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FOR

ELEMENTAR-LÅROVERKEN
I

WENERSBORG, BORÅS och ALINGSAS

PEDAGOGIEN I ULRICEHAMN

UNDER LÅSÅRET 1877—1878.

Wenersborg 1878. Bagge och Petterson.



Hogre elementarlåroverket i Venersborg.

A. Undervisningen.
Hostterminen borjade den 24 augusti och slutade den 19 december;
vårterminen bbrjade den 19 januari och kommer att afslutas den 1 juni.
Till den gemensamma morgonbbnen, vid hvilken alltid två lårare varit nårvarande, hafva 

alla låroverkets lårjungar samlats 20 minuter fore 7. Undervisningstimmarne hafva varit for- 
lagda till kl. 7—9, 11—2 alla dagar samt 4—5 måndagar och torsdagar for 6:te klassen och 
R. 7, torsdagar 4—5 for l:sta kl. Ofningarne hafva egt rum dels på for- och dels på efter
middagen, såsom synes vid redogbrelsen for hvarje sårskildt bfningsåmne.

Det antal lårotimmar i veckan, under hvilka enligt den for låsåret faststålda låsordningen 
undervisning af sårskilda lårare meddelats, ofningslårarnes timmar deri icke inberåknade, sy
nes af foljande tabeller:

Hbstterminen 1877.

Antal nårvarande 
lårjungar Antal undervisningstimmar af åmneslårare i nedannåmnde klasser
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25
13

9
25

7
6
5
44)

4
1 
1
1

38 | 29| 60 | 72 I 22 | 7

25
28
28
28
38
60
66
50
46
31

400

1
2 a
2 b

s

aq

B

W

^B

O P
o

m

1 1
1

1 I 2

’) 2 tim. kristendom, 2 tim. svenska, 1 tim. tyska, 4 tim. franska, 2 tim. matematik, 1 tim. naturvetenskap,
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Vårterminen 1878.
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’)—4) lika som for hostterminen.

Låro- och Låsebocker.
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 lårobocker 1—3; Låsebok for folkskolan 1—4; Claésons li- 
teraturhistoria 6: 1—7; Skrifter af Tegnér, Runeberg, Bottiger, Beskow, Holberg 
m. fi. fbrfattare 4—7.

Latin: Grammatik af Ellendt-Seyffert 4—7; Elementarbok af Tornebladh 4; Cornelius Nepos 
ed. Tornebladh 4—5; Virgilius, Æneis ed. Tornebladh 6—7: 1; Cicero 6—7;Liviused. 
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 Lofstedt; Xenophons Anabasis, Homeros Odysseia6—7; Herodotos 7. 
Hebreiska: Grammatik af Lindberg; Davids psalmer 7.
Tyslca: Grammatik af Flach 1—6; Mathesius elementarbok 1—3; Måhrchen af Hauff 4—5; 

Wilhelm Tell och Maria Stuart af Schiller, Gotz von Berlichingen af Gothe 6.
Engelslia: Grammatik af May L. 7 och Herlén 4—7; Elementarbok af Mathesius 4, L. 7: i; 

Låsebok af Sturzen-Becker 4—7; Tales of the Alhambra af Irving 6—L. 7; Sketch- 
book af Irving R. 7: 1; Parlbr 7.

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

Dubb 7; Recueil de Lectures frangaises af Enblom 6—7.
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Matematik: Råknelåra af Nystrbm 1—5; Geometrisk åskådningslåra af Bergius 1—3; Euklides 
efter Lindman 3—6, efter Bjorling 6—7; Algebra ocb exempelsamlingar af F. An- 
dersson, Bjorling, Todhunter ocb Lindman 4—7; Todhunters ocb Jochnicks geom. 
bfningssatser 6—7; Exempelsamling af Hultman 5, Stereometri af Wiemer 6.

Naturvetenskap: Naturlåra af Celander 1—5; Botanik af Arrhenius 6; Zoologi af Torin 6;
Larobocker i fysik af Cbristie ocb Floderus; Larobok i kemi af Blomstrand 6—7.

Historia: Odliners mindre svenska bistoria 1—5, storre 6—7; Pallin Larobok i allmånna hi
storien 1—5; Pallin Medeltidens historia 6: 1; Putz larobocker i gamla, medelti- 
dens 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 propedeutik: Borelius, Larobok i logik; Sjbberg och Klingberg, Larobok i Antro

pologi 7.

Lårokurser.
Forstå klassen.

Kristendom 3 t. Luthers katekes till 2:dra hufvudstycket, 4 psalmer.
Biblisk historia: hela gamla testamentets samt till och med 33:dje historien 
på det nya.

Modersmålet 5 t. Det vigtigaste om ordklasserna och satsbildningen; ofningar i råttstafning; 
bfning i att med egna ord återgifva upplåsta stycken, sårskildt sagan om 
Hjalmar och Ingeborg, Frithiof, Ragnar Lodbrok samt Engelbrekt.

Tyska 6 t. 35 stycken i Mathesii elementarbok samt så mycket formlåra, som dessa stycken 
fbrutsåtta.

Matematik 4. t. De fyra råknesåtten i hela tal jemte någon bfning i anvåndandet af decima
ler; tillåmpning på sorter; hufvudråkning.

Naturlara 2 t. Det vigtigaste om menniskan och våxterna.
Historia 2 t. Till Kalmarunionens uppldsning.
Goegrafi 2 t. Det allmånnaste om verldsdelarne; fåderneslandets geografi; de bfriga europei- 

ska låndernas fysiska och politiska geografi.

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

Biblisk historia 1 t., gamla testamentet repeteradt, nya genomlåst och fbr- 
klaradt.
Bibellåsning och valda psalmer (8 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 interpunktionsbfningar. Vållåsning samt ofningar uti att 
med egna ord återgifva det forelåsta eller beråttade. De skriftliga bf- 
ningarne ha i allmånhet upptagit 3 timmar i veckan.

Tyska 7 t. Grammatik: det allmånnaste af formlåran.
Explikation jemte fullståndig analys af st. 36—71 i forstå afdelningen af elemen- 

tarboken; dels muntlig dels skriftlig extemporerad bfversåttning af alla så val 
svenska som tyska 71 styckena, allt under jemfbrelse med modersmålet.
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Matematik 5 t. Aritmetik 4 t., vanliga bråk, decimalbråk och sorter jemte ofningar i hufvud- 
råkning.

Geometri 1 t., åskådningslåran samt valda satser ur storhetslåran.
Naturlara 2 t. Menniskokroppens byggnad; djurrikets stbrre afdelningar; det allmånnaste om 

våxterna; sexualsystemet.
Historia 3 t. Från Magnus Eriksson till Fredrik I.
Geografi, 2 t. Asiens, Afrikas, Amerikas, Australiens fysiska och politiska.

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

Biblisk historia 1 t., nya testamentets; Jesu liknelser hafva lasts pmedelbart 
ur evangelierna och fbrklarats utfbrligare.

Bibellåsning och valda psalmer (8 st.) 1 t.
Modersmålet 6 t. Hela form- och statslåran, råttskrifnings- och interpunktionsofningar 2 å 

3 tim. i veckan. Vållåsning.
Tyska 7 t. Grammatik, formlåran med anmårkningarne samt de grofva styckena i syntaxen. 

Explikation, elementarbokens senare afdelning med analys; Kalif Storch ur Hauff; 
muntlig extemporerad bfversåttning af Mathesii hela elementarbok.

Skrifbfning på lårorummet 2 timmar i veckan i de syntaktiska reglerna.
Matematik 5 t. Aritmetik 3 t., vanliga bråk, decimalbråk, sorter, blandade exempel på bråk 

samt hufvudråkning; tillåmpning af det genomgångna på regula de tri.
Geometri 2 t., åskådningslåran, valda satser ur storhetslåran samt de 15 forstå 

satserna af Euklides l:sta bok.
Naturlara 2 t. Djur- och våxtriket.
Historia 3 t. Fåderneslandets, nyare tiden afslutad och hela låroboken repeterad.
Geografi 2 t. Europas och bfversigt af de ofriga verldsdelarnes.

Fjerde klassen.
Kristendom 2 t. §§ 1—57 i låroboken om Bibelns bocker; utfbrligare katekisation bfver de 2 

forstå hufvudstyckena; bibellåsning: de 10 forstå kapitlen afMatthei evan
gelium med forklaring.

Modersmålet 4 t. Låsning af Tegners lefnadsbeskrifning, Frithiofs saga, Axel; Hanna och 
Julqv ållen af Runeberg samt valda prosaiska stycken 21.; form-och sats
låra samt råttstafningsbfningar och satsanalys 2 t.; hvarannan vecka en 
uppsats på lårorummet.

Latin 8 t. Grammatik, formlåran.
Explikation, hela elementarboken med undantag af fablerna samt Aristides, Phocion, 
De regibus.

Tyska 4 t. Grammatik, formlåran med anmårkningar samt de grofva styckena i syntaxen; 
satsupplbsning.

Explikation, ”Der Scheik von Alessandria” och ”Zwerg Nase” ur Mårehen von Hauff. 
Extemporerade muntliga ofningar en timme i veckan. Ett hemtema hvarannan vecka. 

Engelska 8 t. Forstå afdelningen af elementarboken; till sidan 7 af Sturzen-Beckers lårobok, 
forrå kursen.
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Matematik

Naturlara
Historia 3
Geografi 2

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

2 t. Det allmånnaste af fysik och kemi och låran om jorden.
t. Allmån, gamla och medeltidens.
t. Europas.

Femte klassen.
Kristendom 2 t. §§ 51—57 i låroboken om Bibelns bbcker; utfbrligare katekisation ofver 

3—5 hufvudstyckena; bibellåsning; forklaring af Marci evangelium; kyrko- 
årets gruppering och momenten i den lutherska gudstjensten.

Modersmålet 3 t. Låsning af Frithiof saga, några episka diktér af Runeberg samt valda poe
tiska och prosaiska stycken af olika fbrfattare 1 t.; form- och satslåra 
repeterad samt råttstafningsbfningar med satsanalys 1 t.; genomgående af 
de råttade uppsatserna 1 t. En uppsats i hemmet hvarannan vecka. 
Åmnena for dessa hafva varit fbljande:

1. Sommarferierna. 2. Ofversattning. 3. Engelbrekt. 4. Ofversattning. 5. Tankar 
på nyårsaftonen. 6. Morgenstund har guld i mund. 7. Island. 8. Ofversattning. 9. 
Gustaf Wasa infor rådet i Lubeck (tal). 10. Min hembygd. 11. Ofversattning. 12. Elds- 
vådan. 13. Ofversattning.

Latin 8 t. Grammatik formlåran repeterad; dctF vigtigaste af syntaxen.
Explikation, Miltiades, Themistocles, Conon, Phocion, De regibus, Hamilcar, Han

nibal; skrifning på lårorummet två timmar i veckan efter Tbrnebladh.
Tyska 3. t. Grammatik, formlåra och syntax repeterade jemte anmårkningar.

Explikation, Das Wirthshaus in Spessart, af Hauff.
Extemporerade ofningar. Ett hemtema hvarannun vecka.

Engelska 8 t. Grammatik, det vigtigaste af Herlén.
Explikation, 82 sidor af Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen; muntlig ofver- 

såttning från svenskan. Skrifning på lårorummet 2 timmar i veckan.
Franska 3 t. De 8 forstå styckena af Dubbs elementarbok; skrifbfningar.
Matematik 5 t. Aritmetik 1 t., repetition af bråk medelst s. k. proftal, regula de tri jemte 

låttare planimetriska och stereometriska exempel efter Nystrbm.
Geometri 2 t., Euklides 3:dje och 4:de bbcker jemte talrika bfningssatser ur 

Hultmans exempelsamling.
Algebra 2 t., låran om bråk, eqvationer af l:sta graden med en obekant jemte 

låttare problem.
Naturlara 2 t. Repetition af hela låroboken.
Historia 2 t. Allmånna historien från reformationen efter Pallin.
Geografi 2 t. Europa jemte kortare bfversigt af de fråmmande verldsdelarne.

Sjette klassens nedre afdelning.
Kristendom 2 t. Dogmatik, klass. lin., de 2 forstå kap. och en del af det 3:dje. 

Kyrkohistoria, klass. lin. §§ 1—19; reallin. till § 29.
Nya testamentet, klass. lin. Apostlagerningarne; reallin. valda stållen.
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Modersmålet 2 t. Låsning af Runebergs lefnadsteckning, prosaiska beråttelser, Elgskyttarne, 
Hanna, Julqvållen, Nadeschda. Valda stycken af danska och norska forfat- 
tare ur Hammerichs låsebok. En uppsats hvarannan vecka ofver foljande 
åmnen:

Reallin. 1. Aposteln Johannes. 2. Karl IX:s krig. 3. En hostvandring i skogen. 4. 
Spindlarne (ofversattning.) 5. Dobeln vid Jutas. 6. Australien. 7. Insektsveridens be- 
tydelse i skapelsen. 8. Orsakerna till Spaniens forfall under Filip II. 9. En from faders 
sista formaningar till sin son. 10. Belsazar (ofversattning). 11. Mora stenar. 12. En 
dag i Konstantinopel. 13. Belgiens natur och folk.

Klass. lin. 1. Asiens natur och folk. 2. Lycurgi, lagstiftning. 3. Ofversattning (från 
tyskan.) 4. Gustaf Wasa talar till Dalkarlarne vid Mora kyrka. 5. Forhållandena i 
yttre Gallien vid Cæsars tilltrade till ståthållarskapet ofver detsamma. 6. Athens blom
string. 7. Resa från Tstad till Haparanda. 8. Hvilka åro nationalrikedomens kållor? 
9. Ofversattning (fr. franskan). 10. Striden mellan patricier och plebejer i Rom intill 
decemvirallagstiftningen. 11. Ofversattning (från latinet). 12. Striden mellan Karl IX 
och Sigismund samt svenska rådet. 13. Vigten af skogarnes bevarande for ett land.

Latin 8 t. Grammatik, syntaxen.
Explikation, l:sta boken af Cæsar; Aetates, Lycaon i Ovidius. Prosodik. Ett 

hemtema hvarje vecka. Skrifofning på lårorummet efter Tbrnebladhs stilbfningar 
2 timmar i veckan.

