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Om Grekernas boningshus under den homeriska tiden.

Afsigten med fbrevarande uppsats ar dels att framstålla en bild af de homeriska bo
ningshusen, dels att kasta något Ijus ofver vissa delar af desamma, hvilkas betydelse ar 
dunkel och om hvilka derfore vidt skilda meningar aro gangse. Det faller af sig sjelft, att, 
hvad betråffar den forstå af dessa uppgifter, Homeros ar så godt som den enda kålla, ur 
hvilken något bidrag finnes att håmta, och det år derfore nåstan uteslutande hos honom vi 
hopsamlat de spridda materialier, hvilka vi vilja sbka hopfoga till en sammanhångande bygg- 
nad. Men då de underråttelser, hvilka vi om den tidens byggnader af skalden erhålla, huf- 
vudsakligen rora konungarnes och sårskildt hans egen hjeltes palats, så år det naturligt, att 
det år med dessa vi i synnerhet komma att sysselsåtta oss. *)

*) Utom Homeros hafva foljande arbeten rådfrågats: A. Hirt, Gesch. der Baukunst der Alten; W. A. Becker, 
Charikles, Bilder altgriechischer Sitte; Gulil und Kohner, das Leben der Griechen und Romer; J. B. Fried- 
reich, Die Realien in der Iliade und Odyssee; K. Bbtticher, Die Tektonik der Hellenen; Seinper, Der Stil, 
samt isynnerhet A. Winckler, Die Wohnhauser der Hellenen; H. Rumpf, De ædibus homericis och De inte- 
rioribus ædium homericarum partibus.

Liksom medeltidens riddare anlade sina borgar på hbga berg, tått iuvid djupa afgrun
der, så valde åfven de gamle Grekerna med forkårlek dylika platser for uppfbrandet af sina 
boningar. Så byggde Kekrops ett palats åt sig på Athens Akropolis, så grundade Kadmos 
sin borg på Kadmeia vid Thebe och på ett ”vidt omskbnjeligt stalle” évi X^QW)
fann Eurylochos Kirkes palats. Afven Odysseus boning var anlagd på en betydlig hojd. 
Homeros såger, att då Odysseus och Telemakos lemnade staden, ”stego de ued” (zaré^ar Od. 
XXIV, 205) och Cicero yttrar: (de Or. I, 44) ”Ithacam illam, in asperrimis saxulis tamquam 
nidulum affixam”. Hårmed bfverensståmmer H. Schliemanns beskrifning på den bergkam, på 
hvilken Odysseus borg var belågen. Den befanns vara 150 meter bog och uppstigandet var 
fbrenadt med stora svårigheter. Dock kunde de gamle hjeltarne for sina palats icke nbja sig 
med samma inskrånkta utrymme, som i allmånhet bestods medeltidens riddarborgar. Då vi 
betånka, att inom de forrås murar inneslbtos icke blott boståder for de menskliga invå- 
narne, utan åfven stallar for husdjuren, fbrvaringsrum for redskapen, lador for såden m. m., 
så måste vi antaga, att en icke obetydlig rymd erfordrats for uppfbrandet af en dylik bostad. 
Emellertid år det gifvet, att man vid anlåggningen måste råtta sig efter byggnadsplatsens 
beskaffenhet. Så kunde Nestors palats i ”det sandiga Pylos”, liksom Alkinoos’ konungaborg 
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på Scheria, i regelbunden form utstråcka sig på slatten, under det att konungaborgen på 
Ithaka var inskrånkt till en mindre plats och således måste inrymma en del byggnader inom 
murarne på bergets sluttning. Visserligen utbrister Odysseus, då han, efter återkomsten till 
Ithaka, får se sitt palats (Od. XVII 266 ff.):

”Detta Eumaios år visst Odysseus ståtliga boning, 
lått att kånna den ar, om jåmvål bland många den skådas. 
Mak sig sluter till mak, och forsedd sorgfålligt år gården 
både med mur och med tinnar och stångd af prydliga dubbel- 
portar; i sanning en man den svårligen skulle forakta.”

Det skulle dock vara forhastadt att håraf sluta till en beståmd regelmåssighet i byggnadernas 
låge. Tvårtom nodgas vi af den beskrifning på platsen, som Schliemann gifvit oss, antaga, 
att anordningen varit den ofvan antydda. Då det kan vara af intresse att nårmare låra 
kånna det nuvarande utseendet af den plats, på hvilken Odysseus palats en gång stod, an- 
fora vi Schliemanns nyss nåmnda beskrifning på densamma*):  ”Vi bestego Aetos från vester, 
emedan sluttningen hår år mindre brant an på de andra sidorna; man ser hår talrika spår 
af en gammal våg, hvilken utan tvifvel forde från Odysseus palats till den lilla hamn, som 
nu kalias S:t Spiridon. Jag behofde en half timme for att uppnå den sodra bergspetsen; hår 
befinna sig ruinerna af ett torn af groft huggna stenar, från 1 meters till 1 meter 66 centi
meters långd samt 1 meters till 1 meter 35 centimeters bredd, hvilka utan murbruk åro 
lagda på hvarandra. Tornet år 6 meter 66 centimeter i både långd och bredd. Tio meter 
långre ned år en tjock ringmur af samma byggnadssått, under det att två andra med torn 
forsedda cyklopiska murar gå åt sydvest och sydost, hvilkas storartade spillror på bergets 
sluttning stråcka sig ånda till' 60 meter från toppen. Från det ofvannåmnda tornet utstråc- 
ker sig Aetos topp, hvars bredd våxlar mellan 8 å 10 meter, till en långd af 74 meter med 
en trappvis skeende hbjning af 13 meter. Hela denna rymd år betåckt af ofantliga stenar, 
hvilka en menniskas hånd vål aldrig berbrt och hvilka icke tillåta det antagandet, att en 
byggnad någonsin der varit uppford. På dessa stenar folja ruinerna af ett annat torn af 
cyklopiskt byggnadssått, 8 meter i fyrkant. Derefter kommer en rund i klippan huggen, 5 
meter djup cistern. Dess diameter år upptill 4, i botten 6 meter. Derpå vidgar sig bergs- 
toppen till en fullkomligt jåmn yta och utstråcker sig till en långd af 37 meter med 27 me
ters bredd ånda till bergets norra kant. På denna plats befann sig Odysseus palats; tyvårr 
ser man numera blott ruinerna af två parallela ringmurar och en liten rund, i klippan hug
gen cistern. Vid norra åndan ser man ruinerna af två stora murar, af hvilka den ena stråc- 
ker sig åt nordost, den andra åt nordvest. Sexton meter från spetsen år på dstra sidan en 
stor, rund i klippan huggen cistern.” Då vi med Schliemann och andra måste antaga, att 
endast den jåmna platsen varit bebygd, så år det gifvet, att icke gerna något mer ån sjelfva 
palatset der kuunat rymmas, hvarfore de dfriga byggnaderna måste ha legat på sluttningen 
af berget.

*) Ithaka, der Peloponnes und Troja, kap. 3, sid. 23.

Hvarje byggnad var jåmte de tillhorande lågenheterna omgifven af en med tinnar for
sedd ringmur (åpzog), som stundom var dubbel. Den var af cyklopiskt byggnadssått och af 
betydlig styrka. ”Man forvånas”, såger Fr. Unger, ”vid uppstigandet på Aito bfver de sten
masser, som i forfårlig oordning betåcka dess spets, Odysseusborgen, oclf i hvilkas virrvarr 
man urskiljer gigantiska ringmurar.” Murarne omkring Mykenai hafva enligt Schliemann en 
tjocklek af 5 till 7 meter.

Utanfor muren befunno sig på båda sidor om den till gården ledande porten bånkar 
af sten U&oi). De sågas vara ’kevv.ol ajtoOTtkpovzsg akslqimog (Od. III 408), hvitskim- 
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rande af oljeglans, hvarmed skalden formodligen vill antyda, att de voro bestrukna med den 
fernissa, hvarmed Grekerna brukade dfverdraga sina bildstoder dels for att skydda dem mot 
regn och kold, dels for att gifva marmorn en vacker glans. På dessa bånkar satte sig Ne
stor, då han om morgonen lemnade sitt sofgemak, denna plats uppsbktes i allmånhet, då 
man ostord och utan vittnen ville samtala och rådgora (Od. XVI 313, II. II 788).

Den af ringmuren inneslutna platsen innefattade tre afdelningar, gården («;’/»;), mån- 
nens sal (;z«/apor) samt qvinnornas bostad (&dXapog). Denna tredelning finna vi icke blott i 
Odysseus och de grekiska hjeltarnes palats. Åfven åt Alexandros hade i Ilion de ”utmårkta- 
ste byggmåstare” uppfort en boning, som bestod af ofvan namnda tre afdelningar (II. VI 314).

For att inkomma på gården måste man passera den stora ingångsporten (ra nqoHvqa) 
och den i denna befintliga trbskeln (pvdbg mletos Od. I 104). Denna trbskel var af sten och 
icke mycket upphojd bfver marken, ty man icke blott forde boskapen in och ut genom den
na port, utan anlåndande gaster korde åfven med håstar och vågn in genom densamma 
(Od. IV 20). Sjelfva porten bestod af tvånne dorrar (J)vqcu StvJkiSeg Od. XVII 103) och till- 
slots liksom dbrrarne till sjelfva huset med en rigel (zZ^). Stundom tillbands porten till 
yttermera såkerhet med ett tåg af bybios (Od. XXI 390).

Gården, som ån heter avh], an eq'mq och det senare med afseende på dess om- 
stångning af muren (j-iéya TEiyJov avkr^), var af betydligt omfang och en af de vigtigaste de
larne af byggnaden, ty i dess midt stod Zeus altar, helgadt åt honom såsom Zei'g fQ/Mog, 
gårdsomhågnaren, vid hvilket husfadren utbfvade den presterliga offer tjenst, som ålåg honom 
såsom familjens bfverhufvud. På båda sidor om porten stråckte sig utmed muren tåekta 
pelargångar (abf)ovøai. ai’Zi/g), i hvilka slagtboskapen fbrvarades (Od. XX 176, 189). Hit 
fordes efter slutad strid friarnes lik (Od. XXII 449). Utmed gårdsmuren lågo vidare forråds- 
busen, i hvilka den inhostade såden och den for åkerbruket nbdiga redskapen fbrvarades, 
stallar for hastarne (Od. IV 40) och boskapen (_ffTal)poi) samt sofkamrar (DaZ«^oi) for de 
slafvar, som skotte åkerbruket och vaktade boskapen. Slutligen låg hår åfven nåra invid 
palatset en sårskild byggnad for qvarnarne (jwrZwt), vid hvilka på Ithaka 12 slafvinnor arbe- 
tade (Od. XX 106). Stundom finner man ett sårskildt rum uppfbrdt på gården åt sonen eller 
dottern i huset. Så var åt Telemakos ”ett hbgrest sofgemak bygdt på ett vidtomskbnjeligt 
stalle af den prydliga gården” (Od. I 425), och åfven Nausikaas rum synes hafva varit belåget 
på gården utanfbr sjelfva palatset (Od. VI 15).

Utom nåmnda byggnader fanns åfven på gården en Tholos (»; VoXog), om hvars beståm- 
melse åsigterna åro mycket delade. Ty under det att Voss anser den hafva begagnats till 
kok och Bbtticher tror, att den varit en eldstad, lorklarar Hirt den for ett aftråde och stb- 
der denna åsigt derpå, att Odysseus, då han befaller tjenarne att dbda de brottsliga tårnorna 
mellan Tholos och muren, skulle valt ett stålle till deras bestraffning, som framfor andra 
var egnadt att gbra denna så skymflig som mbjlig. Schreiber vill i Tholos se en skattkam- 
inare i likhet med dem, som funnos i Orchomenos och Mykenai. Eustathios, med hvilken 

* Rumpf inståmmer, haller fore, att denna byggnad varit afsedd for fbrvarandet af den for 
måltiderna nbdiga bordsservisen och fbrlågger den till nårheten af palatsportiken, i hvilken 
karlen efter slutad måltid nedsattes innan de fordes till deras egentliga fbrvaringsrum, Tholos.

Marken på gården var jåmnad (rt'ZTW ddrcedov), mbjligen belagd med slåta stenar till 
stbrre beqvåmlighet for de lekar, som der utfbrdes.

Liksom på sidorna om gårdsporten, så stråckte sig åfven midtemot denna på palatsets 
framsida en tåekt pelargång (ca^ocoa dc^iacog). Dessa pelargångar sågas vara polerade 
(geotal II. VI 243, XX 11), formodligen derfore, att deras pelare voro bfverdragna med en 
gips- eller metallbeklåduad; de voro genljudande (s^/dowrot Od. III 399, 493), emedan de 
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voro hoga och belagda med slata stenar. Hår forsamlade sig furstarne till rådplågning och 
i Zens’ af Hephaistos bygda glånsande pelargång satte sig gudarne till råds om Troérnas och 
Achaiernas oden (II. XX 11).

Då man från pelargången ingick i sjelfva palatset, kom man forst till det rymliga for
huset Qroociouog), hvilket man antråffar i alla homeriska byggnader, till och med i Eumaios 
hydda (Od. XIV 5). Dess våggar, vid hvilka de resandes vagnar ståldes (Od. IV 42, II. VIII 
435), kalias glånsande (gvMitia 7ra/.i<pav6cD»i;a), vare sig derfore att de, i likhet med pelarne i 
pelargången, voro beklådda med en metallbetåckning, eller emcdan de, liksom al&ovaa, voro 
vånda mot sbder och således utsatta for dessa trakters blåndande och sålian af moln fbr- 
dunklade solljus I 'jcQobouog beredde man anlåndande gåsters nattlåger, hvilket dock åfven 
ofta skedde i pelargången. Stundom anforas dessa båda ord såsom likbetydande. Så befaller 
Achilleus (II. XXIV 644) tjen.irinnorna att åt Priamos tillreda ett lågerstålle for natten i 
pelargången (wc ai'domii), hvarefter konungen begifver sig till hvila ”på sagda stalle i for
huset” (év ^odo/ucu ååfiof arM). Så ordnas åfven Telemakos bådd wc atd-omtj, under det 
att han såges hvila sr jcoodo/np ifoi-ior (Od. IV 297 ff.). Af detta senare uttryck hafva några 
velat sluta till befintligheten af ånnu en ^godo/wg, på samma sått som det fans fcgod-vga 
avkrjg och jco. dc^iaTOg, ett antagande, som dock saknar hvarje giltigt stod. Icke heller kun- 
na vi bitråda Crusii åsigt, att ett sårskildt rum var inredt till sofgemak i forhuset. Ty af 
det stalle (Od. XV 61), hvarpå Crusius hufvudsakligen stoder denna åsigt, synes oss den 
mening han deri inlagt icke med nodvåndighet framgå.

For att från prodomos inkomma i salen måste man passera kqoDvqw. Detta itQoilvQOv 
hade tvånne dorrar {dvqat, Hvqecq«'), den ena innanfor den andra och hvardera forsedd med 
sin troskel (ovdog). Den yttre nårmare prodomos liggande troskeln var i Odysseus palats af 
ask (ovdbg nélivog). På denna nedsatte sig Odysseus då han forstå gången efter återkomsten 
till Ithaka ankom till sitt hem (Od. XVII 339). Den inre dorrens troskel var vanligen af 
sten (ovdbg ’kaivog Od XVII 30). Hår låt Telemakos sin fader såtta sig om morgonen samma 
dag, som friarne nedgjordes (Od. XX 258, XXII 2). Åfven i Eumaios hydda var troskeln af 
sten (Od. XVI 41). I Alkinoos palats såges den vara af koppar (olåbg %dlv.£og Od. VII 83), 
formodligen derfore, att den, liksom hela palatset, var belagd med denna metall.

Dbrrarne voro dubbla (øavideg divllSeg) och vånde sig på af kårnved gjorda ooh med 
koppar beslagna tappar (ac^oycy/eg), fåstade upptill i den bfver dorren liggande bjelken 

nedtill i troskeln. På båda sidor om dorrarne framskoto dorrposterna (intet 
aTaSf.td'). Hos Sophokles och Theokritos sågas dorrposterna vara zoiZ«, urholkade. Formod
ligen betyder detta uttryck icke, såsom Semper antager, att de voro ihåliga; båttre synes oss 
Rumpfs mening, att posterna voro utsirade med refflor, cælaturer.

Dorrarne, som gingo inåt, tillslotos medelst en på inre sidan anbragt rigel eller bom 
af trå (ydkejig, I hvarje dorrpost befann sig, ungefår på dorrens halfva hbjd, en
oppning, i hvilken rigeln kunde inskjutas. Då dorren skulle utifrån stångas, skot man rigeln • 
for (wcecarwrø' Od. I 442) medelst en i densamma fåstad rem (i/tdg), hvilken lopte genom 
ett i dorrposten befintligt hål. Det var genom detta (øTa&iwto meget Od. IV 802, 838) 
som Iftimes skuggbild om natten insvåfvade for att bringa trost till den sorjande Penelope. 
Sedan rigeln skjutits for dorren, bands remmen i en på dorren fåstad ring (noQwvri), hvilken 
ofta var af silfver (Od. I 442). Skulle nu dorren oppnas utifrån, så lostes forst remmen 
från ringen (aitélwe hvarefter rigeln drogs tillbaka medelst en nyckel (vlr/eg), hvil
ken formodligen hade samma form som våra dyrkar och var af koppar samt forsedd med ett 
handtag af elfenben. På foljande sått beskrifver Homeros (Od. XXI 5—7, 46—50) huru Pe
nelope oppnade dorren till Odysseus rustkammare:
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”Uppfor den resliga trappan alltså hon steg i palatset, 
tog den krokiga nyckeln uti den rundade hånden, 
prydlig, af koppar; men skuret af elfenben var dess handtag. 
Strax dbrremmen ifrån dorringen hon lossade skyndsamt, 
tradde så nyckeln derin och dorrarnes bommar ifrånskbt, 
sigtande rakt framåt; som en tjur så drbnade dessa, 
slåppt i bet på en ång; så drbnade åfven de vackra 
dorrarne, tryckta af nyckeln, och opp på stunden de sprungo.” 

Detta rum hade dubbeldbrrar, hvilka tillslbtos medelst två i hvarandra på midten af 
dorren ingripande riglar. På samma sått var porten till Grekernas låger vid Troja tillsluten 
med tvånne våxelbommar (6/^et:), sammanhållna med en rigel eller plugg (zÅqig II. XII 445).

Innan de ankommande intrådde i salen, stalde de ifrån sig sina vapen, foretrådesvis 
lansen, på ett dertill beståmdt stalle docpodoz?/ (Od. I 128). Angående detta (bevaringsrums 
plats och beskaffenhet råda hbgst olika meningar, i det somliga anse det for en inne i salen 
nåra utgångsdorren stående pelare, mot hvars utskurna kapitel lansarne stbddes, andra for 
en urhålkad pelare, i hvilken vapnen insattes, under det att åter andra, tydligen oriktigt, fbr- 
lågga dor^oSo/^ till bortre delen af salen. Då detta ord hos Homeros endast forekommer på 
det anfbrda stållet, så har man svårt att med beståmdhet sluta till beskaffenheten af och 
platsen for denna lansbåck. Men af andra stållen (Od. XVI 40, XVII 29) framgår tydligt, 
att man ståide ifrån sig lansarne i zcqo&vqov fore intrådet i salen, hvarfore vi med Rumpf 
och Winckler forlågga dor^odozj; till mellanrummet mellan tvånne i nqo&vQOv befintliga pelare.

Efter genomgåendet af inkom man i månnens sal, ué'/aooi’, réyog. Hår var
månnens samlingsplats, hår intogos måltiderna, hår Marinade”, lekte och dansade Penelopes 
108 friare, Irår fbretogos åt'ven vid den afgbrande tåflingen om drottningens band bfningarne 
med Odysseus bage. Af allt detta kan man sluta till, att salen måste hafva ett betydligt 
omfang, och utan tvifvel intog /.ttyagov i Odysseus palats stbrsta delen af den stråcka på 
berget Aetos, som Schliemann uppmått. Ehuru inga beståmda uppgifter finnas om anordnin
gen af salen, kunna vi dock med tåmlig visshet antaga, att den af tvånne utefter dess långd 
Idpande pelarrader var delad i tre delar eller skepp, det mellersta stbrst och egcntligen af- 
sedt till uppehållsstålle for husets invånare och deras gaster, de båda andra smalare och 
hufvudsakligen begagnade af tjenarne.

