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Hogre elementarlåroverket i Venersborg.
A. Undervisningen.

Hostterminen borjade den 24 augusti och slutade den 20 december;
vårterminen bbrjade den 24 januari och kommer att afslutas den 5 juni.
Till den gemensamma morgenbonen, vid hvilken alltid två lårare varit nårvarande, hafva 

alla liiroverkets lårjungar samlats 20 minuter fore 7. Uudervisningstimmarne hafva varit for- 
lagda till kl. 7—9, 11—2 alla dagar samt 4—5 måndagar och torsdagar for 6:te klassen och 
It. 7. Ofningarue hafva egt rum dels på for- och dels på eftermiddagen, såsom synes vid 
redogorelsen for hvarje sårskildt ofningsamne.

Det antal larotimmar i veckan, under hvilka enligt den for låsåret faststålda låsordnin
gen undervisning af sårskilda lårare meddelats, synes af foljande tabeil:

Klass eller 
afdelniug

Timmar, 
under hvilka 
undervisning 
af sarskilda 
larare med- 

delats

Lårjungarnes antal
Anmårkningar

HSstterminen Vårterminen

1 25 30 35

2 28 35 38

3 28 22 21

R. 4 30 22 22

L. 4 8 1G 18 i Undervisats gemensamt med R. 4 i alla 
( åmnen utom latin.

R. 5' 30 18 19

L. 5 30 24 23

R. 6: i 30 14 11

L. 6: i 24 15 12
( Gemensamt med R. 6: i kristendom 2, 
{ modersmålet 2, franska 2, naturveten- 
’ skap 1, bistoria 1 tim.

R. 6: 2 29 5 3 j Gemensamt med R. 6: i modersmålet 
( 1 tim.

L. 6: 2 18 15 13 ( Gemensamt med R. 6: ? kristendom 2, 
j modersmålet 2, franska 4, matematik 4, 
' naturvet. 1, bistoria 1 tim.

R. 7: i 30 3 1

L. 7: i . 14 9 11
( Gemensamt med R. 7: i kristendom 2, 
j modersmålet 2, franska 5, matematik 4, 
( bistoria 3 tim.

L. 7:2 29 7 8 Gemensamt med L. 7: i grekiska 1 tim.

Summa 353 235 235
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Till det i ofvanstående tabeil upptagna timantal bor ytterligare laggas: valfri låsning af 
engelska, en timme L, 7: i, en L. 7: 2; valfri låsning af hebreiska en tim. L. 7: 1, en L. 7: 2, 
latinskrifning med de från grekiskan befriade latinarne i 6:te klassen en timme, engelska 
med samma linie i 7: 2 en timme, tillsammans 6 timmar, hvilka icke åro i låsordningen upp
tagna. Hela antalet af lårotimmar uppgår således till 359.

Låro- och låsebbeker.

Kristendom: Bibeln 1—7; Katekesen 1—5; Bibi, historia af Bohm 1—3; Bibelns kånnedom af 
Welander 4—5; Norbecks lårobok i dogmatiken 6—7; Lårobok i kyrkohistorien 
af Cornelius 5—7.

Modersmålet: Sundéns och Filéns lårobbeker 1—3; Låsebok for folkskolan 1—4; Claesons li- 
teraturhistoria 6: 1—7; Skrifter af Tegner, Runeberg, Bbttiger, Beskow, Holberg 
m. ft. fbrfattare 4—7.

Latin: Grammatik af Ellendt-Seyffert 4—7; Elementarbok af Tbrnebladh 4; Cornelius Nepos 
ed. Tbrnebladh 4—5; Virgilius, Æneis ed. Tbrnebladh 6—7: 1; Cicero 6—7; Livius ed. 
Broman 6—7; Horatius ed. Fahlcrantz 7. Dessutom vid undervisningen anvånda: 
Mytologi af Brodén 6: 1; Bojesen, Romerska antiqviteter; Schlyter, Monumenta antiqvi- 
tatis; Guhl und Kohner, Das Leben der Griechen und Romer 7.

Grekiska: Grammatik af Lbfstedt; Xenophons Anabasis, Homeros Odysseia 6—7; Herodotos 7. 
Hebreiska: Grammatik af Lindberg; Davids psalmer 7.
Tyska: Grammatik af Flach 1—6; Mathesius elementarbok 1—3; Måhrchen af Hauff 4—5; 

Wilhelm Tell och Maria Stuart af Schiller, Gbtz von Berlichingen af Gbthe 6.
Engelska: Grammatik af May L. 7 och Herlén 4—7; Elementarbok af Mathesius 4, L. 7: 1; 

Kings of England af Yonge 4; The children of the new forest af Marryat 5; Tales 
of the Alhambra af Irving 6—L. 7; Sketchbook af Irving R. 7: 1; Parlbr 7.

Franska: Grammatik af Olde 5—7; Elementarbok af Ploetz 5—6: 1; Les prisonniers du Cau- 
case af X. de Maistre; Le journal d’un bomme heureux af Souvestre 6: 1; Låsebok 
af Dubb 6: 2—7.

Matematik: Råknelåra af Nystrbm 1—5; Geometrisk åskådningslåra af Bergius 1—3; Euklides 
efter Lindman 3—6, efter Bjbrling 6—7; Algebra och exempelsamlingar af F. An- 
dersson, Bjbrling, Todhunter och Lindman 4—7; Todhunters och Jochnicks geom. 
bfningssatser 6—7; Exempelsamling af Hul tman 5.

Natur vetenskap: Naturlara af Celander 1—5; Botanik af Arrhenius 6; Zoologi af Torin 6; 
Lårobok i fysik af Schabus; Lårobok i kemi af Blomstrand 6—7.

Historia: Odhners mindre svenska historia 1—5, stbrre 6—7; Pallin Lårobok i allmånna hi
storien 1—5; Pallin Medeltidens historia 6: 1; Piitz lårobbeker i gamla, medeltidens 
och nyare tidens historia 6—7. Weber, Verldshistoria 6: 2—7 for dem, som bnskat 
fullståndiga sina kunskaper utom den egentliga skolkursen.

Geografi: Dahms for skolans 3 lågsta klasser 1—3; Sbrenssons 4—7.
Filosofisk proyedeidik: Borelius, Lårobok i logik; Sjbberg och Klingberg, Lårobok i Antro

pologi 7.

Lårokurser.
Forstå klassen.

Kristendom 3 t. Luthers katekes till 2:dra hufvudstycket, 4 psalmer.
Biblisk historia: hela gamla testamentets och 30 historier på det nya. 

Modersmålet 5 t. Det vigtigaste om ordklasserna och satsbildningen; bfningar i råttstafning; 
bfning i att med egna ord återgifva upplåsta stycken, sårskildt sagan om 
Hjalmar och Ingeborg och beråttelsen om Gustaf Wasa och dalkarlarne 
efter låsebok for folkskolan.

Tyska 6 t. 35 stycken i Mathesii elementarbok samt så mycket formlåra, som dessa stycken 
fbrutsåtta.
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Matematik 4 t. De fyra råknesåtten i hela tal jemte någon dfning i anvåndandet af decima
ler; tillåmpuing på sorter; hufvudråkning.

Naturldra 2 t. Från borjan af låroboken till och med 22 sidan, samt något om djur och 
våxter.

Historia 2 t. Till och med Folkungaåtten.
Geografi 2 t. Det allmånnaste om verldsdelarne; fåderneslandets geografi; de ofriga europei- 

ska låndernas fysiska och politiska geografi.

Andra klassen.
Kristendom 3 t. Katekes 1 t., 2:dra hufvudstycket.

Biblisk historia 1 t., gamla testamentet repeteradt, nya genomlåst och for- 
klaradt.

Bibellåsning och valda psalmer (10 st.) 1 t.
Modersmålet 6 t. Det vigtigaste af formlåran; af satslåran den enkla satsen och låttare for

mer af den sammansatta, allt under sammanstållning med tyskan. Rått- 
skrifnings- och interpunktionsofningar. Vållåsning samt ofningar uti att 
med egna ord återgifva det idrelåsta eller beråttade. De skriftliga df- 
ningarne ha i allmånhet upptagit 3 timmar i veckan.

Tyska 7 t. Grammatik: det allmånnaste af formlåran.
Explikation jemte fullståndig analys af st. 35—71 i forstå afdelningen af elemeu- 

tarboken; dels muntlig dels skriftlig extemporerad ofversåttning af alla så vål 
svenska som tyska 71 styckena, allt under jemfbrelse med modersmålet.

Matematik i) t. Aritmetik 4 t., vanliga bråk, decimalbråk och sorter jemte ofningar i hufvud
råkning.

Geometri 1 t., åskådningslåran samt valda satser ur storhetslårau.
Nahirlara 2 t. Menniskokroppens byggnad; djurrikets storre afdelningar; det allmånnaste om 

våxterna; sexualsystemet.
Historia 3 t. Från Magnus Eriksson till Fredrik I.
Geografi 2 t. Europas fysiska och politiska.

Tredje klassen.
Kristendom 3 t. Katekes 1 t. 3—5 hufvudstyckena.

Biblisk historia 1 t., nya testamentets; Jesu liknelser hafva lasts omedel- 
bart ur evangelierna och forklarats utforligare.

Bibellåsning och valda psalmer (12 st.) 1 t.
Modersmålet 6 t. Form- och satslåra, satsupplosning och råttskrifning; låsofuingar jemte 

skriftliga uppsatser på lårorummet.
Tyska 7 t. Grammatik, formlåran med anmårkningarne.

Explikation, elementarboken afslutad och repeterad.
Skrifofning på lårorummet en timme i veckan.

Matematik 5 t. Aritmetik 3 t., vanliga bråk, decimalbråk, sorter, blandade exempel på bråk 
samt hufvudråkning.

Geometri 2 t., åskådningslåran, valda satser ur storhetslårau samt de 15 for
stå satserna af Euklides l:sta bok.

Naturldra 2 t. Djur- och våxtriket.
Historia 3 t. Fåclerneslandets, nyare tiden afslutad och hela låroboken repeterad.
Geografi 2 t. Europas och bfversigt af de ofriga verldsdelarnes.

Fjerde klassen.
Kristendom 2 t. §§ 1—77 i låroboken om Bibelns bbcker; §§ 94—125 om Judarnes kyrkliga 

forhållanden. Af Judarnes borgerliga fbrh'ållanden och Palestinas geografi 
har det våsentligare meddelats muntligen. Bibellåsning till belysande af 
de bibliska, isynnerhet nytestamentliga bbckernas anda och innehåll.
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Modersmålet 4 t. Vållåsning i forening med satsupplosning 2 t., Fånrik Ståls Sagner och 
Elgskyttarne af Runeberg; stycken ur Låsning for folkskolan; råttstaf- 
nings- och interpunktionsofningar 2 t.; hvarannan vecka en uppsats på 
lårorummet.

Latin 8 t. Grammatik, formlåran.
Explikatiou, hela elementarboken samt Aristides Cimon, Lysander.

Tyska 4 t. Grammatik, syntax till och med verbet.
Explikation, 90 sidor af Mårhchen von Hauff.
Skrifofning på lårorummet en timme i veckan. Ett hemtema hvarannan vecka.

Engelska 8 t. Forstå afdelningen af elementarboken; till sidan 13 af Kings of England. 
Skrifofningar på lårorummet 2 timmar i veckan.

Matematik 5 t. Aritmetik 1 t., regula de tri; blandade exempel på bråk.
Geometri 2 t., Euklides l:sta och 2:dra bok.
Algebra 2 t., de fyra råknesåtten i hela tal samt bråks forkortning.

Naturlåra 2 t. Det allmånnaste af fysik och kemi och låran om jorden.
Historia 3 t. Allmån, gamla och medeltidens.
Geografi 2 t. Europas till Syd-Europa.

Femte kiassen.
Kristendom 2 t. Religionslåran utforligare genomgången; bibellåsning; forklaring af Matthei 

evangelium, sårskildt af Jesu bergspredikan, som delvis låsts utantill. 
Muntliga beråttelser och lefnadsteckningar ur kyrkans aldre och medel- 
tids historia; kyrkoårets gruppering och momenten i den lutherska guds- 
tjensten.

Modersmålet 3 t. Låsning af Frithiofs saga och Fånrik Ståls Sågner med satsanalys 1 t.; 
råttskrifningsofningar 1 t.; genomgående af de råttade uppsatserna 1 t. 
En uppsats i hemmet hvarannan vecka. Åmnen for uppsatserna hafva 
varit fbljande:

1. De fyra årstiderna. 2. Aposteln Pauli lif och verksamhet. 3. Biet. 4. Sven 
Dufva. 5. Necken. 6. Kalif Storch (ofversattning). 7. Våra forfaders fostbrodralag. 
8. Ebreernas klådedr&gt. 9. Jordens beklådnad (parabel). 10. Rafven. 11. Fånrikens 
marknadsminne. 12. Det gamla lejenet (ofversattning). 13. Beskrifning ofver min fil- 
delsebygd.

Latin 8 t. Grammatik, formlåran repeterad; det vigtigaste af syntaxen.
Explikation, Conon, Pausanias, Iphicrates, Aristides, Timotheus, Datames, Phocion, 

De Regibus, Hannibal; skrifning på lårorummet två timmar i veckan efter 
Tornebladh.

Tyska 3 t. Grammatik, formlåra och syntax repeterade jemte anmårkningar.
Explikation, Die abgehauene Hånd, die Errettung Fatmes, der kleine Muck, der 

falsche Priuz, af Hauff.
Satsupplosning, extemporerade och memorerade ofningar samt skrifning på låro
rummet, då så kunnat ske. Ett hemtema hvarannan vecka.

Engelska 8 t. Grammatik, det vigtigaste af Herlén.
Explikation, 200 sidor af The children of the New Forest; muntlig ofversått- 

ning från svenskan. Skrifning på lårorummet 2 timmar i veckan.
Franska 3 t. Uttalslåra efter Olde; 55 lektioner af Ploetz; skrifofningar hvarje timme på 

lårorummet.
Matematik 5 t. Aritmetik 1 t., repetition af bråk medelst s. k. proftal, regula de tri jemte 

låttare planimetriska och stereometriska exempel efter Nystrom.
Geometri 2 t., Euklides 3:dje och 4:de bocker jemte de 130 forstå ofnings- 

satserna ur Hul tmans exempelsamling.
Algebra 2 t., låran om bråk, eqvationer af l:sta graden med en obekant 

jemte låttare problem.
Naturlåra 2 t. Repetion af hela låroboken.
Historia 2 t. Allmånna historien från reformationen efter Pallin.
Geografi 2 t. Syd-Europa jemte kortare ofversigt af de fråmmande verldsdelarne.
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Sjette klassens nedra afdelning.
Kristendom 2 t. Dogmatik, kap. 1—3.

Kyrkohistoria, §§ 1—19.
Nya testamentet: Apostlagerningarne.

Modersmålet 2 t. Låsning af Kungarne på Salamis, Bottigers lefnadsteckningar, Tegner, 
sinarre diktér. En uppsats hvarannan vecka bfver fbljande åmnen:

1. Om staden Venersborg... 2. Lykurgos lagstiftning och dess inflytande på Sparfas 
folk och stat. 3. Island. 4. Ofversåttning från tyskan. 5. Karl IX. 6. Ofversåttning 
från tyskan. 7. Puniska krigen. 8. Julferierna (bref). 9. Lappland och dess folk. 
10. Sten Sture talar till sitt folk fore slaget vid Brunkeberg. 11. Ofversåttning från 
iranskan. 12. Hvilken år størst af Sveriges Karlar? 13. Sållskapct Småfoglarnes vanner 
i Venersborg.

Latin 8 t. Grammatik, syntaxen.
Explikation, Cato Major De Senectute; 15 kap. af Livii l:sta bok; 500 vers af 

Æneidens l:sta bok. Prosodik, mytologi. Ett hemtema hvarje vecka. Skrifof- 
ning på lårorummet efter Tornebladhs stilofningar 2 timmar i veckan.

Grekiska 6 t. Grammatik, formlåran repeterad.
Explikation, Xenophons Anabasis från och med kap. 7 af l:sta till och med 

kap. 3 af 2:dra boken; Homeros Odyssé l:sta boken.
Tyska, klass. lin. 1 t., reallin. 2 t. Grammatik, repetition.