Grekiska 7 t. Grammatik, formlåran.
Explikation, Xenophons Anabasis, 3 kap. af l:sta boken.

Tyska, klass. lin. 1 t. reallin. 2 t. Grammatik, repetition.
Explikation, Schillers Wilhelm Tell. Reallinien ett hemtema hvar^ vecka.

Engelska, Latinarne utan grekiska 4 tim. Grammatik, substantiv, adjektiv och råkneord i form- 
låran efter Herlén. Forstå afdelningen af Mathesii elementarbok. Explikation: 
12 sidor af Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen.

Reallin. 3 t. Grammatik, repetition. Explikation, valda stycken ur Sturzen-Beckers 
låsebok, 2:dra kursen. Skrifofningar på lårorummet.

Franska, klass. lin. 4 t. reallin 4 t. Grammatik, klass. lin. formlåran efter 01de; reallin. de 
8 forstå kap. af Dubbs elementarbok. Skrifofningar.

Explikation, valda stycken ur Enbloms Recueil de Lectures Frangaises.
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri 1 t., Proportionslåran efter Hultman; några satser ur 

proportionslårans tillåmpning på plangeometrien efter Lindman; problem. Algebra 
2 t., eqvationer af l:sta graden med en och flere obekanta jemte låttare problem; 
det foregående repeteradt.

Reallinien 7 t. Geometri 3 t. Proportionslåran af Hultman; proportionslårans til
låmpning på plangeometrien af Lindman; talrika problem. Algebra 4 t., låran om 
qvadratrbtter och radikalqvantiteter af 2:dra graden; eqvationer af l:sta och 2:dra 
graden med en och flere obekanta jemte talrika problem; repetition af allt foregående.

Naturvetenskap. klass. lin. 2 t. Naturalhistoria 1 t., våxternas byggnad, deras organs forrått- 
ningar; bdrjan af naturliga familjerna. Fysik 1 t. 46 §§ af Christies lårobok.

Reallinien 7 t. Naturalhistoria 1 t. lika med klass. lin. Fysik 4 t., Statik 
och akustik efter Floderus jemte talrika problem; Kemi 2 t., till metallerna 
efter Blomstrand.

Historia, klass. lin. 3 t., Fåderneslandets, från borjan af nyare tiden till Gustaf Adolf. All- 
mån, gamla historien.

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

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

Kyrkohistoria, §§ 19—36. 
Låsning i nya testamentet.

Modersmålet 2 t. Låsning af valda stycken ur den nyare svenska literaturen samt, i samman-
hang dermed, af vissa delar af Claésons literaturhistoria; (i borjan af 
hvardera terminen) muntlig framstållning och granskning af olika åsigter 
rorande modersmålets råttskrifning i vidstråckt mening, hvarvid bokstafs- 
Ijudenochordbbjningen blifvit noggrannare afhandlade; det vigtigaste af vers- 
låran. Reala linien dessutom: interpunktionsofningar, satsupplbsning; råt- 
tande af kortare, i logiskt och språkligt afseende felaktiga meningar, dik- 
terade af låraren; det for dem, som ej låsa klassiska sprak, vigtigaste af 
grekernas och romarnes mytologi; låsning af grekisk och romersk poesi 
i svensk ofversåttning (några rapsodier i Homerus, diktér af Horatius m. m.) 

Åmnen for uppsatserna:
1. Alperna. 2. De grachiska oroligheterna. 3. Ofversåttning. 4. Nordmannatågen 

och deras fo Ij der. 5. Jemforelse mellan Erik XIV och Johan III. 6. Gustaf Adolfs tal till 
sina soldater fore slaget vid Breitenfeld. 7. De vanligast fbrekommande statsforfattningar, 
deras foretråden och brister. 8. En kort framstållning af det sista kriget mellan Ryss- 
land och Turkiet. 9. Vårt århundrades fornåmsta uppfinningar och deras betydelse. 10 
Fenicierna. 11. Karl Knutsson. 12. Jemforelse mellan de tre nordiska landerna med 
afseende på deras naturbeskaffenhet. 13. Ofversåttning.

Latin 8 t. Grammatik, repetition af syntaxen samt prosodik.
Explikation, Cicero de Officiis l:sta boken; Virgilius Æneiden 2—4 bockerna.
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 4:de kap. af 2:dra boken till och med 
hålften af 4:de kap. af 3:je boken. Odysséen, 2:dra och 3:dje boken.

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

Explikation, Maria Stuart.
Reallinien 2 t. Grammatik och explikation lika med klass. lin. samt stycken ur Gbtz 

von Berlichingen; parlbrlåsning; 1 hemtema hvarje vecka.
Engélska 2 t. Grammatik, formlåran och en del af syntaxen.

Explikation, Tales of the Alhambra 60 sidor.
Skrif- och talofningar.

Franska, klass. lin. 4 t., reallin. 5 t. Grammatik repetition af formlåran samt till låran om 
participet i syntaxen; frasskrifning och muntliga bfversåttningsdfningar från svenska 
till franska, talofningar. Reallinien ett tema på lårorummet hvarje vecka. 
Explikation, Les prisonniers du Caucase s. 26—37. Le journal d’un homme heureux s. 
57—111. Enblom 14 st.

Matematik, klass. lin. 4 t., reallin. 6 t. Geometri, repetition, af de 6 forstå bockerna i Eu-
klides. Losning af geometriska bfningssatser. Reallinien dessutom stereometri 
af Wiemer.

Algebra, klass. lin., repetition af l:sta gradens eqvationer med en obekant jemte 
problem, låran om digniteter och qvadratrbtter samt 2:dra gradens eqvationer 

2
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med en obekant jemte talrika ofningsexempel och problem. Reallinien, det all
månnaste af potenslåran, logaritmer och serier, exponentialeqvationer, de vigti
gaste stereometriska formler jemte problem. Dessutom repetition af eqvationer 
af 2:dra graden jemte problem.

En och annan gång ha lårjungarne på egen hånd å lårorummet fått forsoka 
att losa eqvationer och problem.

Naturvetenskap, klass. lin. 2 t. Botanik, repetition af de naturliga familjerna och våxternas
elementarorganer. Zoologi, de lågre djuren. Fysik 1 t., 71 §§ i låroboken. 

Reallinien 6 t. Botanik och Zoologi 1 t., lika med klass. lin. Fysik 3 t., 
akustik, optik, repetition af statiken jemte talrika problem. Kemi 2 t., 
metallerna.

Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Gustaf Wasa till Karl XI. Allmån, från kors
tågen af medeltiden till ”Nordiska kriget”.

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

Geografi, Repetition i sammanhang med undervisningen i historia.

Sjunde klassens nedra afdelning.
Kristendom 2 t. Dogmatik från kap. 7 till lårobokens slut; repetition.

Kyrkohistoria från § 36 till lårobokens slut; repetition. 
Låsning i gamla och nya testamentet.

Modersmålet, klass. lin. 2 t. Reallin. 3 t. Låsning af nyare svensk samt dansk literatur
(Beskows Thorkel Knutsson, Bbttigers minnesteckning af Kellgren, Thorilds 
”Lifvets rått eller friheten”, Holbergs Erasmus montanus m. m.); diskussions- 
bfningar; interpunktionsofningar; råttande af kortare, i logiskt och språkligt 
afseende felaktiga meningar, dikterade af låraren.

Amnen a) for båda linierna:] 1. Bora vi ur moralisk och politisk synpunkt gilla eller ogilla 
Karl X Gustafs andra anfall på Danmark? 2. Protestanternas stållning i Prankrike under olika 
tider. 3. Orsaken till kristendomens hastiga utbredning i romerska riket. 4. Luther i Worms 
(Tal). 5. Var dødsdomen ofver Gortz råttvis? 6 och 7 (under hvardera terminen, efter fritt 
val, ett af de for mogenhetsexamen gifna åmnena); b) for reala linen; 1. Våxtligheten i och 
omkring Venersborg. 2. Torgny lagman talar till Olof Skotkonung. 3. Ofver Geijers dikt 
Vikingen. 4. Hvilka slutsatser kunna dragas af kånnedomen om djurens tandbyggnad? 5 Huru 
har Schiller tecknat Vilhelm Tell? 6. År fattigdomen skamlig? 7. Nyttan af jernvågar.

Latin 7 t. Cicero, Oratio pro S. Roscio Amerino; Livius, 2:dra boken; Virgilius, repetition 
af 3:dje och 4:de bbckerna; Horatius, Od. l:sta boken. Extemporalier omvexlande med 
skrifbfningar 1 å 2 timmar i veckan. Ett hemtema hvarje vecka.

Grekiska 5 t. Grammatik, syntaxen.
Explikation, från 4:de kap. af 3:dje boken af Anabasis till 4:de kap. af 4:de 
boken. Odysséen, från v. 395 af 3:dje boken till v. 200 af den 5:te; Herodotos, 

kap. 1—45 af l:sta boken.
Hebreiska 1 t. Grammatik, formlåran.

Explikation, 4 kap. af Genesis.
Engelska, klass. lin. valfritt 1 t. Ofningar i innanlåsning; forstå afdelningen af Mathesii ele-

mentarbok.
Latinare utan grekiska 3 t. Grammatik efter Herlén till verbets syntax; frasskrif- 

ning; parlor. Explikation. ungefår hålften af realisternas kurs.
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Reallinien 3 t. Grammatik, syntaxen efter Herlén; frasskrifning samt ett tema som 
hemlexa hvarannan vecka. Explikation, 61 sidor i Irvings The Alhambra, 50 sidor 
i Sturzen-Beckers låsebok; dessutom kursiva ofversåttningar; parlbr.

Franska 5 t. Grammatik, formlåran repeterad, det vigtigaste af syntaxen; frasskrifning och 
muntlig ofversattning från svenska till franska på lårorummet. Enbloms 
parlor 37 sidor.

Explikation, 86 sidor af Dubbs låsebok, valda stycken på prosa och vers. Dess
utom kursiv bfversåttning. Ett hemtema hvarannan vecka.

Matematik, klass. lin. 4 t. Geometri, repetition af de 6 forstå bbckerna 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 bfningsexempel och pro
blem. Planimetri.

Reallinien 6 t. Lika med klass. lin. och dessutom repetition af de vigtigaste stereo
metriska formler samt låran om logaritmer och serier, hvarjemte låsts plan 
trigonometri.

En och annan gång ha lårjungarne fått forsoka att på egen hånd å lårorummet 
losa algebraiska och geometriska uppgifter. Båda linierna hafva hvar 14:de 
dag lost en skriftlig bfningssats i hemmet af omvexlande geometriskt och alge
braiskt innehåll.

Naturvetenskap, Fysik, klass. lin. 2 t. Mekanik och akustik, optik, magnetism och elektricitet 
efter Christie.

Reallinien 2 t. Låran om magnetism och elektricitet, akustik samt repeti
tion af mekaniken jemte problem.

Kemi, reallinien 3 t. Metalloiderna och alkalimetallerna utforligare.
Historia, klass. lin. 3 t., reallinien 4 t. Fåderneslandets, från Karl IX till Gustaf III; allmån, 

från Westfaliska freden till "Konsulatet”,
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 nyare svensk samt dansk literatur (Runebergs Kung Fjalar, 

Nadeschda, Elgskyttarne, Julqvållen och Kan ej, tal af Tegnér, Oehlenschlågers 
Axel og Valborg m. m.); skrifning på lårorummet.

Xumen: 1. Orsakerna till polska rikets undergang. 2. Vi låra for lifvet, ej for skolan. 3 
(Efter fritt val, ett af de for mogenhetsexamen under hostterminen gifna amnena). 4. Hvarfor 
helsade flertalet af svenska folket med jubel statshvalfningen af sir 1772? 5. Den gotiska skolan. 
6. Fritt val mellan flera åmnen. (Profskrifning på lårorummet).

Latin 7 t. Cicero, repetition af l:sta boken af Disp. Tusculanæ; Oratio pro Milone; Livius 
repetition af 2:dra boken; Horatius, Od. 2:dra boken jemte repetition af foregående. 
Under hostterminen 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. 350 af 5:te boken till och 

med 6:te boken; Herodotos, kap. 46—100 af l:sta boken.
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Engélska, klass. lin. valfritt & t. Grammatik, hela formlåran efter May.
Explikation, 30 sidor i Irvings Alhambra.
Latinarne utan grekiska 3 t. Lika med realisterna i 7: 1.

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

Explikation, Dubbs låsebok, valda stycken på vers och prosa 50 sidor, hufvudsakli- 
gen kursiva ofversåttningar. Ett hemtema hvarannan vecka.

Matematik, klass. lin. 4 t. Geometri, lika med nedra afdelningen.
Algebra, repetition af hela den genomgångna kursen, foretrådesvis genom problem.
En och annan gång ha lårjungarne fått fosoka att på egen band å lårorummet 

losa geometriska och algebraiska uppgifter. Hvar 14:de dag en ofningssats 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 ofverensståmmelse med skrifningen i afgångsexamen.

De lårjungar af klassiska linien, som icke låst grekiska, hafva i stållet for undervisnin
gen i detta språk varit sysselsatta på foljande sått:
Klass 6: 1, engelska 41. sårskildt, teckning 21., losning af matematiska problem 11., med reallinien. 
Klass 6: 2: engelska 2 t., teckning 2 t., modersmålet 1 t. allt med reallin., latinskrifning 1 t. 
Klass 7: engelska 3 t., teckning 2 t.

Vid borjan af låsåret antogos foljande lårobocker: lårobok i fysiken af Christie for L. 
6: 1 och L. 7: 1; d:o af Floderus for R. 6: 1—7; Dubbs franska elementarbok for 5—6; fransk låsebok 
af Enblom for 6—7; engelsk låsebok af Sturzen-Becker for 4—7; proportionslåra af Hul tman; 
proportionslårans tillåmpning af Lindman for 6.

Vålskritning 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.
Lårobocker och undervisningsmateriel.

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

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

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

Klass 2a, Onsdag 11—12, lordag 12—1. Tab. 7—12 af l:sta kursen medblyerts, omvexlande 
med konturteckning efter Hetsch.

Klass 2 b, Tisdag, fredag 12—1. Lika med 2 a.