Golfvet ^QaTaljcsåov ovåag) bestod af hårdt sammanpressad och stampad jord eller 
murbruk. Några hafva trott, att salens golf, liksom gården, var belagdt med sten. Ehuru 
uttrycket Motqoiolv dmteåov ’&ov (Od. XXII 455) mojligen kan gifva anledning till ett sådant 
antagande, så kan dock det anfbrda reningssåttet lika val, om ej båttre, anvåndas på ett jord
golf. Att golfvet i Odysseus sal bestod afjord fbljer dessutom tydligen af Od. XXI 120, der 
det beter om Telemakos:

”Fbrst nu yxorna opp i en långstråckt fåra han stalde, 
hvilken fbrut han grof och råtade efter ett snore; 
jorden omkring han trampade ned.”

For bfrigt år val mbjligt och kanske troligt, att golfvet i rikare herskares salar varit utstyrdt 
med storre prakt. Vid gråfningarne i Tiryns fann Fr. Thiersch i konungaborgen ett golf af 
fint cement blandadt med små stycken af marmor och serpentin.

Huruvida salens golf, såsom man velat påstå, varit lågre ån de angrånsande delarne af 
byggnaden torde vara svårt att afgbra. Visserligen såges, att Odysseus från sin plats strax 
innanfbr dorren mellan salen och 7roddo,tmg sprang upp på den våldiga trbskeln (dåro d’ ini 
nb/av ovSov Od. XXII 2) och i Hymn. in Cererem v. 189 att Geres, då hon gick från salen 
till qvinnogemaket, steg upp på trbskeln (?) d’ ag ejv ovSov e(hj yrom); men då man betånker, 



6

att det i motsats hårtill lieter, att Medon, då han från samma håll som Ceres betrådde sist- 
nåmnde troskel, steg ned for densamma till Penelopes gemak (zar ovåov pdvra Od. IV 680), 
så iinna vi lått, att man af dessa uttryck endast får sluta, att sjelfva troskeln var upphbjd 
bfver golfvet, icke att golfvet på den ena sidan af troskeln var hbgre ån på den andra.

Mattor såsom golfbetåckning omtalas ej hos Homeros. Blott såsom tåcken, utbredda 
på stolar eller båddar, nåmnas Tam/ceg. De voro således ej af synnerlig storlek och hopla
des med de bfriga sångklåderna då bådden borttogs (II. IX 200, X 156, XXIV 645, Od. IV 
124, V 12, XX 150).

Taket (réyog, bootp'j) var formodligen i allmånhet platt, mbjligen något sluttande. Dess 
yttre sida begagnades ofta till uppehållsplats for husets invånare eller gaster, dels for ut- 
sigten derifrån, dels for svalkan om aftonon (Od. X 559). Dock saknas icke antydningar, att 
åfven mera sluttande, med ryggås fbrsedda tak fbrekommit. Så i II. XXIII 712, der Ajas och 
Odysseus under sin brottning sågas stå emot hvarandra liksom taksparrar (apEi^ovceg').

Då Odysseus och Telemakos fore striden med friarne bortburo vapnen ur salen och 
Athene gick fore dem med ett gyllene fyrfat, utbrister Telemakos (Od. XIX 36 ff.):

naTsq, /) utya &av/Lta Toti bcpOa^ito'ioLv bQc~)/.iar
Ipwrjg pot Toiyoi pepa^uv vokal te (.teobånat, 
elÅMTlVat TE S(J7M 7„al 7A0VEg vipog tyOTTEg 
cpaivovT orf Ocdpioig tog el jtvqbg alOonévoio.” 
"Fader ett under i sanning jag hår med bgonen skådar: 
våggarne uti palatset och våggarnes prydliga nicher, 
furubjelkarnes rader och pelare resta i hojden, 
allt sig for bgonen ter, som af eld och lågor det glånste.” *)

*) Johanssons ofversattning.

Håraf se vi, dels att takbjelkarno voro af furu och uppburos af hbga pelare, dels att 
taket icke på inre sidan var infodradt. Hvad ordet iieoodpcti angår, så hafva om dess bety- 
delse en mångd olika åsigter gjort sig gållande. Aristarchos, med hvilken Voss, Minckwitz, 
Eggers, Fåsi, Hirt och Johansson i hufvudsaklig del bfverensståmma, anser /.lEOodi-i)] vara lik- 
betydande med intercolumnium, mellanrummet mellan de utmed våggarne stå
ende pelarne. Hesychios, hvilken Krause jåmte flera fbljer, antager ^eoodjiat vara de vid 
våggen stående halfpelarne, på hvilka de taket uppbårande bjelkarne hvilade. Dessa fbrkla- 
ringar hafva dock alla något sbkt och otillfredsstållande. Langt båttre synes oss Rumpf’s 
åsigt. I sin afhandling De interioribus ædium homericarum partibus, p. III pag. 29—40, har 
han underkastat betydelsen af ifrågavarande ord en sårdeles grundlig undersbkning och kom- 
mit till fbljande slutsats:

Dessa (.lEøååfiai voro af tvånne slag. Det forstå beskrifves af Galenus: ”pteaååpii) bvo- 
i.iaC.eTai to ué'pa ^ukov to mcb tov eteqov Toiyov nqbg tov eteqov åtrp/Mv ev te Tolg uov mxvdoyeuov 
0L7.0lg TOlg /Jt/pd/Mg, év Olg \oTdoi Ta 7.TfiVTj, 7Mb TOT dA/QOV OHolcOg SV TOlg j'ElOQJT/M.g OT/Mg”. 
I likhet med K. F. Hermann anser Rumpf, att Galenus med ^avdoyeia på detta stålle menar 
de bsterlåndska karavanserierna, i hvilkas ,uéyag otzog plats måste finnas åfven for de resan- 
des djur. Men på det att dessa icke skola fbrorsaka for mycket obehag, så loper på låmp- 
lig hbjd utmed våggen en korridor eller ett galleri, i hvilket menniskorna vistas och sofva, 
under det att djuren få sin plats derunder. Detta galleri, ofvanpå hvilket stundom ytterli- 
gare ett dylikt fanns uppfbrdt, var på inre sidan fbrsedt med hela våggar och motsvarade i 
viss mon hvad vi mena med entresol, men skiide sig dock från detta inredningssått derige- 
nom, att det icke stråckte sig bfver hela det inre huset, utan endast utefter en eller mbjligen 
understundom flera af det stora rummets våggar. Ett exempel på ett dylikt byggnadssått 
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finna vi i det af de forstorda husen i Platææ vid Heras tempel uppbygda hårberget, (Thukid. 
III 68), i hvilket ofver hvarandra lopande gallerier voro uppforda rundt omkring hela den 
inre delen af huset.

Det andra slaget åter af petjodfiat, hvilket ar det, som afses i ofvan anfbrda stalle 
(Od. XIX 37), ar i forklaringen af detta hos Schol. vulg. beskrifvet på foljande sått: .•
rå (.leTa^'u tcov vmviov diacpqa.yi.iaT;a, oitivsq voav ntoi tovs tol^ovs tu u’/.qu ^aOTaCovTes tuv 
do'/.wv. Denna forklaring upprepas åfven af Eustathios. Hårur samt ur jåmfdrelsen med zoe- 
fM&Qa och andra ord, hvilka blifvit anvånda såsom forklaring på (.leood^rj, utvecklar Rumpf 
på ett synnerligen skarpsinnigt sått beskaffenheten och utseendet af dessa (.teaoåpiai. På den 
sida af juéyapor, som låg midt emot ingångsdbrren, befann sig, likasom på de bfriga sidorna 
(jåmf. sid. 5), en rad pelare, hvilken dock på midten var afbruten derigenom, att en pelare 
midt for ingången till qyinnornas boning var borttagen. Mellan de på båda sidor om denna 
ingång stående pelarne voro på en hbjd af sju eller åtta fot ofver salens golf gallerier uppforda, 
hvilka på de åt salen vånda sidorna voro fbrsedda med gallerartade brbstvårn. Dessa voro nu 
de ofvannåmnda pieøodpiai. Dylika gallerier eller balkonger finna vi ånnu i Italien, Grekland, 
Tyrolen, Schweitz och Frankrike, i hvilket sistnåmnda land de benåmnas soupentes. En dy- 
lik soupeute i en kalabresisk kolares hus beskrifver Courier i ett bref, hvilket vi kunna låsa 
i Oides franska låsebok: ”Le souper fini, on nous laisse; nos hbtes couchaient en bas, nous 
dans la chambre haute ou nous avions mangé. Une soupente élevée de sept å huit pieds, 
ou l’on montait par une échelle, c’était lå le coucher qui nous attendait, espéce de nid, dans 
lequel on s’introduisait en rampant sous des solives chargées de provisions pour toute l’année.

I sammanhang med medsodmerna skola vi taga i betraktande betydelsen af de omtvi- 
stade orden ptéla&Qov och ^w/eg. Det forstå af dessa betyder val egentligen den ofver mesod- 
merna sig stråckande bjelken, vid hvilken dessa voro fåstade. Denna betydelse har ordet på 
Hera stållen och år då likbetydande med didvovos, dw-og; så t. ex. Od. VIII 279, XI 278, XIX 
544, XXII 239. Hvad sårskildt det sist anfbrda stållet angår, der Athene under Odysseus 
kamp mot friarne i en svalas gestalt svingar sig upp till j.ié’ka&qov, (<m^ atJnZoerrog ard 
peyc^oto {.léla&qov elst avatl-aora), så har det af flera blifvit på det sått uttydt, att hår med 
néla&Qw skulle menas sjelfva rbkfånget, hvarfore de, sedan låsarten al&cdoevTOg åndrats till 
al&aXoev, bfversåtta ”det sotade rbkhålet”. Fbga beråttigad torde dock denna åsigt vara. 
Tvårtom synes just på detta stalle den ofvan nåmnda betydelsen hos f.iéka^qov af takbjelke, 
architrav, fullt befogadt kunna antagas. Från denna hade Athene utan tvifvel den basta bf- 
versigt af den nedanfbr henne i salen rasande striden. Ordet kommer tydligen af j-tElag, och 
då denna bjelke stråckte sig utefter den sidan af salen, som var nårmast barden, från hvil
ken rbken fritt upphvirflade, så finna vi lått anledningen till denna benåmning. Från denna 
ursprungliga utvidgar sig dock ordets betydelse, så att dermed ofta, t. ex. II. II 414, menas 
hela huset, dock så, att man alltid spårar en hånsyftning på taket (II. IX 204, 640, Od. 
XVIII 150) eller på den del af salen, som låg nårmast hården. Det motsvarar då det latin
ska atrium, en benåmning, som uppkommit på samma sått och af samma anledning som 
péla&QOV. ”Det år i denna betydelse”, såger Winckler, "prototypen af det enkla belleniskt- 
italiska huset, hvars tradition i sbdern har bibehållit sig ånda till våra dagar”. I bfverens- 
ståmmelse hårmed yttrar Mommsen: ”Das griechische Haus, wie Homer es kennt, ist im we- 
sentlichen dasselbe, das in Italien bestandig festgehalten ward; das wesentliche Stiick und 
ursprunglich der ganze innere Wohnraum des lateinischen Hauses ist das Atrium mit dem 
Ehebett, dem Hausaltar und dem Heerd, dessen Ranch die Decke schwarzt — daher der 
Name — und durch ein Loch in derselben abzieht; ihm gleicht durchaus das homerische 
Megaron mit Hausaltar und Heerd mit schwarzberusster Decke.”
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Då Melanthios (Od. XXII 142 ff.) skulle håmta vapen åt friarne från Odysseus vapen- 
kammare, såges om honom: dvtfiaivs eg &ald[tovg dva qwyac, usydooio. Detta stalle liar på 
mångfaldiga sått blifvit tolkadt, i det att £w/«g ån ofversåttes med gångar, diodoi, som fbrde 
från salen till de ofre gemaken (Eustath.), ån med fbnster, ån med trappa, hvilken 
sistnåmnda tolkning fbljts af Voss och Johansson. Ingen af dessa bfversåttningar gifva dock 
en tillfredsstållande forklaring ofver det anfbrda stållet. En sådan vinner man forst, .om 
man med Rumpf antager, att fåyeg år synonymt med ^teoodfiai. Den lårda och skarpsinniga 
deduktion, genom hvilken Rumpf i sin forut nåmnda afhandling *) kommer till detta slut, år 
allt for vidlyftig for att hår anforas. Den synes oss dock så uttbmmande, att vi icke draga 
i betånkande att autaga hans forklaring såsom den råtta.

Vi hafva ofvanfbr nåmnt, att de på bortre sidan af salen uppforda mesodmerna midt 
for ingången till qvinnornas bostad voro afbrutna, hvarigenom hår bildades ett visserligen 
bppet, men dock i viss mon begrånsadt rum framfor denna ingång. Denna plats benåmnes 
ofta /w/dg. Ehuru Homeros i allmånhet med detta ord endast betecknar den innersta, af- 
lågsnaste delen af huset eller salen och det fbrst år senare forfattare (Soph. Antig. 1279, 
Eurip. Hel. 821, Med. 399), som vid detsamma fåsta betydelsen af ett sårskildt rum, så visar 
sig dock, då man jåmfdr flera enskilta stållen, att åfven Homeros ofta under denna benåm- 
ning tånkte sig ett beståmdt, begrånsadt, i nyss nåmnda del af salen belåget stålle. Af 
många skål anse vi oss med Rumpf kunna antaga, att de hos Homeros så ofta forekomman- 
de uttrycken jmqa GTa&iwv rsyeog nv/M itotyroio (Od. I 333, VIII 458, XVI 415, XVIII 209, 
XXI 64) och vtaqd øTa^iibv utydow) (Od. XVII 96) syfta på denna, troligen något upphdjda 
plats, och att det var hår qvinnorna stadnade, då de infunno sig i månnens sal. Hår stod 
således Penelope, då hon lyssnade till sångaren eller talade till friarne, hår satt bon åfven, 
då hon af den hemvåndande sonen mottog beråttelsen om hans fård, hår spann Arete bland 
sina tjenande tårnor det purpurfårgade garnet, hår stalde Nausikaa till Odysseus de i sin en- 
kelhet rbrande afskedsorden. Dylika inråttningar tråffa vi flerstådes bland forntidens folk. 
Så se vi på planerna af de gamla egyptiska boningshusen detta slags konstruktioner, så finna 
vi ofta i Bibeln ett sådant innersta rum omnåmndt (l:sta Kon. 20,30, 2:dra Kon. 9,2) och 
slutligen tråffa vi åfven i våra skandinaviska forfaders hus vid salens ånda en midt ofver 
dess bredd gående upphbjning, på hvilken qvinnorna uppehbllo sig. Denna ^t’%6g synes un
der Homeros tid icke genom någon dbrr hafva varit afstångd från salen, ty en sådan om- 
nåmnes icke af honom. Deremot år det icke otroligt, att en dylik dbrr under senare tider 
uppfbrdes.

I Od. XXII 126 ff. låsa vi:
’Oqoo&vqi] Sé Tig etr/sv évåprjriø svi Toiyto, 
u/.obrmuv dé naq ovdbv svocdSsog usydooto 
»yv odbg eg Zaé^iyr, aavidsg <V s'yov en dgagvlai. 
Tt]v d" yOdvaebg fpQaCsod-ai. dvwysi diov txpoQflbv 
sotabt dyy uia & orij yiyvec sfpoQ/.u'j.

Voss bfversåtter:
”Eine Pforte zur Treppe war schråg in der zierlichen Mauer;
Und an der åussersten Schwelle der starkgegriindeten Wohnung 
Fuhrt ein Weg in den Gang, mit wohleinfiigender Thiire”, 

och bifogar den forklaringen, att oqøoO-v^ betyder en dbrr, till hvars trbskel man fbrst kom
mer genom några trappsteg. Crusius tror, att denna varit belågen på hbgra sidan
om salens hufvudingång och sbker håfva den svårigheten, att Melanthios kunde komma ut ur

♦) P. IH sid. 47—54. 
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salen, ehuru denna dorr (r^v) var bevakad af Eumaios, med det antagandet, att det var ge
nom en annan, af skalden icke nåmnd dorr, som Melanthios utgick. Då såvål denna, som 
åtskilliga andra forklaringar synts oss otillfredsstållande, skola vi med ledning af Rumpfs 
undersokningar soka utreda betydelsen af detta dunkla stålle. Att denna opneZlrp« icke kan 
hafva varit belågen i. den del af salen, som låg nårmast hufvudingången, framgår af foljande: 
I Od. XXI 145 omtalas, att Leiodes, "offerprofeten” (^vogxoog), satt långst in i salen ^ivyol- 
Tarog) vid den ”prydliga bålen”, hvilken således hade sin plats invid pryog; i XXII 333 såges 
om sångaren Phemios, som stod med harpan i band invid bpooDv^a, att han, innan han 
skyndade fram for att omfatta Odysseus knan, nedlade harpan mellan bålen och en derinvid 
stående stol. Hade nu, såsom Voss och Crusius antaga, OQøoOvQa varit belågen nåra den yttre 
dorren, vid hvilken Odysseus befann sig, så skulle Phemios forst hafva gått midt ofver salen 
for att invid bålen nedlågga harpan samt derefter återvåndt och anropat Odysseus forbar- 
mande. Då detta tydligen år orimligt, så måste vi antaga, att platsen for oqooOéoa år att 
soka i nårheten af bålen, d. v. s. i bortre åndan af salen, invid eller troligen i sjelfva jun/og. 
I schol. vulg. forklaras det ofvan anfbrda stållct på foljande sått: er åe^ta ywvla pv opoo- 
Ovqo, fyrig elg ti/v karnap efpeqev. Då nu ordet ywvia vid forklaringen af andra stållen (t. ex. 
Od. VII 87) af scholiasten begagnas såsom likbetydande med jtw/dg, så kunna vi utan fara 
påstå, att detta åfven år håndelsen vid det nu ifrågavarande stållet. Vi antaga derfore, att 
OQøoDvQa var ett slags dorr, anbragt i den vågg af hbgra mesodmen, som låg nårmast ptvxog, 
och genom hvilken man således derifrån kunde uppkomma på denna /teoodp;. Att emellertid 
bqoo&vQa icke var någon vanlig dorr och att man icke heller, såsom Voss och Passow påstå, 
foret efter att hafva passerat flere trappsteg kom upp till densamma bevisas af flera de 
gamle scholiasternas yttranden, der oquo&vqu såges vara i)vQa, fil] e%ovoa tov flatt/rov irobg Trt 
yij, åvcéxovoa tov éådcpovg, olov (Jvoétg. vibfy/Mréoa rv é(p f] fyv OQOvøat z«i dva&ogéiv. 
(Hesych. och Schol. vulg.) Håraf synes, att boa otti: oa egentligen icke var en dorr, utan en 
bppning, lucka, i våggen, till hvilken man måste hoppa eller svinga sig upp och hvilken van- 
ligen icke begaguades till genomgåug, utan endast for att genom densamma i salen från me
sodmen nedsånka saker och forråd, som antingen der fbrvarades eller håmtades från forråds- 
rummen, med hvilka man på denna våg hade forbindelse *).

*) Se Rumpf III sidd. 55 ft.

