri; 
Lindmana och Bergii larobocker i geometri; Hellatrbma larobok i stereometri; 
geometriska bfningasatser af Todhunter.

Naturvetenskap: Berlins låsebok; Celanders naturlåra; Arrhenii atbrre och mindre larobok i 
botanik; Torins larobok i zoologi; Schabus i fysik; Blomstrands i kemi.

Historia, svensk: Ekelunds och Odhners larobocker; Alanders lasebok;
allmån: Piitz’, Wennerstrbms och Pallins larobocker.

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 sagohistorien. Ofningar i råttskrifning. Ofning i sårskiljande af den 
enkla satsens hufvuddelar. Allmån grammatik.

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

Matematik: De fyra råknesåtten i nyare sorter jemte bfning i hufvudrakning.
Naturlara: inledning till djur- och våxtrikets kånnedom, omfattande det allmånnaste af låran

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

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

och Englands fysiska och politiska geografi: det allmånnaste 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 satsupplosning jemte låsbfningar.
Tyska. Grammatik: formlåran t. o. m. de svaga verberna.

Explikation: från st. 36 af forstå afdelningen t. o. m. st. 11 af andra afdelningen i 
Mathesii elementarbok. Skrifbfningar på lårorummet en timme i veckan. 

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

i geometri och linearteckning.
Naturlara: menniskokroppens byggnad. Djurrikets stbrre afdelningar. Det allmånnaste om 

våxterna.
Historia. Fåderneslandets: från Magnus Eriksson till och med Ulrika Eleonora.
Geografi: Europas fysiska och politiska.

Tredje klassen.

Kristendom. Katekes: 3—5 hufvudstyckena. Valda psalmer.
Biblisk historia: nya testamentet. Forklaring af Jesu liknelser; bibellåsning.
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Modersmålet: fortn- och satslåra, satsupplbsning och råttskrifniug; låsbfuingar jemte skriftliga 
uppsataer på lårorummet.

Tyska. Grammatik: hela formlåran.
Explikation: 35 sidor i Lyths låsebok. Skrifofningar på lårorummet en timme i veckan.

Matematik. Aritmetik: vanliga bråk, decimalbråk och sorter.
Geometri: de 30 forstå satserna af Euklides forstå bok efter Lindman.

Naturlara. Djur- och våxlriket efter Celanders lårobok.
Historia. Fåderneslandets: nyare tiden afslutad och hela låroboken repeterad.
Geografi: Europas och dfversigt af de ofriga verldsdelarnes.

Fjerde klassen.

Kristendom. Bibelns bbcker jemte bfversigt af Judarnes kyrkliga fbrhållanden. Katekisation. 
Modersmålet: lås- och råttskrifningsofningar, de senare omfattande jemvål interpunktions- 

ofningar; en uppsats på lårorummet hvarannan vecka.
Latin. Grammatik: det vigtigaste af formlåran efter Ellendt-Seyffert.

Explikation: Tbrnebladhs elementarbok.
Tyska. Grammatik: formlåran repeterad jemte anmårkningar; syntax, de grofstiliga reglerna. 

Explikation: 18 sidor af Schillers Gesch. des 30 jåhr. Kriegs; 3 af Hauffs Måhrchen.
Engelska. 67 st. af Criigers elementarbok. Skrifofningar på lårorummet.
Matematik. Aritmetik: regula de tri; blandade exempel på bråk.

Geometri: l:sta och 2:dra bockerna af Euklides.
Algebra: låran om bråk påborjad.

Naturlara: det allmånnaste af fysik, kemi och låran om jorden efter Celander.
Historia. Allmån: gamla och medeltidens.
Geografi. Europas till Syd-Europa.

Femte klassen.

Kristendom. Utforlig katekisation bfver hela religionslåran.
Kyrkohistoriska beråttelser till reformationen; Jesu bergspredikan; kyrkoårets 
predikotexter.

Modersmålet: råttstafnings- och interpunktionsofningar; låsofningar samt en skriftlig uppsats 
på lårorummet hvarannan vecka.

Latin. Grammatik: syntaxen efter Ellendt-Seyffert med anmårkningar.
Explikation: forstå boken samt 8 kap. af den andra i Cæsar; Ætates, Lycaon i Ovi- 

dius; Datames, Agesilaus, Pelopidas, Eumenes i Cornelius Nepos. Myto
logi efter Brodén.

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

Tyska. Grammatik: repeterad jemte anmårkningar.
Explikation: 18 sidor i Schillers Gesch. des 30 jåhr. Kriegs; l:sta akten i Wil

helm Tell.
Engélska. Grammatik: formlåran efter Herlén.

Explikation: kap. 8—16 af Kings of England. Skrifofningar på lårorummet.
Franska. Grammatik: klass. lin.: 60 st. af Ploetz elementarbok; real, lin.: hela Ploetz; skrif- 

bfningar på lårorummet.
Matematik. Aritmetik: enkel och sammansatt regula de tri samt intresseråkning efter Ny- 

strbms lårobok jemte blandade exempel på bråk.
Geometri: klass. lin.: 4 bbcker i Euklides, de 3 sista jemvål repeterade; ex. 1— 

110 af Todhunters geometriska bfningssatser; real, lin.: Euklides 5:te 
och 6:te bbcker efter Bjbrling.
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Algebra: klass. lin.: de 2 forstå kap. efter Bjorling; real, lin.: till och med lå
ran om 2:dra gradens eqvationer, eqvationer af Lsta graden med flere 
obekanta, jemte några låttare problem.

Natur vetenskap. 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 Gustaf I till Frihetstiden; all- 
mån: låroboken afslutad.

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

Sjette klassens nedra afdelning.

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

Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk literatur.
Latin. Grammatik: syntaxen efter Ellendt-Seyffert med anmårkningar.

Explikation: Cicero de senectute; 12 kap. af Livii l:sta bok; l:sta boken af Virgilii 
Æneis. Mytologi efter Brodén.

Grekiska. Grammatik: formlåran repeterad.
Explikation: från och med kap. 7 af l-.sta till och med kap. 2 af 2:dra bokan i 

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

Explikation: 4 akter af Wilhelm Tell.
Engelska. Grammatik: formlåran efter Herlén.

Explikation: kap. 22—29 af Kings of England. Skrifofningar på lårorummet. 
Franska. Grammatik: formlåran; real. lin. derjemte det vigtigaste af syntaxen till adverberna.

Explikation: de 2 forstå bbckerna af Charles XII. Skrifofningar på lårorummet.
Matematik. Geometri: klass. lin.: Euklides 4:de bok samt det allmånnaste af 5:te och 6:te 

bockerna efter Bjorling; real, lin.: Euklides 5:te och 6:te bdcker.
Algebra: klass. lin.: eqvationer af l:sta graden med en och flera obekanta jemte 

några låttare problem; real, lin.: radikalqvantiteter af 2:dra graden, 
eqvationer af 2:dra graden med en eller flera obekanta jemte talrika 
problem; eqvationer med den obekanta under qvadratrotmårke, jemte 
problem.