13

Klass

Klass

Klass

Klass 
Klass

Klass

Klass

Klass

Klass

3. Mandag, torsdag 12—1. Tab. 1—6 af 2:dra kursen i blyerts jemte de enklare grun- 
derna for perspektiv- och skugglara, omvexlande med låttare skuggtabeller efter 
Harding.

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

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

L. 5. Torsdag, fredag 3—4. Frihandsteckning lika med reallinien.
R. G: 1—7: i. Mandag, torsdag 11—12. Frihandsteckning dels i blyerts, dels i svart- 

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

L. 6: i. Latinare utan grekiska, mandag, torsdag 11—12. Frihandsteckning lika med 
R. 6: 1. Ofrige, fredag 3—4. Frihandsteckning lika med R. 6: i.

L. 6: 2. Latinare utan grekiska, fredag, lordag 3—4, lika med motsvarande linie 6: 1. 
Ofrige, fredag 3—4. Lika med L. 6: i.

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

L. 7: 2. Latinare utan grekiska, fredag, lordag 3—4, lika med motsvarande linie 6: i. 
Ofrige, fredag 3—4, lika med L. 6: 1.

Undervisningen i sång och instrumentalmusik.
Sang.

Klass 1. Mandag 4—5. De musikaliska tecknen, deras betydelse och anvandning. Ofning i 
tontråffning samt en- och tvåståmmig sång. Tisdag 5—6. Koralsång tillsamman 
med de bfriga 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 bfriga 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. 1—4. Lordag 4—6.
Klass. 5—7. Tisdag 3—5. Violin har spelats af 5 lårjungar, altviol af 1, violoncell af 1, 

kornett af 1. Hennings violskola, samlingarne 729 och 1413 ur "Edition Peters” 
jemte qvartetter af Haydn hafva vid undervisningen anvåndts.

Undervisningen i gymnastik och militårofningar under år 1877.
Gymnastik- och vapenofningar enligt kungl. cirkularet den 19 juni 1866.
Då gymnastikofningame omfattat en half timme hafva lårjungarne ungefår en tredjedel 

af tiden sysselsats med fristående rbrelser samt den återstående tiden med appareljgymnastik. 
Då bfningarne omfattat en hel timme, har halfva tiden anvåndts till fristående rbrelser och 
marscher, den återstående till appareljgymnastik. I vapenbfningarne har klass 5 genomgått 
rekrytskolan af exercisreglementet, klass. 6—7: 1 bfvats 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 1877:

Vid gymnastikofningarne hafva lårjungarne varit fordelade på tre afdelningar med fol

Liirjungarnes 
antal

Miss- 
bildning

Sjukdom 
i cirku
lations- 
organ.

Sjukdom 
i ande- 
dragts- 
organ.

Sjukdom 
i rbrelse- 
organ.

Sjukdom 
i urin- 

och kons- 
organ.

Allmiin 
svaghet

Bråck
Summa Lårjun- 

garnes 
hela 

summaAntal Proc:t

Ofver 15 år 3 3 1 1 2 3 13 9,42 138
Under 15 år — — — 1 — — — 1 1,03 97

Summa

Host

3

ærminen

3

1877:

1 2 2 3 — 14 5,95 237

Ofver 15 år 2 3 1 1 _ 3 _ 10 9,34 107
Under 15 år — —‘ — 1 — 2 1 4 3,07 130

Summa 2 3 1 2 — 5 1 14 5,9 237

jande antal i hvarje:
Vårterminen 1877: 

l:sta hufvudafdelningen klass. 1—2.................. 72 lårjungar,
2:dra „ „ 3—4.......................... 55 „
3:dje „ ' „5-7...........................89

Hostterminen 1877: 
l:sta hufvudafdelningen........................................79 „
2:dra „  53 „
3:dje „  84 „

Summa 216 lårjungar.
Lårjungarne i 7:de klassens iifra afdelning, hvilka icke åro upptagne i ofvanstående 

summor, hafva varit befriade från gymnastikofningarne, men ofvats i fåktning 2:ne timmar i 
veckan.

Ofningstiderna hafva varit foljande:
Gymnastik:

l:sta hufvudafdelningen, onsdag, torsdag £11—111; tisdag, fredag 4—5.
2:dra „ måndag, tisdag, fredag, lordag £11—£11; onsdag 5—6.
3:dje „ alla låsdagar 9—£ 10.

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

Militarofningar enligt kungl. cirkulæret den 23 mårs 1870.
Dessa ofningar, hvilka pågingo 4 veckor under vårterminen från den 7 maj till och med 

den . 4 juni och 6 veckor af hostterminen från den 3 september till och med den 13 oktober, 
leddes under båda terminerna af underlojtnanten vid Westgotadals regimente J. Svedberg, 
till denna tjenstgoring kommenderad.

Till exercis hafva 6 timmar i veckan anvåndts samt till målskjutning under vårtermi
nen 9 timmar for 6: i, 10 for 6: 2, 6 for 7: 1, 6 for 7: 2; under hostterminen 24 timmar for
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6: 1, 18 for 6: 2, 15 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.

I exercis hafva under vårterminen 46, under hostterminen 54 lårjungar deltagit, alla i 
klass. 6—7: 1. I fåktning deltogo under vårterminen 5 lårjungar i 7: 2, under hostterminen 7. 
I målskjutning med salongsgevår deltogo under vårterminen 48, under hostterminen 55 lår
jungar i 6—7: i; i målskjutning med remingtongevår under vårterminen 8, under hostterminen 
8 lårjungar i 7: 2.

Under den tid dessa ofningar pågått har gymnastiklårarens tjenstgoring minskats med 
4 timmar i veckan.

Under vårterminen har hvarje lårjunge i 6: 1 skjutit 37, i 6: 2 42, i 7: 1 25 salongs- 
skott, i 7: 2 26 skarpa skott; under hostterminen har hvarje lårjunge i 6: 1 skjutit 54, i 6: 2 
69, i 7: i 60 salongsskott, i 7: 2 40 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, hvarfore 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 låsåret uppnås.

Af exercisreglementet hafva l:sta och 2:dra delarne genomgåtts.
Sedan vårmeapparaten i gymnastiksalen så till vida forbåttrats, att en rorledning an- 

bringats, som står i forbindelse med kaminerna, hafva under den forflutna vintern gymnastik- 
ofningarne ingen gång till foljd af bristande vårme i salen behoft instållas.

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

Rektor G. Th. Bergman: Grekiska 2 t. 6: 2, 4 t. 7: 1, 4 t. 7: 2, 1 t. 7: i och 7: 2 samman-
slagna; Historia 1 t. R. 6: i, 1 t. L. 6: 2; Modersmålet 1 t. 6: 2. 
= 14 tim. Svenska skripta i 6: 2.

Lektor K. F. Rådberg: Matematik 2 t. 6: 2, 3 t. R. 6: 2, 2 t. L. 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. — 21 tim. Matematiska skripta i 7.

Lektor J. Swedborg: Latin 6 t. 6: 2, 7 t. 7: i, 7 t. 7: 2. = 20 tim. Latinska skripta i 7.
Lektor J. Nordwdll: Kristendom 2 t. R. 6: 1, 2 t. L. 6: i, 2 t. 6: 2, 2 t. 7: 1, 2 t. 7: 2; Moders

målet 1 t. R. 6: 2 och R. 7: 1 sammanslagna, 1 t. 6: 2, 2 t. 7: i, 2 t. 7: 2; 
Filosofi 2 t. R. 7: i, 2 t. 7: 2. — 20 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 2 t. R. 6: 2,
3 t. R. 7: i; Latinare utan grekiska 1 t. 7: i, 1 t. 7: 2. — 20 tim. Fran
ska skripta i 7.

v. Lektor A. Sahlén: Modersmålet 1 t. L. 6: 1; Historia och Geografi 4 t. R. 5, 2 t. R. 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. = 22 tim. Svenska skripta i L. 6: 1.

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

Adjunkt A. J. C. Piscator: Modersmålet 6 t. 2 a; Tyska 7 t. 2 a; Historia 3 t. 4; Historia och 
Geografi 5 t. 2 a, 5 t. 3. = 26 tim.

Adjunkt J. K. Lindblad: Modersmålet 6 t. 3; Tyska 7 t. 3, 3 t. 4, 2 t. R. 5, 2 t. L. 5, 2 t. R.
6: 1, 1 t. L. 6: i, 1 t. R. 6: 2, 1 t. 6: 2. = 25 tim. Tyska skripta i 6.

Adjunkt A. Ericsson: Latin 8 t. 4, 8 t. 5, 8 t. 6: 1, 2 t. 6: 2. = 26 tim. Latinska skripta i 6-
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Adjunkt K. F. Kjellberg: Matematik 5 t. 4, 5 t. R. 5, 5 t. L. 5, 7 t. R. 6: 1, 1 t. R. 6: 2. = 
26 tim.

Adjunkt G. O. D. von Hackwitz: Naturalhistoria 2 t. 2 a, 2 t. 2 b, 2 t. 3, 2 t. 4, 2 t. R. 5, 2 t.
L. 5, 1 t. R. 6: 1, 1 t. L. 6: 1, 1 t. 6: 2; Geografi. 2 t. 4; Histo
ria och Geografi 5 t. 2 b, 4 t. L. 5. = 26 tim.

Adjunkt F. G. Bergin: Franska 3 t. R. 5, 3 t. L. 5, 4 t. R. 6: 1, 4 t. L. 6: 1; Engelska 3 t. R.
6: 1; Fysik 2 t. L. 7: 1; Kemi 2 t. R. 6: 1, 2 t. R- 6: 2, 3 t. R. 7: 1. —
26 tim. Engelska skripta i R. 6: 1.

v. Adjunkt C. A. von Sydow: Tyska 1 t. 4; Matematik 5 t. 2 a, 5 t. 2 b, 5 t. 3; Fysik 4 t. R. 6: 1, 
1 t. L. 6: 1, 3 t. R. 6: 2, 1 t. L. 6: 2. = 25 tim. Tyska skripta i 4.

v. Adjunkt J. Thorelli: Kristendom 3 t. 2 a, 3 t. 2 b, 3 t. 3, 2 t. 4, 2 t. R. 5, 2 t. L. 5; Mo
dersmålet 1 t. R. 6; Grekiska 7 t. 6: 1, 4 t. 6: 2; Hebreiska 1 t. 7: i. 
= 28 tim. Svenska skripta i R. 6: 1.

v. Adjunkt M. Bosengvist: Modersmålet 1 t. L. 6: i; Tyska 1 t. R. 5, 1 t. L. 5; Engelska 8 t. 
R. 4, 8 t. R. 5, 4 t. Latinare utan grekiska 6: 1, 1 t. L. 7: i (valfritt), 
1 t. L. 7: 2 (d:o). = 25 tim. Tyska skripta i 5.

Extra lårare O. Vesterdahl: Modersmålet 6 t. 2 b, 4 t. 4, 3 t. R. 5, 3 t. L. 5, 1 t. R. 6: 1; La
tin 1 t. Latinare utan grekiska 6: 2; Tyska 7 t. 2 b. = 25 tim. 
Svenska skripta i 5.

F. A. Zettergren: Teckning 15 tim.
v. Låraren i sång och musik, adj. Piscator: 10 tim.
O. A. H. Stiberg med bitråde af lojtnant J. Svedberg: Gymnastik och Militårofningar 13 tim.

Tjenstledige:
Adjunkten S. Tengblad under hela låsåret for sjukdom;
Adjunkten L. J. Wersander under hela året for att tjenstgora såsom verkstållande direktor i 

Wenersborgs enskilda bank.
Adjunkten, utn. kyrkoherden C. A. von Sydow från låsårets borjan till den 1 maj for enskilda 

angelågenheter;
Adjunkten K. F. Kjellberg under vårterminen for sjukdom;
Låraren i sång och musik O. H. Bergqvist från den 7 oktober till låsårets slut for sjukdom.

Fbrordnade:
Adjunkten A. Sahlén till v. lektor under hela låsåret;
Adjunkten P. G. Bergin till vikarie for adjunkten Sahlén från låsårets borjan till den 1 maj. 
Adjunkten C. Piscator till vikarie for sånglåraren Bergqvist;
Fil. kandidaten C. A. von Sydow till vikarie for adjunkten, utn. kyrkoherden von Sydow till 

den 1 maj samt for adjunkten Sahlén från d. 1 maj till låsårets slut;
Fil. dok torn J. Thorelli till vikarie for adjunkten "Wersander;
Fil. kandidaten M. Rosenqvist till vikarie for adjunkten Tengblad;
Fil. kandidaten O. Westerdahl till extra lårare under låsåret;
Fil. kandidaten P. Andersson till vikarie for adjunkten Kjellberg;
Underlbjtnanten J. Svedberg till bitrådande gymnastiklårare från låsårets borjan till den 2 maj; 
Løjtnanten C. Pettersson till bitrådande gymnastiklårare från den 2:dra maj till terminens slut-

De under hosterminen tjenstgorande vikarier och extralåraire hafva af statsmodel åt- 
njutit foljande arvoden: Sahlén 1,170,63, Thorelli 702,38, Rosenqvist 499,77, Vesterdahl 561,90 
Piscator 154,59.
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For tjenstgøring under vårterminen 1877 uppbars af statsmodel af v. lektor Sahlén 
1,319,44, v. lektor Rosenqvist 563,30, v. sånglårare Piscator 281,65.

Den 1 maj tilltrådde kyrkoherde C. A. von Sydow befattningen såsom kyrkoherde i 
Sunnersbergs pastorat. Utrustad med en mindre vanlig skicklighet i undervisningskonsten, 
fbrenande en klarhet och ett lif i framstållningen, som gjorde hans undervisning på en gång 
lårorik och underhållande, lifvad af ett nit, ett al var och en kårlek, som icke blott bidrogo 
att gora undervisningen fruktbårande, utan åfven gjorde honom till uppfostrare lika mycket 
som lårare, har kyrkoherde v. Sydow, under den långa tid af 32 år han tillhbrt Wenersborgs 
låroverk, der utbfvat en verksamhet, som varit i hdg grad framgångsfull och vålsignelsebrin- 
gande. Många i sanning åro de lårjungar, som under hans ledning lagt den grund af kun
skaper, af ordning, flit och pligttrohet, på hvilken de sedan bygt sin framtids lycka. Derfbre 
faller honom ock mångas tacksamhet till del, derfbre kånnes saknaden djup, då han nu lem
nar det låroverk, åt hvilket han egnat sitt lifs båsta kraft, i hvars utveckling han tagit en 
så verksam del och der hans namn stadse skall lefva i ålskadt och tacksamt minne.