På den motsatta sidan af mesodmen var en annan, verklig dorr anbragt (puv&evTtv.rj'), från 
hvilken en trappa ledde till den mellan sjelfva huset och den yttre muren lopande gången, 
Xav^rp Af det (sid. 8) anfbrda stållet (Od. XXII 126 ff.) finna vi, att ingången till denna 
bppna, obetåckta gång (båbg eg Åaé^v) var belågen invid salens trbskel, således utåt nqbåopiog, 
och att man endast på en våg kunde från salen genom gången utkomma på gården (u/a d” 
olr] ybyvero ecpo^a’i). Denna våg gick då genom den i Od. XXII 137 omnåmnda øTopia lav^ig, 
hvarmed vål icke kan menas annat ån ingången från ^avQij till den korridor, från hvilken 
man genom båbg eg Imvqijv utkom i ?cpodo«og. Den var trång, så att en stark man ensam 
kunde fbrsvara den (XXII 138). Från lav^ij hade man tilltråde till Odysseus vapenkammare. 
I schol. vulg. såges till och med, att detta rum låg i sjelfva ’kavqil. (q åé lavga GTevoKTog soti 
jra^axsiftevog e^io&ev tov év åe^ia volyou, év fy nat b Od'/.auog, ocy o llijveU^rjg, å^X év fy) tu 
OjtXa enurd). For att ånnu tydligare åskådliggbra platsen for de sist omtalade delarne af 
Odysseus palats vilja vi, med ledning af den bifogade planritningen, fblja de olika vågar Te- 
lemakos och Melanthios hade att taga, då de från Odysseus vapenkammare håmtade vapen 
ned till salen (Od. XXII 109, 142). Inne i salen nåra ingången stod Odysseus, i hvars når- 
het Telemakos och de båda trogne herdarne uppehbllo sig. For att från denna plats komma 
till vapenkammaren måste Telemakos fbrst begifva sig ut genom stora ingångsdbrren (2), 

2
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derifrån genom 6, båbg ég kav^v, 7, gtouu lav^g samt q', lav^, till t, O-dtkauog, vapen- 
kammaren, hvarifrån han vånde samma våg tillbaka. Om Melanthios, som befann sig i 
bortre delen af salen, heter det v. 142 ff.: åvé^atve eg $alai.iovg ’Odvmjog, dva Qwyag /.teydgoto. 
Ofvanfore hafva vi visat, att ^coyeg år synonymt med (isaodiirj. Melanthios svingade sig så
ledes genom 4", b(>oo&vQa, upp till 1', mesodmen, skyndade ofver denna, hvarefter han ge
nom 4', al&evrrA,^, och utfbr den derifrån ned till lavQi] ledande trappan kom till t, -Od^af-tog, 
vapenrummet.

Något framfor (.iv^bg befann sig hården, eg/a^, Dessa båda benåmningar åro
hos Homeros i allmånhet likbetydande, dock begagnas den senare i synnerhet, då hårdens 
heliga egenskap framhålles. Så svårja Odysseus (Od. XIV 159, XIX 304) och Theoklymenos 
(Od. XVII 156) vid hården, hvilken då benåmnes mi?-;. Denna hårdens helighet framtråder 
åfven i den omståndigheten, att skyddssokande brukade taga plats på densamma (Od. VII153). 
Dock begagnades den i allmånhet icke till fbrråttande af offren, hvilka fbrsiggingo på det på 
gården uppfbrda, åt Zeus helgade altaret. Dess beståmmelse var således egentligen att spri_ 
da Ijus och varme, hvarjåmte på densamma maten anråttades (Od. XVIII 43). Hårdens form 
beskrifves icke tydligt af Homeros. Dock kunna vi med ledning af scholiasternas forklarin
gar antaga, att den helt enkelt bestod af några på golfvet i form af ett rundt altare lagda 
stenar (soti de pcoubg tGorcedog, ow. ez ’ki&w vipov^evog Eustath. sor/doav (faoi v.akbtoOat tijv 
pi] e^oveav vipog, åtå erri yrjg IdQvpévrjv Suid.). En annan inråttning, hvilken begagnades for 
att fbrstårka vårmen och Ijuset i salen, voro de så kallade lapnTrjQeg (Od. XVIII 307, XIX 
63). De voro kårl af metall, på hvilka lades torr ved, som påtåndes for att lysa och vårma 
(cpbt.og spev yde &éqsodai).

Den från hården och fyrfaten uppstigande rbken sbkte sig våg ut dels genom det i 
taket befintliga rokfånget, dels mbjligen genom hbgt upp på våggarne anbragta fbnster. 
Visserligen nåmner icke Homeros med beståmda ord dessa delar af byggnaden. Att emeller- 
tid i det mångomskrifna stållet, Od. I 320, en sådan oppning i taket atses, som senare be- 
nåmndes ’Mmvodm.ij, rbkfång, kan vål icke betviflas, hvilken betydelse man ån vill gifva åt 
det omtvistade dvoMtala. Till befintligheten af denna oppning kunna vi sluta så vål af många 
andra omståndigheter, som åfven af Herodotos ord, VIII 137, der han yttrar, att solen i den 
gamle makedoniske konungens palats fy VMTa rfy zrørrodoz^ «g tov oiv.ov egéywv. Fbnster om
talas icke af Homeros; men då dylika omnåmnas såsom befintliga i andra åldre folks bygg- 
nader, så kunna vi vål våga sluta, att åfven de homeriska egt sådane. I gamla testamentet 
talas på flera stållen (Pred. 12,3, Ordspr. 7,6, Hbga Vis. 2,9) om fbnster, och sårskildt 
forklarar Hieronymus Hesekiels 41,16 på fbljande sått: ”Fenestræ factæ erant in modum retis 
instar cancellorum, ut non lapide speculari nec vitro sed lignis interrasilibus et vermiculatis 
clauderentur.” Så stodo utan tvifvel åfven i de homeriska palatsen fbnstren om dagen bppna 
och tillslbtos om natten medelst luckor af trå, som skbtos framfor bppningen. Men att dessa 
fbnsterbppningar voro små och anbragta tåmligen hbgt upp på våggen fbrmoda vi deraf, att 
epitetet oztoetg, dunkel, vanligen tillågges månnens sal, hvilken benåmning såkerligen icke 
håntyder på den inbrytande skymningen, utan hårleder sig från det dunkel, som ståndigt 
rådde i salen till fbljd deraf, att Ijuset intrångde i densamma blott genom den bppna hufvud- 
dbrren och de hbgt upp vid taket anbragta små fbnsterbppningarne. Utan tvifvel bidrog be- 
hofvet att soka svalka undan sbderns brånnande sol till denna anordning.

Kasta vi nu en blick på salens dekoration, på våggarnes och pelarnes prydnader, så 
soka vi fbrgåfves den fina och ådla smak, som så behagligt tråder oss till mote i de senare 
grekiska templen och de i Pompeji uppgråfda byggnaderna. Den dekorativa konsten stod vid 
Homeros tid ånnu qvar på den ståndpunkt, der granna, lysande fårger och det dekorerande 
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materialets dyrbarbet sattes i stållet for fårgernas harmoni och formernas ådelhet och skbnhet. 
Då Telemakos intrader i Menelaos palats, utropar han (Od. IV 72):

”Hvad for en glans kringsprida uti Ijudrika palatset 
koppar och elfenben och silfver och guld och elektron. 
Så visst in uti Zeus, Olympierns, boning det skiner!”

Ånnu mer storartadt och praktfullt var Alkinoos palats på Scheria (Od. VII 83 ff.): 
— — — ”Ty liksom solen sin glans och månen fbrsprida, 
så ock Alkinoos hbga palats, storsinnade drottens, 
lyste. Från troskeln sig djupt inbbjde på ena och andra 
sidan en mur af koppar; en krans den prydde af blått stål; 
innan det fasta palatset var stångdt af gyllene dorrar;
posterna voro af silfver och stodo på troskeln af koppar, 
karmen derofvan var ock af silfver, men ringen i dbrren 
glånste af guld. Derjemte på bvar sin sida der stodo 
hundar af silfver och guld, konstfårdiga verk af Hephaistos, 
for att bevaka Alkinoos hus, storsinnade drottens, 
hvilka ovanskliga voro och ej blottstålda for åldring. 
Stolar sig hbjde utmed våggmuren på ena och andra 
sidan af salen, så lång som han var, men fina och vackra 
tyger derofver man bredt, med konst af qvinnorna våfda. 
Hårpå sutto hvar dag Phåakernas drottar kring borden, 
tyngda med mat och dryck; ty fullt var stadse forrådet. 
Ynglingabikler af guld på prydliga stållningar rundtom 
stodo, enhvar i banden forsedd med en brinnande fackla, 
hvilken sin glans vid nattliga lag i salen forspridde.”

Denna glånsande målning af de praktfulla konungapalatsen hafva många ansett blott 
såsom en skapelse af skaldens fantasi, utan motsvarighet i verkligheten. Dock hafva de ny- 
are forskningarne och gråfningar i Greklands jord lagt i dagen så val, att skaldens natur- 
skildringar åro trogna, som åfven, att hans beskrifningar af konungapalatsen, långt ifrån att 
vara ofverdrifna, tvårtom åro fullt bfverensståmmande med verkliga forhållandet. Vid an- 
blicken af Nymfernas grotta på Ithaka, i hvilken Odysseus vid hemkomsten gbmde de från 
Scheria medforda skånkerna (Od XIII 102 ff.), utbrister Fr. Thiersch: ”Nie ist eine Besclirei- 
bung eines Naturgebildes treuer, vollståndiger und zugleich poetischer, wahrer und schoner 
gebildet worden als die der Stalaktitenhbhle auf Ithaka durch der unsterblichen Sånger der 
Odyssee.” Och Schliemann bekråftar (Ith. Pelop. u. Troja s. 21), sedan han anfort Homeros 
beskrifning bfver det stålle, der Odysseus landade, att såvål hamnens som grottans utseende 
och beskaffenhet i de minsta detaljer bfverensståmma med skaldens skildring. Curtius yttrar 
vid beskrifningen af Mykenai (Pelop. II. 401 ff.): ”Homers Gesånge sind es, die den stum
men Mauern die Weihe des Ruhmes geben, und diese Mauern wiederum sind die wahrhaftigen 
Zeugen Homers; die beweisen dass es einen Agamemnon gegeben und viele Tapfere vor ihm”. 
Med det nu anforda ha vi velat aiftyda, att, då Homeros uppgifter och beskrifningar i andra 
afseenden visat sig riktiga och pålitliga, man åfven kan våga tro, att hans skildring af ko- 
nungapalatsens prakt icke år bfverdrifven. Atskilliga omståndigheter finnas åfven, som vittna 
om, att de inre delarne af de gamles hus voro belagda med metall och att således den s. k. 
empaistiska konsteu redan i åldsta forntiden var kåud. I murarne till såvål Agamemnons som 
två andra skattkammare i Mykenai fann Schliemann bronsnaglar åunu qvarsittande i murarne, 
hvilka tydligen icke kunna hafva tjenat till något annat åndamål, ån att fasthålla våggarnes 
metallbeklådnad. Pausanias beråttar (II. 23), att det i Argos fanns ett underjordiskt hvalf 
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(vMTayatov olv-oBo^ia), bfver hvilket det koppargemak befann sig, som Akrisios anvisade till 
fångelse åt sin dotter (Danaé), och (X 5,3), att det tredje templet i Delphoi invåndigt be- 
kladdes med metall. Efter sitt tempel på borgen i Sparta kallas Athene lak/Jor/MG- Åfven 
hos andra gamla folk firma vi dylika metallprydnader i husens inre anvånda. Så hos Egyp
ter, Fenicier och Judar. Till Moses stiftshydda erfordras 20 pelare på 20 metallfbtter och i 
Salomos tempel tråffa vi guldbeslagna cedertaflor och bjelkar, utsirade med drifvet arbete. 
Zeus Olympios tempel i Antiochia var helt och hållet beklådt med guld, och i Hierapolis i 
Syrien hade Dekertis ett tempel, hvars inre strålade af guld och ådla stenar (Lucian. de Dea 
syr. c. 32). Åfven Etruskerna kande den empaistiska konsten, såsom de upptåckta grafvarne 
på flere stållen visa. Under den grekiska konstens blomstring, då man sokte skonheten huf- 
vudsakligen i harmonien hos det hela samt enkelheten och ådelheten i formerna hos det en- 
skilda, bortlade man helt naturligt alla dessa yttre, skimrande prydnader. Med sedernas och 
statens fbrfall återvånde åfven de gamla tidernas råa smak, som finner skonheten hufvudsak- 
ligen i dekorationsmaterialets dyrbarhet och prakt. Hårpå finna vi i Neros med vansinnigt 
slbseri utstyrda s. k. gyllene hus ett lysande exempel. ”Man erkennt”, såger Semper (Stil, 
s. 302), ”die Riickkehr zu dem barbarischen Principe, das bei den Rbmern und Griechen noch 
gleichsam im Blute steckte und nur wenige Jahrhunderte einem hoheren Stile der Kunst ge- 
wichen war.”

I Odysseus konungasal finna vi icke den prakt, som smyckar palatsen i Lakedaimon 
och på Scheria. Ehuru visserligen Penelope kaliar sitt palats ”6fvermåttan skont” och ehuru 
såvål dbrringar af silfver som andra guld- och silfverprydnader omtalas (Od. XXIII 199), så 
finna vi lått, att det bergiga, hufvudsakligen for boskapsskotsel låmpliga Ithaka icke var en 
besittning, som kunde tillåta dess konung att i prakt och rikedom tåfla med herskarne bfver 
det ”stora Lakedaimon” och det ”sjbfartsidkande Scheria”.

Den tredje delen af byggnaden utgjordes af qvinnornas bostad Halai-iog, (senare yvvat- 
MoviTig), i hvilken husets qvinnor merendels uppehollo sig.

”Dock nu gack till ditt mak och dina befattningar omskot, 
bommen och slåndan, och tårnorna bjud med gerningen skynda.”

Med dessa ord bjuder Telemakos sin moder lemna månnens sal och återvånda till sin boning 
(Od. I. 356, XXI 350), med samma uttryck uppmanar Hektor sin oroliga maka att begifva 
sig tillbaka till deras palats (II. VI 490). Vi anmårka hår i forbigående, att man af dessa 
ord velat sluta, att qvinnans stållning under den homeriska tiden var ungefår sådan som den 
sedan blef i Grekland och ånnu år i Orienten, att bon betraktades såsom en underordnad 
varelse i huset, hvilken endast undantagsvis tillåts att visa sig i månnens samqvåm. Utan 
tvifvel år man dock ej beråttigad till ett sådant antagande. Hvilken innerlig kårlek fbrenar 
ej Hektor och Andromake! Med hvilken vbrdnad omtalar icke Nausikaa sin moder Arete, 
Alkinoos maka! (Od. VII 69 ff.)

”Så af hjertat alltjåmt hon hogligen årats och aras, 
ej likvål af Alkinoos blott och ålskade barnen, 
utan af folket också, som henne med vordnad och kårlek 
helsar liksom en gudinna, då ut i staden hon tråder. 
Ty ett fbrtråffligt forstånd for sig sjelf ej endast hon eger, 
utan med visdom jemvål hon månnernas tvister fbrsonar.”

Sjelfva den brottsliga Helena, anstiftarinnan till så många olyckor, iutager, sedan hon åter- 
våndt till sin make, samma aktade stållning i hemmet som fbrut.

Qvinnornas boning var i allmånhet icke tillgånglig for andra manliga besdkare ån de 
nårmaste anforvandterna. Fråmmande gåster mottogos af husmodren och hennes dbttrar i 
månnens sal, der de då vanligen togo plats i iiv%6g i nårheten af hården. Dit anlånder He
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lena från sitt gemak for att helsa Telemakos (Od. IV 121), dit begifver sig Penelope for att 
mbta den till tiggare forkladde Odysseus (Od XIX 53).

I motsats mot månnens bostad, som icke hade mer ån en våning, bestod qvinnornas af 
två. Herrman (Privatalt. § 19)'fbrlågger den ofre våningen, vneQiiiov, ofver månnens sal. Att 
detta år ett misstag framgår såvål af Od. I. 328, 356, 360 ff., IV 751, XXI 5, der Pene
lope omedelbart från qvinnoboningen uppstiger till den ofre våningen, som i synnerhet af 
Od. XXIII 85 ff., der drottningen, efter att hafva nedstigit från loftet, ofvergår stentroskelm 
hvarefter hon intrader i månnens sal. Håraf finna vi tydligt, att denna ofre våning var upp- 
ford ofvanpå qvinnornas, icke månnens afdelning af huset. Till den nedre qvinnovåningen 
kom man från péyagov genom en jcqo&vqov, hvilken i likhet med den som från n^odogog forde 
till géyaqov, var forsedd med dorrar och en troskel af sten, Xaivog ovåog. Då man ofvergått 
denna, intrådde man i den stora arbetssalen, hvarest husmodren, omgifven af sina tårnor, 
skotte de husliga sysslorna. Mojligen funnos åfven på sidorna om denna sofrum for tjena- 
rinnorna (Od. XXIII 292). I denna nedre våning finna vi dessutom sofgemaket, vapenkam- 
maren och forrådsrummen. Mojligen voro åfven badrummen der belågna (II. XXII 440 ff.).

Sofgemaket med den åkta sangen beter, liksom de bfriga sofrummen eller mindre ge- 
maken i huset, TfaZaqog, en benåmning, som dock åfven begagnas om hela qvinnoboningen 
(se ofvan). Vanligen sågas dock husfadren och husmodren sofva er gv%<g dogov (Od. III 402, 
IV 304, VII 346, II. IX 663, XXIV 675), hvarmed vål i allmånhet afses ett rum, belåget 
långst in i qvinnoafdel ningen i huset. I sammanhang med sin åsigt om den ofre våningens 
låge fbrlågger Hermann åfven det åktenskapliga sofgemaket till denna våning, midt ofver 
uéyaqov. Vi hafva ofvanfbre visat, att qvinnornas ofre våning icke kunde ha det af Hermann 
antagna låget och skola åfven soka ådagalågga, att sofgemaket år att finna icke i den ofre, utan 
i don nedre våningen. Om byggandet af sitt sofgemak beråttar Odysseus (Od. XXIII 190 ff.): 

"Innanom gården en stam af olivblad yfvig sig hbjde, 
hbgvåxt, lummig, en pelare lik han syntes i tjocklek.
Kringom denna jag bygde ett mak, till dess jag med håndigt 
fogade stenar det lyktat och vål jag tåckt det derofvan. 
Prydliga dorrar jag satte deri, hoppassade noga.
Lummiga kronan ifrån olivetrådet jag skiljde;
stammen från roten jag hbgg och glattade honom med kopparn, 
omsorgsfullt och med konst, och efter ett snore den kanthbgg, 
bildande foten till sangen, och borrade allt med en nafver.”

Så svårt det for bfrigt år att af detta stålle gbra sig en riktig fbrestållning vare sig om 
sjelfva sangen eller gemaket, så framgår dock med visshet, att det senare måste hafva bygts 
i nedra våningen. Detta bekråftas åfven af Od. XXIII 364, der Odysseus, som ånnu jåmte 
Penelope befann sig i sofgemaket, yttrar: etg vneQig avaflåua ovv agq'wtokoiCL yvvai^iv. "Derfor 
begif i loftet dig opp med de tjenande tårnor”. Om Hephaistos sofgemak såges (Od. VIII 277), 
att det kunde bfverskådas af dem, som stodo ”ev icQO&égoioi.”, d. v. s. vid hufvudingången. 
Detta kunde icke hafva skett, om det legat i bfra våningen. Ehuru det således synes otvif- 
velaktigt, att husbondefolkets sofrum befann sig i nedra våningen och i de fiesta fail i inre 
delen af qvinnoboningen, så år dock anledning att fbrmoda, att detta rum mojligen någon 
gång var fbrlagdt till annat stalle ån det sist nåmnda. Så kan vål ej Hephaistos sofgemak 
vara att finna i det inre af qvinnoboningen, då det kunde synas från salens hufvudingång. 
Då vi dessutom af nyss anfbrda stålle inhåmta, att detta gemak var belåget under géka&gov, 
den bjelke, som uppbars af pelarne på bortre sidan af uéyaQov och veta, att mellan dessa 
pelare geaodgai. voro uppfbrda, hvilka framfor ingången till qvinnoboningen bildade gvyog, så 
kunna vi ej soka Hephaistos ^cUoqwg på annat stalle, ån just i denna gvyog. Den af Vitru- 
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vius (VI 10) omnåmnda prostas eller pastas, från hvilken man inkom i ywamcovlTig och på 
hvars båda sidor sofrum voro belågna, af hvilka det ena benåmnes thalamos, det andra am- 
phithalamos, betecknar utan tvifvel samma del af det grekiska huset som ofvan nåmnda 
pv%6g. Af dessa Vitruvii thalamos och amphithalamos finna vi ett spår i Achilleus tålt, i 
hvilket hjelten sjelf (11. IX 663 ff) hvilade f/v/fp -Aliohjs elzvfarov under det Patroklos ”mot- 
sides hade sin bådd” (fvéQio&sv ékéigaro). Åfven af andra forfattares uppgifter (Theokr. Idyll. 
24, Sophokles Oidip. 1237 ff.) kunna vi sluta, att sofgemaken under deu heroiska tiden under
stundom varit belågna icke såsom i Odysseus, Nestors, Menelaos och Alkinoos palats i det 
inre af qvinnoboningeu, utan antingen i fråmre delen af densamma eller ock i bortre delen 
af péyaQOv, vare sig i sjelfva /cr/dg eller- på sidorna om denna.