Natwwtenskap. Botanik: de naturliga familjerna.
Zoologi: fiskar och insekter.
Fysik: 3:dje kap. af Schabus.
Kemi: till haloiderna efter Blomstrand.

Historia. Fåderneslandets: till Kalmare-unionen efter Odhners storre lårobok.
Allmån: klass. lin.: medeltidens till och med korstågen; real, lin.: nyare till fran

ska revolutionen.
Geografi. Klass. lin.: Europa till och med Tyskland; real, lin.: låroboken afslutad jemte re

petition till och med Tyskland.

Sjette klassens ofra afdelning.

Kristendom. Dogmatik: kap. 4—8.
Kyrkohistoria: §§ 19—39.
Nya testamentet: låsning i Romarebrefvet.
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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. 100 af 2:dra 
till och med 4:de boken i Virgilius.

Grekiska. Grammatik: syntaxen efter Ldfstedt till hypotetiska satser; skrifofningar på låro
rummet.

Explikation: från och med 5:te kap. af 2:drn boken till och med den 3:dje i Xeno- 
phon; 2:dra och 3:dje bockerna i Odysséen.

Tyska. Grammatik: repetition.
Explikation: Hermann und Dorothea.

Engélska. Grammatik: formlåran efter Herlén.
Explikation: från kap. 33 till slutet af Kings of England. Skrifofningar på låro

rummet.
Franska. Grammatik: repetition af formlåran; nominas och pronominas syntax efter Oides 

larobok; frasskrifning på lårorummet.
Explikation: valda stycken ur Dubbs låsebok, omkring 46 sidor; fyra af Lafontaines 

fabler utantill; kursiva bfversåttningsbfningar.
Matematik. Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning af geom. 6f- 

ningssatser.
Algebra: repetition af l:sta gradens eqvationer jemte problem samt låran om 

2:dra gradens eqvationer med en obekant jemte talrika bfningsexempel 
och problem; real. lin. dessutom låran om logaritmer och progressioner 
med dithbrande problem jemte det allmånnaste ur planimetrieu och 
stereometrien.

Naturvetenskap. Botanik: repetition af de naturliga familjerna och våxternas elementarorganer. 
Zoologi: de lagre djuren.
Fysik: klass. lin.: l:sta och 2:dra kap. af Schabus; real, lin.: mekanik och 

optik med talrika problem.
Kemi: till de tunga metellerna efter Blomstrand.

Historia. Faderneslandets: till Karl XI; allmån: klass. lin.: nyare till Frankrike under Lud
vig XIII efter Piitz; real, lin.: till sjuåriga kriget.

Geografi. Afrikas och Amerikas.

Sjunde klassens nedra afdelning.

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

Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk literatur; diskussions- och skrifofningar på 
lårorummet.

Latin. Grammatik: repetition.
Explikation: Cicero: disp. Tusc. l:sta boken med repetition. Livius: 3:dje boken med 

en del repetition, Virgilius: repetition af 4:de boken. Horatius: l:sta 
boken Od.

Grekiska. Grammatik: syntaxen efter Lofstedt.
Explikation: 4:de boken i Xenophon; från v. 330 af 3:dje till v. 383 af 5:te boken 

i Odysséen; kap. 1—45 af l:sta boken i Herodotus.
Hebreiska. Grammatik: paradigmerna.

Explikation: 4 Davids psalmer.
Engelska. Klass. lin.: hufvudsakligen ofningar i innanlåsning. Grammatik: det vigtigaste af 

formlåran efter May.



8

Explikation: valda stycken af May’s låseofningar.
Real, lin.: grammatik: Herléns lårobok, repetition af syntaxen; frasskrifning på. . 

lårorummet, samt ett tema som hemlexa hvarje vecka.
Explikation: 90 sidor i Irvings Sketchbook; dessutom kursiva ofversåttningar. Par- 

Ibr: omkr. 25 sidor jemte samtalsofningar.
De lat. som icke låsa grekiska: explikation lika med reallinien. Grammatik: ver

bets syntax, frasskrifning; parlor: omkr. 10 sidor.
Franska. Grammatik efter Olde; hela syntaxen utom det vidlyftigaste af partiklarnes; fras

skrifning och muntlig bfversåttning från svenska till franska på lårorummet.
Explikation: omkring 60 sidor af Dubbs låsebok, valda stycken, på prosa och vers. 
Vocabulaire: Enbloms bearbetning af Ploetz, sidd. 59—84.

Matematik. Geometri: repetition af Euklides 6 forstå bbcker; losning af geometriska ofnings- 
satser.

Algebra: låran om l:sta gradens eqvationer med flera obekanta; repetition af 2:dra 
gradens eqvationer med en obekant jemte talrika ofningsexempel och 
problem; analytiska expressioners konstruktion; real. lin. dessutom lårau 
om progressioner och logaritmer samt plan trigonometri. Båda linierna 
hafva hvar 14:de dag lost ett skriftligt problem i hemmet af omvexlande 
algebraiskt och geometriskt innehåll.

Natur vetenskap. Fysik: klass. lin.; statik, låran om magnetism och elektricitet; real, lin.: a- 
kustik och optik; repetition af mekaniken jemte problem.

Kemi: låran om metallerna.
Historia. Fåderneslandets: från Karl XII till Gustaf IV Adolf efter Odhners storre lårobok; 

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: Cicero: Or. pro Milone, kap. 14—38 jemte repetition. Livius: repetition 
af l:sta och 2:dra bockerna. Horatius: Od. 2:dra boken jemte repetition 
af foregående. Antiqviteter.

Grekiska. Grammatik: repetition.
Explikation: 5:te boken i Xenophon; 5:te och 6:te bockerna af Odysséen: kap. 46— 

100 af l:sta boken i Herodotus.
Hébreiska. Grammatik: det vigtigaste af formlåran.

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

Explikation: valda stycken ur May’s låsebok.
Franska. Grammatik: efter Olde; repetition af formlåra ech syntax; frasskrifning och munt

lig ofversåttning från svenska till franska på lårorummet.
Explikation: Dubbs låsebok, valda stycken på prosa och vers omkring 40 sidor, 

hufvudsakligen kursiva ofversåttningsofningar.
Vocabulaire: Enbloms bearbetning af Ploetz, sidd. 59—87.

Matematik. Geometri: lika med nedra afdelningen.
Algebra: repetition af hela den genomgångna kursen foretrådesvis genom problem; 

ett skriftligt problem i hemmet hvar 14:de dag af omvexlande algebraiskt 
och geometriskt innehåll.