Explikation, Schillers Wilhelm Tell, de 4 sista akterna; en del af l:sta akten af 
Schillers Maria Stuart. Reallinien ett hemtema hvarje vecka.

Engelska 2 t. Grammatik, formlåran.
Explikation, Tales of the Alhambra från borjan till sid. 44. Skrifofningar på 

lårorummet en gang i veckan.
Franska, klass. lin. 4 t., reallin. 5 t. Grammatik, formlåran fullståndigt; reallin. dessutom 

delar af syntaxen.
Explikation, Les prisonniers du Caucase; reallin. dessutom 18 sid., af Le journal 

d’un homme heureux.
Matematik, klass. lin. 4 t. Geometri 2 t., Euklides 5:te och Ode bocker efter Bjbrling. Alge

bra 2 t., eqvationer af l:sta graden med en och flere obekanta jern te låttare 
problem; det foregående repeteradt.

Reallinien 6 t. Geometri 2 t., Euklides 5:te och 6:te bocker efter Lindman. Alge
bra 4 t., låran om qvadratrotter och radikalqvantiteter af 2:dra graden; eqva
tioner af l:sta och 2:dra graden med en och flere obekanta under rotmårke 
jemto talrika problem; repetition af allt foregående.

Naturvetenskap, klass. lin. 2 t. Botanik, de naturliga familjerna; Zoologi, fiskar och insekter. 
Reallinien 6 t. Botanik och Zoologi 1 t. lika med klass. lin. Fysik 3 t., me- 

kaniken jemte talrika problem; Kemi 2 t., det vigtigaste af metalloiderna 
och alkaliderna.

Historia, klass. lin. 2 t., Fåderneslandets, från borjan till unionstidens audra afdelning. All- 
mån, från borjan af medeltiden till korstågen.

• Reallinien 3 t. Fåderneslandets, lika med klass. lin. Allmån, nyare till Napoleon 
efter Putz.

Geografi, klass. lin. 1 t., repetition af Europas politiska geografi.
Reallinien 1 t., Europa till och med Osterrike.

Sjette klassens ofra afdelning.
Kristendom 2 t. Dogmatik, kap. 3—6.

Kyrkohistoria, §§ 19—36.
Nya testamentet, Apostlagerningarne.

Modersmålet 2 t. Litcraturhistoria, från och med fjerde tidehvarfvet till och med gbtiska 
skolan. Låsning i Dalins, Kellgrens, Leopolds, Bellmans och Franzéns 
skrifter. En svensk uppsats hvarannan vecka.

Åmnen for uppsatserna:
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1. Hvarfore misslyckades den s. k. Kalmareunionen. 2. Sambandet mellan djur- och 
våxtriket. 3. Korstågens foljder. 4. Gustaf „Wasas tal till dalkarlarne på Mora kyrko- 
gård. 5. Boktryckerikonstens betydelse. 6. Ofversåttning. 7. Kristian Tyrann. 8. De 
nyupptåckta låndernas inflytande på de ekonomiska forhållandena i Europa. 9. Defor
mationen. 10. Sjelfvaldt amne. 11... Den sanna fosterlandskårleken. 12. Striden mellan 
Wasahnset och svenska adeln. 13. Ofversåttning.

Latin 8 t. Grammatik, repetiton af syntaxen samt prosodik.
Explikation, Cicero de Officiis l:sta boken; Livius l:sta boken; Virgilius Æneiden 

2—4 bbckerna.
Extemporalier omvexlande med skrifbfningar 1 å 2 timmar i veckan. Ett hemte- 

ma hvarje vecka.
Grekiska 6 t. Grammatik, syntaxen till hypotetiska satser.

Explikation, Anabasis, från och med 3:dje kap. af 2:dra boken till och med 
3:dje kap. af 3:dje boken. Odysséen, 2;dra boken och till v. 395 af den 3:dje. 

Skrifbfningar på lårorummet 1 timme i veckan.
Tyska, klass. lin. 1 t. Grammatik, repetition.

Explikation, Maria Stuart samt stycken ur Gbtz von Berlichingen.
Reallinien 2 t. Grammatik och explikation lika med klass. lin.; parlbrlåsning; 1 hem- 

tema hvarje vecka.
Engelska 2 t. Grammatik, formlåran.

Explikation, Tales of the Alhambra från bbrjan till sid. 57.
Skrifofning en gång i veckan.

Franska, klass. lin. 4 t., reallin. 5 t. Grammatik, repetition af formlåran samt till låran om 
bruket af indikativen och dess tempora i syntaxen; frasskrifning och muntliga bf- 
versåttningsbfningar från svenska till franska. Reallinien ett tema på lårorummet 
hvarje vecka.

Explikation, valda stycken ur Dubbs låsebok, omkring 47 sidor.
Matematik, klass. lin. 4 t., reallin. 6 t. Geometri, repetition af de 6 forstå bbckerna i Eu- 

klides. Losning af geometriska bfningssatser.
Algebra, klass. lin., repetition af l:sta gradens eqvationer med en obekant jemte 

problem, låran om digniteter och qvadratrbtter samt 2:dra gradens eqvationer 
med en obekant jemte talrika bfningsexempel och problem. Reallinien, det all
månnaste af potenslåran, logaritmer och serier, exponentialeqvationer, de vigti
gaste planimetriska och stereometriska formler jemte problem.

Någon gång ha lårjungarne på egen hånd å lårorummet fått fbrsbka att losa 
eqvationer och problem.

Nalur vetenskap, klass. lin. 2 t. Botanik, repetition af de naturliga familjerna och våxternas 
elementarorganer. Zoologi, de lagre djuren. Fysik 1 t.; 58 §§ i låroboken. 

Reallinien 6 t. Botanik och Zoologi 1 t., lika med klass. lin. Fysik 3 t., me
kanik och optik efter Schabus jemte talrika problem. Kemi 2 t., metallerna 
till zinkgruppen.

Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Kalmar-unionen till Karl IX. Allmån, från 
kejsar Henrik VI af medeltiden till Frankrike under Ludvig XIV.

Reallinien 4 t. Fåderneslandets lika med klass. lin. Allmån, från bbrjan af ilyare 
tiden till spanska successionskriget.

Geografi. Repetition i sammanhang med undervisningen i historia.

Sjunde klassens nedra afdelning.
Kristendom 2 t. Dogmatik från kap. 8 till lårobokens slut; repetition.

Kyrkohistoria från § 39 till lårobokens slut; repetition.
Nya testamentet, Matthei evangelium.

Modersmålet, klass. lin. 2 t. Reallin. 3 t. Låsning af Tegnér samt Erasmus Montanus; di- 
skussionsbfningar; en uppsats i hemmet hvarje månad.

Amnen: X
1. I hvilka forhållauden bor man soka orsakerna till Ludvig -X-IVrs af Frankrike 

olyckliga slut? 2. Hvad omdouie bdra vi t'alla om dødsdomen ofver Maria Stuart?
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3. Hvilka tankar qvalde Karl IX af Frankrike på dodsbadden? 4. Var det 6de, som 
drabbade Karl Stuart, råttvist? 5. Hvar och en ar sin egen lyckas smed. 6. Kristen
domen i forhållande till andra religioner. 7. Valfritt bland åmnena for afgångsexamen 
vårterminen 1877.

Latin 7 t. Cicero, Oratio pro S. Roscio Amerino; Livius, 2:dra boken; Virgilius, repetition 
af 2:dra och 4:de bockerna; Horatius, Od. l:sta boken. Extemporalier omvexlande 
med skrifofningar 1 å 2 timmar i veckan. Ett hemtema hvarje vecka.

Grekiska 5 t. Grammatik, syntaxen.
Explikation, 4:de boken af Anabasis; Odysséen, 4:de boken och till v. 350 af 

den 5:te; Herodotos, kap. 1—45 af l:sta boken.
Hebreiska 1 t. Grammatik, paradigmerna.

Explikation, 2 Davids psalmer.
Engelska, klass. lin. valfritt 1 t. Ofningar i innanlåsning, det vigtigaste af formlåran efter 

May; 24 st. af Mathesii elementarbok.
Latinarne utan grekiska 3 t. Grammatik efter Herlén till verbets syntax; frasskrif- 

ning; parlbr, 10 sidor. Explikation, 80 sidor i Irvings Sketchbook och Alhambra; 
dessutom kursiva bfversåttningar.

Reallinien 3 t. Grammatik, repetition af syntaxen efter Herlén; frasskrifning samt 
ett tema som hemlexa hvarannan vecka. Explikation, 80 sidor i Irvings Sketch
book, dessutom kursiva bfversåttningar; parlbr, 25 sidor.

Franska 5 t. Grammatik, formlåran repeterad, till låran om partiklarne i syntaxen; fras
skrifning och muntlig bfversåttning från svenska till franska på lårorummet.

Explikation, 70 sidor af Dubbs låsebok, valda stycken på prosa och vers. Ett 
hemtema hvarannan vecka.

Matematik, klass. lin. 4 t. Geometri, repetition af de 6 forstå bockerna i Euklides; losning 
af geometriska bfningssatser.

Algebra, låran om l:sta gradens eqvationer med flera obekanta jemte problem; 
repetition af 2:dra gradens eqvationer jemte talrika ofningsexempel och pro
blem. Planimetri.

Reallinien 6 t. Lika med klass. lin. och dessutom repetiton af stereometri samt 
låran om logaritmer och serier, hvarjemte låsts plan trigonometri.

Någon gang ha lårjungarne fått fbrsoka att på egen hånd å lårorummet Ibsa 
algebraiska och geometriska uppgifter. Båda linierna hafva hvar 14:de dag 
lost en skriftlig ofningssats i hemmet af omvexlande geometriskt och alge
braiskt innehåll.

Natur vetenskap, Fysik, klass. lin. 2 t. Mekanik och akustik, hufvudsakligen efter Schabus. 
Reallinien 2 t. Låran om magnetism och elektricitet, repetition af vårme- 
låran, akustik jemte problem.

Kemi, reallinien 3 t. Metallerna.
Historia, klass. lin. 3 t., reallinien 4 t. Fåderneslandets, från Gustaf II Adolf till Ulrika E- 

leonora; allmån, från Frankrike under huset Valois till spanska successionskriget.
Geografi,, repetition af den politiska i sammanhang med undervisningen i historia.
Filosofisk propedeutik, reallinien 2 t. Logik, låroboken genomgången.

Sjunde klassens ofra afdelning.
Kristendom 2 t. Lårokursen repeterad.
Modersmålet 2 t. Låsning af Tegnér, kyrko- och skoltal; Runeberg, Kungarne på Salamis, 

Nadeschda; Leopold, Predikaren, Om det romaneska; Silfverstolpc, Fabler, Pa
rodier; Holberg, Jeppe paa Bjerget, Erasmus Montanus, Jean de France. En 
uppsats hvarje månad.

Amnen:
1. Hvari har man att soka de orsaker, som mest bidrogo till Ludvig XVI:s dod? 2. De 

mortuis nil nisi bene. 3. Om arianismen. 4. Folktribunatets uppkomst i Rom. 5. Solens in- 
verkan på jorden. 6. Djur- och vaxtverlden i Syd-Amerikas urskogar.

Latin 1 t. Cicero, repetition af l:sta boken af Disp. Tusculanæ; Oratio pro Milone; Livius, 
repetition af 3:dje boken; Horatius, Od. 2:dra boken jemte repetition af foregående. 

2
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Under hbstterminen extemporalier omvexlande med skrifofningar 1 å 2 timmar i 
veckan. Under vårterminen skrifofningar 2 timmar i veckan.

Grekiska 5 t. Grammatik, repetition af formlåra och syntax.
Explikation, Anabasis 5:te boken; Odysséen från v. 383 af 5:te boken till och 

med 6:te boken; Herodotos, kap. 46—100 af l:sta boken.
Engelska, klass. lin. valfritt 1 t. Grammatik, hela formlåran efter May.

Explikation, 40 sidor i Irvings Alhambra.
Latinarne utan grekiska 31. Grammatik efter Herlén, repetition af syntaxen, fras- ' 

skrifning, parlbr.
Explikation, lika med samma linie i nedra afdelningen.

Franska, klass lin. 3 t. Grammatik, repetition af formlara och syntax; frasskrifning och
muntlig ofversåttning från svenska till franska.

Explikation, Dubbs låsebok, valda stycken på vers och prosa 40 sidor, hufvudsakli- 
gen kursiva dfversåttningar. Ett hemtema hvarannan vecka.

Matematik, klass. lin. 4 t. Geometri, lika med nedra afdelningen.
Algebra, repetition af hela den genomgångna kursen, fbretrådesvis genom problem. 
Någon gång ha lårjungarne fått forsoka att på egen band å lårorummet losa geo

metriska och algebraiska uppgifter. Hvar 14:de dag en bfningssats i hemmet af 
omvexlande geometriskt och algebraiskt innehåll.

Naturvetenskap. Fysik, klass. lin. 2 t. Repetition af akustik, optik, magnetism, elektricitet 
och vårmelåra.

Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Gustaf I till lårobokens slut; allmån, repeti
tion af gamla och nyare tidens.

Geografi. Lika med nedra afdelningen.
Filosofisk propedeutik 2 t. Logik, repetition af låroboken.

Antropologi, låroboken genomgången och repeterad.

Vid slutet af vårterminen hafva med 6:te klassens båda afdelningar och 7:de klassens 
nedra afdelning profskrifning egt rum i svenska, latin, franska, engelska och matematik, och 
har denna profskrifning varit anordnad i bfverensståmmelse med skrifningen i afgångsexamen.

De lårjungar af klassiska linien, som icke låst grekiska, hafva i stållet for undervisnin
gen i detta sprak varit sysselsatta på fbljande sått:
Klass 6: engelska 2 t., teckning 2 t., modersmålet 1 t., allt med reallinien; latinskrifning 1 t. 
Klass 7: engelska 3 t., teckning 2 t.

Vid borjan af låsåret antogs Maria Stuart af Schiller till låsebok i 6:te klassen i stållet 
for Gbthes Hermann und Dorothea, utbyttes Criigers engelska elementarbok mot Mathesii samt 
antogs till engelsk explikationsbok i 5:te realklassen The children of the new forest af Marryat.

Vålskrifning har på lårorummet ofvats endast 1 timme med l:sta klassen. Lårjungarne 
i klass. 2—3 hafva 2 ganger i veckan i hemmet skrifvit en skrifsida, hvilken på beståmd 
timme medhafts till skolan och der granskats af låraren.

Undervisningen i teckning.
Lårobbeker och undervisningsmateriel.

Pasch, geometrisk konstruktions- och projektionslåra. Tretau’s elementarkurs i frihands- 
teckning. Våggtabeller, utgifna af Byrån for den hbgre undervisningen. Etyder af Harding, 
Hetsch, Julien, Hermes. Klo tsar.

Undervisningen.
Klass 1. Onsdag, lordag kl. 11—12. Tab. 1—6 af l:sta kursen; hbstterminen å griffeltafla

och vårterminen med blyerts, då åfven diktamensritning efter låttare uppgifter en
ligt Tretau’s metod forekommit.

Klass 2. Tisdag 1—2, fredag 11—12. Tab. 7—12 af l:sta kursen med blyerts, omvexlande 
med konturteckning efter Hetsch.
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Klass 3. Måndag, fredag 12—1. Tab. 1—6 af 2:dra kursen i blyerts jemte de enklare grun- 
derna for perspektiv- och skugglåra, omvexlande med låttare skuggtabellei’ efter 
Har ding.

Klass 4. Onsdag 3—4; reallinien dessutom måndag 4—5. Tab. 7—12 af 2:dra kursen, omvex
lande med tabeller af Harding.

Klass R. 5. Måndag 4—5, torsdag 3—4. Frihandsteckning 1 t., omfattande hufvudsakligen 
klotsritning. Linearteckning 1 t., konstruktionslåra.

Klass L. 5. Fredag 3—4. Frihandsteckning lika med reallinien.
Klass R. 6: i—7: i. Måndag, torsdag 11—12. Frihandsteckning dels i blyerts, dels i svart- 

krita efter- fbrlåggsblad och etyder i figur och landskap efter Hermes, 
Julien m. fl. Linearteckning lordag 3—4, konstruktions- och projektions
låra, utbredning af ytor, efter Pasch.