Vapenkammaren anses af Voss m. fl. hafva varit belågen i ofra våningen. De stodja 
detta antagande hufvudsakligen på de redan forut anfbrda orden i Od. XXII 143: ” 12g wriov 
uvÉ^aivE Mekav&tog, aércokog alywv, ég Oakapovg^Odvaijog dvd (Mjag peyåqoid”. Om vi emel- 
lertid, såsom redan ofvanfbr (sid. 10) år antydt, betånka, att åvé^aive hår icke hor tillsam- 
man med eg d-akdpovg, utan med ava (tåyag, så fbrfaller tydligen det stod, Voss af detta 
stålle velat håmta for sin åsigt. Någon svårighet medfbr mbjligen ordet Tkakdpmg, hår nytt- 
jadt i pluralis, då det på bfriga stållen i samma bok brukas i singularis. Att skalden icke 
velat såga, att Melanthios skulle besbka flera rum, år alldeles tydligt. Utan tvifvel beteck
nar derfbre ordet hår den inre delen af huset, qvinnoboningen, der jåmte vapenrummet flera 
&dkapob funnos. Ofversåttningen bor derfbre lyda: "Melanthios uppsteg till galleriet for att 
begifva sig till det inre af huset”. Ett ytterligare bevis for att vapenrummet ej låg i ofre 
våningen finna vi i Od. XIX 4, der Odysseus såger, att vapnen bbra foras in (ugw) i vapen
rummet, hvilket uttryck ej gerna kunnat anvåndas, om detta rum legat i ofre våningen. Till 
ett sådant låge passa fbrbfrigt hvarken scholiastens ofvan (sid. 9) vid forklaringen af kavqa 
anfbrda ord: orevcMcog, év <7> vmI o dakapog, eller skaldens beskrifning på sjelfva rummet (Od. 
XXII 188 ff.), der vi se, att taket var uppburet af pelare och bjelkar. Vi antaga således, att 
vapenkammaren varit belågen i nedre våningen vid slutet af kavga, den mellan sjelfva huset 
och den yttre muren lopande gången.

Skattkammaren, fbrrådsrummet, hvilket åfven beter &dkapog, låg, liksom de bfriga nyss 
omnåmnda rummen, i den inneista delen af palatset, i qvinnoboningen. I Odysseus palats 
kalias fbrrådsrummet &dkapog eaymog och Menelaos och Helena sågas, sedan de der håmtat 
skånkerna åt Telemakos, begifva sig rrQoiéQO dia åwpa-cog (Od. XV 109). Skattkamrarue voro 
i allmånhet nedsånkta i jorden samt omgifna med starka murar och hvålfdt tak.

— —• — ”Ned Telemakos steg i sin faders fbrrådsrum, 
hbghvålfdt, rymligt, der koppar och guld uppstaplade lågo, 
klåder i kistor, derhos ett forråd vålluktaude olja;
fat tillika der stodo med vin” — — — (Od. II 337 ff.).

Dylika i jorden ingråfda skattkammare inom konungaborgen finna vi i forntiden på 
flera stållen i Østerlandet. Så i Ninive, Susa och Persepolis. Den s. k. Atreus skattkam
mare i Mykenai år till stbrre delen ånnu i behåll. Den består enligt Schliemanns beskrif
ning af tvånne rum, af hvilka det yttre år ett kågelformigt hvalf, uppfbrdt af på ett hbgst 
konstrikt sått på hvarandra utan cement lagda stenar. Det står genom en dorr i forbindelse 
med det inre rummet, hvilket år helt och hållet hugget i klippan.

Från den nedre qvinnoboningen kom man genom en trappa f.klpa^ Od. I. 330, XXI 5) 
upp till den ofre våningen (vjceqQov'), hvilken, enligt hvad vi ofvanfbre (sid. 13) visat, icke var 
uppfbrd ofvanpå månnens sal, utan ofver den inre delen af huset. Hår befunno sig hufvud
sakligen qvinnornas sofrum, dock vistades dessa åfven hår om dagen. Hårifrån nedsteg Pe
nelope, då hon horde sångaren sjunga den sång, som upprbrde hennes sinne (Od. I. 328), hit 
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uppgick hon åfven for att anropa Athene (Od. IV 760), hår våfde hon på den aldrig slutade 
våfven, hår hade hon åfven under Odysseus frånvaro sitt sofgemak (Od. II 358). Hår befunno 
sig i konungapalatset i Thebæ jungfrugemaken (jtaqOEvcovEs Eur. Phoen. 90), hår låg åfven 
Astyoches rum, i hvilket Ares besbkte henne (II. II 514). Rummen i denna ofre våning be- 
gagnades stundom åfven till sofgemak for de gifta dottrarne, som vistades i hemmet. Så he- 
ter det om Priamos palats (II. VI 243 ff.):

”Men på en motsatt sida inom borggården for drottens 
dbttrar ett tolftal kammare (vejede &akap.oi) funnos af glånsande marmor, 
bygda den ena invid den andra; men inuti dessa
Priamos mågar bredvid de vbrdade makarne sofvo.”

Att dessa vejede ddla^iDL voro belågna på ofre våningen, år tydligt, ehuru mbjligen någon 
ovisshet kan ega rum derom, huruvida de voro belågna bfver qvinnovåningen, eller på ett 
annat stålle i huset.

Inom ringmuren, bakom qyinnoboningen eller åtminstone i nårheten af palatset, tråffa 
vi trådgården (x^rog noKvSEvSQog, Od. IV 737, XXIV 226, 336). Sårdeles stor och skbn var 
Alkinoos trådgård på Scheria (Od. VII 112 ff.). Den hbll fyra tunnland i rymd; resliga tråd 
med lummiga kronor bringade svalka; åplen, påron, drufvor och fikon funnos i yppig fullhet 
både sommar och vinter.

Vi hafva i det foregående fbrnåmligast sysselsatt oss med konungarnes boningar. Om 
de enskildas hus erhålla vi af Homeros endast få upplysningar. Vi kunna med afseende på 
dessa blott fbrmoda, att de varit bygda och inredda i hufvudsaklig bfverensståmmelse med 
konungapalatsen, ehuru naturligtvis med mindre utstråckning och prakt. Af beskrifningen 
bfver Achilleus tålt, hvilket var uppfbrdt i likhet med ett vanligt boningshus, kunna vi mbj
ligen gbra oss en fbrestållning om detta senares beskaffenhet. Detta tålt ”hade Myrmido- 
nerna uppfbrt åt sin herre af furubjelkar och. tåckt med ett tak af vass; rundt omkring 
hade de uppbyggt en gård af tått nedslagna pålar; en enda furubom tillstångde dorren” 
(II. XXIV 449 ff.). Vi finna hår, liksom i palatsen, pelargångarne, afåovoai, samt yr^odo^tog, 
der Priamos tillbringade natten, under det att Achilleus vid Briseis sida hvilade sv
(II. XXIV 673 ff.) Svinherden Eumaios hydda synes hafva bestått endast af 'JtoodouoQ och 
[.tsyagov, i hvilken senare hården var uppfbrd. Hågnaden omkring huset var af sten och 
kransad med hagtorn. Utanfor voro pålar af ek nedsatta i marken (Od. XIV 5 ff.).

Hårmed hafva vi nu genomgått det vigtigaste af hvad de torftiga kållorna erbjuda oss 
angående anlåggningen och inredningen af boningshusen under den grekiska hjeltetiden. 
Hvad slutligen sjelfva byggnadsmaterialet betråffar, så år det sannolikt, att hufvudbyggnaden, 
i hvilken /.tÉjciom’ och qvinnornas bostad voro belågnaj var uppfbrd af sten (Od. XVI 212), 
under det att de yttre och ofre delarne af huset understundom voro af trå. Detta antagan- 
de synes vinna bekråftelse deraf, att de båda trbsklarne, som lågo nårmast intill uÉjaoov, 
voro af sten, under det att den yttre, nårmast prodomos befintliga, var af trå.
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Forklaring ofver planritningen.
Denna efter Rumpf uppgjorda planritning kan af lått i nsedda skal icke gora anspråk 

på någon fullståndighet. I allmånhet har på densamma icke mer upptagits, ån som ansetts 
nodvåndigt for att forstå Homeros uppgifter. Så hafva på gården, A, endast några af der 
befintliga lågenheter antydts och i qvinnornas afdelning, C, sofrum forlagts endast på den 
ena sidan af salen.

A. avlq. B. fxéyaQov. C. Qvinnornas arbetssal. D. Trådgården. 1. Hqo&iqov allr/g. 
2. Hqo&vqov till /.téyaqov. 3. HqoOtqov till qvinnoboningen. 4', ar9svri7Jr 4”. bqoo&vqa. 5. 
Utgång till trådgården. 6. odog sg ’kavqqv. 7. <mua lavgqg. 8, 8'. Dorrar (Od. XXII 394, 
400). a. geavoi li&ot. b, c. at&ovøa avbijg. d. Stallar, vagns- och redskapshus, boståder for 
slafvarne. e. Zeus’ altare. f. Tholos. g, g'. Telemakos (Nausikaas) rum. h. at&ovoa dwpa- 
vog och /rpddonog. i. tvwtia 8b>[taT0g. k. bovqobb7jq. 1, T, m. Lænbbuai n. Bålen

o Hården, bakom hvilken uvyog. p. Husmoderns plats. q, q'. ’kavqq. r. Sofrum. 
s. Odysseus och Penelopes sofgemak. t. Forrådsrummet, u. Trappa till ofre våningen.

--- -----------------------
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Hiigre allmånna låroverket i Venersborg.
A. Undervisningen.

Hostterminen borjade den 25 augusti och slutade den 19 december;
vårterminen bbrjade den 21 januari och kommer att afslutas den 3 juni.
Till den gemensamma morgenbonen, vid hvilken alltid två lårare varit nårvarande, haf

va alla låroverkets lårjungar samlats 20 minuter fore 7. Undervisningstimmarne hafva varit 
forlagda till kl. 7—9, 11 — 12, 1—3 alla dagar for alla klasser utom for l:sta, som haft lås
ning 11—12 endast måndagar, till 5—6 måndagar och torsdagar for 6:te klassen och R. 7: i 
samt torsdagar 5—6 for L. 6: i och L. 6: 2. For att undvika den for både lårare och lårjun
gar betungande eftermiddagslåsningen har nåmnda anordning vidtagits och har i flera afseen- 
den visat sig ganska låmplig. Gymnastikofningarne hafva egt rum uteslutande på formidda
garne, de ofriga ofningarne dels på for- och dels på eftermiddagen, såsom synes vid redo- 
gorelsen for hvarje sårskildt ofningsåmne.

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

Hostterminen 1879.

') Engelska. 2) Latin. 3) 1 tim. svenska, 1 tim. tyska, 1 tim. naturvetenskap, 1 tini. historia. 4) 1 tim. 
svenska, 1 tim. tyska, 1 tim. historia. ’) 1 tim. kristendom, 2 tim. svenska, 3 tim. franska, 1 tim. matematik, 
1 tim. historia, 1 tim. filosofi. 6) 2 tim. kristendom, 2 tim. svenska, 3 tim. franska, 3 tim. matematik, 1 tim. 
historia, 1 tim. filosofi. ’) Dessutom 1 tim. franska med realisterna.

3

Klass

Antal nårvarande 
lårjungar Antal undervisningstimmar af åmneslårare i nedannåmnde klasser

G
em

ensam linie 
kl. I-IH
Eeallinie

Latin
linie

Sum
m

a

I-III
IV-V VI-VII

Sum
m

a

G
em

ensam
m

a for 
real- och latinlinien

Sårskilda for G
em

ensam
m

a for 
real- och latinlinien
Sårskilda for real

linien

Sårskilda å latin
linien for frivillig 

undervisningm
ed grekiska

utan grekiska

Eeallinien

Latinlinien

for latinliniens 
alla lårjungar 

gem
ensam

t

endast fordem

som låsa 
grekiska

som icke låsa 
grekiska

i hebreiska
i éngelska

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

26
36
30

15
11

7
10

7
3

6
11

8
4

28
23

9

6
3

26
36
30
43
34
22
21
21
10 11

II1
1£

££

1 II 
1 S 

1 
1 

i 
1 1 1 1 

1 -a
S 1

 1 1

30
82)

w

1 1 1 
1 1

25
26
20
17

21
22
15
12

7
7
6
6

| 01 
1 1 1 

1 1

.1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 -----

---
--1

 1 1 
1 1 1 

1

25
28
28
59
37
62
58
55
52

Summa 92 53)29 69 243 81 22 36 38 28 | 88 70 26 11 2 2 404
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Klass

Vårterminen 1880.

Antal nårvarande 
larj ungar

Latin
linie

Antal undervisningstimmar af amneslarare i nedannamnde klasser

IV-V VI-VII

p. p

CD 
3

Sårskilda for go:
Sarskilda å latin

linien

w
CD 
p

3
B'

3. P
CD* •-+:
3 £:

OqCD P .J 
B -^1 
CD p: ^,| 
Bd B I 
Cfl £ 5' 
B S P 
M *

Py 
m

5? endast for dem

for frivillig 
undervisning

P ps 
æ 
P

16 —
13 -
7 7
9 11
7 8
3 3

29
35
35
43
35
23
20
21

9

25
28
28

22
29 
7')

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

Summa || 99 55 29 67 2501| 81 22 36

30
8’)

43)
34)

12")

25
26
20
17

21
22
15
12

7
7
6
6 3’)

25
28
28
59
37
62
58
55
52

38 28 88 | 70 | 26 2 404

P 0
1 B

p

' S

p

s

H
S TO 5

p

p

H
p g

5

p

1
1

11 | 2

0 
OQ

p

1
1

lika med hostterminen.

Låro- och låsebbeker.
Kristendom: Bibeln 1—7: Katekesen 1—5; Bibi, historia af Bohm 1—3; Bibelns kånnedom af 

Welander 4—5; Norbecks lårobok i dogmatiken 6—7; Lårobok i kyrkohistorien 
af Cornelius 5—7.

Modersmålet: Sundéns lårobok 1—3; Låsebok for folkskolan 1—4; Claesons literaturbistoria 
6:i—7: Skrifter af Tegnér, Runeberg, Bottiger, Beskow, Holberg m. fl. for- 
fattare 4—7.

Latin: Grammatik af Ellendt-Seyffert 4—7; Elementarbok af Boétbius 4; Cornelius Nepos ed. 
Tornebladh 4—5; Ovidius 6: i; Virgilius, Æneis ed. Tornebladh 6— 7: i; Cicero 6- 7; 
Livius ed. Broman 6—7; Horatius ed. Fahlcrantz 7. Dessutom vid undervisningen an- 
vånda: Mytologi af Brodén 6: i; Bojesen, Romerska antiqviteter; Schlyter, Monumenta 
antiquitatis; Guhl und Kohner, Das Leben der Griechen und Romer 7.

Grekiska: Grammatik af Lbfstedt 6—7; Låsebok af Petersson 6: i; Xenophons Anabasis, Ho- 
meros Odysseia 7; Herodotos 7.

Hebreiska: Grammatik af Lindberg; Genesis, Davids psalmer 7.
Tyska: Grammatik af Flach 1—6; Mathesius elementarbok 1—3; Deutsches Echo 4; Måhrchen 

af Hauff 3—5; Wilhelm Tell och Maria Stuart af Schiller, Gbtz von Berlichingen af 
Gbthe, Mitten in der Nacht 6. *

Engelska: Grammatik af Herlén 6—7; D:o af Mathesius 5; Elementarbok af Mathesius 4, L. 
7: i; Låsebok af Sturzen-Becker 4—7; Parlbr 7. Teaterpjesen A good for nothing 
7: i; d:o Pipkins rustic retreat 7: 2. Herléns skrifbfningar.

Franska: Grammatik af Olde 7: 2; Elementarbok af Dubb 5—7: i; Recueil de Lectures fran- 
Qaises af Enblom 6—7. Teaterpjesen Le gamin de Paris 7; 1; d:o L’abbé de L’Epée 
7: 2. Lbwenhjelms skrifbfningar 7.
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Matematik: Nordlund, Råknebfningsexempel 2—3; Råknelåra af Nystrbm 1—5; Geometrisk å- 
skådniugslåra af Bergius 2—3; Euklides efter Lindman 3—7, Euklides 5:te och 
6:te bocker efter Bjorling 7: 2; Algebra och exempelsamlingar af F. Andersson, 
Bjorling, Todhunter, Lindman och Cederblom 4- 7; Todhunters, Jochnicks och 
Lindmans geom. bfningssatser 4—7; Problemsamling af Hultman 7, Stereometri 
af Wiemer 7; Proportionslåra efter Hultman; Proportionslarans tillåmpning på 
geometrien efter Lindman 6—7: 1, Trigonometri af Lindman 7, Analytisk geome
tri af Jochnick och Todhunter 7.

Natur vetenskap: Naturlåra af Celander 2—5; Lyttkens låran om djuren 1; Botanik af Arrhe- 
nius 6; Zoologi af Torin 6—7: 1; Lårobocker i fysik af Christie och Floderus; 
Lårobok i kemi af Blomstrand 6—7; Problemsamling af Bjbrkman 7.

Historia: Odhners mindre svenska historia 1 — 5, stbrre 6—7; Pallin Lårobok i allmånna hi
storien 1—5; Pallin Medeltidens historia 6; D:o Nyare historia 6—7; Piitz lårobok 
i gamla tidens historia 6. Weber, Verldshistoria 6: 2—7 for dem som onskat full- 
ståndiga sina kunskaper utom den egentliga skolkursen.

Geografi: Dahms for skolans 3 lågsta klasser 1—3; Sbrenssons 4—7.
Filosofisk propedeutik: Sjobergs och Klingbergs lårobocker i Antropologi och Logik 7.

Larokurser.
Forstå klassen.

Kristendom 3 t. Luthers katokes till 2:dra hufvudstycket, 4 psalmer.
Biblisk historia: gamla testamentet.

Modersmålet 5 t. Det vigtigaste om ordklasserna och satsbildningen; ofningar i råttstafning. 
Tyska 6 t. 30 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; hufvudråkning.
Naturlåra 2 t. Det vigtigaste om menniskan.
Historia 2 t. Till reformationstidehvarfvet.
Geografi 2 t. De europeiska låndernas fysiska och politiska geografi.

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

Biblisk historia 1 t., nya testamentet genomlåst och fbrklaradt. 
Bibellåsning och valda psalmer 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 ^tergifva det forelåsta eller beråttade. De skriftliga 6f- 
ningarne hafva i allmånhet upptagit 3 timmar i veckan.

Tyska 7 t. Grammatik: det allmånnaste af formlåran.
Explikation jemte analys af st. 31—60 i forstå afdelningen af elementarboken; 

dels muntlig dels skriftlig extemporerad bfversåttning af alla så vål svenska 
som tyska 60 styckena, allt under- jemforelse med modersmålet. De skriftliga 
bfningarne ha upptagit 2 tim. i veckan.