Naturvetenskap. Fysik: repetition af hela låroboken.
Historia: lårokursen afslutad och repeterad.
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Geografi: repetition,
Filosofisk propedeutik. Logik: låroboken genomgången.

Antropologi: efter Sjbberg och Klingberg.
Alla skriftliga hemarbeten hafva varit ordnade i bfverensståmmelse med kongl. kungb- 

relsen af den 10 mårs 1869.

Undervisningen i gymnastik- och militårofningar.

Lårjungarues indelning till gymnastikbfningarne 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 bfningar har klass. V genomgått rekrytskolan af exercisreglementet, VI och Vllb 

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

Från deltagande i bfningarne hafva af vederbbrande låkare befriats: hbstterminen 17, 
vårterminen 18 lårjungar.

De genom kongl. cirkulåret af den 23 mårs 1870 anbefalda vapenofningar hafva under 
hbstterminen ledts af underlbjtnanten vid Westgbtadals regimente J. Svedberg, under inne- 
varande termin af underlbjtnanten vid Bohus låns regimente G. Ileiberg. Ofningarne hafva 
pågått 6 veckor under hbstterminen och 4 veckor vårterminen. Under denna tid ha hufvud- 
sakligen kompanimanovrer i sluten och spridd ordning dfvats. Skjutbfningarne fbr Vlla hafva 
fbrsiggått 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, skjutbfningarne merendels på f. m. på dertill från den ofriga 
undervisningen tagna timmar till ett antal under året af 24 for Vlla, 19 for Vllb, 25 for 
Via, 34 for VIb.

Undervisningen i sang och musik.

I de tre lågsta klasserna har, enligt fastståld ordning fbr undervisningen i musik, bf- 
ning meddelats i låran om de musikaliska tecknen, deras betydelse och anvåndning m. ni., 
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 bf- 
rige klasserna hafva gemensamt en timme i veckan bfvat korsanger och 6:te och 7:de klas
serna tillsammans en timme i veckan dels kor- och dels qvartettsånger.

Uti iustrumentalspel har undervisning meddelats 4 timmar i veckan på viol, cornetto 
och orgelharmonium, neml.: på viol åt 5, på cornetto åt 1, på orgelharmonium åt 3 lårjungar. 
Fbr violspelningen hafva begagnats Hennings och Kreutzers violskolor, låttare sonater af 
Kucken, duetter af Pleijel och Jansa samt violsolos af Bériot; men i bfrigt hafva eleverna i 
allmånhet varit mindre fbrsigkomna, så att något egentligt samspel varit svårt att åstadkom- 
ma, utan har undervisningen fbr det mesta meddelats lektionsvis.

Undervisningen i teckning.

Klass I: 2 timmar i veckan. Ritning efter statens tabeller, l:sta kursen tab. I—VI, hbst
terminen å griheltafla, vårterminen med blyerts. Under vårterminen har åfven 
diktamensritning fbrekommit efter låttare uppgifter enligt Tretau’s metod.

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

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

2
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Klass IV—VII: a) Reala linien:
Geometrisk linearteckning 1 timme i veckan for klass V—VII, omfattande koustrukt. 

ritning, projektionslåra, utbredning af ytor och byggnadsritningar. Frihands- 
teckning: 2 timmar i veckan for alla lårjungar.

Vid linearteckningen har den af Pasch utgifna låroboken fbljts.
b) Klassiska linien:

1) De som icke låsa grekiska: 2 timmar i veckan frihandsteckuing.
2) De ofriga: af klasserna IV—VI, hafva alla lårjungar, som icke saknat anlag, 

erhållit 1 timmes undervisning i veckan i frihandsteckuing.
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 bf- 
vats. For de hbgre klasserna hafva forlåggsblad i figur- och landskapsteckning efter Hermes 
och Harding m. fl. anvåndts.

d) Låroplan.
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.

B. L ii r a r n e.

Tjenstledighet har under vårterminen åtnjutits af utn. kyrkoherden adj. v. Sydow.
Sedan rektor å kollegii vågnar framstålt underdånig anhållan derom, att, då staten 

for Wenersborgs h. elementarlåroverk upptager rektor och fem lektorer, men endast fyra lek
torer utom rektor voro tillsatte, den femte lektorsplatsen antingen måtte få i laga ordning 
tillsåttas eller ock genom vikarie uppehållas, så har Kongl. Maj:t genom nåd. bref af den 8 
maj 1875 medgifvit, att i fråga varande lektorsplats må genom en vikarierande lektor uppe
hållas under den tid nuvarande rektor bestrider rektorsbefattningen. och har adj. A. Sahlén 
under låsåret varit till v. lektor forordnad. — For bfrigt hafva varit forordnade: till vikarie 
for adj. Sahlén telegrafassistenten P. G. Bergin, for kyrkoh. v. Sydow filos. kand. C. A. v. 
Sydow; till bitrådande gymnastiklårare underlbjtnanten J. Svedberg.

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 Bådberg: Matematik VII—Via; Fysik VHa, 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—VIb; Filosofi VII, 18 t:r. Sven

ska skripta VIL
Lektor A. J. Ling: Franska VII—Via; Engelska VII, 20 t:r. Franska skripta VHa, Vllb real, 
v. Lektor A. Sahlén: Franska VIb ; Historia och Geografi VII—Via, 22 t:r. Svenska skripta VIb. 
Adjunkt C. A. von Sydow: hbstterminen: alla åmnen I, 25 t:r.
Adjunkt J. F. Kylander: Grekiska VIb—V; Matematik IVlat.—II, 27 t:r. Latinska skripta V. 
Adjunkt A. J. C. Piscator: Latin IV; Engelska VI—V; Historia III—II, 26 t:r. Tyska skripta 

IV real.
Adjunkt J. K. Lindblad: Kristendom VIb—V, III—II; Tyska VI—IV, 26 t:r. Tyska skripta VI. 
Adjunkt S. Tengbi ad: Tyska III—II; Modersmålet III—11, 26 t:r. Svenska skripta Via.
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Adjunkt L. J. Wersander: Kristendom IV; Modersmålet VIb—IVlat.; Historia och Geografi 
VIb, V—IV real., 27 t:r.

Adjunkt A. Ericsson: Modersmålet IV real.; Latin Via—V; Hebreiska VII, 25 t:r. Latinska 
skripta VI.

Adjunkt K. F. Kjellberg: Matematik VIb—IV raal., 28 t:r.
Adjunkt G. O. D. von Hackwitz: Naturalhietoria VI—II; Fysik Via lat.—V; Historia och Geo

grafi V—IV lat., 28 t:r. Tyska skripta IV lat.
Extra lårare P. G. Bergin: Franska V; Engelska IV; Fysik Vllb lat., Via real.; Kemi VII 

—VI, 29 t:r. Tyska skripta V real.
v. Adjunkt C. A. v. Sydow, vårterminen: alla åmnen I, 25 t:r.
Direktor O. H. Bergqvist: Sang och Musik, 10 t:r.
O. A. H. Stiberg med bitråde af lojtnant J. Svedberg: Gymnastik- och Militårofningar, 13 t:r. 
F. A. Zettergren: Teckning, 12 t:r.