C. Lårjungarne.

Lårjungarnes antal.

Hostterminen 1877.

Klass

Gemensamma 
linien Reallinien

Latinlinien
Summa

Total- 
summa

med 
greki

ska

utan 
greki

ska
från- 

varan- 
denarv. frånv. narv. frånv. narv. frånv.

narva rande

1 28 —— _ — — — 28 — 28
2 53 1 — — — — 53 1 54
3 27 — — — — — 27 — 27
4 — — 18 — — 10 28 ._ 28
5 — — 15 — —. 20 1 1 35 1 36
6: 1 — — 12 1 13 6 31 1 32
6: 2 — — 8 — 4 4 16 — 16
7: 1 — — 2 — 4 5 11 — 11
7: 2 — — — — 6 2 8 — 8

Summa | 108 1 1 55 1 27 47 1 237 3 240

3
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Vårterminen 1878.

Klass

Gemensamma 
linien Reallinien

Latinlinien
Summa

Total-med 
greki-

titan 
greki- från-

narv, frånv. narv. frånv.
ska

| narva

ska

rande

varan- 
de narv. frånv.

Bumma

1 28 — — _ — — — 28 _ - 28
2 55 2 — — — — — i 55 2 57
3 29 — — — — — — 29 — 29
4 — — 16 — — 11 1 27 1 28
5 — — 13 1 — 20 1 33 2 35
6: 1 — — 11 1 14 7 — 32 1 33
6: 2 7 1 4 4 — 15 1 16
7: 1 — — 2 — 4 5 — 11 — 11
7: 2 — — — — 6 2 — 8 — 8

Summa 112 | 2 49 3 || 28 49 2 || 238 7 245

Under hostterminen hafva af sjunde latinklassens lårjungar, hvilka låst grekiska, fol-
jande antal begagnat sig af undervisningen i 

engelska, men icke hebreiska.6
hebreiska, men icke engelska.................................2

Under hostterminen har foljande antal lårjungar deltagit i nedan nåmnda ofningar.

Klass och linie

N
årvarande 

lårjungar
Lårjungar som deltagit i

Teckning

Sång Instrumen
talmusik

Gymnastik- 
och vapen- 

ofningar 
enligt cirku- 
låret den 19 
juni 1866

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

obliga
toriskt frivilligt

1 28 28 — 28 _ . 27 _
2 53 53 — 53 1 52 —
3 27 27 — 27 — 27 —

R. 4 18 18 — 11 — 18 —
L. 4 10 — 6 6 — 8 —
R. 5 15 15 — 4 — 14 _
L. 5 20 — 9 10 — 17 —
R. 6: 1 12 12 — 7 1 11 11
L. 6: i 19 6 3 7 4 18 19
R. 6: 2 8 8 — 2 1 7 8
L. 6: 2 8 4 2 — — 7 7
R. 7: i 2 2 — 2 — 2 2
L. 7: i 9 5 1 3 — 8 8
R. 7: 2 — — — — — — —
L. 7: 2 8 2 1 4 1 7 8

.g Gemensam-
ma linien 108 108 — 108 1 106 —

Reallinien 55 55 — 26 2 52 21
co Latinnnien 74 17 22 30 5 65 42

Summa 237 180 22 164 8 223 63
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Fbrhållandet med hemlexor samt dea tid ofverlåsningen af dessa upptagit år foljande:
I klass 1 hemlexor dagligen bfverhufvud 2, ofverlåsningstid 1 i tim.

„ 2 99 99 3 1 i 99

„ 3 39 99 3 „ 1 i 99

„R.4 99 99 3 2 i 99

„L.4 99 99 3 2 i 99

„ R. 5 99 99 4 3 4 99

,, L. 5 >3 99 4 3 i 99

„ R. 6: 1 99 99 4, 3 i 99

„ L. 6: 1 99 99 4 å 5 „ 4 i 99

„ R. 6: 2 9)
4
99 4 3 l 99

„ L. 6: 2 99 99 4å5 „ 5 99

„R. 7:1 99 99 4 4 99
„L. 7: i 99 99 4 4 99

„ L. 7: 2 99 99 4 4 99

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

Lårjungarnes kroppskonstitution ar i allmånhet god, hvilket fbrhållande styrkes af det 
icke sårdeles stora antal, som från gymnastikofningarne befriats. Under hostterminen fore- 
kommo ett par fail af nervfeber. Under vårterminen, då denna sjukdom varit gångse i staden, 
hafva 18 lårjungar deraf angripits. Som emellertid sjukdomen, ehuru i några fail ganska svår, 
i allmånhet icke varit elakartad, och intet dodsfall bland lårjungarne intråffat, så har det icke 
ansetts vara skål att upplosa skolan.

Den 26 och 27 maj undersbktes af skolans låkare lårjungarnes fårgsinne, hvarvid be- 
fanns, att en lårjunge var fullståndigt rodblind, en grbnblind och att 4 lårjungar hade svagt 
fårgsinne.

Foljande tabeller visa antalet af under sist fbrflutna kalenderår inskrifne, flyttade och 
afgångne lårjungar.
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Vårterminen 1877.

( Låriungar tillhorande nedan Låriungar afgang-
Låriungar flyttade till nåmnda klasser den ne från låroverket

1 februari i nedan nåmnda
(savål når- som franvarande) klasser

<oj
Klass efter att hafva tillhort <1 p Flyttade till ff p

narmast lagre klass af klassen på P tST* o p ES
och samma linie foliande ff grund af P 2. p-S- R CD g

Linie
antal terminer SO p pP-* cqO CO

beslut cd ES 
cd CQ 

P

rm
inen 

m
éd. 3 gg S

CO p
si O P B p &CD

0 1 2 3 4 5
S'piCD CO F-K

SO?
£

p s
1—i cn
g-£

P H-1CO SSP*P P
eller p o: p. CDo p • co

S g ff cT g‘g' P- CD
flera o CO ’ 8«0

1 __ _ 28 — 8 36 — — 1 1
2 .... 6 15 — — — — 35 — 2 1 38 — 2 1 3
3 __ 3 20 — 2 — — 19 — 1 1 21 — — — —

R. 4 __ 2 11 __ -_ ,— 2 21 — 2 — 23 — 2 4 6
L. 4 -— 3 6 __ 2 — — 14 — 3 1 18 — — — —
R. 5 — _ _ 13 — 1 — 1 18 — 1 — 19 — — 7 7
L. 5 __ 3 14 __ _ — — 24 — — — 24 — 2 3 5
R. 6: i __ 12 — — — — 10 — — — 10 — 1 2 3
L. 6: 1 — _ 13 — — — — 14 — — — 14 1 3 — 4
R. 6: 2 __ — 6 — 1 — — 4 — — — 4 — — 1 1
L. 6: 2 -... .. ■. 4 — _ — — .14 — — — 14 — — 1 1
R. 7: 1 — _ 2 — — — — 1 — — — 1 — 1 — 1
L. 7: 1 — — 7 ■ 1 — — — 9 — — 1 10 — — — —
R. 7: 2
L. 7: 2 — 1 5 — — — — 8 — -- — 8 — 8 — 8

J-t ?o Gemensam- 
ma linien — 9 35 — 2 — — 82 — 3 10 95 — 2 2 4

p 
s Eeallinien — 2 44 — 2 — 3 54 — 3 — 57 -- 4 14 18
p p GQ Latinlinien — 7 49 — 2 — — 83 — 3 2 88 1 13 4 18

Summa — 18 128 — 6 — 3 219 - 9 | 12 240 1 19 20 40



Hostterminen 1877.
— - -

Lårjungar tillhørande nedan Lårjungar afgang-
Lårjungar nyttade till nåmnda klasser den ne från låroverket
nedan nåmnda klasser 15 september i nedan namnda

(saval når- som iranvarande) klasser
<© Hj

Klass efter att hafva tillhort <1 Flyttade till eT 950® B
narmast lagre klass af klassen på W

B tr o B
och samma linie foljande b" UM r-JSO । ■ grund af B 2. B ®

Linie
antal terminer SO 

B pj
B go*
CD æ

beslut CD B>-i CD

Sum
:

irm
ii 

m
ed

i rne 
l ter

r nå; 
ellar OQ 

B
CD CD CD i 1 M Bgo B O i-t- S 5: s S^B 2 1-1 B

0 1 2 3 4 5 
eller 
flera

linien

från fore- 
rm

in

id foregå- 
ie term

ins 
slut

nd hosi- 
erm

inens 
। 

borjan

.roverket 
ninen
__

________
1

s borjan 
septem

ber

.5 septem
- 

rens slut

foljande
■m

in

p

1
2 4 8

—
4

— — 1
10 17 16

27
11

28
54 _ __

— —-

3 1 — 1 — — — — — 23 2 2 27 — — — —

R. 4 — —. — — — — — 3 13 — 2 18 — — — —

L. 4 1 8 1 1 10 — — — —

R. 5 — —. 1 — — — — 1 13 1 — 15 — — — —

L. 5 — — 1 — — — — 2 17 1 1 21 — — — —
R. 6: 1 — —- 2 — — — 2 1 9 3 — 13 1 — — 1
L. 6: 1 — l 6 — — — — — 10 6 3 19 3 — — 3
R. 6: 2 — —. 1 — — — — 1 6 1 — 8 — — — —
L. 6: 2 — — 1 — — — —- 4 3 9

1 — 8
9

2 — — 2
it. «: 1
L. 7: 1
R. 7: 2

— — 1 — 1 — — — 7 2 — 9 2 — — 2

L. 7: 2 — 1 1 — 6 2 — 8 — — — —

Gemensam- 109ma linien 1 4 9 — 4 — — 11 40 18 40 — — — —

8
S Keallinien — — 4 — — — 2 6 43 5 2 56 1 — — 1
5= CQ Latinlinien 1 1 10 — 1 — — 6 51 13 5 75 7 — — 7

Summa 2 5 23 — 5 -1 2 23 134 36 47 240 8 — — 8

Af de 59 lårjungar, som under låsåret inskrifvits i låroverket, hafva 4 forut bevistat 
folkskola samt 8 annat elementarlåroverk.

Under vårterminen 1877 aflades godkånd afgångsexamen af foljande låroverkets lårjun
gar: P. A. Kjellin, P. Johansson, J. A. Karlsson, F. H. Lindbohm, S. N. K. Sundelius, T. O. 
K. E. Svedberg, K. J. Lanner.

Under hbstterminen aflades dylik examen af J. C. R. Sparre.
I ofrigt hafva från borjan af vårterminen 1877 till samma tid 1878 foljande lårjungar 

från låroverket afgått:
Under vårterminen: klass. 2. J. E. Svensson, D. F. Lundstrom. Kl. R. 4. J. E. Ljung- 

stom, handel, O. Larsson. Kl. L. 5. S. G. Rhodin, T. Hoglund, slojdskola. Kl. R. 6: 1. V. 
Salén. Kl. L. 6: 1. W. Olsson, G. O. L. Sundelius, apotek, H. H. Lundbohm, apotek, J. G. 
Engberg, sjomansyrket. Kl. R. 7: 1. Å. V. Bbrjeson, banktjenst. Under sommarferierna: Kl. 1. 
H. Lundborg, annat låroverk. Kl. 2. V. A. Lundborg, annat låroverk. Kl. R. 4. V. H. Måns- 
son, G. E. Gyllenspetz, jernvågstjenst, S. L. Torstensson, K. V. Jansson. Kl. R. 5. J. G. Sve
denborg, O. K. Olsson, sjomansyrket, R. A. Gjotberg, C. J. B. Stenholm, J. P. Tornqvist, slbjd-
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skola, J. A. Torin d:o, A. V. Andersson d:o. Kl. L. 5. J. Myller, E. M. Friman, slojdskola, 
A. Warsell. Kl. R. 6: 1. K. E. O. Danelius, bruk, G. A. Johansson. Kl. R. 6: 2. S. Ema- 
nuelsson. Kl. L. 6: 2. E. G. V. Ericsson, annat låroverk.

Under hostterminen: Kl. R. 6 i. O. J. Ortenblad. Kl. L. 6: i. K. A. Odman, K. A. Was- 
senius, G. A. Norén. Kl. L. 6: 2. S. Bergman, handelsinstitut, K. R. v. Matérn d:o. Kl. L. 7 1. 
S. A. Natt och Dag, enskilda studier, F. E. Brink d:o.

Stipendier och premier utdelas endast vid vårterminens slut. Beloppet af stipendiime- 
del, som vid årsexamen 1877 utdelades, var 425 kr. 76 bre, af premiimedel 208 kr. 65 bre.

Under hostterminen voro 36 lårjungar befriade från afgift till både materielkassan och 
byggnadsfonden samt från afgift till den senare, men ej till den forrå 36. Under vårterminen 
hafva 46 lårjungar befriats från afgift till båda kassorna samt från afgift till den senare, men 
ej till den fbrra 36.

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

D. Undervisningsmateriel.
Under låsåret har inkbpts:

for undervisningen i militårofningar 2:ne salongsgevår;
for undervisningen i teckning en sats klotsar;
for de naturhistoriska samlingarne 40 stycken uppstoppade djur.

Gåf vor:
Af Kongl. vetenskapsakademien: Handl. Bd. 13—14; 1. Bihang Bd. 3 h. 2. Ofversigt årg. 33. 

Meteorologiska iakttagelser i Sverige Bd. 16. Wærn ofver Aug. Ehrensvård. Akademiens 
minnespennning ofver P. af Bjerkén.

„ Svenska akademien: dess minnespenning ofver Rhenskbld.
„ Ecklesiastik-departementet: Sverikes Runeurkunder h. 6—7. Runa 2: 3. Gro nholm 30 

åriga kriget 1: i. Samlade vitterhetsarbeten af svenska forfattare från Stjernhjelm till 
Dalin, utg. af Hanselli del. 18—20. Historiskt bibliotek, utg. af Silfverstolpe, ny fbljd 
1: 1—3. Meddelanden om svenska riksarkivet af Bovallius 1. Tidskrift for antropologi 
och kulturhistoria 1: 2. Svenska fornminnesfbreningens tidskrift 3: 2. Ljungstrbm Runa List.