Matematik 5 t. Aritmetik 3 t., hela tal och sorter, hufvudsakligen efter Nordlunds råkneof- 
ningsexempel l:sta håftet; vanliga bråk och decimalbråk.

Geometri 2 t., åskådningslåra.
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Naturlara 2 t. Menniskokroppens byggnad; djurrikets storre afdelningar; det allmånnaste om 
våxterna; sexualsystemet.

Historia 3 t. Från Kalmarunionens upplosning till Karl XH:s ddd.
Geografi 2 t. De europeiska låndernas fysiska och politiska geografi fortsatt och afslutad.

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

Biblisk historia 1 t., nya testamentets; Jesu liknelser hafva lasts omedolbart 
ur evangelierna och fbrklarats utfbrligare; gamla testamentet repeteradt.

Bibellåsning och valda psalmer 1 t.
Modersmålet 6 t. Hela form- och satslåran. Råttskrifnings- och interpunktionsofningar 2 å 

3 tim. i veckan. Vållåsning.
Tyska 7 t. Grammatik, formlåran repeterad jemte anmårkningarne samt de vigtigaste regler- 

na i syntaxen tillsammans med skrifning af motsvarande stycken ur extempo- 
ralieboken.

Explikation, elementarbokens senare afdelning med analys samt muntlig extem- 
porerad bfversåttning; Kalif Storch ur Hauft's Mårehen.

Skrifofningar på lårorummet 2 timmar i veckan.
Matematik 5 t. Aritmetik 3 t., låran om bråk, hufvudsakligen efter Nordlunds råkneofnings- 

exempel, 2:dra håftet; tillåmpning af det genomgångna på regula de tri.
Geometri 2 t., åskådningslåran, valda satser ur storhetslåran samt de 15 for

stå satserna af Euklides l:sta bok.
Naturlara 2 t. Djur- och våxtriket.
Historia 3 t. Fåderneslandets, från Karl XII:s dod till lårobokens slut jemte repetition af 

nyare tiden.
Geografi 2 t. Repetition af Europas och ofversigt af de ofriga verldsdelarnes.

Fjerde klassen.
Kristendom 2 t. §§ l—50 i låroboken om Bibelns bocker; utforligare katekisation ofver de 

2 forstå hufvudstyckena; bibellåsning: de 14 forstå kapitlen af Matthei 
evangelium med forklaring.

Modersmålet 4 t. Låsning af Tegners Frithiofs saga; Fånrik Ståls sågner, Hanna, Julqvållen 
och Elgskyttarne af Runeberg samt valda prosaiska och poetiska stycken 
af olika forfattare; form- och satslåra samt råttstafningsbfningar och sats- 
upplosning; hvarannan vecka en uppsats på lårorummet.

Latin 8 t. Grammatik, formlåran.
Explikation, 52 stycken i Boethii elementartøk.

Tyska 4 t. Grammatik, formlåran med amnårkningar samt de grofva styckena i syntaxen; 
satsupplosning.

Explikation, 20 blad ur Mårehen von Hauff. 20 stycken i Deutsches Echo. Ett 
hemtema hvarannan vecka.

Engelska 7 t. 57 sidor af elementarboken samt motsvarande delar af grammatiken; 4 sidor 
af låseboken; skrifofningar.

Matematik 5 t. Aritmetik 1 t., regula de tri; blandade exempel på bråk.
Geometri 2 t., Euklides l:sta och 2:dra bok.
Algebra 2 t., de fyra råknesåtten i hela tal samt braks forkortning.
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Naturlara 2 t. Det allmånnaste af fysik och kemi och laran om jorden.
Historia 3 t. Allmån, gamla och medeltidens.
Geografi 2 t. Europas.

Femte klassen.
Kristendom 2 t. §§ 51—77 i laroboken om Bibelns bbcker; utfbrligare katekisation bfver 3—5 

hufvudstyckena; bibellåsning; forklaring af kap. 15—28 af Matthei evan
gelium; kyrkoårets gruppering och momenten i den lutherska gudstjensten.

Modersmålet 3 t. Låsning af Runebergs Elgskyttarne, poetisk låsebok af V. Oman samt val- 
da prosaiska stycken af olika fbrfattare 1 t.; form- och satslåra repeterad 
samt råttstafningsbfningar med satsanalys 1 t.; genomgående af de råt- 
tade uppsatserna 1 t. En uppsats i hemmet hvarannan vecka. Amnena 
for dessa hafva varit foljande:

1. Om våra forfaders fostbrbdralag. 2. Beråttelse om Gustaf Vasas ungdom och åf- 
ventyr. 3. Beskrifning ofver Målaren. 4. Ofversåttning. 5. Bedogorelse for innehållet 
af Runebergs ”Gamle Lode”. 6. Huru jag tillbragt mina sommarferier. 7. Beråttelse om 
slaget vid Svold. 8. Om Sveriges åldste bebyggare. 9. Ofversåttning. 10. Karl von 
Linné. 11. Ofversåttning. 12. En sommarmorgon på landet. 13. Skildring af en resa. 

Latin 8 t. Grammatik, formlåran repeterad; det vigtigaste af syntaxen.
Explikation, Miltiades, Themistocles, Conon, Aristides, Pausanias, Lysander, Thra- 

sybulus, Cimon, Chabrias; skrifning på lårorummet två timmar i veckan efter 
Tbrnebladh.

Tyska 3 t. Grammatik, formlåra och syntax till verbet jemte anmårkningar repeterade. 
Explikation, 15 blad ur Hauffs Måhrchen, 9 blad ur Schillers 30-jåhr. Krieg samt 

10 blad ur Vilh. Tell, 20 st. i Deutsches Echo. Ett hemtema hvarannan vecka.
Engelska 7 t. Grammatik, formlåran och låran om artiklarne och substantivet i syntaxen ef

ter Mathesius.
Explikation, 60 sidor af Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen; muntlig bfver- 

såttning från svenskan; Parlbr. Skrifning på lårorummet 2 timmar i veckan. 
Franska 3 t. De 5 forstå kapitlen af Dubbs elementarbok; skrifbfningar.
Matematik 5 t. Aritmetik 1 t., regula de tri samt intresseråkning jemte plauimetriska och 

stereometriska råkneexempel.
Geometri 2 t., Euklides 3:dje och 4:de bbcker jemte bfningssatser ur Hult- 

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

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

Sjette klassens nedra afdelning.
Kristendom 2 t. Dogmatik, klass. lin., de 2 forstå kap.

Kyrkohistoria, klass. lin. §§ 1 —19; reallin. §§ 1 — 15, 29—39.
Nya testamentet, valda stållen, isynnerhet ur Apostlagerningarne.

Modersmålet 2 t. Låsning af Bbttigers minnesteckning af Samuel Odman; lyriska diktér af 
Runeberg. Valda stycken af danska och norska fbrfattare ur Winkel- 
Horns och Borchsenii låsebok. En uppsats hvarannan vecka bfver fbl- 
jande åmnen:
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Reallin. 1. Åkerhrukets nodvåndighet for civilisationen. 2. Hosten. 3. Hvilken år 
den største af Sveriges konungar? 4. Skilnadcn mellan våxter och djur. 5. Metallerna. 
6. Orsakerna till Kalinare-unioneiis upplosning. 7. Arbetets nytta och nodvåndighet for 
menniskan. 8. De fornåinsta olikheterna mellan gamla tiden ocli medeltiden. 9. Allt år 
icke guld, som glimmar. 10. Våxternas blad. 11. Anledningarne till Luthers kyrkore- 
formation. 12. Stådernas fordelar och olagenheter mot landet. 13. Ofversåttning.

Klass. lin. 1. Rysslands natur och folk. 2. Reformationen i Frankrike under sex- 
tonde århundradet. 3. Min framtid, sådan jag onskar mig den. 4. Ofversåttning (från 
tyskan). 5. En fogels byggnad. 6. Alexander till de missnbjda Macedonierna, som vilja 
Stervånda hem. 7. Grekernas och Romarnes myther om lifvet efter ddden. 8. En resa 
kanalvågen från Goteborg till Stockholm. 9. Judafolkets historia under gamla testamen
tet. 10. Ofversåttning (från latin). 11. Hvilka bevekelsegrunder formådde Konstantin 
att forklara kristendomen for statsreligion? 12. Hvar och en år sin egen lyckas smed. 
13. Munkvåsendet i Sverige.

Latin 8 t. Grammatik, syntaxen.
Explikation, l:sta boken af Cæsar; Ætates, Pyramus et Tisbe, 150 vers af Phaéton 

i Ovidius. Prosodik. Ett hemtema hvarje vecka. Skrifbfning på lårorummet 
efter Tornebladhs stilbfningar 2 timmai- i veckan.

Grekiska 7 t. Grammatik, formlåran.
Explikation, 58 stycken af låseboken.

Tyska, klass. lin. 1 t., reallin. 2 t. Grammatik, ofversigt af grammatiken.
Explikation, Schillers Wilhelm Tell. Reallinien ett hemtema hvarannan vecka. 

Engelska, Icke-greker 4 t. Forstå afdelningen af Mathesii elementarbok.
Explikation, 12 sidor af Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen.

Reallin. 3 t. Grammatik, repetition.
Explikation, 49 sidor ur Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen; muntlig bfver- 

såttning från svenskan; parlbr. Skrifofningar på lårorummet. Ett hemtema i 
månaden.

Franska 4 t. Grammatik, Dubbs lårobok till 9:de kap. Skrifofningar.
Explikation, valda stycken ur Enbloms Lectures frangaises.

Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri 1 t., Proportionslåran efter Hultman afdeln. I—III; re
petition af Euklides 2 forstå bocker efter Lindman; de 72 forstå satserna ur 
Todhunters geometr. ofningssatser ofversatta af Lindman. Algebra 2 t., eqva- 
tioner af l:sta graden med flere obekanta; det allmånnaste af låran om qvadrat- 
rotter och radikalqvantiteter af 2:dra graden. Icke-greker låttare algebraiska 
problem 1 t.

Reallinien 7 t. Geometri 3 t. Proportionslåran af Hultman, afdelning I och III; 
proportionslårans tillåmpning på plangeometrien af Lindman; satserna 134—219 
ur Todhunters geometr. ofningssatser. Algebra 4 t., låran om qvadratrbtter och 
radikalqvantiteter af 2:dra graden; cqvationer af l:sta graden med flere obekan
ta; eqvationer af 2:dra graden med en obekant; eqvationer med den obekanta 
under rotmårke; talrika problem. Ett matematiskt hemarbete hvarje månad, 
behandlande hvart och ett ett problem af geometriskt och ett af algebraiskt 
innehåll.

Naturvetenskap, klass. lin. 2 t. Naturalhistoria 1 t., våxternas byggnad, deras organs forrått- 
ningar; bbrjan af naturliga familjerna. Fysik 1 t. 30 §§ af Christies lårobok.

Reallinien 7 t. Naturalhistoria 1 t. lika med klass. lin. Fysik 4 t., Mekanik 
efter Floderus jemte talrika problem; Kemi 2 t., Låran om metalloiderne 
efter Cleves lårobok.

Historia, klass. lin. 3 t., Fåderneslandets, från bbrjan af nyare tiden till och med Karl IX. 
Allmån, gamla historien.



23

Reallinien 3 t., Fåderneslandets, lika med klass. lin. Allmån, nyare till och med 
Spanska tronfoljdskriget efter Pallins storre lårobok.

Geografi, reallinien repetition.

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

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

Reallinien 2 t. Storsta delen af Cornelius’ kyrkohistoria. 
Låsning i nya testamentet.

Modersmålet 2 t. Låsning af valda stycken ur den nyare svenska literaturen samt, i sam
manhang dermed, af vissa delar af Claésons literaturhistoria; (i borjan 
af hvardera terminen) muntlig framstållning och granskning af olika å- 
sigter rbrande modersmålets råttskrifning i vidstråckt mening, hvarvid 
bokstafsljuden och ordbojningen blifvit noggrannare afhandlade; det vig
tigaste af verslåran.

Amnen for uppsatserna:
Klass. lin. 1. Striden mellan patricier och plebejer i Kom. 2. Ofversattning från 

tyskan. 3. Gustaf Wasa, Sveriges befriare och omskapare. 4. Veridsdelen Afrika. 5. 
Innehållet af fjerde akten i Schillers "Maria Stuart”. 6. Sjelfvaldt åmne. 7. Socialismen. 
8. Ofversattning från franskan. 9. Romaren Cajus Marius. 10. Var Gustaf Adolfs delta
gende i trettioåriga kriget nodigt och nyttigt? 11. Ar i Sverige en ny harordning af be- 
hofvet påkallad? 12. Medeltidens feodalvålde. 13. Val bland åmnena for senaste matu- 
ritetsskrifningen.

Reallinien. 1. Hvilka åro orsakerna till, att de Nordamerikanska fristaterna gått så 
mycket framåt i jåmforelse med de Sydamerikanska? 2. Hvari består Europas ofverlåg- 
senhet ofver de andra verldsdelarne? 3. I hvilka hånseenden kunna skolungdomens va- 
penofningar anses nyttiga? 4. De kyrkliga fbrhållandena i Sverige från och med Gustaf 
Wasa till och med Upsala mote. 5. Sveriges handel under aldre och nyare tider. 6. Gud 
ser dig, en varnande och trbstande tanke. 7. Våra fornåmsta vattendrag och deras be
tydelse. 8. På hvad sått bora vi bereda oss en lycklig ålderdom? 9. Var Gustaf II A- 
dolfs deltagande i trettioåriga kriget beråttigadt? 10. Vestergbtland. 11. Nordenskiblds 
senaste fård och dess betydelse. 12. Den svenska adelns stållning under femton- och 
sextonhundratalen. 13. Ofversattning.

Latin 8 t. Grammatik, repetition af syntaxen samt prosodik.
Explikation, Cicero, Cato Major; Livius 4:de boken kap. 1—40; Virgilius, Æneiden

l:sta boken.
Extemporalier omvexlande med skrifofningar 1 å 2 timmar i veckan. Ett heifl- 

tema hvarje vecka.
Grekiska 7 t. Grammatik, formlåran repeterad.

Explikation, Anabasis, l;sta boken samt de 2 forstå kap. af 2:dra boken.
Tyska, klass. lin. 1 t. Grammatik, bfversigt af grammatiken.

Explikation, Maria Stuart, 2:ne akter; stycken ur Die Jungfr. von Orleans, Gotz von 
Berlichingen och Mitten in der Nacht.

Reallinien 2 t. Grammatik och explikation lika med klass. lin. Deutsches Echo. 
Ett hemtema hvarannan vecka.

Engélska, Reallinien 3 t. Grammatik, repetition af syntaxen, parlor.
Explikation, valda stycken ur Sturzen-Beckers låsebok, forrå och senare kursen.

Ett hemtema i månaden.
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Franska 4 t. Grammatik, Dubbs elementarbok; repetition af formliiran, syntaxen till § 80; 
skriftliga och muntliga bfversåttningsbfuingar från svenska till franska. Par- 
lor, skrifning efter diktamen.

Explikation, omkring 40 sidor af Enbloms Lectures fran^aises.
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri, 1 t. proportionslårans tillåmpning på plangeomerien ef

ter Lindman. Algebra 2 t. Låran om qvadratrotter och radikalqvantiteter samt 
2:dra gradens eqvationer med en obekant jemte några låttare problem; eqvatio
ner med den obekanta under rotmårke.

Reallinien 7 t. Geometri 3 t., proportionslåran efter Hultman repeterad. Propor
tionslårans tillåmpning på plangeometrien efter Lindman repeterad; repetition af 
Euklides 4 forstå bocker efter Lindman; satserna 162—293 ur Todhunters geo
metriska bfningssatser. Algebra 4 t. Det allmånnaste af potenslåran, logarit
mer och serier, exponentialeqvationer, de vigtigaste planimetriska formler jemte 
talrika problem af blandadt innehåll, mest sådane, der de genomgångna kur- 
serna kunnat tillåmpas; repetition af allt det foregående.

Ett matematiskt hemarbete i månaden, hvarje arbete behandlande ett geometriskt 
och ett algebraiskt problem.

Naturvetenskap, klass. lin. 2 t. Botanik, de naturliga familjerna. Zoologi, menniskokroppens 
byggnad, djurrikets indelning. Fysik 1 t., till låran om Ijuset efter Christie.

Reallinien 6 t. Botanik och Zoologi 1 t., lika med klass. lin. Fysik 3 t., e- 
lektromagnetismen samt låran om Ijuset och vårmet efter Floderus jemte 
talrika problem. Kemi 2 t, låran om metalloiderna och de låttare metallerna. 

Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Gustaf II Adolf till Karl XI. Allmån, repe
tition af gamla samt medeltiden.

Reallinien 4 t. Fåderneslandets, lika med klass. lin. Allmån, från spanska tron- 
fbljdskriget till lårobokens slut.

Geografi, repetition i sammanhang med undervisningen i historia.

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

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

Reallinien 2 t. Dogmatik det vigtigaste af de 5 forstå kapitlen.
Kyrkohistoria, repetition.
Låsning i nya testamentet.

Modersmålet 2 t. Låsning af nyare svensk och dansk literatur, (Bottigers minnesteckning af 
Kellgren, Holbergs Erasmus montanus m m.); diskussionsofningar; interpunk- 
tionsbfningar; råttande af kortare, i logiskt och språkligt afseende felaktiga 
meningar, dikterade af låraren.

Åmnen a) for båda linierna: 1. I hvad mån hafva vikingatågen hidragit till den andliga 
odlingens hbjande i vårt land? 2. Hvarfor har Peter I i Byssland blifvit kallad den store? 
3. Hvarfor har Karl XII mer ån någon annan svensk konung varit foremål for samtids och ef
terverids beundran? 4. Fritt val mellan flere åmnen (Profskrifning på lårbrummet). 5. Gustaf 
III:s tal till folket vid statshvålfningen 1772. 6. Tron utan gerningar år dod. 7. Orsakerna till 
Stuartska dynastiens fail. 8. Fritt val mellan ett af de for mogenhetsexamen gifna åmnen. 
9. Fritt val mellan flere åmnen (profskrifning på lårorummet). — b) for reallinien: 1. ”Dags- 
verkarns timme flyr, dagdrifvarn slåpar lifvet” (Leopold). 2. Teckning af Alcibiades. 3. Be- 
dogorelse for innehållet i Tegners Svea. 4. Solens forhållande till jorden. 5. Foljderna for 
Europa af Amerikas upptåckande. 6. Jemforelse mellan de tre skandinaviska lånderna i geo
grafiskt hånseende.
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Latin 8 t. Cicero Orationes in Catilinam I, II, Oratio pro S. Roscio Amerino kap. 1—-34; 
Livius, 2:dra boken kap. 1—45; Virgilius, 2:dra boken; Horatius, Od. l:sta bo
ken, Od. 1—15. Extemporalier omvexlande med skrifbfningar 1 å 2 timmar i 
veckan. Ett hemtema hvarje vecka.

Grekiska 6 t. Grammatik, syntaxen till partiklarne.
Explikation, från 4:de kap. af 2:dra boken af Anabasis till 4:de kap. af 3:dje 

boken. Odysséen, l:sta och 2:dra boken.
Hebreiska 1 t. Grammatik, formlåran.

Explikation, 2 kap. af Genesis.
Engelska, klass. lin. valfritt 1 t. 42 sidor af elementarboken samt motsvarande delar af gram- 

matiken. Skrifbfningar.
Icke-greker 2 t. Grammatik efter Mathesius till och med verbets syntax; tema- 

skrifning på lårorummet; parlbr. Explikation, omkring 40 sidor af Sturzen-Bec- 
kers låsebok, forrå kursen.

Reallinien 3 t. Grammatik, syntaxen efter Herlén; frasskrifning samt ett tema som 
hemlexa hvarannan vecka. Explikation, valda stycken i 2:dra kursen af Sturzen- 
Beckers låsebok. Teaterpjesen kursivt bfversatt; parlbr och Herléns skrifbfningar. 

Franska, klass. lin. 3 t., reallin. 5 t. Grammatik, det vigtigaste af syntaxen; frasskrifning 
och muntlig ofversåttning från svenska till franska på lårorummet. Parlbr.