Klass L. 6: i. Latinare utan grekiska, måndag, torsdag 11—12. Frihandsteckning lika med 
R. 6: i. Ofrige, fredag 3—4. Frihandsteckning lika med R. 6: i.

Klass L. 6:2. Latinare utan grekiska, onsdag 11—12, fredag 3—4, lika med motsvarande 
linie 6: i. Ofrige, fredag 3—4. Lika med L. 6: i.

Klass L. 7: i. Latinare utan grekiska, måndag, torsdag 11—12, lika med motsvarande linie 6: i. 
Ofrige, fredag 3—4, lika med L. 6: 1.

Klass L. 7: 2. Latinare utan grekiska, fredag, lordag, 3—4, lika med motsvarande linie 6: i. 
Ofrige, fredag 3—4, lika med L. 6: i.

Undervisningen i sang och instrumentalmusik.
S&ng.

Klass 1. Måndag 4—5. I)e musikaliska tecknen, deras betydelse och anvåndning. Ofniug i 
i tontråffning samt en- och tvåståmmig sång. Tisdag 5—6. Koralsång tillsamman 
med de ofriga 4 lågsta klasserna.

Klass 2. Onsdag 5—6, tisdag 5—6. Lika med klass 1.
Klass 3. Onsdag 4—5, tisdag 5—6. Lika med klass 1.
Klass 4. Tisdag 5—6. Koralsång tillsamman med de ofriga 4 lågsta klasserna. Fredag 4—5. 

Korsång tillsamman med klass. 5—7.
Klass 5. Lika med klass 4.
Klass. 6—7. Måndag 5—6. Kor- och qvartettsånger. Fredag 4—5. Korsång tillsamman med 

klass. 4—5.

Instrumentalmusik.
Klass. 5—7. Tisdag 3—5. Viol har spelats af 8 larjungar, cornetto af 1, orgelharmonium af 

4. For violspelningen hafva begagnats Hennings och Kreutzers violskolor, qvar- 
tetter och trios af Haydn och Pleyel, låttare salongsstycken samt for de mindre 
for sig komna sårskilda arrangementer.

Undervisningen i gymnastik och militårofningar under år 1876.
Gymnastik- och vapenofningar enligt kungl. cirkularet den 19 juni 1866.
Då gymnastikofningarne omfattat en half timme hafva lårjungarne ungefår en tredjedel 

af tiden sysselsats med fristående rbrelser samt den återstående tiden med appareljgymnastik. 
Då ofningarne omfattat en hel timme, har halfva tiden anvåndts till fristående roreiser och 
marscher, den återstående till appareljgymnastik. I vapenofningarne har klass 5 genomgått 
rekrytskolan af exercisreglementet, klass. 6—7: i ofvats i bajonettfåktning på led med och u- 
tan motståndare, 7: 2 i florettfåktning och sabelhuggning på led, med och utan motståndare.
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Från ofningarne har foljande antal af låkare befriats: 
Vårterminen 1876:

Liirjungarnes 
antal

Miss- 
bildning

Sjukdom 
i cirku
lations- 
organ.

Sjukdom 
i ande- 
drågts- 
organ.

Sjukdom 
i riirelse- 
organ.

Sjukdom 
i urin- 

och køns
organ.

Allmiin 
svaghet

Fallande- 
sot

Summa Lårjun- 
garnes 
hela 

summaAntal Proc:t

Ofver 15 år 1 3 1 4 — 4 —— 13 12,62 103
Under 15 år 1 1 — 1 1 — 1 5 4,38 114

Summa

Hbsttt

2

jrminen

4

1876:

1 5 1 4 1 18 8,29 217

Ofver 15 år 1 2 — — — 4 1 8 7,72 110
Under 15 år 1 — 1 2 1 3 — 8 6,4 125

Summa 2 2 1 2 1 7 1 16 6,8 235

Vid gymnastikbfningarne hafva lårjungarne varit fbrdelade på tre afdelningar med fbl- 
jande antal i hvarje:

Vårterminen 1876:
l:sta hufvudafdelningen klass. 1—2.......................... 47 lårjungar,
2:dra „ „ 3—4............................76 „
3:dje „ „ 5—7 ............................65 „

Summa 188 lårjungar.
Hostterminen 1876: 

l:sta hufvudafdelningen........................................ 65 „
2:dra „  54 „
3:dje „   95 „

Summa 214 lårjungar.
Lårjungarne i 7:de klassens bfra afdelning, hvilka icke åro upptagne i ofvanstående 

snmmor, hafva varit befriade från gymnastikbfningarne, men bfvats i fåktning 2:ne timmar i 
veckan.

Ofningstiderna hafva varit foljande:
Gymnastik:

l:sta hufvudafdelningen, onsdag, torsdag jll—J 11; tisdag, fredag 4—5.
2:dra „ mandag, tisdag, fredag, lordag |11—pi; onsdag 5—6.
3:dje „ alla låsdagar 9—£10.

Vapenbfningar:
Klass 5 onsdag 4—5.
Klass. 6—7: i lordag 4—6.
Klass 7: 2 tisdag, torsdag 5—6.

Militarofningar enligt kungl. cirMåret den 23 mårs 1870.
Dessa ofningar, hvilka pågingo 4 veckor under vårterminen från den 4 maj till och med 

den 1 juni och 6 veckor af hostterminen från den 1 september till och med den 12 oktober, 
leddes under vårterminen af underlbjtnanten vid Bohus låns regimente G. Heiberg, under 
hostterminen af underlbjtnanten vid Westgbtadals regimente J. Svedberg, båda till denna 
tjenstgøring kommenderade.

Till exercis hafva 6 timmar i veckan anvåndts samt till målskjutning under vårtermi
nen 12 timmar for 6: i, 7 for 6: 2, 6 for 7: i, 6 for 7: 2; under hostterminen 22 timmar for 
6: i, 16 for 6: 2, 12 for 7: i, 12 for 7: 2. Dessutom hafva lårjungarne i 7: 2, hvilka icke del- 
tagit i exercisen, haft 2 timmars fåktning i veckan.
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I exercis hafva under vårterminen 42, under hostterminen 57 lårjungar deltagit, alla i 
klass. 6—7: i. I taktning deltogo under vårterminen 9 lårjungar i 7: 2, under hostterminen 5. 
1 målskjutning med salongsgevår deltogo under vårterminen 42, under hostterminen 61 lår
jungar i 6—7: i; i målskjutning mod romingtongevår under vårterminen 11, under hosttermi
nen 7 lårjungar i 7: 2.

Under den tid dessa olhingar pågått har gymnastiklårarens tjenstgøring minskats med 
4 timmar i veckan.

Under vårterminen har hvarje lårjunge i 6: i skjutit 28, i 6: 2 18, i 7: 1 22 salongs- 
skott, i 7: 2 14 skarpa skott; under hostterminen har hvarje lårjunge i 6: 1 skjutit 63, i 6: 2 
58, i 7: 1 75 salongsskott, i 7: 2 24 skarpa skott. Hårvid år dock att mårka, att, då redogo- 
relsen omfattar kalenderåret, det icke varit samma lårjungar- i samma afdelning under vår- 
och hostterminen, hvarfbre summan af det antal skott, som hvarje lårjunge under de båda hår 
i fråga varande terminerna lossat, icke uppgår till det i kongl. cirkulåret af den 23 mårs 
1870 beståmda antal, hvilket dock alltid under lasåret uppnås.

Af exercisreglementet hafva Irsta och 2:dra delarne genomgåtts.
Ehuru 2:ne nya kaminer for 2 år sedan insattes i gymnastiksalen, har dock flere gåu

ger under den forflutna strånga vintern temperaturen i rummet, oaktadt håftig eldning, icke 
kunnat uppbringas hbgre ån 6 å 8 grader bfver fryspunkten, och hafva vid sådane tillfållen 
ofningarne måst instållas.

B. L a r a r n e.
Lårarnes tjensteåligganden under hbstterminen hafva for hvarje vecka varit fbljande: 

Rektor G. Th. Bergman: Grekiska 4 t. 6: 2, 4 t. 7: 1, 4 t. 7: 2, 1 t. 7: 1 och 7: 2 sammanslagna; 
modersmålet l t. 6: 1. = 14 tim. Svenska skripta i 6: 1.

Lektor K. F. Bådberg: Matematik 4 t. 6: 2, 4 t. 7: 1, 2 t. R. 7: 1, 4 t. 7: 2; Fysik 2 t. R. 7: 1, 
2 t. L. 7: 2. = 18 tim. Matematiska skripta i 7.

Lektor J. Swedborg: Latin 5 t. 6: 2, 7 t. 7 1, 7 t. 7: 2. — 19 tim. Latinska skripta i 7.
Lektor J. Nordwall: Kristendom 2 t. 6: 1, 2 t. 6: 2, 2 t. 7: 1, 2 t. 7: 2; Modersmålet 1 t. R. 6: 1 

och 6: 2 sammanslagna, 1 t. 6: 2, 1 t. R. 7: 1, 2 t. 7: 1, 2 t. 7: 2; Filosofi 
2 t. R. 7: 1, 2 t. 7: 2. = 19 tim. Svenska skripta i 7.

Lektor A. J. Ling: Franska 1 t. R. 6: 2, 4 t. 6: 2, 5 t. 7: 1, 3 t. 7: 2; Engelska 3 t. 7: 1; Val- 
fritt 1 t. L. 7: 1, 1 t. 7: 2. = 18 tim. Franska skripta i 7.

v. Lektor A. Sahlén: Modersmålet 1 t. 6: 2; Franska 3 t. R. 5; Historia och Geografi 1 t. 6: 1, 
2 t. L. 6: 1, 1 t. 6: 2, 3 t. R. 6: 2, 2 t. L. 6: 2, 3 t. 7: 1, 1 t. R. 7: 1, 3 t. 
7: 2. = 20 tim. Svenska skripta i 6: 2.

Adjunkt K. F. Kylander: Alla undervisningsåmnen i l:sta klassen jemte vålskrifning i samma 
klass 1 tim. = 25 tim.

Adjunkt A. J. C. Piscator: Engelska 8 t. 4, 2 t. 6: 1, 2 t. 6: 2; Historia 3 t. 4; Historia och 
Geografi 5 t. 2, 5 t. 3. = 25 tim.

Adjunkt J. K. Lindblad: Modersmålet 6 t. 2; Tyska 7 t. 2, 2 t. R. 5, 2 t. L. 5, 2 t. R. 6: 1, 
1 t. L. 6: 1, 2 t. R. 6: 2, 1 t. L. 6: 2. = 23 tim. Tyska skripta i 6. 

Adjunkt S. Tengblad: Modersmålet 6 t. 3; Latin 8 t. 4; Tyska 7 t. 3, 4 t. 4. = 25 tim. Ty
ska skripta i 4.

Adjunkt A. Ericsson: Latin 8 t. 5, 1 t. icke greker 6: 1 och 6: 2 sammanslagna, 8 t. 6: 1, 3 t. 
6: 2; Hebreiska 1 t. 7: 1. = 21 tim. Latinska skripta i 6.

Adjunkt K. F. Kjellberg: Matematik 4 t. 4, 5 t. R. 5, 5 t. L. 5, 6 t. R. 6: 1, 4 t. L. 6: 1, 2 t. 
R. 6: 2. = 26 tim.

Adjunkt G. O. D. von Hackwitz: Naturalhistoria 2 t. 2, 2 t. 3, 2 t. 4, 2 t. R. 5, 2 t. L. 5, 1 t.
6: 1, 1 t. L. 6: 1, 1 t. 6: 2; Geografi 2 t. 4; Historia och Geo
grafi 4 t. R. 5, 4 t. L. 5, 3 t. R. 6: 1. = 26 tim.

Adjunkt P. G. Bergin: Franska 3 t. L. 5, 2 t. 6: 1, 3 t. R. 6: 1, 2 t. L. 6: 1; Engelska 8 t. R. 5;
Fysik 2 t. L. 7: 1; Kemi 2 t. R. 6: 1, 2 t. R. 6: 2, 3 t. R. 7: 1. = 27 tim.

v. Adjunkt C. A. von Sydow: Modersmålet 4 t. 4, 1 t. 6: 1; Tyska 1 t. R. 5, 1 t. L. 5; Matema
tik 5 t. 2, 5 t. 3, 1 t. 4; Fysik 3 t. R. 6: 1, 3 t. R. 6: 2, 1 t. L. 
6: 2. = 25 tim. Tyska skripta i 5.
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v. Adjunkt J, Thorelli: Kristendom 3 t. 2, 3 t. 3, 2 t. 4, 2 t. R. 5, 2 t. L. 5; Modersmålet 3 
t. R. 5, 3 t. L. 5; Grekiska 6 t. 6: i, 2 t. 6: 2. = 26 tim. Svenska 
skripta i 5.

F. A. Zettergren: Teckning 13 tim.
Direktor O. H. Bergqvist: Musik 10 tim.
O. A. 11. Stiberg med bitråde af lojtnant J. Svedberg: Gymnastik och Militarbfningar 13 tim.

Tjenstledighet under hela låsåret har åtnjutits af adjunkten, utn. kyrkoherden C. A. von 
Sydow och adjunkten L. J. Wersander, den forre for enskilda angelågenheter, den senare for 
att tjenstgora såsom verkstållande direktor i Venersborgs enskilda bank. Från den 27 sep
tember till låsårets slut har lektor A. J. Ling till fbljd af sjukdom varit tjenstledig. Låraren 
i musik O. H. Bergqvist samt låraren i gymnastik A. Stiberg hafva åtnjutit tjenstledighet, den 
forre hela vårterminen for sjukdom, den senare från vårterminens bbrjan till den l:ste april 
for enskilda angelågenheter.

Under hela låsåret hafva varit forordnade: till v. lektor adjunkten A. Sahlén; till hans 
vikarie utn. adjunkten P. G. Bergin, till vikarie for kyrkoherde von Sydow fil. kand. C. A. von 
Sydow, for adjunkten Wersander fil. doktor J. Thorelli.

Från den 6 oktober till hbstterminens slut tjenstgjorde stud. C. Brock såsom vikarie 
for lektor Ling samt under hela vårterminen fil. kand. M. Rosenqvist i samma egenskap.

Under hbstterminen samt från den 1 april till vårterminens slut har lojtnant J. Sved
berg varit fbrordnad till bitrådande samt från vårterminens bbrjan till den 1 april till vikarie
rande gymnastiklårare.

Till vikarierande lårare i musik har under vårterminen adj. Piscator varit fbrordnad.
Ofvanstående under hbstterminen tjenstgbrande vikarier hafva af statsmedel åtnjutit 

fbljande arvoden: Sahlén 1180,5G, Brock 171,io kronor.
Den 3 juni fbrlidet år utnåmndes telegrafassistenten P. G. Bergin till den adjunktbe- 

fattning, som genom adj. von Sydows utnåmning till kyrkoherde blifvit ledig. De undervis- 
ningsåmnen, i hvilka prof aflades, voro franska språket, fysik och kemi. Befattningen tilltrå- 
des den 1 maj 1878. Adjunkten Bergin har om sig lemnat fbljande uppgifter:

Per Gustaf Bergin, f<5dd den 7 april 1841, intagen i Skara skola h. t. 1851, student i Upsala 1861, aflade 
kameralexamen 1863, e. o. kanslist i kongl. poststyrelsen 1863—1864, telegrafassistent 1867—1876, extra lårare 
och vikarierande adjunkt vid h. elementarlåroverket i Venersborg h. t. 1868—v. t. 1876, utnamnd till adjunkt i 
i Fysik, Kemi och Franska språket vid samma låroverk den 3 juni 1876.

C. Lår j ungarne.
Lårjungarnes antal.

Hbstterminen 1876.