„ Upsala akademi: dess jubelmedalj i brons.
„ Westgbta nation i Upsala: Upsala akademies katalog.
„ Kapten F. Roos: Karl XI:s 1 bre s. m.
„ Postmåstare Peterson: Karl XIV Johans £ riksdaler.
„ Regimentsskrifvare Appelberg: en engelsk florin.
„ Landskanslisten Salén: Le spectateur fran^ais.
„ Herr G. Ljung: diverse mynt;
„ Stud. Osterman: en tallbit.
„ „ Axelsson: ett mynt.
„ „ H. Mellén: en Ovam^opil från Afrika.

Råntan af den af framlidne rektor A. Salmenius till låroverket skånkta s. k. Salmeniska 
donationsfonden skall enligt testators fbrordnande anvåndas till inkbp af bbcker till fattiga 
studerandes tjenst. Men då råntan, som utgbr omkring 4 kr. om året, fbrst sedan 1869 bor- 
jat anvåndas for sitt åndamål, så år antalet af de inkbpta bockerna ånnu helt ringa.

E. Laroverksbyggnader och in redningsmateriel.
Det i fbrra redogbrelsen omnåmnda ur nppsattes under fdrlidet års sommar på framsi- 

dan af skolhuset.
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F. Ekonomiska f 6 r li ållande n.
Nedan nåmnda kassors stållning under året 1877 har varit foljande:

Kassans rubrik

Debet Kredit
Behållniug 
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld vid 
årets slut. Summa

Skuld vid 
årets bor

jan
Summa 
utgifter

Behåll- 
ning vid 
årets slut

Summa

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

234,19
186,34

4097,64
38,93

1520,00 
3146,00 
1850,40
281,70 
215,50

1520,00
3380,09
2036,74
4379,34

254,43

1520,00 
3377,21 
1677,97
205,48 
208,65

2,98 
358,77 

4173,86 
45,78

1520,00
3380,19
2036,74
4379,34

254,43

Under sistfbrflutna kalenderåret har utgått for underhåll och tillokning af boksamlingen 
138,00, af den ofriga undervisningsmaterielen 225,35 samt af inredningsmaterielen 1039,25 kronor. 

For råntan af Salmeniska donationen har under året intet inkbpts.
Inspektioner*.

Militårbfningarne inspekterades den 17 sept. af ofverstelojtnanten m. m. H. Falk.
Låroverket inspekterades den 18 och 19 mårs af byråchefen m. m. E. Widmark samt 

den 6 och 7:de maj af H. H. Eforus, biskopen m. m. A. F. Beckman.
Den 10 maj inspekterades gymnastikbfningarne af ofversten m. m. G. Nyblæus.

G. E x a m i n a o c h t e r mi n s a 1 s 1 u t n i n g.
Den 26 maj forlidet år forråttades muntlig afgångsexamen i nårvaro af herrar profes- 

sorerna A. Moller, C. Cavallin och prosten J. Andersson såsom censorer, samt herrar lands- 
kamreraren J. M. Ryding och hofpredikanten R. Warholm såsom vittnen. De 7 låroverkets 
lårjungar, som admitterats till den muntliga examen, forklarades mogne.

Den 10 december forråttades likaledes muntlig afgångsexamen i nårvaro af herrar pro
fessorn A. Moller och adjunkten A. M. Alexanderson såsom censorer samt låroverkets inspek
tor, landshofdingen m. m. grefve E. Sparre, ofversten E. Elers, landskamreraren J. M. Ryding 
och domprosten D. R. Warholm såsom vittnen, hvarvid en lårjunge från låroverket och en 
privatist blefvo mogne fbrklarade.

Till afgångsexamen under innevarande termin hafva 8 låroverkets lårjungar anmålt sig. 
Af dessa har en af sjukdom hindrats att infinna sig i den skriftliga examen; de ofriga 7 haf
va i denna del af examen godkånts.

Den 19 sistlidne december holls terminsexamen med låroverkets 5 lågre klasser. Års- 
examen kommer att hållas den 31 maj och 1 juni och hafva foljande herrar inbjudits att så
som vittnen ofvervara densamma: ofversten och ridd. E. Elers, ofverstelojtnanten, kammar- 
herren och ridd. C. E. C. Kuylenstjerna, landskamreraren och ridd. J. M. Ryding, auditoren 
och ridd. G. Sandberg, landssekreteraren och ridd. M. Zachrison, komministern, fil. dokt. H. 
E. Våstberg. Forstå dagen examineras i undervisningsåmnena kl. 9—12, 4—5. Kl. 12 hålles 
examen i sång och musik, kl. 4—5 fdrevisas lårjungarnes arbeten i teckning, kl. 5 sker upp- 
visning i gymnastik och vapenofningar. Andra dagen examineras kl. ^9—11. Kl. 11| kommer 
flyttning att afkunnas och ungdomen att hemfbrlofvas, hvarefter premier och stipendier utdelas.

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

Nåsta termin bbrjas den 23 nåstkommande augusti kl. 12 på dagen.
Venersborg i maj 1878.

C. TH. BERGMAN.
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Lagre femklassiga elementarlåroverket i Borås.

A. Undervisningen.
1. Hostterminen borjades den 24 augusti och afslutades med offentlig examen den 13 de

cember. Vårterminen bbrjades den 16 januari och kommer att afslutas med offentlig examen 
den 4 juni.

2. Gemensam bon har blifvit forråttad hvarje dag från kl. |7 till 7, hvarefter undervis
ningen borjat 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 fdrsiggått hvarje dag från 
kl. 3 till kl. 4, i gymnastik från kl. 5 till kl. 6 tisdagar, onsdagar, fredagar och lordagar 
samt från kl. 7 till 8 tisdagar och i teckning hvarje dag från kl. 8 till kl. 9.

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

Hostterminen.

Klass 
och 

linie

Lårjun
garnes 
antal

t. f. Rektor 
Wennergren 
undervisat 

timmar

Kollega
Thorin 

undervisat 
timmar

Kollega 
Rosén 

undervisat 
timmar

Kollega 
Nyberg 

undervisat 
timmar

t. f. Kollega 
Boréus 

undervisat 
timmar

t. f. Kollega 
Damgren 
undervisat 

timmar

Summa 
timmar

1 12 _ _ — _ 13 13 26
2 17 — — — 20 5 4 29
3 20 3 — 13 — 7 5 28
4 16 2 5 9 4 — 2 22
4 R. (12) 7') — — — — — 7
4 L. (4) 8 — — — — 8
5 9 l2) 5 4 3 3 5 21
5 R. (7) 71) — — — — — 7
5 L. (2) — 8 — — — — 8

Summa 74 20 26 26 27 28 29 156
') Med Efori medgifvande har undervisats i teckning under en af de till engelska språket anslagna lårotimmar. 
2) Dessutom en timme gemensamt med 4:de klassen i kristendom.

Under vårterminen har endast den foråndring i forestående uppgift forekommit, att 
lårjungarnes antal i l:sta klassen varit 20, i 3:dje klassen 21 och i 5:te klassen 8, hvadan 
antalet lårjungar under vårterminen varit 82, samt att antalet på reala linien varit 11 och 
på latinlinien 5 i 4:de klassen och på latinlinien 1 i 5:te klassen.

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

Brodéns ofversigt af de bibliska bockernas innehåll;
Modersmålet: Sundéns och Filéns lårobocker, låsebok for folkskolan och låsebok af Bjursten; 
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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;
Engelska språket: Gram, af Sandsten, Oides uttalslåra, explikation: Sundsténs elementarbok 

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

Bergii i geometri;
Naturlåra: Celanders lårobok, Arrhenii storre och mindre lårobok i botanik, Lyttkens lårobok 

i zoologi, Stewarts lårobok i fysik samt Roscoes lårobok i kemi;
Historia och Geografi: Odhners lårobok i svensk och Alanders lårobok i allmån historia samt 

Palmblads lårobok i geografi.

Genomgångna Urokurser.

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 

återgifva innehållet af det låsta; språklårans forstå grunder samt satsbild- 
ningsofningar. Råttskrifning. 5 timmar i veckan.

Tyska språket: det vigtigaste af formlåran, 40 stycken af elementarboken samt ofningar att 
sårskilja de enkla satser nas hufvuddelar. 6 timmar i veckan.

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

Naturlåra: kap. 12 och 13 i låroboken om menniskan och dåggdjuren samt undersokning af 
lefvande våxter. 2 timmar i veckan.

Historia: det vigtigaste af fåderneslandets till nyare tidens borjan. 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; bibellåsning och 

valda psalmer. 3 timmar i veckan.
Modersmålet: låsofningar, formlåra och satsbildningsbfningar; råttskrifnings- och interpunk- 

tionsofningar. 6 timmar i veckan.
Tyska språket: formlåran, 28 stycken från borjan af låseboken jemte bfning att sårskilja ord- 

klasserna och de enkla satsernas hufvuddelar samt låttare former af de 
sammansatta satserna. 7 timmar i veckan.

Matematik: aritmetik, de fyra råknesåtten i vanliga och decimalbråk med tillåmpning på 
sorter, hufvudråkning; geometri, åskådningslåra samt enkla geometriska satser. 
5 timmar i veckan, hvaraf 3 blifvit anvånda till aritmetik och 2 till geometri.

Naturlåra: djurrikets hufvudafdelningar och vigtigare klasser samt det allmånnaste om 
våxterna. 2 timmar i veckan.

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

4
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Tredje klassen.
Kristendom: rep. af bibliska historien; katekes, fjerde och femte hufvudstyckena samt rep. af 

de foregående; 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 ofversåttningar från tyska språ- 
ket jemte smårre uppsatser på lårorummet. 6 timmar i veckan, hvaraf 3 
blifvit anvånda till ofversåttningar, uppsatser och råttskrifning.

Tyska språket: formlåran jemte ofningar i sårskiljande af satser och ’ satsdelar, 60 sidor från 
och med stycket 27 i låseboken; extemporalier. 7 timmar i veckan.

Matematik: aritmetik, tillåmpning af de genomgångna kurserna på regula de tri och intresse- 
råkning; geometri, åskådningslåra tillåmpad på planimetriska och stereometriska 
uppgifter, några enkla geometriska satser. 5 timmar i veckan, hvaraf 3 blifvit 
anvånda till aritmetik och 2 till geometri.

Naturlara: rep. af det forut låsta, Linnés sexualsystem, det allmånnaste om froredningsdelarne 
och frukten, undersokning af lefvande våxter. Exkursioner. 2 timmar i veckan.

Historia: fåderneslandets afslutad och repeterad. 3 timmar i veckan.
Geografi: rep. af Europas samt det allmånnaste af de fråmmande verldsdelarnes fysiska och 

politiska. 2 timmar i veckan.

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

historia. 2 timmar i veckan.
Modersmålet: Vållåsning, stycken af svensk literatur jemte underråttelser om forfattarne och 

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

Latinska språket: formlåra samt behofliga delar af syutaxen, muntligen meddelade, l:sta, 
2:dra, 3:dje och hålften af 4:de afdeln. i låseboken. 8 timmar i veckan.

Engelska språket: Uttalsofningar, formlåran samt låsofningarne i elementarboken; vokabel- 
låsning. 7 timmar i veckan.

Tyska språket: rep. af formlåran, det vigtigaste af syntaxen; 64 sidor i Schillers Gesch. des 
30-jåhrigen Krieges; extemporalier. Ett hemtema hvarannan vecka. 4 
timmar i veckan.

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

Naturlara: de forstå elementen af fysik och kemi. Låran om dåggdjuren samt utforligare 
ofversigt af våxtriket. Exkursioner. 2 timmar i veckan.

Historia: allmånna, gamla samt till och med korstågen af medeltidens. 3 timmar i veckan. 
Geografi: Europas utforligare ån den foregående kursen. 2 timmar i veckan.
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Femte klassen.
Kristendom: bibellåsning och katekisation gemensamt med 4:de klassen, bockernas i nya testa

mentet innehåll och historia; l:sta och 2:dra perioden af kyrkohistorien. 2 
timmar i veckan.

Modersmålet: Vållåsning, ofningar i disposition af låttare åmnen samt rep. af form- och sats
låra. Hvarannan vecka en uppsats efter lårarens anvisning i afseende på be
handlingen eller en ofversåttning från tyska språket utom lårotimmarne. 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 Chabrias i Cornelius Nepos. 8 tim
mar i veckan.

Engelska språket: rep. af formlåran samt det vigtigaste af syntaxen; extemporalier; 24 kap. 
af Irvings Columbus. Skrifbfningar på lårorummet. 7 timmar i veckan, 
hvaraf 1 blifvit anvånd till skrifbfningar.

Tyska språket: syntaxen samt rep. af formlåran; 72 sidor i Schillers Gesch. des 30-jåhrigen 
Krieges; extemporalier. Ett hemtema hvarannan vecka. 3 timmar i veckan.

Franska språket: uttalslåra, det vigtigaste af formlåran; vokabellåsning; valda stycken af l:sta 
afdeln. i låseboken och 18 stycken af 2:dra afdeln. 3 timmar i veckan.

Matematik: algebra, rep. af det fbrut låsta samt l:sta gradens eqvationer med en och flere 
obekanta, problem; geometri, 3:dje och 4:de boken af Euclides; aritmetiska bf- 
ningar. 5 timmar i veckan, hvaraf 2 blifvit anvånda till algebra, 2 till geometri 
och 1 till aritmetik.

Naturlara: ofversigt af djur- och våxtriket, låran om jorden samt det allmånnaste om himla- 
kropparne. Exkursioner. 2 timmar i veckan.

Historia: allmån, fortsåttning af medeltidens samt nyare till och med franska revolutionen; 
rep. af fåderneslaudets samt grunddragen af Norges och Danmarks. 3 timmar 
i veckan.

Geografi: rep. af det fbrut låsta. 1 timme i veckan.