Explikation, valda stycken ur låsebokens 2:dra del. Dessutom kursiv bfver- 
såttning af en del af teaterpjesen. Ett hemtema hvarannan vecka.

Matematik, klass. lin. 3 t. Repetition af proportionslåran och proportionslårans tillåmpning 
på geometrien. Algebra, låran om l:sta gradens eqvationer med flera obekanta 
jemte problem; repetition af 2:dra gradens eqvationer jemte talrika bfnings- 
exempel och problem. Planimetri och konstruktion af enkla analytiska expres- 
sioner.

Icke-greker 1 t. ha dessutom inhemtat låran om logaritmer och bfning i logaritm- 
tabellernas bruk. En lårjunge har genomgått realliniens kurs och Todhunters 
Conic Sections fullståndigt med de fiesta exemplen.

Reallinien 7 t. Geometri, lika med klass. lin. samt dessutom losning af geome
triska bfningssatser och rymdgeometri. Algebra, Trigonometri och Analytisk 
geometri. Repetition af 2:dra gradens eqvationer med tillåmpning på planime
tri och analytiska expressioners konstruktion. Repetition af de vigtigaste ste
reometriska formlerna. Talrika bfningsexempel och problem inom alla de ge- 
nomgångna kurserna.

En och annan gång ha lårjungarne fått fbrsbka att på egen hånd å lårorummet 
losa matematiska uppgifter. Reallinien har hvar 14:de dag i hemmet skriftligen 
lost en uppgift af omvexlande geometriskt och algebraiskt innehåll.

Naturvetenskap, klass. lin. Fysik 2 t. Hela låroboken efter Christie.
Reallinien. Zoologi 1 t. Dåggdjuren och foglarne.

Fysik 3 t. Låran om magnetism och elektricitet. Repetition af mekaniken 
jemte losning af talrika problem.

Kemi 2 t. Alkalimetallerna samt jern- och zinkgruppens metaller. Labo- 
rationer.

Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Karl X Gustaf till Gustaf III; allmån, från 
Spanien under Filip den andre till Franska revolutionen.

Reallinien 3 t. Fåderneslandets, lika med klass. lin.; allmån, från nyare tidens bbr- 
jan till Franska revolutionen.

4
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Geografi, repetition i sammanhang med undervisningen i historia. A
Filosofisk propedeutik, 1 t. Logik, Elementarlåran genomgången och repeterad.

Sjunde klassens ofra afdelning.
Kristendom 2 t. Larokursen repeterad.
Modersmålet 2 t. Låsning af nyare svensk och dansk literatur (De fiesta af Runebergs stbrre 

diktér, tal af Tegner, Leopolds ”om det romaneska” m. m.); skrifning på låro
rummet.

Ainnen: a) for båda linierna: 1. Den Catilinarisk«, sammansvarjningens orsaker och forlopp. 
2. Eichelieus betydelse for Frankrike. 3. Fritt val mellan ett af de for mogenhetsexamen un
der hostterminen gifna åmnen. 4. Fritt val mellan Sera åmnen (profskrifning på lårorummet). 
5. Nodens inflytande på menniskorna. 6. Sveriges fornåmsta sjokrig. 7. Fritt val mellan 
flera åmnen (skrifning på lårorummet). — b) for reallinien: 1. Behandlade de europeiska in- 
vandrarne Amerikas urinvånare råttvist? 2. Stjernhjelms betydelse for Sveriges vitterhet. 3. 

„ Napoleons betraktelser på S:t Helena ofver sitt forflutna lif (monolog). 4. Ofver jesuiternas
sats: åndamålet helgar medlen. 5. Har Sverige genom foreningen med Norge vunnit ersåttning 
for forlusten af Finland ?

Latin 8 t. Cicero, Oratio pro S. Roscio Amerino, repetition; Livius, repetition af 1 :sta delvis 
och 2dra boken; Horatius, Od. 2:dra boken jemte repetition af foregående. Under 
hbstterminen extemporalier omvexlande med skrifofningar 1 å 2 timmar i veckan. 
Under vårterminen skrifofningar 2 timmar i veckan. Ett hemtema hvarje vecka.

Grekiska 6 t. Grammatik, repetition af formlåra och syntax.
Explikation, Anabasis från 7:de kap. af 4:de till och med 5:te boken; Odysséen 

från v. 260 af 5:te till och med 6:te boken; Herodotos, kap.46 —100 af l:sta boken.
Fngelska, klass. lin. valfritt 1 t. Grammatik, hela formlåran efter Mathesius.

Explikation, valda stycken ur Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen.
Icke-greker 2 t. Valda stycken ur låsebokens senare del. Teaterpjesen kursivt 6f- 

versatt. Parlør och frasskrifning.
Reallinien 3 t. Valda stycken ur låsebokens senare del. Teaterpjesen kursivt bf- 

versatt. Parlor och frasskrifning. Ett hemtema i stållet for lexa hvarannan vecka. 
Franska, klass. lin. 3 t. Grammatik, repetition af formlåra och syntax; frasskrifning och 

muntlig ofversåttning från svenska till franska. Parlor.
Explikation, valda svårare stycken; kursiv ofversåttning af teaterpjesen. Ett hem

tema hvarannan vecka.
Reallinien 5 t. Lika med klass. lin.

Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri, lika med nedra afdelningen jemte repetition af Euklides 
4 forstå bocker. Algebra, repetition af hela den genomgångna kursen, fbretrå- 
desvis genom problem.

Icke-greker 1 t. dessutom: låran om logaritmer jemte bfning i logaritmtabeller- 
nas bruk.

Reallinien 7 t. Repetition af hela den genomgångna kursen, åfven omfattande 
rymdgeometri, hvarjemte låsts Analytisk geometri. Talrika bfningsexempel 
och problem inom alla de genomgångna kurserna.

En af lårjungarne har genomgått det hufvudsakligaste af Todhunters Conic Sec- 
tions, jemte många dithbrande problem, samt Jochnicks lårobok i Differen- 
tialråkning.

En och annan gång ha lårjungarne fått fbrsoka att på egen hånd å lårorummet 
losa matematiska uppgifter. Reallinien har hvar 14:de dag i hemmet skriftli- 
gen lost en uppgift af omvexlande geometriskt och algebraiskt innehåll.
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Naiurvetenskap, Fysik, klass lin. 2 t. Repetition af akustik, optik, magnetism, elektricitet 
och vårmelåra.

Reallinien 4 t. Repetition af den genomgångna kursen foretradesvis 
medelst problem. En af lårjungarne har fullstandigt genomgått 
Todhunters ”Mechanics for Beginners”. En och annan gang har i 
stållet for hemlexa skriftligen i hemmet losts en uppgift af meka
niskt eller fysikaliskt innehåll.

Kemi, reallinien 2 t. Repetition af hela låroboken. Laborationsbfningar.
Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Gustaf I till lårobokens slut; allmån, repeti

tion af gamla och nyare tidens.
Reallinien 3 t. Samma kurs som klass. lin. men utfbrligare genomgången.

Geografi. Lika med nedra afdelningen.
Filosofisk propedeutik 1 t. Logik, hela låroboken med repetition.

Antropologi, det vigtigaste genomgåuget.

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: engelska 4 t., teckning 2 t., losning af matematiska problem 1 t.
Klass 7: franska 1 t., engelska 2 t., matematik 1 t., teckning 2 t.

Vid bbrjan af låsåret antogos foljande lårobocker: Nordlunds råknebfningsexempel, Cle- 
ves lårobok i kemi i R. 6: i i stållet for Blomstrands, Lyttkens, låran om djuren i 1 i stållet 
for Celanders naturlara, Sjbbergs och Klingbergs lårobok i logik i 7 i stållet for Borelii, Ma- 
thesii engelska grammatik i R. 5 i stållet for Herléns.

Vålskrifning har på lårorummet bfvats 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. Pasch, handbok i linearritning. 
Stuhlmann, lårobok i frihandsteckning haft. 1—3. Stuhlmann, våggtabeller. Wohlien, dito. 
Klotsar enligt Heimerdings och Stuhlmanns modeller. Stuhlmanns gipser for konturteckning 
och skuggning.

Undervisningen.
Klass 1. Tisdag, fredag kl. 11 — 12. Stuhlmanns dfningar på rutadt papper efter lårarens 

fbreteckning på krittafla, plansch. 1—8, l:a håftet.
Klass 2. Måndag, torsdag kl. 2—3. Stuhlmanns ofningar på rutadt papper i likhet med for

stå klassen, plansch. 1—11, l:a håftet.
Klass 3. Tisdag, torsdag kl. 1—2. Stuhlmanns ofningar på rutadt papper i likhet med fore

gående klasser, plansch 1—14, l:a håftet.
Klass R. 4. Måndag, onsdag kl. 5 — 6 frihandsteckning; lordag kl. 11—12 linearteckning. 

Stigmografiska ofningar efter lårarens fbreteckning, derefter teckning på fri 
hånd efter Stuhlmanns våggtabeller. Linearteckningen har omfattat konstruk
tionslåra efter Pasch.

Klass L. 4. (Frivilligt) Fredag kl. 4—5 frihandsteckning i likhet med realafdelningen.
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Klass R. 5. Mandag, onsdag kl. 5—6 frihandsteckning, lordag kl. 11 — 12 linearteckning. 
Ofningarne i samma omfattning som i R. 4; dock hafva någre af de mera 
forsigkomne lårjungarne i denna klass dfvat konturteckning efter gipsmodeller 
i planornament afvensom medhunnit några af klotsarne. Linearteckning i lik- 
het med foregående klass.

Klass L. 5. (Frivilligt) Fredag kl. 4—5, frihandsteckning i likhet med samma afdelning af 
4:de klassen.

Klass R. 6. Måndåg kl. 11—12 linearteckning; torsdag kl. 11 — 12 och kl. 5-6 frihandsteck
ning. Teckning på fri hånd efter Stuhlmanns och Wohliens våggtaflor, kon
turteckning efter plana gipsornament, de mera forsigkomne konturteckning ef
ter klots. Linearteckningen har omfattat geometriska ytmbnster och projek
tionslåra efter Pasch.

Klass L. 6: i. Icke-greker, måndag, torsdag kl. 11—12; frihands- och linearteckning lika 
med R. 6.

Klass R. 7. Måndag kl. 1 — 2, torsdag kl. 1—2 och kl. 5—6; forstå timmen torsdagen linear
teckning. Frihandsteckning lika med R 6; linearteckningen har omfattat per- 
spektivlåra efter muntligt foredrag af låraren vid krittaflan.

Klass L. 7: i. Icke-greker, måndag, torsdag kl. 1—2; frihands- och linearteckning lika med 
R. 7.

Klass L. 7: 2. Icke-greker, måndag, onsdag kl. 5—6, frihands- och linearteckning lika med 
R. 7.

Undervisningen i sang och instrumentalmusik.
Sang.

Klass 1. Tisdag och fredag */2 11—11. De musikaliska tecknen, deras betydelse och anvånd- 
ning. Ofning i tontråffning samt enståmmig sång. Fredag 5—6. Koralsång till
samman med de bfriga 4 lågsta klasserna.

Klass 2. Onsdag och lordag */2 11 — 11, fredag 5—6. Lika med klass 1.
Klass 3. Tisdag och fredag 9—’/2 10, fredag 5—6. Lika med klass 1 samt en- och flerståm- 

mig sång.
Klass 4. Fredag 5—6. Koralsång tillsamman med de bfriga 4 lågsta klasserna. Måndag 

6—7. Kbrsång tillsamman med klass. 5—7.
Klass 5. Lika med klass 4.
Klass. 6—7. Torsdag 6—7. Kor- och qvartettsång. Måndag 6—7. Kbrsång tillsamman med 

klass. 4—5.

Instrumentalmusik.
Klass. 1—4. Lordag 4—6.
Klass. 5—7. Tisdag 4- 6. Violin har spelats af 8 lårjungar, altviol af 2, violoncell af 1, 

flbjt af 2, orgel af 3. Hennings violskola, samlingen 729 ur "Edition Peters” 
jemte original och arrangerade qvartetter af Haydn och Mozart hafva vid un
dervisningen anvåndts. Ouverturen till Vogels "Demophon” har derjemte un
der vårterminen inbfvats.

Undervisningen i gymnastik och militårofningar under år 1879.
Gymnastik- och vapenbfningar enligt kungl. cirkuliiret den 18 juni 1866.
Gymnastikbfningarne hafva omfattat en half timme dagligen for hvarje afdelning, och 

har halfva tiden anvåndts till friståendc rbrelser och marscher samt den återstående tiden 
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till appareljgymnastik. I vapenofningarne liar klass 5 genomgått rekrytskolan af exercis- 
reglementet, klass. 6—7: i bfvats i bajonettfåktning på led med och utau motståndare, 7: 2 i 
florettfåktning och sabelhuggning på led, med och utan motståndare.

Tabellarisk uppgift å antalet lårjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke del- 
tagit i gymnastikbfningarne.

Termin och åldersgrupp

Sjukdomar
। 

A
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1
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! 
i rorelse- 
organerna
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svaghet
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Vårterminen 1879:
Under 15 år .................. 1 . .. 2 _ 1 1 5 _ 5 92
15 år eller derbfver ..... — — 3 1 — — 4 1 2 - — 11 10'1 21 134

Summa — - 4 1 — — 6 1 3 1 — 16 10 26 226

H'dstterminen 1879:
Under 15 år ................... 5 __ 2 _ 1 1 __ 9 _ 9 128
15 år eller derbfver..... — — 5 — — — 3 1 1 — l2) 11 10') 21 115

Summa — — 10 — — — 5 1 2 1 1 20 110 30 243

') Lårjungar i 7: 2. 2) Skrofler.*

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

Vårterminen 1879: 
l:sta hufvudafdelningen klass. 1—2 ................ 50 lårjungar.
2:dra „ „ 3—4.......................... 73 „
3:dje „ „ 5-7 ........................... 77

Summa 200 lårjungar.
Hbstterminen 1879: 

l:sta hufvudafdelningen . 57 ,,
2:dra „  67 „
3:dje „    89 „

Summa 213 lårjungar.
Lårjungarne i 7:de klassens ofra afdelning hafva varit befriade från gymnastikbfningar

ne, men bfvats i fåktning 2:ne timmar i veckan.
Ofningstiderna hafva varit fbljande:

Vårterminen 1879.
Gymnastik:

l:sta hufvudafdelningen, alla låsdagar 10—'/2H.
2:dra „ d:o V2 11—11.
3:dje „ d:o 9—>/2 10.

Vapenofningar:
Klass 5 tisdag 4—5.
Klass. 6—7: 1 lordag 4—6.
Klass 7: 2 tisdag, torsdag 5—6.
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Hbstterminen 1879.
Gymnastik:

l:sta hufvudafdelningen, alla lasdagar ’/2 1 — 1.
2:dra „ d:o */2ll—11.
3:dje „ d:o 9->/210.

Vapenbfningar:
Klass 5 tisdag 5—6.
Klass. 6—7: i lordag 5—7.
Klass 7: 2 tisdag 6—7, fredag 5—6.

Militærofningar enligt kungl. cirkularet den 23 mårs 1870.
Dessa ofningar, hvilka pågingo 3 veckor under vårterminen från den 7 till och med den 

29 maj och 6 veckor af hostterminen från den 1 september till och med den 11 oktober, led
des under båda terminerna af lojtnanten vid Vestgbtadals regimente J. Svedberg, till denna 
tjenstgbring kommenderad.

Till exercis halva 6 timmar i veckan anvåndts samt till målskjutning under vårtermi
nen 4 timmar for 6: i och 4 for 7: 2. Då lårjungarne i 6: 2 och 7: 1 redan under foregående 
hbsttermin skjutit fulla antalet skott, hafva icke under terminen några skjutbfningar med dessa 
klasser forekommit. Under hostterminen hafva anvåndts 14 timmar for 6: 1, 15 for 6: 2, 18 
for 7: 1, 14 for 7:2. Dessutom hafva lårjungarne i 7:2, hvilka icke deltagit i exercisen, haft 
2 timmars fåktning i veckan.

I exercis hafva under vårterminen 52, under hbstterminen 55 lårjungar deltagit, alla i 
klass. 6—7: 1. I fåktning deltogo under vårterminen 7 lårjungar i 7: 2, under hbstterminen 
10. I målskjutning med salongsgevår deltogo under vårterminen 27 lårjungar i 6:1, under 
hbstterminen 62 lårjungar i 6—7: 1; i målskjutning med remingtongevår under vårterminen 8, 
under hbstterminen 10 lårjungar i 7: 2.

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

Under vårterminen har hvarje lårjunge i 6: 1 skjutit 16 salongsskott, i 7: 2 18 skarpa 
skott; under hbstterminen har hvarje lårjunge i 6: 1 skjutit 100, i 6:2 88, i 7: 1 94 salongs
skott, i 7: 2 32 skarpa skott. Hårvid år dock att mårka, att, då redogbrelsen omfattar ka
lenderåret, det icke varit samma lårjungar i samma afdelning under vår- och hbstterminen, 
hvarfbre summan af det antal skott, soni hvarje lårjunge under de båda hår i fråga varande 
terminerna lossat, icke uppgår till det i kungl. cirkulåret af den 23 mårs 1870 beståmda an
tal, hvilket dock alltid under Idsåret uppnås.

Af exercisreglementet hafva l:sta och 2:dra delarne genomgåtts.
Till fbljd af kold hafva gymnastikofningarne varit instålda 5 dagar.

B. L a r a r n e.
Lårarnes tjensteåligganden under hbstterminen hafva fbi’ hvarje vecka varit foljande: 

Rektor G. Th. Bergman: Grekiska 6 t. 7: 2; Historia 1 t. 6: 2, 1 t. 7: 1, 2 t. R. 7:1, 2 t. L.
7: 1; Svenska 1 t. R. 6: 2. = 13 tim. Svenska skripta i R. 6: 2.

Lektor K. F. Bådberg: Matematik 1 t. 7: 1, 4 t R. 7: 1, 2 t. L. 7: 1, 3 t. 7: 2, 4 t. R. 7: 2,
1 t. L. 7: 2 (icke-gr.); Fysik 2 t. R. 7: 1, 4 t. R. 7: 2. = 21 tim. Ma
tematiska skripta i 7.

Lektor J. Stvedborg: Latin 3 t. 6: 2, 8 t. 7: 1, 8 t. 7: 2. = 19 tim. Latinska skripta i 7.
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Lektor J- Nordwall: Kristendom 2 t. L. 6: i, 2 t. R. 6: 2, 2 t. L. 6: 2, 1 t. 7: 1, 1 t. R. 7: 1, 
1 t. L. 7: 1, 2 t. 7: 2; Svenska 1 t. 6: 2, 2 t. 7: 1, 2 t. 7: 2; Filosofi 1 t. 
7: 1, 1 t. 7: 2. = 18 tim. Svenska skripta i 7.

Lektor A. J. Ling: Franska 3 t. 7: 1, 2 t. R. 7: 1, 3 t. 7: 2, 2 t. R. 7: 2; Engelska 3 t. R. 7: 1,
3 t. R. 7: 2, Icke-greker 2 t. 7: 2. = 18 tim. Franska skripta i 7.

v. Lektor A. Sahlén: Svenska 1 t. L. 6: 2; Historia och Geografi 4 t. 5, 1 t. 6: 1, 2 t. R. 6: 1
2 t. L. 6: 1, 2 t. R. 6: 2, 2 t. L. 6: 2, 1 t. 7; 2, 2 t. R. 7: 2, 2 t. L. 7: 2’
= 19 tim. Svenska skripta i L. 6:2.

Adjunkt J. F. Kylander: Alla undervisningsamnen i l:sta klassen jemte valskrifning i samma 
klass 1 t. = 25 tim.

Adjunkt A. J. C. Piscator: Svenska 6 t. 2; Tyska 7 t. 2, 1 t. L. 4; Historia och Geografi 5 t. 
2, 5 t. 3. = 24 tim. Tyska skripta i L. 4.