Klass

Gemensamma 
linien ‘ Reallinien

Latinlinien 1
med 

greki
ska

utan 
greki

ska
från- 

varan- 
de

Summa
Total-
summa

naiv. frånv. narv. frånv. niirv. frånv.
narva rande

1
2
3
4
5
6: 1
6: 2
7: 1
7: 2

30
35
22

1

22
18
14

5
3

7
7
6
5

16
24

8
8
3
2

1
1

2

30
35
22
38
42
29
20
12

7

1

1
1

2

30
36
22
38
43
30
20
12

9
Summa | 87 1 62 25 61 4 235 5 240
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Vårterminen 1877,

Klass

Gemensamma 
linien Reallinien

Latinlinien li

med 
.greki- 

ska

utan 
greki- 

ska
från- 

varan- 
de

summa
Total- 
summa

narv. frånv. narv. frånv. narv. frånv.
j nårvarande

1
2
3
4
5
6: 1
6: 2
7: 1
7: 2

35
38
21

1

22
19
11
3
1

1

1
5
7
6
6

18
23

8
6
4
2

3
1 ,

35
38
21
40
42
24
16
11

8

1

1
1
3 
2

36
38
21
41
43
27
18
11
8

Summa 94 1 56 2 24 61 5 235 8 243

Dø under hostterminen nårvarande lårjungarnes alder ses af foljande tabell.

Klass och linie 10 
år

11 
år

12 
år

13 
år

14 
år

15 
år

16 
år

17 
år

18 
år

19 
år

20 
år

21 
år

22 
år

23 
år

Summa 
narvarande 
lårjungar

1 8 13 5 3 1 30
2 6 5 11 5 5 2 1 35
3 7 4 4 3 4 22

R. 4 3 3 7 6 2 1 22
L. 4 5 5 3 1 1 1 16
R. 5 3 4 6 2 2 1 18
L. 5 2 2 9 1 3 3 2 1 1 24
R. 6: i 4 4 2 2 1 1 14
L. 6: i 1 3 3 2 3 3 15
R. 6: 2 1 2 1 1 5
L. 6: 2 1 2 4 5 2 1 15
R. 7: i 2 1 3
L. 7: 1
R. 7: 2

2 1 1 1 3 1 9

L. 7: 2 1 3 1 1 1 7
Gemen sam
ma linien 14 18 23 12 9 6 5 87

S
S Reallinien 3 6 15 16 7 6 4 4 1 62

Latinlinien 2 8 15 9 11 14 11 6 2 6 1 l 86

Summa 14 18 28 26 39 31 23 20 15 10 3 6 1 1 235

Af de under hostterminen nårvarande 235 lårjungarne hafva 184 varit från Elfsborgs, 
46 från Skaraborgs och 5 från Goteborgs lån.

Efter hemort antingen i låroverksstaden eller å annan ort år fbrdelningen for samma 
termin foljande:
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Under hostterminen hafva af sjunde latinklassens lårjungar, hvilka låst grekiska, fol- 
jande antal begagnat sig af undervisningen i

I klass 1 hemort i Venersborg 6, å annan ort 24 .
„ 2 „ 8 27
„3 „ 6 „ 16
„ 4 „ io 28
„ 5 „ 12 30

' ' „ 6: i „ 11 18
,, 6: 2 15
„ 7: 1 „ 2 10
,, 7: 2 „ 4 „ 3

64 171

både engelska och hebreiska...................................1
engelska, men icke hebreiska..............................  6
hebreiska, men icke engelska.................................. 2

Under hbstterminen har fbljande antal lårjungar deltagit i nedan nåmnda bfningar.

Klass och linie

N
årvarande 
lårjungar

Lårjungar som deltagit i

Teckning

Sång Instrumen
talmusik

Gymnastik- 
och vapen- 

dfningar 
enligt cirku- 
låret den 19 
juni 1866

Sårskilda mi- 
litårofningar 
enligt cirku- 
laret den 23 
mårs 1870

obliga- 
toriskt frivilligt

1 30 30 30 30
2 35 35 35 35
3 22 22 22 21

R. 4 22 22 11 20
L. 4 16 10 9 13
R. 5 18 18 10 1 17
L. 5 24 12 6 3 24
R. 6: i 14 14 2 2 11 14
L. 6: 1 15 8 2 4 1 15 15
R. 6: 2 5 5 1 * 5 5
L. 6: 2 15 8 4 3 1 12 15
R. 7: i 3 3 1 3 3
L. 7: i 9 3 3 4 2 8 9
R. 7: 2
L. 7: 2 7 2 5 7

.g Gemensam- 1
ma linien 87 87 87 / i 86

| Reallinicn 62 62 25 3 56 22
æ Latinlinien । 86 21 31 31 7 i 72 46

Summa | 235 170 ! 31 j 143 10 1 214 68

Fbrliållaudet med hemlexor samt den tid bfverlåsningen af dessa upptagit år fbljande: 
I klass 1 hemlexor dagligen bfverhufvud 2, ofverlåsuingstid 1 £ tim.

2 „ 3 55

95 3 5) 55 3 99 11 59

5? R. 4 99 95 3 95 59

55 L. 4 59 59 3 55 2? 95

99 R. 5 55 99 4 n 3 l 59

L. 5 55 95 4 59 3| 59
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I klass R. 6: t hemlexor dagligen ofverhufvud 4, bfverlåsningstid 3 J tim.
„ L. 6: i 55 „ 4å5 „ 4 55

„ R. 6: 2 55 4 3 $55 * 55 J4 55

„ L. 6: 2 55 5, 4 a 5 „ 5 55

„ R. 7: i 55 „ 4 „ 4 55

„ L. 7: i 55 „ 4 „ 4’ 55
„ L. 7: 2 55 5, 4 „4

I ofvanstående arbetstimmar ar den tid, som åtgår till utarbetande af hemskripta icke 
upptagen. Hårtill torde i hvarje vecka åtgå 1 tim. for klass 4, 3 tim. for klass 5 samt 4 
tim. for klass. 6—7.

Lårjungarnes kroppskonstitution år i allmånhet god, hvilket forhållande styrkes af det 
icke sårdeles stora antal, som från gymnastikofningarne befriats. Under hbstterminen fbre- 
kommo flere fali af messling, dock af ytterst lindrig beskaffenhet. I bfrigt har helsotillstån- 
det varit tillfredsstållande. Visserligen intråffar hvarje dag, att en och annan lårjunge år af 
illamående frånvarande från skolan; men då dessa åkommor endast åro tillfålliga och snart 
bfvergående, så motsåges icke håraf ofvanstående omdbme.

Fbljande tabeller visa antalet af under sist fbrflutna kalenderår inskrifne, flyttade och 
afgångne lårjungar.

Vårterminen 1876.

3

Klass 

och

Linie

cf
né

b

0

Lårjung 
Lårjungar flyttade till nedan n
nedan nåinnda klasser den

! (såval når-

Æ> ’ 
:er att hafva tillhort g 1 Flytta
irmast lagre klass af i?. klass
amma linie fbljande n° grut

antal terminer ? • p ? te
---------------------------- fti 73---- ---  i , <t> ■ cv

g t? m ® 01
1 2 3 4 5 æ’ i 2’ = a S" 2:

eller 1 B 2,2, o? S«
। ; flera S 6’?°1 1 00

§ 
S 

i 
Inskrifne i laroverket 

under term
inen

2
 

vid var-
43

g 
I 

43^83^ 
term

inens 
g E 

. o 
i 

bbrjan
co :c£ 5̂ 

03 
c i 

_____
J. ____

e
3r

inde)

æ

g

!&
'> § 

; 
under nåst foljande

.g s § 
, 

m
ellanterm

in
m'h 

' f™
1 oct m

e4 1 februari 
| 

till term
inens slut 

:S'®
.Z 

från term
inens borjan

►
4 s 

; till och m
ed J1I jannari

ng- 
ket 
da

ra
3 
g

1
2
3

R. 4
L. 4
R. 5
L. 5
R. 6: 1
L. 6: 1
R. 6: 2
L. 6: 2
R. 7: 1
L. 7: i
R. 7: 2
L. 7: 2

«

' ! U 24
2 19 1 161
4 13 31

10 1 27
1; 81 24

17 1 13
1 20 , ], 9

6' 7;
7 . : i ; u)
3 ! ; ! 6
5 1 ; h 14■
2 1 '
6 11

5 1 11 !

2
5
3
2

1

1

29
21
33
27
25
13

9
7

19
6

14
1

12

11

1

1

2

1

1
1
2

1 5

3
2 1

2
2

1

9

2
1
2
7

2

3
3
2
3

1

9
.g 1 Gemensam- , 

ma linienCg
g Reallinien
w Latinlinien

6 32 M H 71

38 ‘ 2! ; 1 54 j ■.
2511 88

2 10

2

83
54
90

3
1

1
1 4

1 • 10
3 ■ 12

5
14
16

Summa 8j 121 '3j : 213 2 12 ' 227 5 4 ; 26 35
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Hostterminen 1876.

Lårjungar flyttade till 
nedan nåmnda klasser

Lårjungar tillhorande 
nedan nåmnda klasser 

den 16 september 
(såval når- som frånvarande)

Lårjungar afgång- 
ne från laroverket 
i nedan nåmnda 

klasser

Klass

och

efter att hafva tillhort 
nårmast lagre klass af 
samma linie foljande 

antal terminer

<C
Flyttade till 
klassen på ■ a 
grund af “ 
beslut \ ®

SS

Linie
I s=

tf H Ct> 
B &

ss

4 ! 5
; eller 
i flera

B.! 

o k

3,£

æ cs
B 
B

3crq ti”
w

kS p'
S-B

a 
a 
a 
SS 

05

R.
L.
R.
L.
R.

1
2
3
4
4
5
5
6:

2 
2;

L. 6:
R. 6:
L. 6:
R.
L.
R.
L.

7:
7:
7:
7:

i 
1
2
2
1
1
2 
2

4
1
2
5
1
3
5
2

4
2
2
2

1
3
2
2
1
2

16
14
11

9
16
21

6
7
3
5
2
6

5 i
4 ।
4 i
6 !
1 !
4 :
5 i2

26
36
22
22
16
18
25
14
16

5
15

3
9

3
1
2
2 
o

Gemensam
ma linien
Reallinien
Latinlinien

Summa || 5 | 2

5
8

19
32 | 11

30
38
54

23 | 122

9
10
22
41

41
8
5

88
62
90

54 | 240

8i
41

12

O i 1 2 i 3

æ

B 
S

301

- b !

H m

1
1 2

5
1

1 1

1
2
4

3

8

1

1 2 6

8

1

1 9 i

1
2

2
2

1 1

2
2
1

2

1 1

8
6
9

3
4

I 7

5

5

Af de 65 lårjungar, som under låsåret inskrifvits i laroverket, hafva 4 forut bevistat 
folkskola samt 13 annat elementarlåroverk.

Under vårterminen 1876 aflades godkånd afgångsexamen af foljande låroverkets lårjun
gar: K. A. Andersson, L. Tofft, T. J. E. Roseli, A. H. K. Baumbach, A. P. Eriksson, J. E. 
Schmidt, J. R. Johansson, F. A. L. Dahlgren, K. Salomonsson.

Under hostterminen samma år aflades dylik examen af A. E. Thorbjbrusson, hvilken 
dock for den muntliga examen hånvisades till Gbteborgs hogre elementarlåroverk.

I bfrigt hafva från laroverket under år 1876 afgått foljande lårjungar:
Under vårterminen och sommarferierna: klass. 1. A. B. Andersson, for intråde vid Go- 

teborgs h. elementarlåroverk, G. R. Sandberg. Kl. 2. K. V. A. Hellberg. Kl. 3. O. Bergstrbm 
till sjomansyrket, J. E. Goransson. Kl. 4. S. F. T. Hammargren, J. H. Andersson, C. A. M. 
Nordahl, handel, K. M. J. Lidberg, O. H. Lundberg, W. A. Kriiger, L. O. Sandberg, handel. 
Kl. R. 5. J. H. Andersson, teknisk skola, H. H. Holm, målarakademien. Kl. R. 6: i. F. H. 
Nordstrom, K. V, Nordh, K. J. A. Holmgren. Kl. L. 6: i. A. J. Hogstedt, G. A. E. Silfver- 
svård, N. K. A. Norén. Kl. R. 6: 2. T. E. Åhlstrom, handelsinstitut, K. V. A. Knutson. 
Kl. L. 6: 2. G. T. Norén, handelsinstitut, A. Wingstrand, J. O. Ekberg. Kl. L. 7: 1. K. Wa- 
rin, dod.
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Under hostterminen oeh vinterferierna: Kl. R. 4. K. I. O. Wikman. Kl. R. 6: 1. L. B. 
O. Andersson, E. R. Brobeck, chalmerska slbjdskolan, I. F. Schagerstrom. Kl. L. 6: i. K. A. 
Beekman, plats vid jernvag. Kl. R. 6: 2. A. R. Andersson, H. S. Emanuelsson. Kl. L. 6: 2. 
O. G. Helander, tekniska hogskolan, J. V. Nordstrom. Kl. R. 7: 1. N. Hjorth, enskilta stu
dier, C. A. Welander, handelsinstitut.

Stipendier och premier utdelas endast vid vårterminens slut. Beloppet af stipendiime- 
del, som vid årsexamen 1876 utdelades, var 464,00 kronor, af premiimedel 186,75 kronor.

Under hostterminen voro 49 lårjungar befriade från afgift till både materielkassan och 
byggnadsfonden samt från afgift till den senare, men ej till den forrå 91. Under vårterminen 
hafva 49 lårjungar befriats från afgift till båda kassorna samt från afgift till den senare, men 
ej till den forrå 95.

Till egna kassan har hvarje lårjunge under hvardera terminen betalt 6 kronor.

D. Undervisningsmateriel.
Under låsåret har inkopts:

for undervisningen i musik en kornetti, två klarinetter och en flojt;
for den fysikaliska undervisningen en tub;
for låsofningarne i modersmålets literatur 10 exemplar af hvardera af Tegners och Runebergs 

samlade arbeten, Bottigers minnesteckningar och Beskows Torkel Knutsson;
for undervisningen i grekisk och romersk fornkunskap Schlyters Monumenta antiquitatis.

Gåfvor:
Af Kongl. vetenskapsakademien: Handlingar Bd 11, text och atlas; Bihang Bd 3 h. 1; Ofver- 

sigt årg. 32. Meteorologiska observationer i Sverige Bd 15, 1873. Akademiens minnes- 
penning bfver Carlander.

„ Ecklesiastik-departementet: Runa II: 1—2. Silfverstolpe, Historiskt bibliotek 2. Diploma
tarium Suecanum I: 1—2. Hess, Historisk atlas. Vetenskapliga iakttagelsei- under fre
gatten Eugenies resa 13—14. Tidskrift for antropologi och kulturhistoria I. Fornmin- 
nesforeningens tidskrift 3—-7. Bibliographie de l’archéol. préhistor. en Suéde. Schlegel 
och Klingspor icke introducerad adels åttartaflor 1—6.

„ Svenska akademien: dess minnespenning ofver Nils von Rosenstein.
„ Universitetet i Kristiania: Enumeratio insectorum norvegic. fase. IV, samt diverse bocker 

och afhandlingar.
„ Herr Adolf Andersohn: en orientalisk pipa, en korall, en snåcka, en psalmbok, ett perga- 

mentsbref, en tagelmask i sprit, 3 tyska, 2 finska mynt.
„ Direktor H. R. Rhen: ett mynt från Guernsey.
,, Skeppsredare C. J. Andersson: ett Napoleon Lstes 20 francsstycke.
„ Bryggare C. Schram: 15 st. kopparmynt.
„ Lånsbokhållare Ryding: 77 st. svenska, norska och danska kopparmynt.
„ Kamrer Linke, Go teborg: Fogelbo.
„ Postmåstare J. A. Peterson: åtskilliga kopparmynt.
„ Smeden A. Ekman: Karl XI:s 1 dre s. m.
„ Handlanden C. F. Bergdahl: 105 st. kopparmynt, 10 st. silfvermynt.
„ Murare Arvedsson: en flintknif.
„ Landskanslisten Salén: bastard af kanariefogel och steglits.
„ stud. G. Hallberg: ett vaxsigill, en newyorksk penning, en sigillstamp, en Carl Johans, en 

Oscar l:stes namnteckning.
„ „ S. Bergman: en stenmejsel.
„ „ K. O. Karlsson: ett pergamentsbref af år 1669; skomakareembetets låda.
„ „ K. O. Malmstrom: 8 skillingar B:co, pappersmynt.
„ „ E. Danelius: koraller; stycken af golfvet i Caracallas bad i Rom.
„ „ K. J. O. Wikman: ett mynt.
„ „ J. A. Dahllof: en hvit stork.
„ „ E. Brobeck: stenartad bildning ur magen på en ko.
„ „ G. Axelsson: aftryek i tenn af två engelska medaljer.
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Riintan af den af iramlidne rektor A. Salmenius till låroverket skånkta s. k. Salmeniska 
donationsfonden skall enligt testators fiirordnande anvåndas till in kop af bocker till fattiga 
studerandes tjenst. Men då riintan, som utgor omkring 4 kr. om året, foret sedan 1869 bor- 
jat anvåndas for sitt åndamål, så år antalet af de inkbpta bdckerna ånnu helt ringa.