Klassforeståndare hafva varit:
for 7a lektor Rådberg, 
„ 7b lektor Nordwall, 
„ 6a lektor Swedborg, 
„ 6b adj. Wersander,
„ 5 adj. v. Hackwitz,
„ 4 lat. adj. Piscator, 
„ 4 real. adj. Kjellberg,
„ 3 adj. Kylander,
„ 2 adj. Lindblad,
„ 1 adj. von Sydow.

C. La rj ungarne.

Vid borjan af hostterminen 1875 Vid borjan af vårterminen 1876

Klass. 
lin.

Reala 
lin. Summa

Latinare, 
som ej låsa 

grekiska
Klass. 

lin.
Reala 

lin. Summa
Latinare, 

som ej låsa 
grekiska

Klass 1 26 29
„ 2 17 21
„ 3 1 31 33
„ 4 ! 24 29 53 25 27 52
,, 5 9 13 22 5 9 13 22 5
„ 6b i 19 7 26 9 19 7 26 9
„ 6a 1 14 8 22 4 14 6 20 4
„ 7b ! 11 2 13 3 12 1 13 4
„ 7a i ii i 1 12 11 11

Summa 88 60 222 21 i 90 54 227 22

Vid hostterminens borjan inskrefvos 49 lårjungar, vid vårterminens 12. Från forrå års- 
beråttelsens utgifvande hafva 33 lårjungar uttagit afgångsbetyg från låroverket ibland dessa 
de 8, som vid forrå vårterminens slut aflade godkånd afgångsexamen.

Från klassiska till reala linien hafva 2 lårjungar bfvergått.
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I sjunde klassen hafva 8 lårjungar af klassiska linien- valfritt last engelska samt 6 
hebreiska.

Afgifter hafva erlagts:
Hostterminen: till materielkassan af 169 lårjungar,

„ byggnadskassan „ 131 „
Vårterminen: „ materielkassan „ 178 „

„ byggnadskassan „ 137 „
Till egna kassan har hvarje icke alldeles medeilos lårjunge terminligen betalt 6 kr.

D. Inspektioner.
Låroverket har under vårterminen fått glådjen emottaga ett besbk af dess nye eforus 

herr doktorn och biskopen m. m. A. F. Beckman, som den 30 och 31 mårs och 1 april in- 
spekterade detsamma. Vid inspektionens slut samlades lårare och lårjungar i bonsalen, då 
H. IL Eforus, efter ett till lårjungarne ståldt tal, forråttade bon, hvarefter lårarne samman- 
trådde till kollegium under H. H. Efori ordfbrandeskap.

Den 7 oktober 1875 inspekterades militårbfningarne af bfverstelbjtnanten och riddaren 
H. Falk.

E. Stipendier.

Den 14 juni 1875 bfverlemnade landskamreraren och ridd. J. M. Ryding till dåvarande 
t. f. rektor 10 st. stådernas hypotekskassas grundfondsobligationer å 100 kronor jemte fol- 
jande skrifvelse:

”Till ett tacksamt minne af de lyckliga 25 år, som vi denna dag fbrenade med hvar- 
andra upplefvat, samt derjemte såsom en gård af erkånsla for den undervisning jag, Ryding, 
med mine fem brodér, åtnjutit vid låroverken i Wenersborg, bfverlemna vi, Johan Magnus 
Ryding och Karin Ryding, fodd Liedzén, hårmed ett tusen (1,000) kronor uti stådernas hypo
tekskassas grundfondsobligationer, till bildande af stipendier fbr i Wenersborgs allmånna ele- 
mentarlåroverk eller hbgre skolor studerande gossar och flickor, under i bfrigt fbljande be- 
ståmmelser :
l:o. Stipendiifonden benåmnes Ryding-Lidzénska stipendiifonden;
2:o. Stipendiimedlen fbrvaltas af vederbbrande skovstyrelser på samma sått och under sam

ma ansvar, som låroverkens bfrige fonder och tillgångar;
3:o. Innan någon utdelning får ske, skall af inflytande råntemedel, årligen, i all framtid, 

stiftelsefonden tillåggas en (1) obligation af stådernas hypotekskassas grundfondsobliga
tioner å femtio (50) kronor eller deremot svarande varde.

Skulle stådernas hypotekskassa komma att upplbsas och af sådan eller annan an
ledning dess utestående obligationer inlbsas, så fbrvandlas, under i bfrigt lika beståm- 
melser i afseende på stipendiifondens årliga tillbkning, fondens behållning uti andra, 
iullkomligt såkra obligationer eller forbindelser;

4:o. Arliga behållningen, med den inskrånkning, som hår ofvan under mom. 3 omfbrmålts, 
utdelas vid hvarje vårtermins slut, efter skolstyrelsernas beståmmande, i forstå hånd till 
en eller flere vålartade och flitige lårjungar inom låroverken, som med oss kunna råkna 
slågtskap, samt i andra rummet, der slågting till oss ej finnes, till en eller flere yng
lingar eller flickor, hvilka med vitsord om goda kunskaper och berbmligt uppfbrande, 
lemna låroverkens hbgsta afdelningar; och iakttages vid dessa utdelningar, att, innan 
fonden uppgått till det belopp, att femtio (50) kronor kunna såsom stipendium årligen 
utdelas, endast hbgre elemeutarlåroverkets lårjungar må af utdelningen komma i åtnju- 
tande, samt att, sedan i framtiden fonden hunnit ytterligare våxa, stipendium bor, i den 
mån sådant ske kan, utgå med ett hundra (100) kronor.

Wenersborg den 14 juni 1875.
Karin Ryding, J. M. Ryding.”

fodd Liedzén,
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Sedan ofvanstående blifvit i kollegium den 26 augusti 1875 upplåst, uppdrogs åt rektor 

att genom en skrifvelse å kollegii vagnar framfora till gifvarne dess tacksågelse for den fri- 
kostiga gåfvan.

F. Skol 1 oka 1 en 

har under låsåret icke undergått någon forandring.

G. Undervisnings materielen.

For undervisningen i fysik har från J. G. Hofmann i Paris inkopts ett spektroskop med 
tillbehor.

Af G. Kolthoff har inkopts en samling uppstoppade djur, bland dessa en dofhjort och 
2:ne rådjur.

På Langl’s Bilder zur Geschichte har prenumererats och hafva af dessa l:sta och 2:dra 
cykeln erhållits.