5. Vid låsårets bbrjan antogs i l:sta klassen Sundéns svenska språklåra i stållet for Filéns.

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

7. Undervisning i teckning har meddelats från kl. 8 till 9 hvarje dag i veckan. l:sta och 
2:dra klassen har ofvats i frihandsteckning efter statens tabeller, 1 timme i veckan hvarje 
klass; 3:dje klassen i perspektiviska konstruktioner med ledning af statens tabeller, 2 timmar 
i veckan; 4:de och 5:te klassen gemensamt i geometrisk konstruktions- och projectionslåra 
efter Pasch, 1 timma i veckan, och i frihandsritning efter plancher, 1 timma i veckan, samt 
reallinien i dessa klasser dessutom 1 timma hvar gemensamt med 3:dje klassen.

8. Undervisning i sång har meddelats från kl. 3 till 4 hvarje dag i veckan. l:sta klassen 
har varit indelad i två afdelningar och ofvats i det hufvudsakligaste af musikens teori, i ton- 
tråffning, i mindre bfningsstycken efter Nordblom och Cronhamn samt i choralsång, 1 timma 
i veckan hvarje afdelning; 2:dra och 3:dje klassen i tontråflhing 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 2 afdelningar och dels gemensamt, 2 timmar 
i veckan.



28

9. Undervisning i gymnastik- och vapenofningar under år 1877 har meddelats från kl. 5 
till kl. 6, fyra dagar, och från kl. 7 till kl. 8 en dag i veckan. I afseende på Idrjungarnes 
antal och fordelning meddelas, att antalet under vårterminen var 77, deraf 17 voro ofver och 
GO under 15 år, samt under hostterminen 74, deraf 7 voro ofver och 67 under 15 år. På 
låkares tillstyrkan hafva 9 lårjungar under vårterminen och 5 under hostterminen icke del- 
tagit i ofningarne af foljande orsaker:

Vårterminen.

Hostterminen.

Larjungarnes 
alder

Miss- 
bildning

Sjukdom 
i ande- 
driigts- 
organ.

Bråck
Sjukdom 
i rbrelse- 
organ.

Summa Lårjun- 
garncs 

hela 
antalAntal Proc:t

Ofver 15 år
Under 15 år

1 2
3 1

1
1

4
5

23,53
8,33

17
60

Summa 1 5 1 2 9 11,69 77

Larjungarnes 
alder

Sjukdom 
i 

nerv- 
systemet

Bråck
Sjukdom 
i rbrelse- 

organ.
Allmån 
svaghet

Summa Larjun
garnes 
hela 
antalAntal Proc:t

Ofver 15 år
Under 15 år 1 1 2 1 5 7,46

7
67

Summa 1 1 2 1 5 6,76 74
De lårjungar, som uppnått 15 år och deltagit i gymnastikofningarne, hafva åfven del- 

tagit i vapenbfningarne. De i gymnastikofningarne deltagande lårjungar hafva varit indelade 
i 4 afdelningar, hvarje afdelning anford af en afdelningschef; och utgjorde antalet under vår
terminen i l:sta afdelningen 18, i 2:dra 14, i 3:dje 20 och i 4:de 16 samt under hostterminen 
i Usta afdelningen 17, i 2:dra 17, i 3:dje 20 och i 4:de 15.

1 afseende på dfningstider meddelas, att £ timme egnats åt gymnastik utan redskap och 
i timme med redskap (10 minuters uppehåll emellan dessa ofningar).« Fria ofningar och lekar 
på låroverkets lekplats hafva fbrsiggått under 10 minuters uppehåll emellan på hvarandra 
foljande låstimmar.

Vapenofningar, bestående i marscher och infanterimanovrer, hafva anstålts omvexlande 
med gymnastikofningarne, hvarjemte de åldre 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 instålda 8 timmar dels for bota
niska exkursioner och dels for att bereda lårjungarne tillfålle till rbrelser i fria luften.

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

B. L ii r a r n e.
10. Lårarnes tjensteåligganden under hostterminen 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.
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Kollega, fil. dokt. J. A. Rosen kl. 3 i modersmål 6 timmar och i tyska 7 timmar; kl. 4 
i modersmål 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 naturlara 2 
timmar och i historia och geografi 5 timmar; kl. 4 i tyska 4 timmar och kl. 5 i franska 3 
timmar, tillsamman 27 timmar, samt råttat de utom lårotimmarne foreskrifne skriftliga upp
satser na i tyska i kl. 4.

t. f. Kollega, fil. kand. K. IV. Boréus kl. 1 i modersmål 5 timmar, i tyska 6 timmar 
och i vålskrifning 2 timmar; kl. 2 i matematik 5 timmar; kl. 3 i matematik 5 timmar och 
i naturlara 2 timmar; kl. 5 i tyska 3 timmar, tillsamman 28 timmar, samt råttat de utom 
lårotimmarne foreskrifne skriftliga uppsatserne i tyska i kl. 5.

t. f. Kollega, studenten C. F. S. Damgren kl. 1 i kristendom 3 timmar, i matematik 4 
timmar, i naturlåra 2 timmar och i historia och geografi 4 timmar; kl. 2 i kristendom 3 tim
mar och i vålskrifning 1 timma; kl. 3 i historia och geografi 5 timmar; kl. 4 i naturlåra 2 
timmar; kl. 5 i modersmål 3 timmar och i naturlåra 2 timmar, tillsamman 29 timmar, samt 
råttat de utom lårotimmarne foreskrifne skriftliga uppsatserna i modersmål i kl. 5.

Ofningslåraren, kaptenen F. R. Zachrisson i gymnastik 5 timmar i veckan.
d:o ritlåraren C. A. Leverin i teekning 6 timmar i veckan.
d:o orgelnisten J. F. Strom i sång 6 timmar i veckan.

Klassfbreståndare hafva varit: for kl. 5 A. Thorin, kl. 4 C. F. S. Damgren, 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 host
terminen.

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

12. Under hostterminen har kollega S. P. Wennergren haft forordnande att skdta tjenstle- 
dige rektorn m. m. A. G. Hollanders embets- och tjensteåligganden, fil. kand. K. W. Boréus 
och studenten C. F. S. Damgren att skota, den forre t. f. rektorn S. P. Wennergrens och den 
sednare tjenstledige kollegan L. A. W. Schougs tjensteåligganden.

Af statsmodel har K. W. Boréus uppburit i arvode 533 kronor och 33 bre och C. F. 
S. Damgren 379 kronor och 48 bre. Dessutom har fil. kand. K. W. Boréus, enligt Kongl. 
Maj:ts Nådiga Bref den 31 december 1877, uppburit for hostterminen ett fyllnadsarvode af 
133 kronor och 34 bre statsmodel.

Under vårterminen har kollega S. P. Wennergren haft lika forordnande, som under 
hostterminen, for tjenstledige rektorn m. m. A. G. Hollander, fil. kand. K. W. Boréus och 
studenten C. F. S. Damgren åro fbrordnade att tjenstgbra, den forre for t. f. rektorn S. P. 
Wennergren och den sednare for tjenstledige kollegan L. A. W. Schoug.

Tillågg: Under vårterminen 1877 uppbar t. f. kollegan, fil. kand. K. W. Boréus af stats- 
medel i arvode 666 kronor och 67 bre samt t. f. kollegan studenten J. V. Dahlberg 409 kro
nor och 98 bre.
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C. Lårjungarne.
15.

19.

Lårjungarnes antal hostterminen 1877.

Klass
Gemensamma 

linien Reallinien Latinlinien Summa Total- 
summa

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

1 12 — _ —. —- — 12 — 12
2 15 2 —. — .— — 15 2 17
3 20 — — — — — 20 — 20
4 — — 12 — 4 — 16 — 16
5 — — 7 — 2 — 9 — 9

Summa 47 2 19 — 6 — 72 2 74
Lårjungarnes antal vårterminen 1878.

Klass
Gemensamma 

linien Reallinien Latinlinien Summa Total- 
summa

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

1 20 — __ — _ __ 20 — 20
2 15 2 — — — — 15 2 17
3 21 — — — — 21 — 21
4 — — 11 — 5 — 16 —• 16
5 — 6 1 1 — 7 1 8

Summa 56 2 17 1 6 — 79 3 82 |
Uppgift på antalet af de lårjungar, som deltagit i nedannåmnde ofningar hostterminen 1877.

Klass 
och 
linie

Nårvarande 
lårjungar

Lårjungar, som deltagit i

Teckning Sång
Gymnastik 
och vapen- 

ofningar

1 12 12 12 12
2 15 15 14 12
3 20 20 19 19

R. 4 12 12 12 11
L. 4 4 4 3 4
R. 5 7 7 5 7
L. 5 2 2 2 2

.g Gemensam-
ma linien 47 47 45 43

| Reallinien 19 19 17 18
æ Latmlinien 6 6 5 6

Summa 72 72 67 67
20. Hemlexor genomgås forut i skolan; och torde deras ofverlåsning i hemmet for lårjun

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

I tre åmnen hafva hemlexor i allmånhet blifvit for hvarje dag foresatta lårjungarne.
21. Lårjungarnes helsotillstånd har varit mycket godt.
22. Uppgift om antalet inskrifne, inom låroverket flyttade och från låroverket afgångne 

lårjungar.
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Vårterminen 1877.

Klass 

och 

Linie

Lårjungar flyttade till 
nedan nåmnda klasser

Lårjungar tillhorande nedan 
nåmnda klasser den 

1 februari 
(såvål når- som frånvarande)

Lårjungar afgång- 
ne från låroverket 
i nedan nåmnda 

klasser

efter att hafva tillhort 
nårmast lagre klass af 
samma linie foljande 

antal terminer

| 
från andra linien

Q
var i klassen från fore

gående term
in

Flyttade till 
klassen på 
grund af 
beslut

Inskrifne i låroverket 
under term

inen

Sum
m

a

från term
inens borjan 

till och m
ed 31 januari

från och m
ed 1 februari 

till term
inens slut

under nåst foljande 
m

ellanterm
in

Sum
m

a

0 1 2 3 4

vid foregå
ende term

ins 
| 

slut

vid vår- 
term

inens 
borjan

1
2
3

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

II 
1 

1 
1 II

m
ii 

i 
i

12
16
13

6
1

—

1
1

—

16
21
14
10

3
7
4

— —

1 1 1 
1 1 1 

to 18
21
14
10

3
7
4

1 
1 

1 
1 

I 
1 

1

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

2
1
4
2

7
4

2
1
4
2

7
4

1 Su
m

m
a fo

r Gemensam- 
ma linien

Reallinien

Latinlinien

— 2 28
19

1
—

2

_ —

51
17

7
—

_

2 53
17

7

— — 7
9
4

7
9
4

Summa
Hostterm inen

2 
187'

48 
r.

2
1

75 - — 2 77 — — 20 20

Klass 

och

Linis

Lårjungar flyttade till 
nedan nåmnda klasser

Lårjungar tillhorande nedan 
nåmnda klasser den 

15 september 
(såvål når- som frånvarande)

Lårjungar afgång- 
ne från låroverket 
i nedan nåmnda 

klasser

efter att hafva tillhort 
nårmast lågre klass af 
samma linie foljande 

antal terminer

| 
från andra linien

Q
var i klassen från fore

gående term
in

Flyttade till 
klassen på 
grund af 
beslut

Inskrifne i låroverket 
under term

inen

Sum
m

a

från term
inens borjan 

■till och m
ed 14 septem

ber

från och m
ed 15 septem


ber till term

inens slut
under nåst foljande 

m
ellanterm

in

Sum
m

a

0 1 2 3 4

vid foregå
ende term

ins 
slut

vid host- 
term

inens 
borjan

l
2
3

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

—

—

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 1 i 1 
1 1 1 

1 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

—

2 
1

1 
1

13
15

8
2
5
1

4
1

2
1

10
3
1
2
1

12
17
20
12

4
7
2

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

1 1 1 
1 1 ~ 1

1

| Su
m

m
a f

or
 1

Gemensam- 
ma linien

Reallinien

Latinlinien

— — — — — — 3
1
1

28
13

3

4
3
1

14
2
1

49
19

6 —

—
1

1

1

1

Summa — -1- 5 44 8 17 74 — — 2 2
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23. Af de under låsåret inskrifne lårjungar hafva 21 forut bevistat folkskola och 5 offent
ligt låroverk.

25. Vid vårterminens slut 1877 afgingo 5 lårjungar från 5:te klassen efter att hafva aflagt 
godkånd afgångsexamen for intråde i 6:te klassen af h. elementarlåroverk. Af dessa hafva 
2 ofvergått till h. elementarlåroverk, 2 till tekniska skolan i Borås och 1 till folkskolelårare- 
seminarium. I bfrigt hafva under påfbljande mellantermin från låroverket afgått: 6 lårjungar 
från 5:te klassen, hvaraf 2 till tekniska skolan i Borås, 3 till handel och 1 till kontrollby- 
rån å Borås jernvåg; 2 från 4:de klassen, hvaraf 1 till tekniska skolan i Borås och 1 till 
handel; 4 från 3:dje klassen, hvaraf 1 till annat elementarlåroverk, 2 till nåringarne och 1 
ej anmåld; 1 från 2:dra klassen till handel samt 2 från l:sta klassen, hvaraf 1 till handel 
och 1 ej anmåld. Summa 20.

Under hostterminen 1877 har 1 lårjunge från l:sta klassen afgått utan anmålan och 1 
från 5:te klassen till h. elementarlåroverk. Summa 2.

26. Under år 1877 hafva till lårjungarne utdelats
stipendier till belopp af kronor 115. 1
premier „ „ „ „ 136.
fattigmedel „ „ „ „ 48.

27. Under tidsterminen hafva 33 lårjungar varit befriade från afgift till materialkassan och 
byggnadsfonden; 3 från afgift till materialkassan och 6 från afgift till byggnadsfonden.

Under vårterminen hafva 33 lårjungar varit befriade från afgift 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 okats med 

åtskilliga låro- och låsebbeker. For bfrigt hafva flere bocker inkdpts for biblioteket.

E. Laroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. Skol- och gymnastiklokalerna hafva under låsåret ej undergått någon fbråndring.