E. Uiroverksbyggnader och inredningsinateriel.
1 borjan af innevarande år anbragtes gasledning i rit- och musiksalarne i gamla skol- 

huset. Ett ur, som skall uppsåttas på framsidan af nya skolhuset, år beståldt af fabriker 
Linderoth i Stockholm och torde blifva fårdigt i slutet af maj. Kostnaden for uret kommer 
att uppgå till 800 kronor.

F. E k o n o m i s k a f o r h å 11 a n d e n.
Nedan nåmnda kassors stållning under året 1876 har varit fbljande:

i.------  --- - - , - - --------- ---- - - - - , -
Kassans rubrik 'i Behållniug i ,, iSkuld vid, ;;Skuld vid: <anm,nB 1 Behåll- 

! inlnnst Jårets bdl^ I v.id Summa
borjan j jau jan s | urets slut

Byggnadsfonden. . . . 1 1400,oo 1400,oo 14OO,oo i 1400,oo
Ljus- och vedkassan . 2,28 { 3024,75 ; 3027,03 2792,84 ' 234,19 i 3027,08
Materielkassan .... 11,18 ! 1747,40 ■ 1758,58 ,i • 1572,24 ; 186,34! 1758,58
Bibliotekskassan . . . 1 3935,59 336,93 . 4272,52 '■ 1 174,88 i 4097,64 ; 4272,52
Premii- o. fattigkasasn ! 21,08 ; 21 l,oo ; j 232,08 , 193,15 38,93 232,08

Under sistforflutna kalenderåret har utgått for underhåll och tillukning af boksamlingen 
107,25, af den bfriga undervisningsmaterielen 752,50 samt af inredningsmaterielen 225,50 kronor 

For råntan af Salmeniska donationen har under året intet inkbpts.

G. Examina och ter mi ns afslutning.
Den 6 juni fbrlidet år fbrråttades muntlig afgångsexamen i nårvaro af herrar dompro- 

sten C. V. Linder, adjunkterna V. E. Lidfors och G. Diliner såsom censorer, låroverkets in
spektor, landshbfdingen m. m. grefve E. Sparre samt herrar landskamreraren J. M. Ryding 
ocli hofpredikanten R. Warholm såsom vittnen. Af de 11 låroverkets lårjungar, som till af
gångsexamen anmålt sig, var en af sjukdom hindrad att infinna sig samt underkån- 
des en. Dessa båda sistnåmnde lårjungar jemte en privatist undergingo hårstådes under hbst
terminen skriftlig afgångsexamen, men hånvisades for den muntliga examens undergående till 
Gbteborgs h. elementarlåroverk.

Till afgångsexamen under innevarande termin hafva 8 låroverkets lårjungar anmålt sig. 
Af dessa har en underkånts i den skriftliga examen.

Den 20 sistlidne december hblls terminsexamen med låroverkets 5 lågre klasser. Ars- 
examen kommer att hållas den 4 och 5 nåstkommande juni och hafva fbljande herrar inbju- 
dits att såsom vittnen bfvervara densamma: ofversten och ridd. E. Elers, ofverstelojtnanten, 
kammarherren och ridd. C. E. C. Kuylenstjerna, landskamreraren och ridd. J. M. Ryding, 
kongl. hofpredikanten, fil. dokt. D. R. Warholm, regimentslåkaren och ridd. K. Danelius, au- 
ditbren och ridd. G. Sandberg, håradshbfdingen C. J. G. Richter. Forstå dagen examineras i 
undervisniugsåmnena kl. 9—12, 4—5. Kl. 12 hålles examen i sång och musik, kl. 4—5 fore- 
visas lårjungarnes arbeten i teckning, kl. 5 sker uppvisning i gymnastik och vapenbfningar. 
Andra dagen examineras kl. .1 9—11. Kl. 11 1 kommer flyttning att afkunnas och ungdomen 
att hemfbrlofvas, hvarefter premier och stipendier utdelas.

Till ofvervarande af forestående examen och terminsafslutning inbjuder jag vbrdsamt 
lårjungarnes fbråldrar och målsmån samt alla bildningens vånner.

Nåsta termin bbrjas den 24 nåstkommande augusti kl. 12 på dagen.
Venersborg i maj 1877.

G. TH. BERGMAN.
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Lagre femklassiga elementariåroverket i Borås.
A. Und er visn ingen.

1. Hostterminen borjades den 25 augusti och afslutades med offentlig examen den 14 de
cember. Vårterminen borjades den 13 januari och kommer att afslutas med offentlig examen 
den 1 juni.

2. Gemensam bon har blifvit forrattad hvarje dag från kl. j 7 till 7, hvarefter undervis
ningen bbrjat och fortgått till kl. 9. Vidare har’ undervisats från kl. 11 till 2 hvarje dag 
samt från kl. 4 till 5 måndagar och torsdagar. Ofning i sång har forsiggått hvarje dag från 
kl. 3 till 4, i gymnastik från kl. 5 till 6 tisdagar, onsdagar, fredagar och lordagar samt från 
kl. 7 till 8 tisdagar och i teckning från kl. 8 till 9 måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar, 
fredagar samt från kl 1 till 2 lordagar.

3. Antalet lårotimmar i veckan, under hvilka undervisning af sårskilda lårare meddelats i 
hvarje klass, har varit foljande:

Hostterminen:

’) Med Efori medgifvande har undervisats i teckning under en af de till engelska språket auslagne larotimmar. 
2) Dessutom en timme gemensamt med 4:de klassen i kristendom.

Klass 
och 
linie

Lårjun
garnes 
antal

t. f. Rektor 
Wennergren 
undervisat 

timmar

Kollega
Thorin 

undervisat 
timmar

Kollega 
Rosén 

undervisat 
timmar

Kollega
Nyberg 

undervisat 
timmar

1.1. Kollega 
Dahlstein 
undervisat 

timmar

t. f. Kollega 
Boréus 

undervisat 
timmar

Summa 
timmar

1
2
3

18
20
16 3 13

20
13

3
5

13
6
7

26
29
28

4
4 R.
4 L.

.13 
(10) 
(3)

2 
7')

5

8

9 4 2 22
7
8

5
5 R.
5 L.

11
(7)
(4)

10 
7')

5

8

4 3 5 3 21
7
8

Summa 78 20 26 26 27 28 29 156

Under vårterminen har endast den forandring i forestående uppgift forekommit, att t. f. 
Kollega Dahlberg undervisat samma timmar, som t. f. Kollega Dahlstein under hostterminen, 
samt att lårjungarnes antal i 2:dra klassen varit 21 och i 3:dje klassen 14, hvadan antalet 
lårjungar under vårterminen varit 77.

4. Begagnade låro- och låsebbeker i
Kristendom: Katekesen, Hiibners lårobok i biblisk historia, Cornelii i kyrkohistoria samt Bro

déns bfversigt af de bibliska bbekernas innehåll;
Modersmålet: Språklåra af Filén, låsebok for folkskolan och låsebok af Bjursten;
Latinska språket: Gram, af Råbe, explikation: låsbfningar af Råbe samt Cornelius Nepos;
Tyska språket: Gram, af Lyth, explikation: Mathesii elementarbok, Lyths låsebok samt Schil

lers Geschichte des 30-jåhrigen Krieges och Wilhelm Tell;
Engelska språket: Gram, af Sundstén, Oides uttalslåra, explikation: Sundsténs elementarbok 

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

Bergii i geometri;
Naturldra: Berlins och Celanders larobocker, Arrhenii storre och mindre larobok i botanik, 

Lyttkens larobok i zoologi, fysikens grunder af Schabus och fysik af Stewart 
(bfvers. af Prof. Dahlander) samt kemi af Roscoe, bfvers. af Cleve, och

Historia och Geografi: Alanders larobocker i svensk och allmån historia, Odhners i svensk 
historia samt Palmblads i geografi.

Genomgångna låroknrser.

Forstå klassen.
Kristendom: biblisk historia, gamla testamentets; katekes, forstå hufvudstycket; bibellåsning 

och valda psalmer. 3 timmar i veckan.
Modersmålet: upplåsning och forklaring af valda stycken samt ofningar att med egna ord å- 

tergifva innehållet af det låsta; språklårans forstå grunder samt satsbildnings- 
bfningar. Råttskrifning. 5 timmar i veckan.

Tyska språket: det vigtigaste af formlåran, 50 stycken af elementarboken samt ofningar att 
sårskilja de enkla satsernas hufvuddelar. 6 timmar i veckan.

Matematik: de fyra raknesatten i hela tal och sorter jemte bfning att anvanda decimaler; 
hufvudråkning. 4 timmar i veckan.

Naturldra: kap. 12 och 13 i Celanders larobok om menniskan och daggdjuren samt under- 
sokning af lefvande vaxter. 2 timmar i veckan.

Historia: det vigtigaste af fåderneslandets till nyare tidens bbrjan. 2 timmar i veckan.
Geografi: det allmånnaste om verldsdelarne, fåderneslandets samt en del af Europas fysiska 

och politiska. 2 timmar i veckan.

Andra klassen.
Kristendom: biblisk historia, nya testamentets; katekes, andra hufvudstycket; bibellasning och 

valda psalmer. 3 timmar i veckan.
Modersmålet: formlåra och satsbildningsbfningar; råttskrifnings- och interpunktionsbfningar; 

låsbfningar. 6 timmar i veckan.
Tyska språket: formlaran, 26 stycken från bbrjan af Lyths låsebok jemte bfning att sarskilja 

ordklasserna och de enkla satsernas hufvuddelar samt låttare former af de 
sammansatta satserna. 1 timmar i veckan.

Matematik: aritmetik, de fyra raknesatten i vanliga och decimalbråk med tillåmpning på sor
ter, hufvudrakning; geometri, åskådningslåra samt enkla geometriska satser. 5 
timmar i veckan, hvaraf 3 blifvit anvanda till aritmetik och 2 till geometri.

Naturldra: djurrikets hufvudafdelningar och vigtigare klasser samt det allmånnaste om våx- 
terne. 2 timmar i veckan.

Historia: fortsåttning af fåderneslandets historia till Carl Xll:s dbd. 2 timmar i veckan.
Geografi: Europas fysiska och politiska fortsatt och afslutad. 3 timmar i veckan.

Tredje klassen.
Kristendom: rep. af bibliska historien; katekes, fjerde och femte hufvudstyckena; bibellåsning 

och psalmer. 3 timmar i veckan.
Modersmålet: låsning och forklaring af valda stycken, formlåran samt det vigtigaste af sats- 

låran, råttskrifning efter diktamen, skriftliga bfversåttningar från tyska språket 
jemte smårre uppsatser på lårorummet. 6 timmar i veckan, hvaraf 3 blifvit 
anvanda till bfversåttningar och uppsatser samt råttskrifning.

Tyska språket: formlåran jemte ofningar i sårskiljande af satser och satsdelar, 60 sidor från 
stycket 32 i Lyths låsebok; extemporalier. 7 timmar i veckan.
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Matematik: aritmetik, tillåmpning af de genomgångna kurserna på regula de tri, intresse- och 
rabattråkning; geometri, åskådningslåra tillåmpad på planimetriska och stereome
triska uppgifter, några enkla geometriska satser. 5 timmar i veckan, hvaraf 3 
blifvit anvånda till aritmetik och 2 till geometri.

Naturlåra: rep. af det fbrut låsta, Linnés sexualsystcm, det allmånnaste om frbredningsddarne 
och frukten, undersokning af lefvande vexter. Exkursioner. 2 timmar i veckan.

Historia: fåderneslandets afslutad och repeterad. 3 timmar i veckan.
Geografi: rep. af Europas samt de frammande verldsdelarnes fysiska och politiska i de all

månnaste grunddrag. 2 timmar i veckan.

Fjerde klassen.
Kristendom: bibellåsning, katekisation samt bbckernes i gamla testamentet innehåll och histo

ria. 2 timmar i veckan.
Modersmålet: vållåsning: stycken af svensk literatur jemte underråttelser om fbrfattarne och 

nodiga upplysningar ur verslåran. Ofningar i att muntligt återgifva innehållet 
af låsta stycken. Råttskrifnings- och interpunktionsbfningar Hvarannan vecka 
en uppsats ofver låttare åmnen eller en ofversattning från tyska språket, det 
forrå på lårorummet och det sednare på tid utom lårotimmarne. 4 timmar i 
veckan, hvaraf 2 blifvit anvånda till råttskrifning och uppsatser.

Latinska språket: formlåra samt behofliga delar af syntaxen, muntligen meddelade, l:sta och 
2:dra afdeln. i låseboken. 8 timmar i veckan.

Engelska språket: uttalsbfningar, formlåran samt låsbfningar i elementarboken; vokabellåsning. 
7 timmar i veckan.

Tyska språket: rep. af formlåran, det vigtigaste af syntaxen; 62 sidor i Schillers Gesch. des 
3O-jåhrigen Krieges, extemporalier. Ett hemtema hvarannan vecka. 4 timmar 
i veckan.

Matematik: aritmetik, till och med betalningsterminers reduktion i låroboken; algebra, låran 
om hela tal och bråk samt l:sta gradens eqvationer med en obekant; geometri, 
l:sta och 2:dra boken af Euclides. 5 timmar i veckan, hvaraf 2 blifvit anvånda 
till algebra, 2 till geometri och 1 till aritmetik.

Naturlåra: de forstå dementen af fysik och kemi. Låran om dåggdjuren samt uttorligare 
ofversigt af våxtriket. Exkursioner. 2 timmar i veckan.

Historia: af allmånna gamla samt till och med korstågen af medeltidens. 3 timmar i veckan. 
Geografi: Europas utfbrligare an den foregående kursen. 2 timmar i veckan.

Femte klassen.
Kristendom: bibellåsning, katekisation samt de bibliska bbckernas innehåll och historia; 1 :sta 

perioden af kyrkohistorien. 2 timmar i veckan, hvaraf en gemensamt med 4:de 
klassen.

Modersmålet: vållåsning såsom i 4:de klassen, ofningar i disposition af låttare åmnen samt 
rep. af form- och satslåra. Hvarannan vecka en uppsats efter lårarens anvisning 
i afseende på behandlingen eller en ofversattning från tyska språket utom låro
timmarne. 3 timmar i veckan, hvaraf 1 blifvit anvånd till skriftliga uppsatser.

Latinska språket: fortsåttning och rep. af formlåran, det vigtigaste af syntaxen; extemporalier; 
från och med Aristides till och med Datames i Cornelius Nepos. 8 timmar i 
veckan.

Tyska språket: syntaxen samt rep. af formlåran; 64 sidor i Schillers Gesch. des 3O-jåhrigen 
Krieges och 2 akter i Wilhelm Tell. Extemporalier. Ett hemtema hvarannan 
vecka. 3 timmar i veckan.

Engelska språket: rep. af formlåran samt det vigtigaste af syntaxen; extemporalier; 28 kap. 
af Irvings Columbus. Skrifofningar på lårorummet. 7 timmar i veckan, 
hvaraf 1 blifvit anvånd till skrifofningar.

Franska språket: uttalslåra, det allmånnaste af formlåran; vokabellåsning; 15 stycken af l:sta 
och 10 stycken af 2:dra afdelningen i låseboken. 3 timmar i veckan.
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Matematik: aritmetik, låroboken afslutad; algebra, rep. af l:sta gradens eqvatiouer, 2:dra gra
dens eqvationer, problem; geometri, 3:dje, 4:de och 5:te bockerna af Euclides. 5 
timmar i veckan, hvaraf 2 blifvit anvånda till algebra, 1 till aritmetik och 2 till 
geometri.