Gåfvor.
Af Svenska akademien: dess minnespenning iifver Svante Sture.
„ Vetenskapsakademien: dess minnespenning dfver A. Ehrensvård.
„ postiljon J. Larsson, Sjolanda: en sothona.
„ herr O. Norén, Kjellstorp; diverse mynt och medaljer.
„ musikdirektør Sodling: tryckt prof på ett sydamerikanskt indianspråk.
„ stud. A. G. Afzelius: Kolmodin, Andelig dufvorost.
„ „ K. 0. Karlsson: nåbb af albatross. 
„ „ Albin Larsson: 15 st. kopparmynt.

H. E x a m i n a.

Muntlig afgångsexamen forråttades den 4 juni forlidet år, vid hvilken 8 låroverkets 
lårjungar samt 5 privatister, bland dessa senare en qvinlig, forklaredes mogne.

Vid hostterminens slut holls examen med klass. 1—5 den 20 dec. Arsexamen år utsatt 
att hållas den 1 och 2 nåstkommande juni och hafva foljande herrar inbjudits att såsom vitt- 
nen ofvervara densamma: ofversten och ridd. E. Elers; ofverstelojtnanten, kammarherren och 
ridd. C. E. C. Kuylenstjerna; landskamreraren och ridd. J. M. Ryding; t. f. borgmåstaren, 
auditoren och ridd. G. Sandberg; kyrkoherden, kongl. hofpred., teol. kand., fil. dokt. I). R. 
Warholm; regimentslåkaren och ridd. K. Danelius; håradshofdingen C. J. G. Richter.

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

Nåsta hosttermin borjas den 24 nåstkommande augusti.
Wenersborg i maj 1876.

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

Hostterminen biirjades den 27 augusti och afslutades med offentlig examen den 16 de
cember. Vårterminen borjades den 14 januari och kommer att afslutas med offentlig examen 
den 1 juni. I afseende på den dagliga undervisningstiden har ej någon forandring forekommit 
detta år, men i afseende på anordningen af ofningarne har den forandring skett, att sång och 
musik dfvats om eftermiddagarne kl. 3—4.

Begagnade låse- och lårobocker i
Kristendom: Katekes, Hiibners lårobok i biblisk historia, Cornelii i kyrkohistoria, Norbecks i 

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

samt Ovidii Metamorphoses sel. (Brodéns edit.)
Grekiska språket: Gram, af Råbe; explikation: Xenophons Anabasis.
Tyska språket: Gram, af Lyth; explikation: Mathesii elementarbok, Lyths låsebok och Schil

lers Geschichte des 30-jåhrigen Krieges.
Engelska språket: Gram, af Sundstén, Oides uttalslåra; explikatio'n: Sundsténs elementarbok 

och W. Irvings Columbus.
Franska språket: Gram, af Olde; explikation: låsebok af densamme.
Matematik: n. Zweigbergks lårobok i aritmetik, Wiemers i algebra samt Euclidis och A. Th.

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

Lyttkens lårobocker i zoologi, fysikens grunder af Schabus samt kemi af 
Roscoe, bfversåttning af P. T. Cleve.

Historia och Geografi: Ålanders lårobocker i svensk och allmån historia, Palmblads i geografi.

Genomgångna lårokurser.

Forstå klassen.

Kristendom: biblisk historia, gamla testamentets; katekes, forstå hufvudstycket och till andra 
art. af det andra hufvudst.; bibellåsning och valda psalmer.

Modersmålet: upplåsning och forklaring af valda stycken samt ofningar att med egna ord
återgifva innehållet af det låsta; språklårans forstå grunder samt satsbil dnings- 
ofningar. Råttskrifning.

Tyska språket: det vigtigaste af formlåran, 56 stycken i Mathesii elementarbok samt ofningar 
att sårskilja de enkla satsernas hufvuddelar.

Matematik: de fyra råknesåtten i hela tal och sorter jemte dfning i hufvudråkning.
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Naturlara: det allmånnaste af låran om menniskans kroppsbyggnad samt undersokning af 
lefvande våxter.

Historia: det vigtigaste af fåderneslandets till nyare tidens bor,jan.
Geografi: det allmånnaste om verldsdelarne, fåderneslandets samt en del af Europas fysiska 

och politiska.

Andra klassen.

Kristendom: biblisk historia, nya testamentets; katekes, andra och tredje hufvudstyckena; bi- 
belspråk och valda psalmer.

Modersmålet: formlåra samt satsbild ningsbfningar; råttskrifnings- och interpunktionsbfningarj; 
låsofningar.

Tyska språket: formlåran; explikation: från bbrjan af Lyths låsebok till stycket 32 jemte bf- 
ning att sårskilja ordklasserna och de enkla satsernas hufvuddelar samt låt
tare former 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 enkla geo
metriska satser.

Naturlara: djurrikets hufvudafdelningar och vigtigare.klasser samt det allmånnaste om våxterna.
Historia: fåderneslandets till 7:de tidehvarfvet i låroboken.
Geografi: Europas fysiska och politiska fortsatt och afslutad.

Tredje klassen.

Kristendom: rep. af bibliska historien samt 4:de och 5:te hufvudstyckena af katekesen; bibel
låsning och psalmer.

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

Tyska språket: formlåran jemte bfningar i sårskiljande af satser och satsdelar; explikation: 
60 sidor från stycket 34 i Lyths låsebok; 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 lasta, Linnés sexualsystem, det allmånnaste om froredningsde- 
larne och frukten, undersokning af lefvande våxter. Exkursioner.

Historia: fåderneslandets afslutad samt rep. af det fbrut låsta.
Geografi: de fråmmande verldsdelarnes fysiska och politiska geografi i de allmånnaste grund

drag jemte rep. af en del af Europas.

Fjerde klassen.

Kristendom: bibellåsning, katekisation samt de bibliska bbekernas innehåll och historia.
Modersmålet: Vållåsning: stycken af svensk literatur jemte underråttelser om fbrfattarne och 

nbdiga upplysningar ur verslåran. Ofningar i att muntligt återgifva innehållet 
af låsta stycken. Sats- och interpunktionslåra. Hvarannan vecka en uppsats 
bfver låttare åmnen eller en bfversåttning från tyska språket.

Latinska språket: formlåra, till stycket 87 af fjerde afdelniugen i Rabes elementarbok samt 
behbfliga delar af syntaxen, muntligen meddelade.

Engelska språket: uttalsbfningar, formlåra samt låsofningarne i Sandstens elementarbok; vo- 
kabellåsning.
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Tyska språket: rep. af formlåran, det vigtigaste af syntaxen; explikation: 60 sidor i Schillers 
Gesch. des 30-jåhr. Kriegs. Extemporalier. Ett tema hvarannan vecka.

Matematik: aritmetik, til] och med betalningsterminers reduktion; algebra, låran om hela tal 
och brak samt l:sta gradens eqvationer; geometri, 2:dra och 3:dje boken af Euclides.

Naturldra: de forstå elementen af fysik och kemi. Låran om dåggdjuren samt ofversigt af 
våxtriket till storre omfang, an foregående kursen. Exkursioner.