F. Ekonomiska forhallanden.
31. Uppgift om nedannåmnde till låroverket hbrande kassors stållning året 1877.

Kassans rubrik

Debet Kredit
Behållning 
vid årets 
borjan

Summa 
inkomster Summa Summa 

utgifter
Behållning 
vid årets 

slut
Summa

kr. ore kr. ore kr. ore kr. ore kr. ore kr. ore

Byggnadsfonden . : . . 3,407 03 542 40 3,949 43 — __ 3,949 43 3,949 43
Ljus- och vedkassan . 249 91 359 _ 608 91 373 89 235 02 608 91
Materialkassan............ 744 08 367 50 1,111

24
58 177 14 934 44 1,111

24
58

Bibliotekskassan .... 17 85 7 85 24 15 70 85
Premie- o. fattigkassan 266 35 182 85 449 20 184 — 265 20 449 20

32. Uppgift ofver de belopp, som under år 1877 utgått for underhåll och tillbkning af
a) boksamlingen......................................................kronor 78,15,
b) materiel................................................................ „ 10,44,
c) boksamlingen for utlåning åt lårjungarne . „ 88,05.
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G. Examina och ter min s af slutning.
I nårvaro af låroverkets inspektor herr kyrkoherden A. J. Enander holls afgångsexamen 

den 25 maj 1877 med 5 lårjungar i 5:te klassen, hvilka alla forklarades ega erforderliga in- 
sigter for intråde i 6:te klassen af h. elementarlåroverk.

Examen vid hostterminens slut holls den 13 december. Årsexamen år utsatt atthållas 
tisdagen den 4 juni under ledning af låroverkets inspector herr kyrkoherden A. J. Enander; 
och hafva foljande herrar blifvit af H. H. Eforus inbjudne att såsom vittnen bfvervara den- 
samma: borgmåstaren och riddaren J. A. Wendt, majoren och riddaren S. E. Uggla, rådman- 
nen och v. håradshofdingen F. W. Hammarstrom, stadslåkaren doktor C. Andreén och apote
karen S. Osterberg. Profning i språk och vetenskaper austålles då från kl. 8 f. m. till kl. 1 
e. m. samt slutbfningar i sång och gymnastik kl. 4 till 5 e. m., hvarefter forråttas flyttning 
jemte utdelning af stipendier, premier och fattigmedel.

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

Nåsta hosttermin bbrjas onsdagen den 28 nåstkommande augusti kl. 11 f. m.
Borås i maj 1878.

Sv. P. Wennergren.

5
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Lagre treklassiga elementarlåroverket i Alingsås.

A. Undervisningen.

1. Hostterminen tog sin borjan den 24 augusti och slutade den 20 december. Vårterminen, 
som bbrjade den 23 januari, kommer att afslutas den 4 juni.

2. Den dagliga undervisningen har, i likhet med foregående år, varit forlagd mellan kl. 
8—11 f. m. och 2—4 e. m. med morgenbon kl. 7 | f. m. och aftonbon kl. 4 e. m. — Ofnin
garne ha egt rum i gymnastik kl. 11—12 hvarje dag, i teckning fredagar kl. 8—11 och i 
sång onsdagar kl. 3—5 och lordagar kl. 4—5.

3. Antalet af så val lårarnes undervisningstimmar i veckan som nårvarande lårjungar i 
hvarje klass under låseåret synes af foljande tabeli:

Hostterminen

A
ntal lår- 
jungar

Vårterminen A
ntal lår
jungar

Lårarnes undervisningstimmar i veckan Lårarnes undervisningstimmar i veckan

Klass Rektor Kollega 
Dahlgren

Kollega 
Hogman Klass Rektor Kollega 

Dahlgren
Kollega 
Hogman

1 18 4 2 15 1 18 4 2 20
2 3 18 7 10 2 3 18 7 14
3 3 6 19 23 3 3 6 19 21

S:ma 24 28 28 48 | 24 28 28 55

4. Lårobbcker och lårokurser.
Forstå klassen.

Kristendom, 3 timmar. Larobocker': Katekesen, bibi. hist, af Bohm.
Lårokurser: Katekes, forstå hufvudstycket; bibi, hist, gamla testamentets. Bibel

låsning. Valda psalmer.
Modersmålet, 5 timmar. Larobocker: Bjurstens formlåra och folkskolans låsebok.

Lårokurser: Det vigtigaste af formlåran. Upplåsning af valda beråttelser jemte 
bfning for lårjungarne att med egna ord återgifva innehållet af detlåsta. Of
ningar i satsbildning, råttskrifning och vållåsning.

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

Matematik, 4 t:r. Larobocker: v. Zweigbergk och Wiemer.
Lårokurser: Aritmetik 3 t:r. Hela tal och sortråkning jemte bfning i hufvud

råkning. Geometri 1 timme. Inledning till geometrien med åskådningslåra 
efter Wiemer.
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Naturlara, 2 t:r. Lårobok: Berlins naturlara.
Lårokurs: till andra kapitlet af 4:de afdelningen. Några allmånnare våxter.

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

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

Andra klassen.
Kristendom, 3 tr. Lårobocker: Katekesen och bibi. hist, af Bohm.

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

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

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

Tyska språket, 6 t:r. Lårobocker: Flachs grammatik och Mathesii elementarbok.
Lårokurser: Formlåra, 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. Lårobocker: v. Zweigbergks i Aritmetik och Wiemers i Geometri.

Lårokurser: Aritmetik 3 t:r. Bråk och regula de tri samt hufvudråkning. Geo
metri 2 t:r. Wiemers lårobok till och med utråkning af råtliniga figurer.

Naturvetenskap, 2 t:r. Lårobocker: Arrhenii mindre lårobok i botanik, Berlins naturlåra, 
Lårokurser: Arrhenii lårobok; det återstående af naturlåran från 2;dra kap. af 

5:te afdelningen. 100 våxter efter floran.
Historia och Geografi, 5 t:r. Lårobocker: Odhners mindre lårobok, Alanders låsebok i Histo

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

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

Tredje klassen.
Kristendom, 3 t:r. Lårobocker: Katekesen och bibi. historien af Eklundh.

Lårokurser: 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 tr. Lårobocker: Bjurstens form- och satslåra, folkskolans låsebok och Rune- 
bergs skrifter.

Lårokurser: 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. Lårobocker: Flachs grammatik. Schiller, Geschichte des dreiszigjåhrigen 
Kriegs.

Lårokurser: Formlåran repeterad samt något af Syntaxen. Schiller sid. 99—106, 
111—115, 123—128, 150—152. Deutsches Echo styckena 1—12. Hvarje lor
dag 2 timmars skriftliga ofversåttningsprof på lårorummet.



Matematik, 5 tir. Larobocker: v. Zweigbergks och Siljestrbms i Aritmetik och Geometri efter 
Euclides.

Liirokurser: Aritmetik 3 tir. Regula de tri, intresse, rabatt m. m. till och med 
qvadratrotsutdragning, Geometri 2 t:r. l:sta boken i Euclides.

Naturvetenskap, 2 tir. Larobocker: Arrhenii mindre i Botanik. Torins i Zoologi.
Liirokurser: Botanik 1 timme. Arrhenii lårobok, 450 våxter efter floran. Zoologi 

1 timme. Dåggdjuren och fåglarne.
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 tid jemte de vigtiga

ste styckena af liiseboken. Geografi 2 tir, Europas samt de ofrige verldsde- 
larnes.

5. . Ombyte af larobocker har under lasåret icke i något åmne skett, ej heller år något så
dant påtåukt for nårmaste fram tiden.

6. Vålskrifning bfvas 2:ne timmar i veckan med hvarje klass.
7. I teckning har meddelats hvarje klass 1 timmas undervisning i veckan efter dels Kohlers 

ritkurs, dels våggplancher. For liste klassen har anvåndts Kohlers fbrste kurs och enklare 
figurer å våggplancherne, for 2:dre kl. Kohlers andre kurs jemte våggplancher och 3:dje klas
sens lårjungar hafva aftecknat så val Kohlers tredje kurs som återstående figurer å vågg
plancherne.

8. I sång hafva liste klassens lårjungar ofvats i låran om de musikaliska tecknen, ton- 
tråflhing och i enståmmig sång, 2:dre och 3:dje klassernas lårjungar likaledes i tontråffning, 
notskrifning, omvexlande med en-, två- och treståmmigal sånger. En timme i veckan hafva 
låroverkets samtlige lårjungar dfvat sammansjungning och foretrådesvis koralsång.

9. I gymnastik hafva lårjungarne varit fordelade i tvånne afdelningar med en half timmes 
daglig bfning for hvardera, hvaraf ungefår halfva tiden utan och halfva tiden med redskap. 
Då våderleken medgifvit, hafva ofningarne fbrsiggått under bar himmel och bestått i mar- 
scher, exercis med trågevår och fria lekar. Från deltagande i dessa ofningar hafva af låkare 
befriats på grund af nedan stående orsaker.

Termin 
och 

åldersgrupp

Vårterminen 1877 
Under 15 år. . . .
15 år eller derbfver

Summa
Hostterminen 1877 
Under 15 år ... . 
15 år eller derbfver

Summa

Sjukdomar

2 12 5 10

48

48

48

48

5

8
2

Af sårskilda anledningar hafva ofningarne endast några få gånger varit under året instålda.
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B. L a r a r n e.
10. Lårarnes tjensteåligganden under hostterminen hafva for hvarje vecka varit foljande: 

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

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 & E. B. Hogman: 28 timmar i naturvetenskap I—III; modersmålet och tyska III, 
historia och geografi II—III och vålskrifning III. Svenska och 
tyska skrifofningar III.

Klassforeståndare: 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 vapenofning 1 timme hvarje dag. 
d:o orgelnisten E. Ericsson i sång 3 timmar i veckan.
d:o ingenioren 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.

14. Låraretjensten i gymnastik år icke tillsatt.

C. Lårjungarne.
15. Lårjungarnes antal låseåret 1877—1878.

Hostterminen 1877 Vårterminen 1878

Gemensam linie Total- Gemensam linie Total-

Nårvarande Frånvarande summa Nårvarande Frånvarande summa

1 klass 15 — 15 20 — 20
2 klass 10 — 10 14 — 14
.3 klass 23 — 23 21 — 21

Summa 48 — 48 55 — 55

16. Lårjungarnes alder hosttermin 1877.

Klass 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år
Summa 

nårvarande 
lårjungar

1 6 4 — 2 — 1 2 15
2 — 7 1 1 1 — —, 10
3 — — 8 7 5 3 — 23

Summa 6 11 9 10 6 4 2 48

17. a) Af under hostterminen nårvarande lårjungar tillhbrde 1 Skaraborgs lån, 1 Orebro 
lån, de bfrige Elfsborgs lån.
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6) I liste klassen voro 8 lårjungar från staden, 2 från Odenås, 2 från Hools, 1 från 
Skblfveneds och 1 från Bjbrke pastorater, i 2:dre klassen 6 från staden, 1 från 
Alingsås landsforsamling och 1 från hvardera af Algustorps, Hefrljunga och Lundby 
pastorater och i 3:dje klassen 16 från staden, 3 från Lena, 1 från landsfbrsamlin- 
gen, 1 från Skbfde stad, 1 från Lundby och 1 från Qvistbro pastorat.

19. Under hostterminen 1877 har foljande antal lårjungar deltagit i nedan nåmnda ofningar.

Klass

N
årvarande 
lårjungar

Lårjungar, som deltagit i G
ym

nastik- 
bfningar

AnmårkningarTeckning
Sang

Instru
m

ental
m

usikobliga
torisk

fri
villig

1 15 15 15 10 ') 4 lårjungar, stadde i målbrott, hafva icke del-
9 in 1 n Q Q tagit i sångofningarne.

2) 10 lårjungar voro, enligt låkares foreskrift, be-
3 23 23 __ 20 20 friade från dt Jtagande i gymnastikbfningarne.

Summa | 48 48 — 44') 38‘

20. Hemlexor hafva for hvarje dag i medeltal gifvits i l:ste klassen 2, i 2:dre och 3:dje 
klasserna 3, och har det deraf fororsakade dagliga hemarbetet upptagit for lårjungar med 
medelmåttiga anlag i liste klassen 1 timme och 2:dre och 3:dje klasserna 2 timmar. De 
skriftliga uppsatserne forfattas å lårorummet och ingå alltså icke i hemarbetet.

21. Med ett och annat undantag synes lårjungarnes kroppskonstitution vara god och har 
deras helsotillstånd under hela låseåret varit tillfredsstållande.

22. Antalet af under sistforflutna kalenderår inskrifne, flyttade och från låroverket afgång- 
ne lårjungar, framgår af foljande tabeller.

Vårterminen 1877.

1
2
3

Summa

Klass

Lårjungar flyttade till 
nedan nåmnda klasser

efter att hafva tillhort 
nårmast lagre klass af 
samma linie foljande 

antal terminer

0 1 2 3 4

— ——
— — —

— - — — —

Lårjungar tillhorande nedan 
nåmnda klasser den 

1 februar! 
(såvål når- som frånvarande)

7
16
18
41 | -

Lårjungar afgång- 
ne från låroverket 
i nedan nåmnda 

klasser

Flyttade till 
klassen på 
grund af 
beslut

7 | 48
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Hostterminen 1877.

1
2
3

Summa

Klass

Lårjungar flyttade till 
nedan nåmnda klasser

Lårjungar tillhorande nedan 
nåmnda klasser den 

15 september 
(såvål når- som frånvarande)

Lårjungar afgång- 
ne från låroverket 
i nedan nåmnda 

klasser

efter att hafva tillhort 
nårmast lagre klass af 
samma linie foljande 

antal terminer

Q
var i klass 

gående

Flyttade till 
klassen på 
grund af 
beslut

Inskrifne i 
under t Sum

m
a

från term
ii 

till och m
ed

från och m
e 

ber till ter

| 
under nå: 

| 
m

ellar CZ)

0 1 2 3 4

en från fore
term

in

vid foregå
ende term

ins 
slut

vid host
term

inens 
borjan

l låroverket 
:erm

inen

rens borjan 
14 septem

ber

d 15 septem
- 

m
inens slut

st foljande 
iterm

in

B 
3 p

1')
4
1

7')
12

—

4

1 | O
 00 

j

5
10

14 15 
11') 
23

1

13
—

—

1

13

1 5 19 — 4 6 14 15 14 49') 14 — - 14
') En lårjunge flyttades vid vårterminens slut från l:ste till 2:dre klassen och vid hostterminens borjan efter 

anståld profning från 2:dre till 3:dje kl., hvadan antalet lårjungar i 2:dre kl. bor minskas från 11 till 10 och 
totalsumman från 49 till 48.