Naturlara: ofversigt af djur- och våxtriket, laran om jorden, det allmånnaste om himlakrop- 
parne. Exkursioner. 2 timmar i veckan.

Historia: allmån, fortsattning af medeltidens, rep. af gamla samt nyare till och med franska 
revolutionen; rep. af fåderneslandets samt grunddragen af Norges och Danmarks. 
3 timman i veckan.

Geografi: rep. af det fbrut lasta. 1 timma i veckan.
o. Vid lasårets borjan antogs i l:sta klassen C. T. Odhners fåderneslandets historia i stål

let for Alanders, i l:sta och 2:dra klassen G. M. Celanders lårobok i naturlara i stållet for 
Berlins samt i 4:de klassen lårobok i fysik af Stewart i stållet for af Schabus.

6. Undervisning i vålskrifning har meddelats 2 timmar i l:sta och 1 timma i 2:dra klas
sen i veckan.

7. Undervisning i teckning har meddelats från kl. 8 till 9 fem dagar och från kl. 1 till 2 
en dag i veckan. l:sta och 2:dra klassen har dfvats i frihandsritning efter statens tabeller, 1 
timma i veckan hvarje klass; 3:dje klassen' i perspektiviska konstruktioner med ledning af sta
tens tabeller, 2 timmar i veckan; 4:de och 5:te klassen i geometrisk konstruktions- och pro- 
jectionslåra efter Pasch, 2 timmar i veckan gemensamt, samt reallinien i dessa klasser- dess
utom 1 timma gemensamt med 3:dje klassen.

8. Undervisning i sång har meddelats från kl. 3 till 4 hvarje dag i veckan. l:sta klassen 
har dfvats i det hufvudsakligaste af musikens teori, i tontråffning, i mindre bfningsstycken 
efter Nordblom och Cronhamn samt i choralsång, 1 timma i veckan; 2:dra och 3:dje klassen i 
tontråffning inom hvarje sårskild tonart, i enståmmiga bfningsstycken samt i choralsång, 1 
timma i veckan hvarje klass, samt 4:de och 5:te klassen i tre- och fyrståmmiga sånger dels i 
två afdelningar och dels gemensamt, 3 timmar i veckan.

9. Undervisning i gymnastik- och vapenbfningar under år 1876 har meddelats från kl. 5 
till 6 fyra dagar och från kl. 7 till 8 en dag i veckan. I afseende på lårjungarnes antal och 
jordelning meddelas, att antalet under vårterminen var 85, deraf 21 voro bfver och 64 under 
15 år, samt under hbstterminen 78, deraf 18 voro bfver och 60 under 15 år. På låkares till- 
styrkan hafva 13 lårjungar under vårterminen och 8 under hbstterminen icke deltagit i bfnin- 
garne af fbljande orsaker:

Vårterminen.

Lårjungarnes 
alder

Miss- 
bildning

Sjukdom i 
cirkulations

organern a

Sjukdom i 
rorelse- 

organerna
Allman 
svaghet Summa

O f ver 15 år .
Under 15 år.

1 1 2
2

1
6

5
8

Summa 1 1 4 7 13

Hostterminen.

De lårjungar, som uppnått 15 år och deltagit i gymnastikbfningarne, hafva åfven delta
git i vapenbfningarne. De i gymnastikbfningarne deltagande lårjungar hafva varit indelade i

Lårjungarnes 
alder

Miss- 
bildning

Sjukdom i 
andedragts- 
organerna

Bråck
Sjukdom i 

rbrelse- 
organerna

‘Summa

Ofver 15 år . 1 2 1 4
Under 15 år. 2 1 1 4

Summa 1 1 2 8
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4 afdelningar, hvarje afdelning anford af sin afdelningschef; och utgjorde antalet under vår
terminen i l:sta afdelningen 20, i 2:dra 16, i 3:dje 24 och i 4:de 12 samt under hostterminen 
i l:sta afdelningen 18, i 2:dra 16, i 3:dje 20 och i 4:de 16.

I afseende på bfningstider meddelas, att i timma egnats åt gymnastik utan redskap och 
timma med redskap (10 minuters uppehåll emellan dessa ofningar). Fria ofningar och le

kar på låroverkets lekplats hafva forsiggått under 10 minuters uppehåll emellan på hvarandra 
foljande låstimmar.

Vapenofningar, bestående i marscher och infanterimanovrer, hafva anstalts omvexlande 
med gymnastikofningarno, hvarjemte de aldre lårjungarne varit under 1 sårskild timma sys- 
selsatta med gevårsexercis. Då våderleken det tillåtit hafva ofningarne forsiggått i fria luften 
på låroverkets lekplats. Under året hafva ofningarne varit instålde 8 timmar dels for bota
niska exkursioner och dels for att bereda lårjungarne tillfålle till roreiser i fria luften.

Ofningarnes infly tande på lårjungarne i fysiskt och moraliskt hånseende, åfvensom på 
det intellektuella arbetets gång, har visat sig mycket godt.

B. L a r ii r n e.
10. Lårarnes tjensteåligganden under hbstterminen hafva for hvarje vecka varit foljande:

t. f. Rektor S. P. Wennergren har undervisat kl. 3—5 i kristendom 6 timmar och kl. 4 och 5 (R.) 
i engelska 14 timmar, tillsamman 20 timmar.

Kollega A. Thorin kl. 4 och 5 i matematik 10 timmar och kl. 4 och 5 (L.) i latin 16 timmar, 
tillsamman 26 timmar.

Kollega, fil. dokt. J. A. Rosén kl. 3 i modersmål 6 timmar och i tyska 7 timmar; kl. 4 i mo
dersmål 4 timmar och i historia och geografi 5 timmar och kl. 
5 i historia och geografi 4 timmar, tillsamman 26 timmar samt 
råttat utom lårotimmarne forekommande skriftliga uppsatser i 
modersmålet i kl. 4.

Kollega J. A. Nyberg kl. 2 i modersmål 6 timmar, i tyska 7 timmar, i naturlåra 2 timmar och 
i historia och geografi 5 timmar; kl. 4 i tyska 4 timmar och kl. 5 i fran- 

. ska 3 timmar, tillsamman 27 timmar, samt råttat de utom lårotimmarne 
foreskrifne skriftliga uppsatserne i tyska i kl. 4.

t. f. Kollega, fil. dokt. H. Dalhstein kl. 1 i modersmål 5 timmar, i tyska 6 timmar och i vål- 
skrifning 2 timmar; kl. 2 i kristendom 3 timmar; kl. 3 i 
i matematik 5 timmar; kl. 4 i naturlåra 2 timmar och kl. 
5 i naturlåra 2 timmar och i modersmål 3 timmar, tillsam
man 28 timmar, samt råttat de utom lårotimmarne fore
skrifne skriftliga uppsatserna i modersmål i kl. 5.

t. f. Kollega, fil. kand. K. W. Boréus kl. 1 i kristendom 3 timmar, i matematik 4 timmar, i na
turlåra 2 timmar och i historia och geografi 4 timmar; kl. 
2 i matematik 5 timmar och i vålskrifning 1 timme; kl. 3 
i naturlåra 2 timmar och i historia och geografi 5 timmar; 
kl. 5 i tyska 3 timmar, tillsamman 29 timmar, samt råttat 
de utom lårotimmarne foreskrifne skriftliga uppsatserna i 
tyska i kl. 5.

Ofningslåraren kapteuen 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 sång 6 timmar i veckan.

Klassloreståndare hafva varit: for kl. 5 A. Thorin, kl. 4 H. Dahlstein, kl. 3 J. A. Rosén, kl. 2 
■J. A. Nyberg och kl. 1 K. W. Boréus.

Under vårterminen hafva lårarnes tjensteåligganden varit desamma, som under hosttev- 
minen, med undantag deraf att t. f. kollegan studenten J. V. Dahlberg bestridt de tjenste
åligganden, som tillkomniit H. Dahlstein under hostterminen.

II. Rektorn, R. N. O., fil. dokt. A. G. Hollandcr och kollegan L. A. W. Schoug hafva un
der hela låsåret åtnjutit tjenstledighet for sjukdom.

4
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12. Under hostterminen har kollega S. P. Wennergren varit forordnad att skota tjenstledige 
rektorn m. m. A. G. Hollanders embets- och tjensteåligganden, fil. dokt. H. Dahlstein och fil. 
kand. K. W. Boréus att skota, den forre t. f. rektorn S. P. Wennergrens och den sednare 
tjenstledige kollegan L. A. W. Schougs tjensteåligganden. Af statsmodel har H. Dahlstein upp- 
burit i arvode 555 kronor och 56 ore och K. W. Boréus 401 kronor och 71 ore.

Under vårterminen har kollega S. P. Wennergren haft lika forordnande, som under host
terminen, for tjenstledige rektorn m. m. A. G. Hollander, fil. kand. K. W. Boréus och studen
ten J. V. Dahlberg åro forordnade att tjenstgora, den forre for t. f. rektorn S. P. Wennergren 
och den sednare for tjenstledige kollegan L. A. W. Schoug.

C. Lårjungarne.
15. Lårjungarnes antal hostterminen 1876.

Klass

Gemensamma 
linien Reallinien Latinlinien Summa

1

Total- 
summa

narv. frånv. narv. frånv. narv. frånv. narv. frånv.

1
2
3
4

18
20
16

10 3

18
20
16
13

18
20
16
13

5 7 4 i 11 11
j Summa 54 17 7 78 78

Lårjungarnes antal vårterminen 1877.

Klass

Gemensamma 
linien Reallinien Latinlinien Summa

Total- 
summa

narv. frånv. narv. frånv. narv. frånv. narv. frånv.

1
2
3
4

18
21
14

10 3

18
21
14
13

18
21
14
13

5 7 4 11 11

Summa 53 17 7 77 77
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16. Lårjungarnes ålder hostterminen 1876.
1 ............... ...

। Klass och linie 10 
år

11 
år

12 
år

13 
år

14 
år

15 
år

16 
år

20 
år

Summa 
nårvarande 
lårjungar

1
i 2

' 3
j R. 4

L. 4
! R. 5
; L. 5

4
2

1
5
2

5 
7
2 
1

4
4
3
3
1
1
1

2
2
4
2
1
2

4
2

4
1

2

1
2
1

1 1

18
20
16
10

3
7
4

!- 

!
Gemensam- 
ma linien 6 8 14 11 8 4 3 54

1 s
1 s Beallinien 1 4 4 6 2 17
i o Latinlinien 2 1 1 2 1 7

■ Summa 6 8 15 17 13 11 7 1 78
17. Af de under hostterminen nårvarande lårjungar voro 76 från Elfsborgs lån, 1 från 

Vermlands lån och 1 från Bohus lån.
Af de i l:sta klassen nårvarande voro 12 från Borås stad, 2 från Bredareds pastorat 

samt 1 från hvartdera af Vings, Bollebygds, Fristads och Svenljunga pastorat; i 2:dra klassen 
16 från Borås stad, 1 från Hisingen samt 1 från hvartdera af Seglora, Vings och Rångedala 
pastorat; i 3:dje klassen 10 från Borås stad, 1 från By pastorat i Vermland samt 1 från hvart
dera af Fristads, Såtila, Långhems, Rångedala och Vings pastorat; i 4:de klassen 8 från Borås 
stad, 2 från Långhems pastorat samt 1 från hvartdera af Gållstads, Seglora och Algustorps 
pastorat och i 5:te klassen 8 från Borås stad, 2 från Seglora pastorat samt 1 från Vings pastorat.

19. Uppgift på antalet af de lårjungar, som deltagit i nedannåmnde ofningar 
hbstterminen 1876.

Klass och linie Nårvarande 
lårjungar

Lårjungar, som deltagit i

Teckning Sang
Gymnastik- 
och vapen- 

ijfningar

1 18 18 18 16
2 20 20 20 20
3 16 16 16 14

R. 4 10 10 9 9
L. 4 3 3 3 3
R. 5 7 7 6 6
L. 5 4 4 2 2

g Gemensam-
ma linien 54 54 54 50

§ Reallinjen 17 17 15 15
æ Latinlinien 7 7 5 5

Summa 78 78 74 70
20. Hemlexor genomgås fbrut i skolau; och torde deras bfverlåsning i hemmet for lårjun

gar af medelmåttiga anlag upptaga i l:sta klassen hbgst 1, i 2:dra och 3:dje klassen hogst 2 
samt i 4:de och 5:te klassen hbgst 3 timmar dagligen.

I tre åmnen hafva hemlexor i allmånhet blifvit for hvarje dag fbresatta lårjungarne.
21. Lårjungarnes helsotillstånd har i allmånhet varit godt.
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22. Vårterminen 1876.

i 
I 
1 1

Klass

och

Lårjungar flyttade till 
nedan nåmnda klasser 

vid terminens slut

efter att hafva tillhort 
nårmast lagre klass af 
samma linie foljande 

antal terminer £

Q
var i klass 

gående

jårjungar tillhbranc 
edan nåmnda klass 

den 1 februari

Flyttade till g* 
klassen på
grund af

| beslut 1 g

le 
er

!

g

S ® 
1 från och m

e 
till term

: 
___- - ____ 

| 
" 

I 
från tenni

| ^
 i 

| till och m
ei

afgang 
eet i nt 
klasse

pi p
g o

;ne
*dan
r

æ 
p

;
Linie

1 0 1 2 3 4

.ra linien 
.

>en från fore-: 
term

in

vid foregå
ende term

ins 
slut 

, 
1

vid vår- 
tenninens 

borjan

laroverket
■erm

inen
g

uens borjan 
i 31 januari

:d 1 februari 
luens slut

>t foljande 
iterm

in

m
na

1
1
2
3

R. 4
L. 4
R. 5
L. 5

1

4 15
18

8

5
3

, 1

1

1

20 
19t 
15

■ 8
5
1
6

. c!
..

4

1

24
19
15

9
5
7
6

4
3
3
2
1
7
6

4
3
3
2
1

O !

I Su
m

m
a fo

r 1 Gemensam- 
ma linien

Reallinien
Latinlinien

4 33
13
3

1
1
1

1 54
15
11 j

4
1

: 58
i 16
1 11 1

10
9
7

10:
9
7

i. Summa 1 4 49 3
Ho

II 80 
sttermin

1 
en 1876.

5 1 85 1 26 126

r
i
i

Lårjungar flyttade till 
nedan nåmnda klasser 
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23. Af de under lasåret inskrifne lårjungar hafva 21 bevistat folkskola .och 3 offentligt 
låroverk.

25. Vid vårterminens slut 1876 afgingo 8 lårjungar från 5:te klassen efter att hafva aflagt 
afgångsexamon for intråde i G:te klassen af h. elementarlåroverk. Af dessa hafva 5 ofvergått 
till h. elementarlåroverk, 2 till tekniska skolan i Borås och 1 till folkskolelårareseminarium. 
I o frigt hafva under påfoljande mollantermin från laroverket afgått: 5 lårjungar från 5:te 
klassen, hvaraf 2 till tekniska skolan i Borås. 1 till annat elementarlåroverk och 2 till han
del; 3 från 4:de klassen, hvaraf 1 till tekniska skolan i Borås och 2 till nåringarne; 3 från 
3:dje klassen, hvaraf 1 till handel, 1 till annat elementarlåroverk och 1. till nåringarne; 3 från 
2:dra klassen, hvaraf 1 i urmakarelåra och 2 ej anmålde samt 4 från l:sta klassen, hvaraf 2 
till annat elementarlåroverk, 1 till handel och 1 till folkskolelårareseminarium. Summa 26.

Under hostterminen 1876 har en lårjunge från 3:dje klassen afgått till postkontoret i 
Borås såsom brefbårare och efter terminens slut I från 3:dje och 1 från l:ste klassen utan 
anmålan. Summa 3.

26. Under år 1876 hafva till lårjungarne utdelats
stipendier till belopp af.............................kronor 115,
premier „ „ „.............................. „ 181,
fattigmedel „ „ „............................... „ 40.