Historia: af allmånna historien gamla och en del af medeltidens. 
Geografi: Europas utforligare ån den foregående kursen.

Femte klassen.

Kristendom: katekisation, låsning af nya testamentet; kyrkohistoria, l:sta och 2:dra perioden; 
dogmatik, 5 kap. af låroboken.

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

bello Gallico, från borjan till och med Phaéthon af Ovidii met. sel. Skrif- 
ofningar. Ett hemtema i veckan.

Grekiska språket: formlåra och det vigtigaste af syntaxen, 2:dra boken af Xenophons Anabasis. 
Tyska språket: rep. af språklåran; explikation: 120 sidor af Schillers Gesch. des 30-jåhr. Kriegs. 

Skrifoningar på lårorummet. Reallinien ett hemtema i veckan.
Engelska språket: rep. af språklåran; explikation: 9 kap. af Irvings Columbus. Skrifofningar. 
Franska språket: uttalslåra, formlåra t. o. m. de oregelbundna verberna; explikation: 25 styc

ken af l:sta och 14 sidor af 3:dje afdelningen i låseboken; reallinien, rep. 
af gram., 37 stycken af 2:dra och 14 sidor af 3:dje afdeln. 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 Eu
clides, 2 graden algebra, problemer; båda linierna hela råkneboken.

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

Historia: allman, medeltidens och rep. af gamla samt nyare till franska revolutionen. 
Geografi: gamla veridens samt rep. af Europas politiska.

Ofningar.
Valskrifning, 2 timmar i l:sta och 1 timme i 2:dra kl.; teckning, l:sta och 2:dra klass., 

1 timme i veckan, frihandsritning efter statens tabeller, 3:dje och 4:de klass., 2 timmar i vec
kan, perspektiviska konstruktioner med ledning af statens tabeller, 5:te kl. realafdelning, 2 
timmar i veckan, frihandsritning samt geometrisk konstruktions- och projektionslåra efter 
Pasch; de som ej låsa grekiska, frihandsteckning 2 timmar i veckan; gymnastik, fristående och 
appareljgymnastik, marsch- och exercisbfningar 4 timmar i veckan kl. 1—4 samt 5 timmai' i 
kl. 5; musik och sang, 6 timmar i veckan.

B. L a r a r n e.

Rektorn, R. N. O., fil. dokt. A. G. Hollander har åtnjutit tjenstledighet under hela lås- 
året, kollegan W. Schoug från den 7 september och kollegan, fil. dokt. J. A. Rosén från den 
20 april till låsårets slut.

Undervisningens fordelning mellan lårarne har varit foljande: 

llosttonninen.
t. f. Rektor S. P. Wenneryren har undervisat kl. 2—5 i kristendom 10 timmar, kl. 4 och 5 i 

i engelska 10 timmar tillsamman 20 timmar.
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Kollega A. Thor in kl. 5 i grekiska 5 timmar, kl. 3—5 i matematik 16 timmar och kl. 4 i 
latin 5 timmar, tillsammau 26 timmar, samt råttat skriftliga uppsatser i 
5:te kl.

Kollega, fil. dokt., J. A. Rosen kl. 4 och 5 i modersmål 7 timmar, kl. 5 i historia och geo
grafi 4 timmar samt kl. 3 i modersmål 6 timmar, i tyska 7 
timmar och i naturlara 2 timmar, tillsamman 26 timmar, 
samt rattat skriftliga uppsatser i 4:de kl.

Kollega J. A. Nyborg kl. 5 i franska 5 timmar, kl. 4 i historia och geografi 5 timmar samt 
kl. 2 i modersmål 6 timmar, i tyska 7 timmar, i historia och geografi 
5 timmar och i naturlara 2 timmar, tillsamman 30 timmar.

Kollega W. Schoug kl. 4 och 5 i latin 11 timmar, kl. 5 i naturvetenskap 4 timmar, kl. 3 i 
historia och geografi 5 timmar samt kl. 1 i aritmetik 4 timmar, i natur- 
låra 2 timmar och i historia och geografi 4 timmar, tillsamman 30 tim
mar, samt rattat skriftliga uppsatser i 5:te kl. — Under W. Schougs tjenst- 
ledighet skottes hans tjenstgoromål af studenten G. A. Alstrom.

t. f. kollega, fil. dokt. H. Dahlstein kl. 4 och o i tyska 6 timmar, kl. 4 i naturlara 2 timmar, 
kl. 2 i matematik 5 timmar och i vålskrifning 1 timme 
samt kl. 1 i kristendom 3 timmar, i modersmål 5 timmar, 
i tyska 6 timmar och i vålskrifning 2 timmar, tillsamman 
30 timmar, samt rattat skriftliga uppsatser i 4:de kl.

Vårterminen.
t. f. Rektor S. P. Wennergren lika med hostterminen.
Kollega A. Thorin lika med hostterminen,
Kollega, fil. dokt. J. A. Rosén lika med hostterminen. — Under J. A. Roséns tjenstledighet 

skottes hans tjenstgoromål af studenten K. G. Ander.
Kollega J. A. Nyborg lika med hostterminen.
t. f. Kollega, fil. dokt. H. Dahlstein kl. 5 i tyska 2 timmar, kl. 4 och 5 i naturvetenskap 6 

timmar, kl. 2 i matematik 5 timmar och i vålskrifning 1 
timme samt kl. 1 i kristendom 3 timmar, i modersmål 5 
timmar, i tyska 6 timmar och i vålskrifning 2 timmar, 
tillsamman 30 timmar, samt råttat skriftliga uppsatser 
i 4:de kl.

t. f. Kollega, fil. kand. K. W. Borcus kl. 4 och 5 i latin 11 timmar, kl. 4 i tyska 4 timmar, 
kl. 3 i historia och geografi 5 timmar samt kl. 1 i arit
metik 4 timmar, i naturlara 2 timmar och i historia 
och geografi 4 timmar, tillsamman 30 timmar, samt 
råttat skriftliga uppsatser i 5:te kl.

Ofningslåraren kaptenen 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. Strbm i musik och sång 6 timmar i veckan under hela låsåret. 

Klassforeståudare hafva varit: for 5:te kl. A. Thorin, for 4:de kl. H. Dahlstein, for 3:dje kl.
J. A. Rosén, for 2:dra kl. J. A. Nyborg och for l:ste kl. G. A. Alstrom och 
K. W. Boréus.

C. Lårjungarne.
1. Inskrifne vid hostterminens borjan 25.

„ „ vårterminens „ 5.
2. Afgångne vid hostterminens borjan dels till nåringarne och dels till annat låroverk 17, 

deraf 4 ur 5:te kl. efter aflagd afgångsexamen; vid vårterminens borjan 4.
3. Terminsafgift erlade hostterminen: till undervisningsmaterielen 40, befriade 44; till bygg- 

nadsfonden 37, befriade 47; vårterminen: till undervisningsmaterielen 42, befriade 43; till 
byggnadsfonden 40, befriade 45.