23. Af 25 under låseåret inskrifne lårjungar hade alla forut bevistat folkskola.
25. Under sistforflutna kalenderår hafva från låroverket dels vid vårterminens slut dels 

vid hostterminens borjan afgått foljande lårjungar: från l:ste klassen Karl Viktor Svensson 
till Go teborgs hogre elementarlåroverk och från 3:dje klassen Axel Lorens Lindqvist, Ulrik 
Ludvig Soderstrom, Karl Mikael Kullberg och Ernst Georg Hellstrom till Skara h. elementar
låroverk, Per Eberhard Svedelius till Goteborgs h. elementarlåroverk, Gustaf Evald Nauclér, 
Karl Olof Dahlberg och Karl Arvid Bladh till handel, Gustaf Julius Nilsson och Alfrid Ri
chard Holmberg till jordbruk, Sven Axel Svensson till jernvågen, Johan Oskar Segerdahl till 
handtverk och Patrik Engelbert Ericsson utan anmålan.

26. Vid vårterminens slut utdelades till lårjungarne 29 kronor 25 dre såsom premier och 
3 kronor såsom understod.

27. Hostterminen 1877 voro från afgift till både materielkassan och byggnadsfonden 22 
lårjungar befriade. Från afgift till den forrå men ej till den senare befriades 9 och från 
den senare, men ej till den forrå 8 lårjungar. Vårterminen 1878 befriades från båda afgif
terne 24 lårjungar; från afgift till materielkassan, men icke till byggnadsfonden 12 och från 
den senare, men ej till den forrå 9 lårjungar.

Under låseårets båda terminer affordrades till ”ljus- och vedkassan” 1 krona af hvarje 
lårjunge och hade denna kassa deraf en inkomst af 49 kronor hostterminen och 55 vårterminen.

D. Undervisningsmateriel.
28. Under låseårei har inkopts:

En utter och 17 fornsaker samt en elektricitetsmachin.
Låroverket har derunder ihogkommits med foljande gåfvor: 

Af stud. Axel Sandberg: en huggorm.
„ Axel Johansson: d:o.
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Af Herr E. Norinder: en kopparorm och stuffer af bergarter från Wermland.
stud. E. Mosesson: en dopping.

„ A. Sandberg: en snåppa.
Handl. A. Ericsson: en sållsynt fisk och diverse mynt.
Herr Henningsen: diverse mynt.
Emmy Berggren: ett uppstoppadt exemplar af canis familiaris.
stud. O. Dahlgren: de olika bergarterna från Halleberg.
Possessionaten Byrman: kopparslagareembetets i Alingsås sigill.
Veterinårlåkaren Sahlstrand: en kungsorn.
Løjtnanten W. Winberg: Oskar II:s kroningspenning.
Hr E. Risbeck: diverse silfvermynt och en nål af mork sten.
Stud. Gottfr. Sandberg: en stenyxa.

Bokfbrrådet har okats genom inkop af nordisk familjebok, konversationslexikon af N. 
Linder 14 håften, pedagogisk tidskrift for 1877 och genom gåfva utkomna håften af Sveriges 
officiella statistik.

E. Liiroverksbyggnader och inredningsmaterielen
hafva under året icke undergått någon forandring.

F. £konomiska f6rhållanden.
31. Nedan nåmnde till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1877.

Kassans rubrik

Debet Kredit
Behållning 
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets bor

jan
Summa 
utgifter

Behåll
ning vid 
årets slut

Summa

Byggnadsfonden . : . . 976,61 218,80 — 1195,41 — — 1195,41 1195,41
Ljus- och vedkassan . 65,94 194,79 — 260,73 — 178,81 81,92 260,73
Materi elkassan .... 902,72 201,61 — 1104,33 — 204,71 899,62 1104,33
Bibliotekskassan . . . 168,81 20,45 — 189,26 — 18,30 170,96 189,26
Premie- o. fattigkassan 460,94 68,05 — 528,99 — 47,25 481,74 528,99

"Materielkassan” rar fått vie kånnas utgifterne for tryekning af årsredogorelsen, brand-
forsåkringsafgift, annonskostnader till ett sammanlagdt belopp af 61 kr. 53 ore.

32. For underhall och tillokning af boksamlingen har utgifvits 18 kr. 30 ore och af under
visningsmaterielen i ofrigt 157 kr. 83 ore.

G. Examina och terminsafslutning m. m.
34. Hostterminen afslutades genom examen den 20 december och for vårterminen år exa- 

men beståmd att hållas den 4 juni kl. 10—1, hvarefter flyttning forråttas och premie-utdel- 
ning sker. Slutofningar i sång och gymnastik ega rum samme dag kl. 4 e. m. Enligt upp- 
drag af låroverkets Eforus, Biskopen och Kommendoren med St. Korset af Nordstjerne-Orden 
Herr Doktor A. F. Beckman, får jag vordsammast inbjuda nedan nåmnde Herrar att, jemte 
låroverkets inspektor, prosten och ledamoten af Kongl. Nordstjerne-Orden, Herr Filos. Dokt. 
A. Nattsén, ofvervara forestående årsexamen, nemligen H:rr Borgmåstaren J O. Bergmark, 
Stadslåkaren Dokt. V. Hogselius, Komministern P. Thorell, Rådmannen S. Bruhn och Apote
karen L. Svangren, hvarjemte inbjudas lårjungarnes foråldrar och målsmån samt alla den of
fentliga undervisningens vånner.

36. Nåsta hosttermin borjas fredagen den 23 nåsta augusti.
Alingsås i maj 1878.

Mart. Chr. Jungmarker.
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Enkiassiga pedagogien i Ulricehamn.

A. Undervisningen.
a) Terminerna.

Hostterminen tog sin borjan den 24 augusti och slutade den 17 december.
Vårterminen, som borjade den 23 januari, kommer att afslutas den 7 juni.

b) Dagliga lårotiden: kl. 7—9, 10—12, 1—2 = 30 timmar i veckan. Under den mor- 
kaste och kaliaste tiden har låsningen bbrjat | timme senare, eller kl. 7, 30.

c) Låro- och låsebbeker.
Kristendom: katekesen, Hiibner-Eklundhs bibi. historia, Brodéns Ofversigt af de bibi. bockerna, 

Sv. psalmboken.
Modersmålet: Sundéns språklåra, Alanders låsebok i sv. historien, Runebergs Fånrik Ståls 

sågner.
Tyska språket: Mathesii elem.-bok, Flachs språklåra och låsebok.
Matematik: Zweigbergks lårobok i råknekonsten, Nordlunds råkneofningsexempel, Bergii geo

metri.
Naturlara: Celanders lårobok, Arrhenii mindre lårobok i botanik.
Sv. Historia: Odhners lårobok.
Geografi: Gehlins och Brunii samt Dahms storre d:o.

d) Genomgångna lårokurser.

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

beråttelser ur gamla testamentet; valda psalmverser.
Modersmålet, 5/s tmr: reproduktion af låsta beråttelser ur nordiska sagohistorien; form- och 

satslårans forstå grunder; råttskrifningslåra samt en råttskrifningsofning hvarje 
vecka.

Tyska språket, 8/2 tmr: 48 stycken ur elem.-boken jemte dertill horande delar af språklåran; 
vokabellåsning och resolutioner.

Matematik, f, tmr: de fyra råknesåtten i hela tal, decimalbråk och sorter; hufvudråkning.
Naturlara, 2/2 tmr: menniskans kroppsbyggnad och de vigtigaste ordningarne af dåggdjuren; 

undersokning af ett mindre antal lefvande våxter.
Historia och geografi. Sv. historia, 'f, tmr: till och med Kristofer af Bayern; geografi, fysisk, 

tme: Sveriges, Norges, Danmarks, Finlands, Ostersjoprovinsernas 
och Britiska rikets.

Vålskrifning 2 tmr tillsammans med ofre afdelningen.
6
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Ofre afdelningen.
Kristendom. Katekesen, % tmr: repetition; bibi. historia, '/, tme: repetition, ofversigt af den 

kristna kyrkohistorien; bibelkånnedom, ’/s tme: ofversigt af gamla test:ts laro
bocker, de storre profeternas bbcker och evangelierna; valda psalmverser.

Modersmålet, tmr: låsning af stycken ur Fenrik Ståls sågner; repetition af språklårah; en 
råttskrifnings- och interpunktionsbfning eller ofversattning från tyskan hvarje 
vecka.

Tyska språket, ’/j tmr; repetition af språklåran; explikation: den prosaiska afdelningen af 
låseboken fullståndigt samt några stycken af den poetiska; resolutioner och 
en skrifbfning hvarje vecka.

Matematik. Aritmetik, tmr: regula de tri och intresseråkning samt repetition af bråk; 
geometri, '/2 tme: ”Om rata linier och vinklar” (= 33 lårosatser och uppgifter).

Naturlåra, 7a tmr: repetition af låran om menniskans kroppsbyggnad samt ryggradsdjuren; 
repetition af låroboken i botanik; anteckning och examinering af våxter.

Historia och Geografi. Sv. historia, 7j tmr: låroboken fullståndigt genomgången och delvis 
repeterad; geografi, tmr: Europas utforligare, efter Dahm.

Vålskrifning 2 tmr tillsammans med nedre afdelningen.
Under låsåret har inom ofre afdeln. Gehlins och Brunii geografi, såsom fullståndigt 

genomgången och repeterad, utbytts mot Dahms storre d:o, hvarjemte inom samma afdeln. 
såsom låsebok anvåndts Fånrik Ståls sågner, hvilken bok lårjungarne dock ej varit fbrpligtade 
att ega. I bfrigt har intet ombyte af lårobbcker fbrekommit.

B. L a r a r e.
Under låsåret tjenstgbr undertecknad som lårare.

C. Lårjungarne.
a) Nårvarande lårjungar hostterminen: 14. Summa: 14.

„ „ vårterminen: 13; frånvarande for sjukdom: 2. Summa: 15.
b) Betråffande hemlexor, hafva sådana sparsamt gifvits de yngre lårjungarne; de åldre hafva 

dagligen erhållit 2—4, hvilkas dfverlåsning torde upptagit 1—2 timmar.
c) Lårjungarnes helsotillstånd har under låsåret i allmånhet varit godt; dock hafva, som 

forut nåmndes, under vårterminen tvenne for sjukdom varit frånvarande.
d) Vårterminen 1877. Qvarstående lårjungar från foreg, år: 11 

Inskrifne „ „ „ „ —
Afgångne „ „ „ „ —

Hostterminen 1877. Qvarstående lårjungar från foreg, termin: 7.
Inskrifne „ „ „ „ 7.
Afgångne „ „ ., „ 4.

e) Alla under låsåret inskrifne lårjungar hafva forut bevistat folkskolan.
f) Vid hbstterminens borjan 1877 afgingo Vilhelm Freding, Karl Edberg och Adolf Johans- 

son, hvilka alla intogos i 3:e kisn, de båda fbrstnåmnda af Orebro och den senare af 
Venersborgs h. elem.-låroverk, samt Emil Landahl, som erhbll anstållning i handel.

g) Som premier och fattigmedel utdelades vårterminen 1877 bland lårjungarne tillsammans 
8 kr. 75 bre.

h) Befriade från afgift till materielkassan hostterminen 1877: 3, vårterminen 1878: 2.



43

D. Undervisningsmaterielen
har under lasåret okats genom inkop af en modeil af ogat samt åtskilliga kartor, våggtaflor 
och bbcker.

E. Skollokalen och inredningsmaterielen.
Den forrå, belågen i ofra våningen af stadens rådhus, har under låsåret blifvit inskrånkt 

till sjelfva skolsalen, sedan vederbbrande fortiden host fråntagit skolan ett yttre mindre rum. 
Detta rum, som dittills anvåndts till forvaring af hvarjehanda undervisnings- och inrednings- 
materiel och således var val behofligt, blef nu till en god del upptaget af ett stbrre ur, som der 
uppsattes och hvars tafla infogades i rummets enda fbnster, hvarjemte hela inråttningen om
gafs med ett tått spjelverk. Sedan rummet blifvit på detta sått stympadt, upplåts det till 
ett slags nattherherge for stadens nattvåktare. Fbrst omkring en månad efter det detta skett, 
blef låraren af vederbbrande inltdllad och derom underråttad. Mellan detta rum och en af 
en enskild familj bebodd lågenhet — hvarifrån undervisningen ej sålian stores af barnskrik, 
hbgljudda samtal m. m. — befinner sig nu skollokalen, ett medelstort rum, som ej har någon 
annan ingång ån genom ofvan nåmnda "herberge”.

Den senare, eller inredningsmaterielen, har under låsåret ej undergått någon nåmn- 
vård fbråndring.

F. Ekonomiska forhållanden.
a) Uppgifter om nedan nåmnda till pedogogien hbrande kassors stållning kalenderåret 1877.

Kassans rubrik

Debet Kredit
Behållning 
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets bor

jan
Summa 
utgifter

Behåll
ning vid 
årets slut

Summa

Ljus- och vedkassan — 45,75 21,24 66,99 19,50 47,49 — 66,99
Materielkassan .... 154,76 90,oo 244,76 — 124,17 120,59 244,76
Premie- o. fattigkassan 14,75 11,00 — 25,75 — 8,75 17,00 25,75
b) Under sist fbrflutna kalenderår hafva utgått for underhåll och tillokning af

1) boksamlingen..................................................................... 18,95.
2) den bfriga undervisningsmaterielen...........................  88,75.
3) inredningsmaterielen....................................................... 4,47,

G. E x a m i n a.
Examen vid hbstterminens slut hblls den 17 december. Såsom examensvitnen voro in- 

bjudna herrar kyrkoherden fil. d:r G. A. Sundborg, borgmåstaren V. N. Ekenman, kommis- 
sionslandtmåtaren G. W. Wångstrbm och handlanden C. E. Siedberg. Årsexamen kommer att 
forråttas den 7 instundande juni i nårvaro af ofvan nåmnde herrar, med undantag af kom- 
missionslandtmåtaren G. W. Wångstrbm, som afflyttat från staden.

Nåsta låsår år utsatt att bbrja den 23 nåstkommande augusti kl. 10 f. m.
Ulricehamn i maj 1878.

Oskar Lindkvist.