27. Under hostterminen hafva 34 lårjungar varit befriade från afgifter' till materialkassan 
och byggnadsfonden; 4 från afgift till materialkassan och 8 från afgift till byggnadsfonden.

Under vårterminen hafva 33 lårjungar varit befriade från afgifter till materialkassan och 
byggnadsfonden; 5 från afgift till materialkassan och 7 från afgift till byggnadsfonden.

D. Undervisningsmateriel.
28. Den boksamling, som år afsedd till utlåning åt lårjungarne, har under året bkats med 

åtskilliga låro- och låsebocker. For bfrigt hafva flere bocker inkbpts for biblioteket.

E. Liiroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. Skol- och gymnastiklokalerna hafva under låsåret ej undergått någon foråndring.

Betråffande materielen for gymnastik- och vapenofningar hafva reparationer å linor och 
gevår blifvit under året vidtagne.

F. Ekonomiska forhållanden.
31. Uppgift om nedannåmnde till laroverket horande kassors stållning året 1876.

32. Uppgift ofver de belopp, som under året 1876 utgått for underhåll och tillokning af

Kassans rubrik

Debet Kredit

Behållning 
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster Summa Summa 
utgifter

Behåll
ning vid 
årets slut

Summa

Kr. ore Kr. ore Kr. ore , Kr. ore Kr. ore Kr. ore

Byggnadsfonden..................... 2871 77 535 26 3407 03 — _ 3407 03 3407 03
Ljus- och vedkassan............ 227 20 357 — 584 20 334 29 249 91 584 20
Materialkassan......................... 575 82 385 50 961 32 217 24 744 08 961 32
Bibliotekskassan..................... 25 85 9 — 34 85 17 _ 17 85 34 85
Premie- och fattigkassan. . . 278 20 209 15 487 35 221 — 266 35 487 35

a) boksamlingen..............................................................................kronor 87,49,
5) materielen for gymnastik- och vapenofningar..................... „ 37,03,
c) boksamlingen for utlåning åt lårjungarne........................... „ 108,io.
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G. Exaiuina och terminsafs 1 ntning m. m.
33. I nårvaro af låroverkets Inspektor Herr Kyrkoherden A. J. Enander hblls afgångsexa

men den 29 maj 1876 med 10 lårjungar i 5:te klassen, af hvilka 8 forklarades ega erforderliga 
insigter for intrade i 6:te klassen af hbgre elementarlåroverk.

Examen vid hostterminens slut boils den 14 december. Årsexamen ar utsatt att hållas 
fredagen den 1 juni under ledning af låroverkets Inspektor Herr Kyrkoherden A. J. Enander; 
och hafva foljande Herrar blifvit af H. H. Eforus inbjudne att såsom vittnen ofvervara den- 
samma: Borgmåstaren och Riddaren J. A. Wendt, Majoren och Riddaren S. E. Uggla, Råd- 
mannen och v. Ilåradshbfdingen F. W. Hammarstrom, Stadslåkaren Doktor C. Andréen och 
Apotekaren S. Osterberg. Profning i språk och vetenskaper anstålles då från kl. 8 f. m. till 
kl. 1 e. m. samt slutbfningar i sång och gymnastik kl. 4 till 5 e. m., hvarefter fbrråttas flytt- 
ning jemte utdelning af stipendier, premier och fattigmedel.

Till bfvervarande af årsexamen inbjudas vordsamt lårjungarnes fbråldrar och målsmån 
samt alla den offentliga undervisningens vånner och gynnare.

Nåsta hosttermin borjas fredagen den 24 instundande augusti kl. 11 f. m.

Borås i maj 1877.

Sv. P. Wennergren.



31

Lagre elementarlåroverket i Alingsås.
A. Undervisningen.

1. Hostterminen tog sin borjan' den 25 augusti och slutade den 19 december. Vårtermi
nen, som bbrjade den 24 januari, kommer att afslutas den 7 juni.

2. Den dagliga undervisningen har varit forlagd mellau kl. 8—11 f. m. och 2—4 e. m. med 
morgenbon kl. 7 j f. m. och aftonbon kl. 4 e. m. — Ofningarne ha egt rum i gymnastik kl. 
11 5 till kl. 12 hvarje dag, i teckning fredagar kl. 8—11 och i sång onsdagar kl. 3—5 e. m. 
och lordagar kl. 4—5.

3. Uppgift om antalet af dels lårarnes undervisningstimmar i veckan och dels undervisade 
lårjungar i hvarje klass under hvardera låseterminen.

H 6 s t t e r m i n e n V å r t e r minen

Lårarnes undervisningstimmar i veckan
S 1

OQ 
&» ■ Lårarnes undervisningstimmar i veckan

ES p
Oq 
p

Klass Jungmarker Dahlgren Hogman Klass Jungmarker | Dahlgren | Hogman

1 18 4 2 7 1 18 4 2 13
2 3 18 7 17 2 3 18 7 17
3 3 6 19 20 3 3 6 19 18

Summa 24 28 28 44 24 28 | 28 48

4. Lårobocker oeh låroknrser.

Forstå klassen.
Kristendom, 3 timmar. Ldrobbcker: Katekesen, bibi. hist, af Bohm.

Ldrokurser: Katekes, forstå hufvudstycket; bibi. hist, gamla testamentets. Bibel
låsning. Vakla psalmer.

Modersmålet, 5 timmar. Ldrobbcker: Bjurstens formlåra och folkskolans låsebok.
Ldrokurser: Det vigtigaste af formlåran. Upplåsning af valda beråttelser jemte 

ofning for lårjungarne att med egna ord återgifva innehållet af det låsta. Of
ningar i satsbildning, råttskrifning och vållåsning.

Tyska språket, 6 t:r. Ldrobbcker: Flachs grammatik och Mathesii elementarbok.
Ldrokurser: Det hufvudsakliga af formlåran jemte 50 st. i Mathesii elementarbok.

Matematik, 4 t:r. Ldrobbcker: v. Zweigbergk och Wiemer.
Ldrokurser: Aritmetik 3 t:r. Hela tal och sortråkning jemte ofning i hufvud- 

råkning. Geometri 1 timme. Inledning till geometrien med åskådningslåra 
efter Wiemer.

Naturlåra, 2 t:r. Larobok: Berlins naturlåra.
Larokurs: till andra kapitlet af 4:de afdelningen.

Historia och Geografi, 4 t:r. Ldrobbcker: Odhners i Svenska historien och Dahms i Geografien.
Ldrokurser: Historia 2 t:r, fåderneslandets till reformationstidehvarfvet. Geografi 

2 t:r, fåderneslandets samt en del af Europas politiska och fysiska.



32

Andra klassen.
Kristendom, 3 t:r. Larobocker: Katekesen och bibl. hist, af Bohin.

Larokurser: Katekes, andra och tredje hufvudstycket. Bibi. hist, nya testamen
tets. Bibellåsning. Valda psalmer

Modersmålet, 6 t:r. Larobocker: Bjurstens form- och satslåra och folkskolans låsebok.
Larokurser: Formlåran, upplåsning af valda beråttelser jemte ofning att med 

egna ord återgifva innehållet deraf. Råttskrifning efter diktamen. Satsupp- 
losning.

Tyska språket, (i t:r. Larobocker: Flachs grammatik och Mathesii elementarbok.
Larokurser: Formlara, l:sta kursen och 15 st. af den 2:dra i Mathesii elementar

bok. Skrifofningar 2:ne timmar i veckan på lårorummet från svenska till tyska. 
Matematik, 5 t:r. Larobocker: v. Zweigbergks i Aritmetik och Wiemers i Geometri.

Larokurser: Aritmetik 3 t:r. Brak och regula de tri samt hufvudråkning. Geo
metri 2 t:r. Wiemers lårobok till cirklen.

Naturvetenskap, 2 t:r. Larobocker: Arrhenii mindre lårobok i botanik, Berlins naturlara.
Larokurser: Arrhenii lårobok; det återstående af naturlåran från 2:dra kap. af 

5:te afdelningen. 100 vexter efter floran.
Historia och Geografi, 5 t:r. Larobocker: Odhners mindre lårobok, Alanders låsebok i Ilisto- 

ria och Erslevs i Geografi.
Larokurser: Historia 2 t:r, fåderneslandets från nyare tidehvarfvet till parti- 

tidehvarfvet. Valda stycken i låseboken. Geografi 3 t:r, Europas geografi till 
Greklaud. De bfrige verldsdelarnes fysiska geografi.

Tredje klassen.
Kristendom, 3 t:r. Larobocker: Katekesen och bibl. historien af Eklundh.

Larokurser: Katekesen 4:de och 5:te hufvudstyckena jemte repetition af hela ka
tekesen. Bibi, historia: repetition af gamla och nya testamentets. Bibellåsning. 
Valda psalmer.

Modersmålet, 6 t:r. Larobocker: Bjurstens form- och satslåra, folkskolans låsebok och Rune- 
bergs skrifter.

Larokurser: Form- och satslåra. Vållåsning. Skrifofningar 2:ne timmar i veckan 
på lårorummet antingen efter diktamen eller låttare ofversåttningsprof från 
tyska språket.

Tyska språket, 6 t:r. Lårobbeker: Flachs grammatik och låsebok, Mathesii elementarbok.
Larokurser: Formlåran repeterad och syntaxen till accusativen; af låseboken st. 

27—37 af ”prosaische Lesestiicke” samt 10 st. af ”Gedichte”. Hvarje lordag 2 
timmars skriftliga bfversåttnigsprof på lårorummet.

Matematik, 5 t:r. Larobocker: v. Zweigbergks och Siljestrbms i Aritmetik och Geometri efter 
Euclides och Neovius.

Larokurser: Aritmetik 3 t:r. Regula de tri, intresse, rabatt m. m. till och med 
•{vadratrotsutdragning. Geometri 2 t:r. 42 satser af l:sta boken i Euclides, 
2 bocker af Neovius med tillåmpning på plana figurers utråkning.

Naturvetenskap, 2 t:r. Larobocker: Arrhenii mindre i Botanik, Torins i Zoologi.
Larokurser: Botanik 1 timme. Arrhenii lårobok, 150 vexter efter floran. Zoologi 

1 timme. Dåggdjuren och fåglarne till svalartade.
Historia och Geografi, 5 t:r. Larobocker: Odhners lårobok och Alanders låsebok i Historien 

samt Dahms och Erslevs i Geografien.
Liirokurser: Historia 3 t:r, fåderneslandets till nårvarande ti l jemte de vigtiga

ste styckena af låseboken. Geografi 2 t:r, Europas samt det hufvudsakligaste 
af de ofrige verldsdelarnes.

5. Ombyte af lårobbeker har under låsåret icke i något åmne skett, ej heller år något så
dant påtånkt for narmaste framtiden.

B. Vålskrifning bfvas 2:ne timmar i veckan med hvarje klass efter forskrift.
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7. Undervisningen i frihandsteckning, hvaruti alla lårjungarne deltagit, har meddelats fre
dags formiddagar liste klassen kl. 8—9, 2:dre klassen kl. 9—10 och 3:dje kl. 10—11 med 
ledning af dels Kolliers ritkurs dels våggplancher. For liste klassen har anvåndts Koblers 
forste kurs och enklare figurer å våggplancherne, for 2:dre klassen Kohiers andre kurs jemte 
våggplancher och 3;dje klassens lårjungar hafva aftecknat så vål Kohlers tredje kurs som å- 
terstående figurer å våggplancherne. En lårjunge i 3:dje kl. har bbrjat med perspektivteckning.

8. Undervisningen i sang har varit ordnad sålunda: lista klassens lårjungar hafva syssel- 
satts onsdagar kl. 3—4 e. m. med tontråffning, notskrifning samt låttare, enståmmiga sanger 
efter Cronhamns larobok i sång, 2:dre och 3:dje klassernas lårjungar gemensamt onsdagar kl. 
4—5 e. m. likaledes med tontråffning, notskrifning, omvexlande med en-, två- och treståmmiga 
sanger samt foredrag ofver rostorganet. Lbrdagar kl. 4—5 e. m. hafva låroverkets samtlige 
lårjungar bfvat sammansjungning och foretrådesvis koralsång.

9. De gymnastiska. ofningarne hafva bestått af ofningar l:o utan redskap, 2:o med redskap 
och 3:o med vapen. Ofningarne utan redskap hafva omfattat dels hufvud-, ben-, arm- och 
bålrbrelser, dels ock marscher, våndningar, fria språug och taktiska ofningar. For redskaps- 
gymnastikon hafva linor och hast anvåndts. Ofningarne med vapen hafva utgjorts af vanliga 
gevårshandgrepp, hvartill mindre trågevår begagnats. Under den vackrare årstiden och då 
våderleken sådant medgifvit, hafva ofningarne med undantag af redskapsgymnastiken utfbrts 
i fria luften. — Lårjungarne, af hvilka 4 hvardera terminen, på grund af låkares fbreskrift, 
icke deltagit i gymnastikbfningarne, hafva varit ordnade i 2:ne ungefår lika stora afdelningar, 
en ofre, som haft sine ofningar måndagar, onsdagar och fredagar, samt en nedre på tisdagar, 
torsdagar och lbrdagar med en halftimme hvarje dag.

B. L ii r a r n e.
10. Undervisningen har under sistlidne hosttermin varit mellan lårarne fbrdelad sålunda:

Rektor M. C. Jungmarker: 24 timmar i veckan i kristendom I—III; modersmålet, tyska, hi
storia, geografi och vålskrifning I. Svenska skrifofningar i 1.

Kollega C. O. N. Dahlgren: 28 timmar i matematik I—III; modersmålet, tyska och vålskrif
ning i II. Svenska och tyska skrifofningar i II.

Kollega S. E. B. Hogman: 28 timmar i naturvetenskap I—III; modersmålet och tyska III, hi
storia och geografi II—III och vålskrifning III. Svenska och tyska 
skrifofningar III.

Klassfbreståndare: rektor for 3:dje kl., kollega Dahlgren for 2:dre kl. och kollega Hogman 
for l:ste kl.

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

11. Ingen af lårarne har under låsåret åtnjutit tjenstledighet.
12. Kollega S. E. B. Hogman har under låsårets båda terminer jemte innehafvande befatt- 

ning bestridt hårstådes lediga gymnastiklåraretjensten mot åtnjutande af den derfor beståmda 
Ion 300 kronor.

13. Gymnastiklåraren A. O. Nilsson, som under vårterminen 1876 bofordrades till dylik 
tjenst vid lagre elementarlåroverket i Åmål, intrådde sistfbrflutne hosttermin i tjenstgoring 
derstådes.

14. Gymnastiklåraretjensten, hvilken varit 2:ne sårskilda gånger anslagen till ansbkning, 
utan att någon kompetent sbkande dertill anmålt sig, år fortfarande ledig.

5
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C. Larjungarne.
15.

16.

Lårjungarnes antal låsåret 1876—1877.

Hbstterminen 1876 Vårterminen 1 877

Total- 
summa

Gemensam linie Total- 
summa

Gemensam linie

Nårvarande Frånvarande Nårvarande Frånvarande

1 klass. 7 7 13 13
2 klass. 16 1 17 17 17
3 klass. 20 20 16 2 18

Summa 43 1 44 1 46 2 48

Lårjungarnes ålder hostterminen 1876.

Klass 10 
år

11 
år

12 
år

13 
år

14 
år

15 
år

16 
år

Summa 
nårvarande 
lårjungar

1 5 1 1 7
2 1 7 3 4 1 16
3 3 4 4 7 1 1 20

Summa 6 11 8 8 8 1 1 43
17. a) Af de under hostterminen nårvarande 43 lårjungarne hafva 2:ne tillhbrt Goteborgs 

och Bohus lån, 1 Skaraborgs lån, 1 Orebro lån, de ofrige Elfsborgs lån.
6) I l:sta klassen voro 6 lårjungar från staden och 1 från Qvistbro pastorat i Ørebro 

lån, i 2:dra klassen 11 från staden, 1 från Alingsås landsforsamling, ] från Gbteborgs stad, 
2 från Lena och 1 från Lundby pastorater i Elfsborgs lån samt i 3:dje klassen 15 från sta
den, 3 från Alingsås landsfbrsamling, 1 från Gbteborgs stad och 1 från Hools pastorat i Elfs
borgs lån.