3
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4. Antal under vårterminen: l:sta kl. 24, 2:dra kl. 19, 3:dje kl. 15, 4:de kl. 14 och 5:te kl. 13, 
summa 85. Klassiska sprak låsa i 4:de kl. 5 latin och i 5:te kl. 6 latin och 2 grekiska.

Ilemlcxor genomgås forut i skolan; och torde for deras bfverlåsning 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. Undervisnings m ate rielen 

har okats med åtskilliga låro- och låsebocker.

F. E x a in i n a.

Examen vid hostterminens slut boils deu 16 december, och voro, jemte låroverkets in
spektor herr kyrkoherden A. J. Enander, herrar borgmåstaren och riddaren A. Wendt, majoren 
och riddaren S. E. Uggla, provinciallåkaren.. d:r J. G. Aspeliu, rådmannen ocli v. håradshof- 
dingen W. Haminarstrom och apotekaren S. Osterberg af h. h. ephorus anmodade att densam- 
ma bevista. Arsexamen kommer att forråttas torsdagen den 1 juni i uårvaro af ofvannåmnde 
herrar, med undantag af doktor J. G. Aspelin, i livars stalle h. li. ephorus anmodat lazaretts- 
låkarcu d:r A. J. Amnéus att nårvara; och anstålles då från kl. 8 f. m. till kl. I e. m. offent
lig profning i sprak och vetenskaper samt vidare kl. 4 e. ni. slutofningar i sång och gymna
stik, hvareftcr forråttas flyttning jemte utdeluing af stipendier, premier och fattigmedel.

Nåsta hosttermin borjas den 25 instuudande augusti.
Borås i maj 1876.

Sv. P. Wennergren.



Lagre elementarlåroverket i Alingsås.
A. Undervisningen.

a) Lårotider.
Hostterminen borjades den 23 augusti och afslutades den 17 december. Vårterminen 

bbrjades den 28 januari och kommer att afslutas den 9 juni. De dagliga undervisnings- och 
bfningstimmarne hafva varit desamma som under foregående låsår.

b) Låro- och låsebbcker.
Kristendom: katekesen; biblisk historia af Eklundh och Bohm.
Modersmålet: Bjurstens larobok; låsebok for folkskolan.
Tyska språket: gram.: Flachs larobok; explikation: Flachs och Mathesii elementarbocker.
Matematik: Zweigbergks och Nystrbms lårob. i aritmetik; Euklides och Neovii i geometri i 

3:dje klass., Wiemer i 2:dra.
Naturvetenskap: Ærrhenii larobok i botanik; Torins i Zoologi; Berlins naturlara.
Historia och Geografi: Odhners lårob. i svensk historia; Dahms i geografi.

c) Lårokurser.
Forstå klassen.

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

Modersmålet. Det vigtigaste af formlåran. Upplåsning af valda beråttelser jemte bfning for 
lårjungarne att med egna ord återgifva innehållet af det låsta. Satsbildnings- 
bfningar. Stafningsregler och ofningar i råttskrifning och vallåsning.

Tyska språket. Det hufvudsakliga af formlåran jemte 50 st. i Mathesii elementarbok.
Matematik. De fyra råknesåtten i hela tal med tillåmpning på sorter jemte bfning i hufvud- 

råkning. Inledning till geometrien efter Wiemer.
Naturlara. Berlins larobok till 6:te afdelningen. 50 våxter.
Historia och Geografi. Historia: fåderneslandets till reformationstidehvarfvet. Geografi: Sve

riges, Norges, Danmarks och Rysslands samt det allmånnaste af Euro
pas 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 bfning for 
lårjungarne att med egna ord återgifva innehållet af det låsta. Råttskrifning 
efter diktamen. Satsupplbsningar.
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Tyska språket. Grammatik: formlåra. Explikation: Mathesius: l:sta afdeln. till 68 st. och af 
2:clra afdeln. 1—10 st.

Matematik. Aritmetik: brak och reguladetri samt hufvudråkning. Geometri: Wiemers låro- 
bok till cirklen.

Naturlara. Berlins naturlåra. Arrhenii mindre lårobok till blommornas bidelar. Undersbk- 
ning af 150 våxter.

Historia och Geografi. Historia: fåderneslandets till Gustaf II Adolf. Geografi: Europas po
litiska till Spanien.

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. Råttskrifningsofningar efter diktamen samt upp
satser ofver låttare åmnen. Lås- och satsbildningsofningar. Interpunktionslåra. 

Tyska språket. Grammatik: formlåran afslutad och repeterad. Explikation: 15 sidor af 
Flachs låsebok. En skrifofning hvarje vecka.

Matematik. Aritmetik: tillåmpning af regula de tri på intresse m. m. till och med qvadrat- 
rotsutdragning. Geometri: 2 bocker af Euklides och Neovius.

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

Historia och Geografi. Historia: fåderneslandets afslutad efter Odhners lårobok. Geografi: 
Europas och Asiens politiska samt det allmånnaste af de ofrige verlds- 
delarne.

Låroverket inspekterades den 28 och 29 mårs d. å. af H. H. Eforus, biskopen och 
kommenddren med st. k. af k. nordstjerne-orden, doktor A. F. Beckman.

B. L å r a r n e.

Under hela låsåret har gymnastiklåraren A. O. Nilsson åtnjutit tjenstledighet, och har 
till hans vikarius kollegan S. E. B. Hogman varit forordnad.

Undervisningen har under låsåret varit mellan lårarne fordelad 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; modersmålet och tyska II; vålskrifning i II, 

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

geografi II—III och vålskrifning i III, 28 timmar. Svenska skripta 
i HI-

Ofningslåraren, kollegan S. E. B. Hogman i gymnastik och vapenofning | timme hvarje dag. 
d:o, orgelnisten E. Ericsson i sång 3 timmar i veckan.
d:o, ingeniøren J. Hellstrom i teckning 3 timmar i veckan.

Klassforeståndare: rektor for 3;dje kl., kollega Dahlgren for 2;dra kl. och kollega Hogman 
for l:sta kl.

C. La rj ungarne.

1. Inskrifne, hostterminen 11 lårjungar, 
vårterminen 2 d:o.

2. Afgångne, hostterminen 11, deraf 3 till andra låroverk och 8 till nåringarne.
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3. Afgift till undervisningsmaterielen erlade hostterminen 19, befriade 29, 
vårterminen 18, befriade 32, 

d:o till byggnadsfonden hbstterminen 17, befriade 31,
vårterminen 18, befriade 32.