Adjunkt J. K. Lindblad: Svenska 6 t. 3; Tyska 7 t. 3, 3 t. R. 4, 3 t. L. 4, 3 t. 5, 1 t. 6: 1, 
1 t. 6: 2. = 24 tim. Tyska skripta i 5.

Adjunkt A. Ericsson: Latin 8 t. 4, 8 t. 5, 4 t. 6: 1, 5 t. 6: 2. = 25 tim. Latinska skripta i 6: 2. 
Adjunkt K. F. Kjellberg: Matematik 7 t. R. 6: 1, 3 t. L. 6: 1, Icke-gr. 1 t. 6: 1, 7 t. R. 6:2, 3 

t. L. 6: 2, 2 t. R. 7: 1, Icke-gr. 1 t. 7: 1. = 24 tim. Matematiska 
skripta i R. 6: 1 och R. 6: 2.

Adjunkt G. O. I). von Hackwitz: Svenska 1 t. R. 6: 1; Naturalhistoria 2 t. 2, 2 t. 3, 2 t. R. 4, 
2 t. L. 4, 2 t. 5, 1 t. 6: 1, 1 t. R. 6: 2, 1 t. L. 6: 2, 1 t. R 7: 1; 
Historia och Geografi 5 t. R. 4, 5 t. L. 4. = 25 tim. Svenska 
skripta i R. 6: 1.

Adjunkt P. G. Bergin: Tyska 1 t. R. 6: 2; Franska 3 t. 5; Fysik 3 t. R. 6: 1, 1 t. L. 6: 1, 3 t. 
R. 6: 2, 1 t. L. 6: 2, 1 t. R. 7: 1, 2 t. L. 7: 1, 2 t. L. 7: 2; Kemi 2 t- 
R. 6: 1, 2 t. R. 6: 2, 2 t. R. 7: 1, 2 t. R. 7: 2. = 25 tim. Tyska 
skripta i R. 6: 2.

Adjunkt A. G. Bergman: Tyska 1 t. R. 6: 1; Engelska 7 t. R. 4, 1 t. L. 7: 1 (valfritt); Franska 
4 t. R. 6: 1, 4 t. L. 6: 1, 4 t. R. 6: 2, 4 t. L. 6: 2. = 25 tim. Tyska 
skripta i R. 6: 1.

v. Adjunkt J. Thorelli: Kristendom 3 t. 2, 3 t. 3, 2 t. R. 4, 2 t. L. 4, 2 t. 5, 2 t. R. 6:1; 
Svenska 2 t. 5, 1 t. 6: 1, 1 t. L. 6: 1; Grekiska 6 t. 7; 1; Hebreiska 1 t. 
7: 1, 1 t. 7: 2. = 26 tim. Svenska skripta i L. 6: 1.

v. Adjunkt O. Vesterdahl: Svenska 4 t. R. 4, 4 t. L. 4; Latin 4 tim. 6: 1; Grekiska 7 t. 6:1, 7 
t. 6: 2. = 26 tim. Latinska skripta i 6: 1.

Extra lårare M. Bosenqvist: Tyska 1 t. R. 4; Engelska 7 t. R. 5, 3 t. R. 6: 1, 4 t. icke-greker 
6: 1, 3 t. R. 6: 2, 2 t. icke-greker 7: 1, 1 t. L. 7: 2 (valfritt). = 
21 tim. Tyska skripta i R. 4, engelska skripta i R. 6: 1 och R. 6: 2-

Extra larare J. F. Vesterlund: Svenska 1 t. 5; Matematik 5 t. 2, 5 t. 3, 5 t. R. 4, 5 t. L. 4, 
5 t. 5. = 26 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 løjtnant J. Svedberg: Gymnastik och Militårofningar 14 tim.

Tjenstledige:
Adjunkten S. Tengblad under hela låsåret for sjukdom.
Låraren i sång och musik O. H. Bergqvist under hela låsåret fb'r sjukdom.
Låraren i gymnastik A. Stiberg under låsåret.
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Forordnade:
Adjunkten A. Sahlén till v. lektor under hela låsåret;
Adjunkten C. Piscator till vikarie for sånglåraren Bergqvist;
Fil. doktorn J. Thorelli till vikarie for v. lektorn Sahlén;
Fil. kandidaten M. Rosenqvist till extra lårare under låsåret;
Fil. kandidaten O. Westerdahl till vikarie for adjunkten Tengblad under hbstterminen;
S. m. kandidaten A. G. Andersson till d:o d:o vårterminen;
Fil. kandidaten J. F. Vesterlund till extra lårare under låsåret.
Lbjtnant J. Svedberg till vikarierende gymnastiklårare under låsåret.

De under hbstterminen tjenstgbrande vikarier och extralårare hafva af statsmodel åt- 
njutit foljande arvoden: Sahlén 1160,71, Rosenqvist 696,73, Westerdahl 356,25, Vesterlund 
557,14, Piscator 247,7 6.

For tjenstgbring under vårterminen 1879 uppbars af statsmedel af v. lektor Sahlén 
1309,52, v. adj. Thorelli 785,71, v. adj. Rosenqvist 559,06, extra lårare Olsson 785,71, extra 
lårare O. Westerdahl 628,57, v. sånglårare Piscator 279,54.

C. Lårjungarne.
Lårjungarnes antal.

Hbstterminen 1879.

Klass

Gemensamma 
linien Reallinien

Latinlinien
Summa

Total- 
summa

med 
greki

ska

utan 
greki

ska
från- 

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

narvarande

1 26 __ — — — — — 26 — 26
2 36 — — — — — — 36 — 36
3 30 — — — — — — 30 — 30
4 — — 15 — — 28 1 43 1 44
5 — — 11 2 — 23 — 34 2 36
6: i — — 7 — 6 9 — 22 — 22
6: 2 — — 10 — 11 — — 21 — 21
7: i — — 7 — 8 6 — 21 — 21
7: 2 — — 3 — 4 3 — 10 — 10

Summa 92 — 53 2 29 69 1 243 3 246
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Vårterminen 1880.

Klass

Gemensamma 
linien. Reallinien

Latinlinien
Summa

Total- 
summa

med 
greki- 

ska

utan 
greki- 

ska
från- 

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

narvarande

1
2
3
4
5
6: i

lO 
1 

I 
1

03 CO CO 
1 

1 
1

1
1
1

16
13
7

—

7

1 
1 

1

fc
O
 ^3

 1 1 1 —
29
35
35
43
35
23

1
1
1

30
36
36
43
35
23

6: 2 — — 9 1 11 — — 20 1 21
7: i — — 7 — 8 6 — 21 — 21
7: 2 — — 3 — 3 3 — 9 — 9

Summa 99 3 55 1 29 67 — 250 4 254

De under hostterminen nårvarande l'årjungarnes ålder ses af foljande tabeil.
— — —— — — - —

Summa 
nårvarande 
lårjungar

Klass och linie 9 
år

10 
år

11 
år

12 
år

13 
år

14 
år

15 
år

16 
år

17 
år

18 
år

19 
år

20 
år

21 
år

22 
år

1 8 9 5 2 1 1 26
2 1 4 7 14 8 — — 2 — — — — — — 36
3 — — 3 7 10 7 3 — — — — — — — 30

R. 4 — — — — 5 7 2 — 1 — — — — — 15
L. 4 — — 1 3 6 9 5 4 — — — — — — 28
R. 5 — — — — 1 — 7 1 2 — — — — — 11
L. 5 — — — — 5 3 6 3 4 1 1 — — — 23
R. 6: i — — — — — 1 1 3 1 1 — — — — 7
L. 6: i 4 5 2 1 2 1 — — • 15
R. 6: 2 — — — — — — 3 — 3 2 2 — — — 10
L. 6: 2 1 — 3 2 3 — 1 1 11
R. 7: 1 — — — — — — — 1 3 2 — — 1 — 7
L. 7: i 2 1 5 1 1 — 1 3 14
R. 7: 2 — — — — — — — — 1 — 1 1 — — 3
L. 7: 2 — 1 1 2 — 2 — 1 7
Gemensam-

15ma linien 9 13 23 19 8 3 2 — 92
g
3 Reallinien — — — — 6 8 13 5 11 5 3 1 1 — 53

Æ Latinlinien — — 1 3 11 12 18 14 15 7 7 3 2 5 98
Summa 9 13 16 26 36 28 34 21 26 12 10 4 3 5 243

Af de under hostterminen nårvarande 243 lårjungarne hafva 182 varit från Elfsborgs, 
53 från Skaraborgs och 8 från Gbteborgs lån.

Efter hemort antingen i låroverksstaden eller å annan ort år fbrdelningen for samma 
termin foljande:

5
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I klass 1 hemort i Venersborg 16, å annan ort 10
55 2 14 55 22
55 3 )) 16 55 14

4 14 55 29
55 5 55 9 55 25
ft 6: i 55 8 55 14

6: 2 4 55 17
55 7: i 55 6 55 15
55 7:2 55 4 •5 6

91 152
Under hostterminen hafva af sjunde latinklassens lårjungar, hvilka låst grekiska, foljan

de antal begagnat sig af undervisningen i
både engelska och hebreiska ..................................  4,
engelska, men icke hebreiska..................................  6,
hebreiska, men icke engelska..................................  0.

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

Klass och linie

N
årvarande 
larjungar

Larjungar som deltagit i

TeckningJ

Sang Instrumen
talmusik

Gymnastik- 
och vapen- 

bfningar 
enligt cirku- 
låret den 19 
juni 1866

Sarskildami- 
litårofningar 
enligt cirku- 
laret den 23 
mårs 1870

obliga
toriskt frivilligt

1 26 26 — 26 1 26 —
2 36 36 — 36 1 31 —
3 30 30 — 30 2 25 —

R. 4 15 15 — 9 2 15 —
L. 4 28 — 14 17 1 27 —
R. 5 11 11 — 4 — 11 —
L. 5 23 . — 4 9 2 22 —
R. 6: i 7 7 — 2 — 7 7
L. 6: 1 15 9 — 2 — 15 15
R. 6: 2 10 10 — 4 -- 9 9
L 6: 2 11 — — 4 2 8 11
R. 7: i 7 7 — 3 1 6 7
L. 7: i 14 6 — 3 2 11 13
R. 7: 2 3 3 — 2 — 3 3
L. 7: 2 7 3 — 2 — 7 7
Gemensam-

ma linien 92 92 — 92 4 82 —

§ Reallinien 53 53 — 24 3 51 26
æ Latinlinien 98 18 18 37 7 90 46

Summa 243 163 18 153 14 223 72

Fbrhållandet med hemlexor samt den tid bfverlåsningen af dessa upptagit år foljande
I klass 1 hemlexor dagligen ofverhufvud 2, bfverlåsningstid 1 | tim.

,, 2 ,, ,, 3 ,, 1 ,,
„3 „ „3 „ 1| „
„ R- 4 „ „3 „ 21 „
,1 L- 4 „ „3 ,, 2 i „
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I klass R. 5 hemlexor dagligen ofverhufvud 4, ofverlåsningstid 3 i tim.
55 L. 5 5, 55 4 3| 55

>5 R. 6: i 55 55 4 33 55

55 L. 6: i 55 55 4 å 5 „ 4! 55

R. 6: 2 55 55 4 33 55

5) L. 6: 2 55 5 5 4 å 5 „ 4-3 55

55 R. 7: i 55 55 4 4 55

55 L. 7: 1 5 5 55 4 4-3 55

>5 R. 7: 2 55 55 4 4 55

55 L. 7: 2 55 55 4 4 55

I ofvanstående arbetstimmar år den tid, som åtgår till utarbetande af hemskripta icke
upptagen. Hårtill torde i hvarje vecka åtgå 1 tim. for klass 4, 2 tim. for klass 5 samt 4 tim. 
for klass. 6—7.

Angående lårjungarnes helsotillstånd har skolans låkare afgifvit foljande rapport:

Åntalet vårdade sjuke och sjukdomar kalenderåret 1879.

Sj u k d o m a r.

Vårterminen

Sum
m

a
Hostterminen

Sum
m

a

7 6

Klass. Januari
Februari

M
ars 

1

A
pril 

|

g £.

Klass.

| 
Septem

ber
| 

O
ktober 

|

N
ovem

ber

| 
D

ecem
ber5 4 3 2 i 7 6 5 4 3 2 1

Tyfoidfeber .........................
Skarlakansfeber ................ 
Bleksot .................................  
Påssjuka................................  
Difteri....................................  
Ogon sjukdom ....................  
Oronsjukdom.......................  
Strup- och luftrbrskatarrh 
Lunginflammation ...........  
Lungsåcksinflammation ... 
Halsfluss ............................. 
Gastrisk feber .................... 
Febril gastricism................ 
Magkatarrh ........................  
Diarrhé .................................  
Bukhinneiuflammation ... 
Bosfeber.................................  
Nesselfeber .........................
Ledvrickning ....................
Benhinneinflammation ...
Benrota .................................  
Braunskada ......................... 
Bolder .................................. 
Hudutslag............................. 1 1 I 

1 1 1 
1 । 1 

to
 1 1 

1 ro 
1 1 1 

1 1 1 
1 । 1 

1 1 | 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
■* 

i 
i w 

i 
i 

—
 

— 
i 

i 
i 

i 
i 

; 1 1 1 
i—
I 1 1 

1 1 1 
to

 1 1 
h-
1 O0

 । 1—1
 to

 i 1 
1 CO 

1 i)—
1

1

3

5

2

1

2
12

1

1
7

2

2

1

1

i 
i r- 

! 
i 

i 
! i' 

। 
i r 

i r n ii H
i 

i 
i 

æ 
i 

i 
i 

। 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i

2

1
1

1

1

1

6

3

1

1

1

1

1
20

3

1
9

1
1
7
1

li 
i s 

i 
i 

i 
i æ 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i r 
i r 

i 
| L 

i i i i 
i i i 

w
 iii

oo
iit

oi
ii^

^i
i 1

2
32

10
1
1

24
1
2
1

14
1
1
1
1
1
1
1
1
1

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i. 
i r 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
11

i 
i 

i 
। ^ 

i 
i 

. 
i r r r

’ 
। 

i 
i 

i 
i 

i r 
i

3

1

1

1
1

2

6

1

1

5

2

1
1

3
1

1

2

3

2

1

2

1

1
1

4

1
1
3

1
1

1
1

2

1

5

3

2

1

1

2
1

1

7

1

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 OO 1
 1 1 

1 1 H
l 1 M

 1

7
1

1
2
1
1

24

4
1
6

1
1
2

1
1

Summa 4| 15; 19 12 j 29| 13 6 6 13 45 22 12 98 1 9 7 12 9 10 6|15 15 12 12 54

Sjukligheten har varit ringa, om man ser till antalet allvarsamma fall, som varit helt fa. 
De fiesta hafva varit strup- och luftrbrskatarrher, halsfluss, diarrhé, samt påssjuka, som upp- 
trådde under vårterminen som lindrig epidemi. I den i staden på hosten upptrådaude skar- 
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lakansfebern insjuknade endast 7 lårjungar, alla temligen lindrigt. Några af dessa hemsåndes 
genast, då den milda våderleken det tillåt, de ofriga isolerades med den storsta noggrannhet.

Venersborg den 4 maj 1880.
Karl Bylund.

Foljande tabeller visa antalet af under sist forflutna kalenderår inskrifne, flyttade och 
afgångne lårjungar.

Vårterminen 1879.
— - •- ---

Larjungar tillhorande nedan Lårjungar afgångne
Larjungar flyttade till namnda klasser den från låroverket
nedan namnda klasser 1 februari i nedannåmnda

(såvål når- som frånvarande) klasser
>-5

Klass efter att hafva tillhort tf Flyttade till gio
narmast lagre klass af klassen på CO $ r, »

tf p
och samma linie foljande grund af tf 2. O • 

ET J 6—L.

linie
antal termmei tf 

P
& tb 05

beslut

fne 
i 

ler i GQ tf

irm
ii 

m
ei

i m
c 

;erm tf1 tf CO tf
tb B e-h CO B

tf p <1 e-t- H CO tf O =£ R
B ? æ & g B £ tf h-i CO PCO Bå tf

0 1 2 3 4 5 c&’ 5'h S O O:

d 
v 

m
i: 

orj g? e' p p p
eller 
flera

s fore-

tf Cb g.aq g gso 
CO 1

'ar
nens 
an fX- o p

ruari 
ut P-<b

1 — — — — — — — 18 — — 5 23 — — 1 1
2 — 5 11 2 2 — — 35 — 1 — 36 — — 6 6
3

R. 4
L. 4

— 1 16
1 7

— 1 — — 48 — — — 48 — 1 5 6

— —
1 l
25 — 1 — —

O
24 — — __

O
24 __ __ 4 4

R. 5 — — 4 — 1 — — 14 — — — 14 — — 3 3
L. 5 — — 12 — 2 — — 15 — — — 15 — — 4 4
R. 6: i — — 4 — 2 — — 11 — — — 11 — 1 2 3
L. 6: i — — 4 — 3 — — 19 — — — 19 — — 6 6
R. 6: 2 — — 5 — 1 — — 7 __ __ — 7 __ __ ■ __ __
L. 6: 2
R. 7: i
L. 7: i

— — 5 
Å

— 4
1

— — 16
K

— — — 16 — — 1 1

— — 11 — 1 —
3
5 — 1 1

3
7 — — 1 1

R. 7: 2 — — 2 — — — — 1 — — — 1 — — 1 1
L. 7: 2 — — 3 — — — — 10 — — — 10 — — 9 9

lu Gemensam-
ma linien — 6 27 2 3 — — 101 — 1 5 107 — 1 12 13

g 
g Reallinien — — 36 — 5 — — 46 — — — 46 — 1 6 7
tf cc Latinlinien — — 60 — 10 1 — 89 — 1 1 91 — — 25 25

Summa — 6 123 . 218 1 — 236 — 2 6 244 — 2 43 i 45
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Hostterminen 1879.

Klass 

och 

linie

Lårjungar flyttade till 
nedan nåmnda klasser

Lårjungar tillhorande nedan 
nåmnda klasser den 

15 september 
(såvål når- som frånvarande)

Lårjungar afgångne 
från låroverket 

i nedan nåmnda 
klasser

efter att hafva tillhort 
nårmast lagre klass af 
samma linie foljande 

antal terminer

Q
var i klass, 

1 
gående
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st foljande 
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§

1 __ _ _ — _ — _ 3 _ _ 23 26 — 1 — 1
2 — — — — __ — — 6 18 — 12 36 — — — —
3 1 — 5 — 1 -— — 2 18 7 3 30 — — — —

R. 4 — — 1 14 — — 15 — — 1 1
L. 4 — .— — — — — — 1 26 — 2 29 — — 1 1
R. 5 — — 2 — — — — 3 5 2 3 13 — — — —
L. 5 — — 5 — — — — 1 14 5 3 23 — 1 — 1
R. 6: 1 — — 2 — — — — — 5 2 — 7 — — — —
L. 6: 1 — — 3 — — — 1 3 7 4 1 15 — — — —
R. 6: 2 — — 2 — _ — 2 6 2 — 10 — — — —
L. 6: 2 — — 2 — —. — — 1 8 2 — 11 — — — —
R. 7: 1 — — —. — — — — 2 5 — 7 — — — —
L. 7: 1 — — 3 — — — — — • 11 3 — 14 — — — —
R. 7: 2 — — 1 — — — — — 2 1 _ 3 — —— — —
L. 7: 2 — 1 2 — — — 1 3 3 - 7 — 1 — 1

10 Gemensam- 
ma linien - 5 -- 1 — — ] 1 .36 7 38 92 — 1 — 1

s 
g Beallinien 7 — — — S 37 7 3 55 — — 1 1

Latinlinien — 1 15 — —- — 1 7 69 17 6 99 — 2 1 3
Summa 1 1 | 27 — 1 1 26 142 31 47 246 — 3 2 5

Af de 59 lårjungar, som under låsåret inskrifvits i låroverket, hafva 5 forut bevistat 
folkskola samt 15 annat elementarlåroverk.