19. Uppgift om antalet af de lårjungar, som deltagit i nedan nåmnda bfningar hbsttermi
nen 1876.

20. For de dagliga hemlexorne behbfva lårjungar med medelmåttiga anlag i andra och 
tredje klasserna anvånda 2 timmar och i forstå klassen 1 timme. Som de skriftliga uppsat- 
serna fbrfattas å lårorummet, ingå desse icke i hemarbetena.

i

! Klass

1 
N

årvarande 
i 

lårjungar

Teckning

Lårjungar, som deltagit i

Anmårkningar
Sang Instrumen

talmusik

Gymnastik- 
och vapen- 

iifningar 
enligt cirkn- 
låret den 19 

maj 1866

Militår- 
ofningar 

enligt cirku- 
låret den 23 
mårs 1870

obliga
torisk frivillig

♦) 6 lårjungar, stadde
1 7 7 7 7 i målbrott, voro befriade 

från deltagande i sång-

i 2
i

16 16 16 13 ofningar.
**) 4 lårjungar voro, 

enligt låkares foreskrift, 
befriade från deltagande i 
gymnastikofningar.

I 3 
i 20 20 14 19

। Summa 43 43 37*) 39**)
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21. Betraffande lårjungarnes kroppskonstitution, som visserligen foreter många skiljaktighe- 
ter, år li kval derom i allmånhet ingenting annat att saga an godt, såsom ock under nåstlidna 
år helsotillståndet bland dem varit.

22. Uppgift om antalet inskrifne, inom laroverket flyttade och från laroverket afgångne 
lårjungar vårterminen 1876.

Lårjungar flyttade till 
nedan namnde klasser

Lårjungar tillhorande li T.. • . „nedan namnde klasser Larjungar afgangne 
den 1 februari ftan laroverket i nedan

såvii.1 nar- som frånvarande I namnde klassei

Klass
efter att hafva tillhort 

namiast lagre klass 
foljande antal terminer

<o
Flyttade till 

klassen på 
grand af 

beslut

£50
£3 o

a ii4 || p B

B. g! 
B‘o

æ 
p
B 
B

1=1
P 

« p- 
B 
ct>

£ p:—1 05

M 
P
B
B

g w
PC 

P । 03

p

p *1

P

m

O 1 2 : 3

3 B

63

1
2
3

1
1

11 
l! 15 
' 22

12 j
16 il
22 |l

1
2

1
2

Summa l| | II 48 2 | 50 || | 3 i 3

Uppgift om antalet inskrifne, inom laroverket flyttade och från laroverket afgångne lår
jungar hostterminen 1876.

Lårjungar flyttade till 
nedan namnde klasser

Lårjungar tillhorande 
nedan namnde klasser 

den 16 september 
såvål nar- som frånvarande

Lårjungar afgångne 
från laroverket i nedan 

namnde klasser

Klass
efter att hafva tillhort 

nårmast lagre klass 
foljande antal terminer

Æ>
Flyttade till 
klassen på 
grund af 
beslut

Cd

p'
CO 
p£
B

00 
P
3 
3

Summa j| 2 I 17 1

i i
II 6
II 20

1 |l 26 11

o: g a.g.

7
19 i
28 i

54 ||

g |S CA

2, 
81

io:

P

h O 1 i 2 3 4 p. po 
p p

p 
p

B

o

5 ®

H^p

P

p

1
2
3

1
1

10 1
7 I 6

5
6
3

7
1

9 I 8

2

i 2
8
8

23. Af 15 under låsåret inskrifne lårjungar hade
a) 8 fbrut bevistat folkskola;
b) 7 „ „ annat offentligt eller enskildt låroverk.

25. Under sist forflutna kalenderår hafva från laroverket afgått foljande lårjungar: vårter
minen från andra klassen Alfred Andersson till landtbruk, från tredje klassen Karl Josef 
Hellstrbm till handel och Klas Gustaf Liljestrbm till jernvågsarbete; hostterminen från andra 
klassen Axel Magnusson till Skbfde elementarlåroverk och Axel Wilhelm Thorssell till smed
yrket samt från tredje klassen Karl Otto Sandberg till Skbfde elementarlåroverk, Johan Al- 
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hert Andersson till Borås elementarlaroverk, Karl Barthold Carlson till Jiinkdpings elementar- 
låroverk, Charles Harry Ilill till realgymnasiet i Goteborg, John Emil Liljeblad till guld- 
smcdsyrket, Willgott Sodergren till slbjdskolan vid Nåås och Georg Alexander Andersson till 
obeståmdt yrke.

26. Vid vårterminens slut utdelades till lårjungarne 28 kronor 75 6re såsom premier och 
6 kr. såsom understod. — Något stipendium, som låroverkskollegiot har att utdela, finnes ej.

27. Från afgift till både materielkassan och byggnadsfonden hafva under sistfbrflutna ka
lenderår befriats vårtermin 25 och hiisttermin 22 lårjungar. Från afgift till den forrå, 
mon ej till den senare befriades vårterminen 7 och hostterminen 5 och till den senare, men 
ej till den forrå vårterminen 7, hostterminen 5 lårjungar.

D. Undervisningsmateriel.
28. Under år 1876 har for naturhistoriska museum inkopts:
foljande foglar: dalripa, dufhbk, glada, storlom, storskrake, knipand, småskrake, åkerknarr 

och tjåder;
b) fornsaker: en stenyxa och en flintmejsel samt af J. Andersson i Norunga: 1 stor, båtformig 

stenyxa, 3 mindre af vanlig form, 1 storre af flinta, 7 pilspetsar af flinta, 4 nålar af 
mbrk sten, 1 rundt bryne och tre små verktyg af flinta.

Gåfvor till samlingarne:
af fabriker O. Olsson: en stenyxa, en stenmejsel och 2:ne flintdolkar,
„ handlanden N. Sandberg: en flintmejsel,
„ fabrikor Belfrage: en d:o,
„ stud. G. Nilsson: en flintdolk,
„ byggmåstaren A. Olsson: en stenyxa,
„ stud. E. Svensson: nedre delen af en bronsyxa,
„ handlanden Eriksson: åtskilliga mynt,
„ grosshandl. J. Nyman: en storre samling snåckor och petrifikater.

Ehuru laroverket icke eger några bbeker, afsedda till utlåning åt lårjungarne, finnes 
dock en mindre boksamling, som under sistlidna året blef tillokt genom en gåfva af fabrikor 
O. Olsson.

E. Liiroverksbyggnader och inrcdningsmatoriel.
29. Låroverket, i saknad af egna byggnader, år inrymdt i nedra våningen af det vid torget 

belågna stadshuset, och har denna skollokal, likasom ock inredningsmatericlen, under forrå 
året icke undergått någon forandring.

F. Ekonomiska f o rh ål I and e n.
31. Uppgift om nedan nåmnde till låroverket hbrande kassors stållning kalenderåret 1876.

Kassans rubrik

D e b e t
Skuld 

vid årets 
slut

Summa

Kredit

Behållning 
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld 

vid årets 
borjan

Summa 
utgifter

Behåll
ning vid 
årets slut

Summa

Byggnadsfonden .... 
Ljus- och vedkassan . 
Materielkassan............  
Bibliotekskassan. . . . 
Premie- o. fattigkassan

768,21 
87,90

867,45 
165,91 
453,99

208,40
140,39
204,36

14,80
56,70

976,61
228,29

1071,81
180,71
510,69

162,35 
169,09

11,90 
49,75

976,61 
65,94

902,72 
168,81 
460,94

976,61
228,29

1071,81
180,71
510,69
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I anseende till ”ljus- och vedkassans” små tillgångar hafva af ”materielkassa.n” hestridts 
utgiften for tryckning af årsredogorelsen, brandforsåkringsafgift, kostnaden for annonser till 
ett sammanlagdt belopp af 31 kronor 7 dre.

32. For underhall och tillbkning af boksamlingen har utgifvits 11 kronor 90 dre och af den 
ofriga undervisningsmaterielen 138 kronor 2 dre.

G. Examina och term insats lu tn in g in. ni.
34. Hostterminen afslutades genom examen den 19 december och for vårterminen år exa

men beståmd att hållas den 7 Juni kl. 10—1, hvarefter premieutdelning sker. Slutofningar i 
sång och gymnastik ega rum samme dag kl. 4 e. m., hvarefter ungdomen hemforlofvas.

35. Till ofvervarandc af forestående årsexamen och terminsafslutning dels hafva inbjudits 
såsom vitnen,  herrar: håradshofdingen och kommendoren B. W. Hessle, stadslåkaren, 
dokt. P. W. Hogselius, t. f. borgmåstaren, rådmannen S. Bruhn, komministern P. Thorell och 
apotekaren L. Svangren, dels ock indjudas lårjungarnes foråldrar och målsmån samt alla den 
offentliga undervisningens gynnare och vånner.

fdljar.de

3G. Nåsta hosttermin borjas fredagen den 24 nåstkommande augusti kl. 10 f. m.
Alingsås i maj 1877.

Mart. Chr. Jungmarker.

fdljar.de
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Enklassiga pedagogien i Ulricehamn.
A. Und ervis ii Inge n.

a) Terminerna.
Hbstterminen tog sin borjan den 24 augusti och slutade den 16 december.
Vårterminen, som bbrjade den 17 januari, kommer att afslutas den 2 juni.

b) Dagliga lårotiden: kl. 7—9, 10—12, 1—2 = 30 timmar i veckan.

c) Låro- och låsebbeker.
Kristendom: katekesen, Hiibner-Eklundhs bibl. historia, Brodéns Ofversigt af de bibl. bbekerna. 
Modersmålet: Sundéns språklåra, Alanders låsebok i sv. hist.
Tyslin språket: Mathesii elem.-bok, Flachs språklåra och låsebok.
Matematik: Zweigbergks lårobok i råknekonsten, Nordlunds råknebfningsexempel, Bergii geo

metri.
Naturlara: Celanders lårobok, Arrhenii mindre lårobok i botanik.
Sv. historia: Odhners lårobok.
Geografi: Gehlins och Brunii d:o.

d) Genomgångna lårokurser.

Nedre afdelningen.
Kristendom. Katekesen, 2/a timmar i veckan: till forstå artikeln; biblisk historia, 2/t tmr; 40 

beråttelser ur gamla testamentet; valda psalmer.
Modersmålet, tmr: reproduktion af låsta beråttelser ur nordiska sagohistorien; form- och sats- 

lårans forstå grunder; råttskrifningslåra samt en råttskrifningsofning hvarje vecka.
Tyska språket, tmr: det hufvudsakligaste af formlåran till de starka verben; explikation: 

50 stycken af Mathesii elem.-bok; extemporerad ofversåttning från svenskan till 
tyskan, efter samma lårobok.

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

af låran om menniskans kroppsbyggnad och dåggdjuren samt undersbkning af ett 
mindre antal lefvande våxter.

Historia och Geografi. Sv. historia, 2/.> tmr: till och med Kristoffer af Bayern (= 46 sidor); 
geografi, fysisk tme: det vigtigaste om verldsdelarne; d:o politisk, 
’/2 tme: Sverges, Norges, Danmarks, Finlands, Ostersjbprovinsernas och 
Britiska rikets.

Valskrifning 2 tmr tillsammans med ofre afdelningen.

Ofre afdelningen.
Kristendom. Katekesen, 2/a tmr: repetition af 2:a, 3:e och 4:e hufvudstyckena; hibl. historia, 

’/2 tme: repetition af beråttelser ur nya testamentet; bibelkdnnedom, tme: bf- 
versigt af gamla testamentets historiska bocker; valda psalmer.
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Modersmålet, ’/2 tmr: låsning och reproduktion af beråttelser ur sv. historien; låroboken i åmnet 
fullståndigt genomgången och delvis repeterad; en råttskrifnings- och interpunk- 
tionsbfning hvarje vecka.

Tyska språket, tmr: repetition af formlaran, det vigtigaste af syntaxen; explikation: 39 si- 
dor af Flachs låsebok; resolutioner och en skrifofning hvarje vecka.

Matematik. Aritmetik, tmr: enkel regula de tri samt repetition af decimalbråk, allmånna 
bråk och sorter; geometri, tme: åskådningslåra.

Naturlåra, tmr: repetition af dåggdjuren; ”våxtriket”, efter Celander; det hufvudsakligaste 
af Arrhenii mindre larobok; anteckning och examinering af omkring 70 våxtarter. 

Historia och Geografi. Sv. historia, !li tmr: till Karl XIII; geografi, -/> tmr: Asiens, Afrikas, 
Amerikas och Australiens jemte repetition af Europas.

Vålskrifning 2 tmr tillsammans med nedre afdelningen.

B. L ii r a r o.
Under låsåret tjenstgor undertecknad som lårare.

C. Larjiing&rne.
a) Lårjungarnes antal hbstterminen: 11, vårterminen: 11.
b) Lårjungarnes alder hbstterminen: 2—10, 2—11, 4—12, 1—13, 1 —14 och 1—16 år.
c) Med afseende på hemorter tillhbrde under hbstterminen 8 Ulricehamns stad samt 3 Ul- 

ricehamns landtfbrsamling, allt Elfsborgs lån.
d) Betråffande hemlexor, hafva sådana sparsamt gil'vits de yngre lårjungarne; de aldre hafva 

erhållit 2—3, hvilkas ofverlåsning torde upptagit 1—1 £ timme.
e) Helsotillståndet har under låsåret bland lårjungarne i allmånhet varit godt.
f) Inskrifne 1876 h. t.: 4.

Afgångne 1876 v. t.: 1, h. t. samma år: 2.
g) Under låsåret inskrifne lårjungar hafva alla fbrut bevistat folkskola.
h) Som premier och fattigmedel utdelades v. t. 1876 bland lårjungarne tillsammans 10 kr. 

50 bre.
i) Befriade från afgift till materielkassan v. t. 1876: 2 lårjungar, h. t. samma år: 2 d:o.

O. U n d e r v i s n i n g s m a t o r i e 1 e n
har under låsåret bkats genom inkbp af ett tellurium, en sats solida figurer for undervisnin
gen i geometrisk åskådningslåra samt åtskilliga bbcker.

E. Skollokaleu o cli i n r e d n i n g s m a t e r i e 1 e n
ha under låsåret ej undergått någon forandring.

F. E k o ii o in i s k a 1*6 r h å 11 a n d e n.
a) Uppgifter om nedan nåmnda till pedagogien hbrande kassors stållning kalenderåret 1876.

Kassans rubrik Behållning 
vid årets 

bbrjan

D e b

Summa 
inkomster

e t

Skuld vid 
årets slut

Summa 
kronor

Sku Id vid 
årets bbr

jan

K r e

Summa 
utgifter

d i
Behåll

ning vid 
årets slut

t

Summa 
kronor

Ljus- och vedkassan 
Materielkassan 
Premie o. fattigkassan

124,fil
16,25

29,oo 
72,00 

9,00

19,50 48,50 
196,fii
25,25;

7,55 40,95
41,85
10,50

154,76
14,75

48,50
196,61

25,25
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b) Under sist fbrflutna kalenderår hafva utgått for underhåll och tillbkning af
1) boksamlingen.................................................... 27,35,
27 den ofriga undervisningsmaterielen............ 8,50,
3) inredningsmaterielen........................................ 6,oo.

Summa kronor 41,85.

G. E x a ni i n a.
Examen vid hostterminens slut hblls den 16 december. Såsom examensvitnen voro in- 

bjndna herrar kyrkoherden, fil. d:r G. A. Sundborg, borgmåstaren V. N. Ekeuman, trafikdi- 
rektbren F. Dahlberg och handlandeu C. E. Siedbérg. Årsexamen kommer att forråttas lor- 
dagen den 2 nåst kommande juni i nårvaro af ofvan namnde herrar, med undantag af trafik- 
direktbren F. Dahlberg, i hvars stalle H. Domkapitlet anmodat kommissionslandtmåtareu G. 
W. Wångstrbm att nårvara.

Nåste hosttermin år utsatt att bdrja den 24 instundande augusti.
Ulricehamn i maj 1877.

Oskar Lnukvist.