4. Antal lårjungar under hbstterminen: i l:sta kl. 11, i 2:dra kl. 15, i 3:dje kl. 22. S:a 48. 
vårterminen: i l:sta kl. 12, i 2:dra kl. 16, i 3:dje kl. 22. S:a 50.

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

D. Skollokalen

har under året ej undergått någon forandring.

E. Undervisningsmateriel en.

Under låsåret har inkbpts:
fbr naturhistoriska museum: fortsåttning af djurens lif af A. E. Brehm; uppstoppade 

fåglar: dalripa, dufhbk, glada, storlom och storskrake, och till myntsamiingen, som bkats 
med flere mindre gåfvor, ett 2-dalers silfvermynt från Fredrik I:s tid.

Gåfvor till samlingarne:
Af fil. kand. J. Hagelin: en stbrre stenyxa.
„ fabr. J. Berggren: en dito.
„ „ O. Olsson: en mindre dito.
„ ,. A. Johnson: cinober och kopparkis från Kalifornien.
„ „ Mosell: ett renhorn.
„ stud. G. Hagelin: kranium af ekorre.
„ „ C. Spetts: en ekorre.
„ „ F. o. C. Sandberg: en hjerpe.
„ „ B. Carlsson: en råka.
„ „ F. o. C. Sandberg: småskrake.
„ „ Liljeblad och Sbderstrbm: ågg af pilgrimsfalk och fiskljus.
„ „ J. Oberg: ågg af fiskmås och sparf hok.
„ „ A. Hultman: en flygfiskvinge.

F. E x a m i n a.

Hbstterminen afslutades genom examen den 17 december i nårvaro af prosten och or- 
densledamoten A. Nattsén, såsom låroverkets inspektor, och herrar borgmåstaren S. P. Wal- 
berg, stadslåkaren doktor P. V. Hbgselius, komministern P. Thorell och apotekaren L. Svan
gren, såsom vitnen.

Årsexamen år utsatt att hållas fredagen den 9 nåsta juni, och hafva ofvannåmnde her
rar och mån blifvit af h. h. eforus inbjudne att densamma bfvervara.

Nåsta hosttermin bbrjas den 25 nåstkommande augusti.
Alingsås i maj 1876.

Mart. Chr. Jungmarker.
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Enklassiga pedagogien i Ulricehamn.
A. Undervisningen.

a) Låro tider:
Hostterminen tog sin borjan den 25 aug. och slutade den 18 dec.
Vårterminen, som borjade den 20 jan., kommer att afslutas den 3 juni.

b) Dagliga lårotiden: kl. 7—9, 10—12, 1—2.

c) Larobocker:
Kristendom: katekesen, Hiibner-Eklundhs bibi. historia.
Modersmålet: Sundéns språklåra, Alanders låsebok i sv. hist.
Tyska språket: Flachs språklåra, Mathesii elem.-bok, Flachs låsebok.
Matematik: Zweigbergks larobok i råknekonsten, Nordlunds råknebfningsexempel.
Naturlara: Celanders larobok.
Sv. historia: Odhners d:o.
Geografi: Gehlins och Brunii d:o.

d) Genomgångna lårokurser.

Nedra afdeiningen.

Kristendom. Katekesen: till tredje artikeln; biblisk historia: beråttelser ur gamla testamentet; 
valda psalmer.

Modersmålet: reproduktion af låsta beråttelser ur nordiska sagohistorien; form- och satslårans 
forstå grunder; råttskrifningslåra och råttskrifningsofningar.

Tyska språket: det vigtigaste af formlåran till och med de allmånnaste starka verben; expli
kation: 57 stycken af Mathesii elem.-bok; muntl. och skriftl. bfversåttnings- 
bfningar fr. svenskan till tyskan, efter' samma larobok.

Matematik: de fyra råknesåtten i hela tal, decimalbråk och sorter; hufvudråkning.
Nahirlåra: inledning till djur- och våxtrikets kånnedom, omfattande det allmånnaste af lå

ran om menniskans kroppsbyggnad och daggdjuren samt undersokning af ett min
dre antal lefvande våxter.

Historia och Geografi.. Sv. historia: till ”Sten Sture d. å. och Hans” (= 50 sidor); geografi,
fysisk: det vigtigaste om verldsdelarnes i allmånhet och Europas isyn- 
nerhet fysiska beskaffenhet; d:o, politisk: Finlands, Ostersjoprovinser- 
nas, Britiska rikets och Frankrikes jemte repetition af Sveriges, Nor
ges och Danmarks.
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Ofra afdelningen.

Kristendom Katekesen: 3:e, 4:e och 5:e hufvudstyckena (tvånne lårjungar nedra afdeln.); 
bibi. historia: beråttelser ur nya testamentet; valda psalmer.

Modersmålet: låsning och reproduktion af beråttelser ur sv. historien; det vigtigaste af form-, 
sats- och interpunktionslåran; råttskrifningsofningar.

Tyska språket: repetition af formlåran, det vigtigaste af syntaxen till 4:e kapitlet; explikation: 
Mathesii hela elem.-bok samt några sidor af Flachs låsebok; extemporerad 
ofversåttning från svenskan till tyskan af alla de svenska bfningsstyckena i 
elem.-boken; skrifofningar.

Matematik: de fyra riiknesåtten i allmånna bråk jemte repetition af dccimalbråk och sorter; 
hufvudråkning.

Naturlåra: ryggradsdjuren; ofversigt af våxternas organ; undersokning af lefvande våxter.
Historia och Geografi. Sv. historia: till Karl X Gustaf; geografi, fysisk: repetition ( — nedra 

afdeln.); d:o, politisk: Europas fullståndigt.

B. L a r a r e.

Under låsåret tjenstgor undertecknad som lårare.

C. LSrjungarno.

1) Inskrifna, hostterminen: 3.
2) Afgångna, hostterminen: 1; vår terminen: 1.
3) Terminsafgifter erlade, h. t.: 8; v. t.: 7.
4) Lårjungarnes antal vid hostt:s borjan: 10, vid vårt:s borjan: 9.

D. Skollokalen.

Under hostterminens lopp utbyttes den gamla kalia och ol'åmpliga skolsalen å nedra 
våningen af rådhuset mot ett mindre, varmare och åndamålsenligare rum å ofra våningen i 
samma byggnad.

E. Undervisningsmaterielen

har tillokts genom inkop af Meves’ Atlas ofver Skandinaviens dåggdjur m. fl. bocker.

F. E x a m i n a.

Examen vid hostterminens slut holls den 18 dec. Såsom examensvitnen voro inbjudna 
kyrkoherden, fil. d:r G. A. Sundborg, borgmåstaren V. Ekenman, trafikdirektdren F. Dahlberg 
och bandlanden C. E. Siedberg. Vårterminen skall med examen afslutas den 3 juni. Till 
examensvitnen inbjudas ofvan namnde herrar.

Ulricehamn i maj 1876.

Oskar Lindkvist.