Den 4 juni 1879 aflades godkånd muntlig afgångsexamen af: J. E. Eriksson, J. L. Pet- 
terson, N. J. E Norén, C. R E. Bagge, C. A. R. Fleetwood, G. V. Fleetwood, C. G. J. Lowe- 
gren, D. Sandén, J. A. Pettersson. Under hostterminen samma år aflades afgångsexamen vid 
Jbnkopings låroverk af K. Bergstrbm. I ofrigt hafva från bbrjan af vårterminen 1879 till 
samma tid 1880 foljande lårjungar afgått från låroverket:

Under vårterminen: klass. 3. K. V. K. Richter, dbd. Kl. R. 6: i. K. G. G. Nyman, dbd. 
Under sommarferierna: kl. 1. A. Vikstrand. Kl. 2. A. R. Hedlund, K. O. Norlander, E. H. D. 
af Sandeberg, J. I. Nilsson, N. A. P. Jensen, P. G. Hedlund. Kl. 3. E. L. Johansson, C. E. V. 
Skårman, J. A. Hedlund, K. B. Nikander, A. Lindholm. Kl. L. 4. A. V. Ternstedt, G. A. R. 
Hedlund, G. V. E. Dahlgren, H. Henstrom. Kl. R. 5. K P. Ekelund, A. U. Larsson, K. Ljung- 
qvist till veterinårskola. Kl. L. 5. A. Schefferstedt, O. Ritzland, E. Lindgren, L. K. E. Bor
sum, militår. Kl. R. 6: i. G. B. Andersson, handelsinstitut, I. G. F. Nyman, handel. Kl. L. 
6: i. S. J. Frigell, J. H. Setterberg, K. J. Lewén, J. E. Forssén, J. T. Bohman, K. F. Fridén. 
Kl. L. 6: 2. K. A. Odman. Kl. L. 7: i. H. A. Våstberg. Kl. L. 7: 2. J. Henriksson. Under
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hostterminen: kl. 1. K. A. Dahlberg. Kl. L. 5. J. A. Vennergren. Under vinterferierna: Kl. 
R. 4. K. V. B. Rydingsvård till annat låroverk. Kl. L. 4. J. O. Sahlgren.

Stipendier och premier utdelas endast vid vårterminens slut. Beloppet af stipendii- 
medel, som vid årsexamen 1879 utdelades, var 423 kr. 73 dre, af premiimedel 196 kr. 80 bre.

Under hostterminen voro 37 lårjungar befriade från afgift till både| materielkassan och 
byggnadsfonden samt från afgift till den senare men ej till den forrå 44. Under vårterminen 
hafva 42 lårjungar befriats från afgift till båda kassorna samt från afgift till den senare, men 
ej till den forrå 42.

Till Ijus- och ved-kassan har hvarje lårjunge under hostterminen betalt 3, under vårter
minen 4 kronor.

D. Undervisningsmateriel.
Låroverkets boksamling består af foljande antal arbeten: Biblar och|Testamenten 42, Teo

logi 122, Medicin 27, Allmån naturvetenskap 63, Botanik 37, Zoologi 23, Kemi 6, Mineralogi 
och Geologi 16, Fysik 27, Astronomi 7, Matematik 82, Ekonomi 47, Juridik 44, Statsvetenskap 
9, Filosofi 31, Estetik 5, Historia, Skandinavisk 97, d:o Allmån 105, Biografi m. m. 39, Sta
tistik, kaleudrar m. m. 27, Numismatik 5, Mytologi, fornkunskap 40, Krigsvetenskap 6, Geo
grafi 74, Resebeskrifningar 73, Kartor (atlas) 14, Nyare vitterhet, svensk och norsk 125, d:o 
utlåndsk 118, Litteraturhistoria 19, Filologi: nyare språk 81, fornnordiska språk 13, klassiska 
sprak 100, orientaliska språk 3, Lexika 53, Pedagogik 42, Blandade åmnen 71, Planschverk 
15. Summa 1702 arbeten.

Undervisningsmateriel.
For undervisningen i modersmålet: Dddens engel af Wallin 20 ex. Frithiofs saga 20 ex. 

Tegnérs samlade skrifter 15 ex. Bottigers minnesteckningar 12 ex. Runebergs saml, skrifter 
13 ex. Fånrik Ståls sågner 10 ex. af l:sta delen, 14 ex. af 2:dra delen. Axel och Valborg 
15 ex. Torkel Knutsson af Beskow 11 ex. Poetisk låsebok af Oman 24 ex. Holbergs kome
dier 12 ex. Låsebok af Winkel Horn och Borchsenius 3 ex. Låsebok af Hammerich 6 ex.

For undervisningen i matematik: 2:ne satser stereometriska figurer af trå; 2:ne satser 
meterapparater.

For undervisningen i naturålhistoria: Mewes, Atlas ofver Skandinaviens dåggdjur. Sun- 
devall, Svenska foglarne. Wright, Skandinaviens fiskar. Ruprecht, Wand-Atlas fur den Un- 
terricht in der Naturgeschichte. Fiedler, Anatomische Wandtafeln. Svensk botanik. Svensk 
skolbotanik. Anderssons våggtafloi’ for undervisningen i botanik. Erdmann, Geologiska vågg- 
taflor. Dåggdjur 25 ex. Foglar 245 arter, 350 ex. Kråldjur 30 ex. Fiskar 35 ex. Skeletter, 
skallar 30 ex. Insekter 6 lådor. Kråftdjur 8 st. Snåckor och musslor 580 st. Stråldjur, 
koraller, svampar 110 st. Herbarium af omkring 800 svenska våxter. En samling alger från 
Medelhafvet. Frukter m. m. 25 st. Fbrsteningar 150 st. Mineralier 840 stuffer.

For undervisningen i fysik: Låran om kroppars allmånna egenskaper: Modell till Nonie, 
Adhesionsplattor af metall. Geostatik: Apparat att visa kraftparallelogrammen, Håfstångs- 
modell, Lutande plan med vågn. Hydrostatik: Apparat att visa bottentrycket, d:o sidotrycket, 
d:o trycket uppåt, Areometerbestick, Nicholsons areometer med glascylinder, Volumeter, Hy
draulisk, press, Vattenhjul (reaktions), Vattenpass, Skifvor och kulor att visa kapillårfenomen, 
Kapillårror, Cartesiansk dykare, Endosmosapparat. Aerostatik: Vanlig kammarbarometer 
(gammal), Håfvarebarometer, Sughåfvert, Troli bågare, Modell till sug- och lyftpump (sbn- 
drig), Apparat att visa Mariotteska lagen, Enkelt verkande luftpump (gammal), Dubbelt ver
kande luftpump, Magdeburgska halfkloten, Apparat for qvicksilfverregnet, Blåssprångare, Glas
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ballon med kran. Geodynamik: Apparat att visa kroppars fail i lufttomt rum, Centrifugal- 
maskin med 2 biapparater, Pendelapparat. Akustik: Monokord med strångar och vigter, Strå- 
ke, Stamnyckel, ståmgaffel, Våderlåda med balg, 3 st. labialpipor (1 d:o att tilloka langden), 
1 labialpipa af zink (1 ror af d:o for att bka langden), 1 tungpipa af zink, Artificiel strupe. 
Optik: Fotometer af Rumford, Vinkelspegel, Spegel af svart glas, Konkav spegel, Konvex spe- 
gel, Konvexa och konkava linser (1 på stativ), Kronglasprisma, Flintglasprisma, Sammansatt 
mikroskop (af Nachet), 1 mindre, sammansatt mikroskop, Mikroskopiska preparat, Laterna ma- 
gica med bilder å glas, Solmikroskop (med preparater), Porte-lumiere, 2 st. s. k. Diafragmer, 
Spektroscope Hoffmann å vision directe, Glasror med platinatrådar dertill, Pincette på fot 
(hor till spektroskopet), Glasskifvor i olika fårger, Pince-nez med rbdt och grbnt glas, En 
mindre polarisationsapparat (Nicols prismer), Nbrrembergs polarisationsapparat, Preparater 
dertill, Terresterkikare, Newtons fårgskifva, Apparat att visa Newtons fårgringar, 6 st. glasror 
i etui, for att visa fosforescensfenomen, Stereoskop. Vårmelåra: Kulan med ringen, linial af 
koppar och jern, Apparat for att visa huru fasta kroppars utvidgning måtes, Maximitermome- 
ter, Minimitermometer, Differentialtermometer, Vattenhammare, Franklins kokrbr, Kryofor, 
Angmaskinsmodell af papp, Slidskåpsmodell, Modeli af lokomotiv, att eldas med sprit, 2 Brånn- 
speglar af messing, Leslies kub for vårmestrålningsforsbk, Augusts psykrometer, Daniels hyg
rometer. Magnetism och elektricitet: 2 magnetstånger med ankare och etui, 1 håstskomagnet, 
1 deklinationsnål, 1 inklinationsnål med skala, 1 lackstång, 1 glasstång, 1 jernstång, Flåder- 
mårgskulor, Flådermårgsdockor, Vanligt guldbladselektroskop, Bohnenbergers elektroskop, 
Apparat for att visa elektricitetens fbrdelning, Vanlig elektricitetsmaskin, Holtz influensma- 
skin, Elektrofor, Kuldansapparat, Voltas pistol, Sprittåndare, Blixtror, Urladdare (gammal), 
Kondensator, Elektriskt rotationshjul (gammalt), Forbindningskedja, Franklinsskifva, 2 Leyd- 
nerflaskor, Profskifva, Eudiometer, Isoleringspall (gammal), Elektriskt ågg, (En gammal elek
tricitetsmaskin, gammalt flaskbatteri,) Voltas skifva, 2 runda skifvor af koppar och zink, 12 
st. Buusenska kol- och zinkelement, 2 st. storre, 2 d:o mindre Grenets kromsyreelement, 1 
Leclanchés element, 4 Meidingers element, Galvanoplastisk apparat, Vattendekompositions- 
apparat, Taugentbussol, Elektromagnet, Elektromagn. rotationsapparat, Amperes bord med strom- 
ledare och solenoid, 1 storre, 1 mindre induktionsapparat, Messingshandtag med ledningssnb- 
ren dertill, 1 termoelektriskt element, 5 st. Geisslerska ror, 2 st. kolspetsar, Diverse skruf- 
var, ledningstrådar m. m.

For undervisningen i kemi: 1 vindugn, 1 sandbad med ugn, 1 kolbox, 1 zinkpyts, 1 gas- 
vanna af zink, 1 gasometer af d:o, 1 vattenreservoir af trå med balja, 1 våg med ort- och 
gramvigter, 66 burkar af helhvitt glas med insl. propp, 75 flaskor af d:o med d:o, 6 reagens
glas, 10 retorter med forlag, 18 kolfvar, 20 glasbågare, 1 cylinder, 12 afdunstningsskålar af 
porslin, 2 d:o af glas, 28 profror med stållningar, 2 rifskålar af glas, 1 jernmortel, 1 agat- 
mortel, 8 porslinsdeglar, 1 platinadegel, 1 silfverdegel, 2 byretter med stållning, 3 filtrerståll- 
ningar, 3 kokstållningar, 1 Berzeliilampa, 3 spritlamper af glas, 12 glastrattar, 4 Woulffska 
flaskor, 4 st. Bunsens brånnare-, 1 våtgaselddon, 1 vattensbnderdelningsapparat, 4 gasutveck- 
lingsapparater, 1 vattenbad, 1 duss. lerdeglar, 1 blåsror, 1 korkborr, 1 platinableck, d:o tråd, 
3 tanger, 3 filar, 1 hammare, 1 stad, 2 knifvar, diverse ror-glas, diverse flaskor och burkar, 
7 klorcalciumrbr.

For undervisningen i historia: Historisk atlas af Lbwenberg. D:o af Wiberg och Ment- 
zer. Langl, Bilder zur Geschichte. Monumenta antiquitatis af Schlyter. Fornsaker, af sten 
101, af brons 3 st.; mynt, svenska 266 ex., utlåndska 967 ex., medaljer, svenska 88 ex., ut- 
låndska 79 ex.

For undervisningen i geografi: Handatlas af Stieler, Graf, Stein, m. fl. Våggkartor 42 
st. af Sydow, Mentzer, Johnston, Holle, Kiepert, Reinhardt.
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For undervisningen i teckning: Stuhlmann, lårobok i frihandsteckning, 1 sats Stuhlmanns 
våggtaflor 1—40; 1 sats Wohliens d:o 1—40; 3 satser klotsar af Heimerdings modeller samt 
dessutom 13 st. diverse d:o for komplettering; 2 satser klotsar af Stuhlmanns modeller; 2 
satser af Stuhlmanns gipser for konturteckning, 1 sats d:o for skuggning; 1 kritpassare af 
trå samt diverse ritbråden, tvårlinealer och vinklar for linearteckningen.

For undervisningen i sång och musik: Diverse samlingar af fyrståmmiga sånger med 5 
å 8 ex. for hvarje ståmma. Haydns, Mozarts, Beethovens qvartetter och qvintetter for strång- 
instrumenter. 1 taffelfortepiano, 1 orgelharmonium, 1 violoncell, 1 altviol, 1 flbjt, 2 klari
netter, 1 esskornett, 2 jågarhorn.

Gåfvor sedan forrå redogbrelsens utgifvande.
Af Svenska akademien: minnespenning ofver Jakob de la Gardie.
„ Universitetet i Christiania: diverse skrifter.
„ Apotekaren A. Viberg, Vestervik: Musci frondosi scandinavici exsiccati, curante Sillén.
„ Venersborgs frivilliga brandkår: 1 kommandostaf, 2 fanor, 1 ropare, 1 skarp, 2 brickor, 

1 sigill, 1 dokumentslåda med diverse handlingar, 4 bandrosetter.
„ Slagtare A. G. Gun narson: Dalin, Svea rikes historia, del. III.
„ Lbjtnant R. Oxehufvud: en strumpvråk.
„ Herr K. Knutson: en bredstjertad labb.
„ Frbken S. Charpantier: ett nederlåndskt mynt.
„ Stud. A. Dicander: medalj ofver kongl. landtbruksakademiens stiftelse.
„ „ A. Roos: ett Ny kop. bre.
„ „ H. Johansson: 12 kopparmynt.
„ „ A. Dahlberg: petrifikater, en amulett, en amerikansk pumpvåxt.

E. Liiroverksbyggnader och inredningsmateriel.
Låroverkshuset, hvilket bbrjade att begagnas den 19 okt. 1869, innehållei’ i tvånne vå

ningar 20 rum fbrutom samlingsrum for lårarne samt bon- och hbgtidssal.
Uppvårmningen sker med varmt vatten efter E. A. Wimans system.
Luftvåxlingen verkstålles likaledes efter E. A. Wimans system.
Upplysningen sker medelst gas.
Lårjungarnes sittplatser åro så ordnade, att 2 och 2 lårjungar sitta tillsammans. Fram- 

fbr hvarje sittplats finnes en pulpet, hvars skifva kan lyftas upp och bildar locket till en lå
da, hvilken utgor fbrvaringsrum for lårjungarnes bbcker m. m. Hvarje lårjunge har den bak
om honom befintliga pulpeten till ryggstbd.

Alla sittplatser åro så anordnade, att dagern infaller från venster.
Den till ungdomens lekar afsedda planens ytvidd utgor 3638, i qv. meter.
Gamla skolhuset, belåget helt nåra det nya, innehåller bibliotek, musiksal, ritsal, muse

um samt bostad for skolans vaktmåstare. Ritsalen håller i långd 12,23, i bredd 5,32 meter. 
I densamma åro på ena kortvåggen i våggfast stållning uppsatta 2:ne svarta taflor, den ena 
fåstad i stållningen och fbrsedd med rbda punkter for fbreteckning vid de lågre klassernas 
ofningar på rutadt och punkteradt papper, den andra placerad framfbr den forrå och rorlig 
upp och ner samt afsedd for lårarens fbreteckning vid ofningar i linearteckning. Af ritbor- 
den åro 14 tvåsitsiga med rbrliga stållningar fbr gipser och klotsar, 6 ensitsiga utan sådan 
stållning. Alla borden åro placerade så, att dagern infaller från venster.

Gymnastikhuset, nybygdt år 1872, innefattar tambur, ofvanpå hvilken låktare år upp- 
fbrd, samt gymnastiksal, den senare 24,5o meter lang, 11,68 meter bred, 6,62 meter hog.
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Appareljen utgbres af: 1 håfplanka, 8 lodlinoi’, 3 våglinor, 2 armgångsstegar, 2 slingerstegar, 
8 lodstanger, 2 svangbommar med 8 sadlar, 2 hastar med sadlar och bommar, 1 plint, 1 
språngplan, 24 ribbstolar, 2 mindre stånger, 2 språuglinor. For skjutning och fåktning eger 
låroverket 6 remingtongevar, 2 salongsgevår, 25 floretter, 10 sablar, 2 faktmasker, 2 skottaf- 
lor, 1 riktstol. Dessutom ha från kronans forråd å Carlsborg till låns bekommits 120 st. 
gevår af 1867 och 1868 års modeil.

Skolrummens dimensioner ses af foljande tabeil.

§ 
5 o
cn
£

Långd 
i meter

Bummens dimensioner
Fonster- 
yta i qva- 
dratmeter

Rummens nuvarande 
anvåndningBredd 

i meter
Hojd 

i meter
Golfyta 

i qvadrat- 
meter

Kubikinne- 
håll i ku
bikmeter

1 5,21 5,7 8 4,16 30,1 138 125,2734 6,0168 Lektionsrum for kl. R. 4.
2 6,58 5,78

5,78
4,1 6 37,0324 1 54,0547 6,0168 D:o for undervisn. i fysik.

3 7 4,16 40,46 168,3136 6,0 168 D:o for kl. L. 7: i.
4 9 5,7 8 4,16 52,02 216,4032 9,0252 D:o d:o L. 4.
5 4,7 7 5,78 4,1 6 27,5706 1 14,6936 6,01 68 D:o d:o R. 7: i.
6 4,77 5,7 8 4,1 6 27,5706 1 14,6936 6,0168 D;o d:o R. 7: 2.
7 9 5,78 4,16 52,02 216,4032 9,0252 D:o d:o L. 5.
8 7 5,7 8 4,16 40,4 6 168,3136 6,0168 D:o d:o L. 7: 2.
9 6,5 8 5,7 8 4,16 37,0324 154,0547 6,01 68 D:o d:o 1.

10 5,21 5.78 4,16 30,1138 125,2734 6,01 68 D:o d:o R. 5.
11 5,21 5,7 8 3,89 30,1 1 38 1 17,1426 5,5138 D:o d:o R. 6: 1.
12 6,58 5,78 3,8 9 37,0324 144,0560 5,5138 D:o for halfrealister.
13 7 5,7 8 3,99 40,4 6 1 57,3894 5,5138 D:o for kl. L. 6:1.
14 9 5,78 3,8 9 52,02 202,3578 8,2707 D:o d:o 2.
15 4,7 7 5,78 3,8 9 27,5706 107,2496 5,5138 Laboratorium.
16 4,7 7 5,78 3,89 27,5706 107,2496 5,5138 Fbrvaraude af materiel.
17 9 5,78 3,8 9 52,0 2 202,35 7 8 8,2707 Lektionsrum for kl. 3.
18 7 5,7 8 3,89 40,4 6 157,3894

144,0560
5,5138 D:o d:o L. 6: 2.

19 6,58 5,7 8 3,8 9 37,0324 5,5138 D:o d:o R. 6: 2.
20 5,21 5,78 3,8 9 30,1 138 117,1426 5,51 38 

17,2020 
60,9084

Reservrum.
21
22

8,48 9,54 5,23
10,25

80,8992
198,3

423,1028
2032,5 7 5

Lårarnes samlingsrum.
Bon- och hogtidssal.

F. E ko n o m i s k a f 6 r h å 11 a n d e n.
Nedan nåmnda kassors stållning under året 1879 har varit foljande:

Kassans rubrik

D e b e t

Summa
Skuld 

vid årets 
bbrjan

£ r e

Summa 
utgifter

dit

Behållning 
vid årets 

borjan

1
Summa 

inkomster.
Skuld 

id årets 
bbrjan

Beliåll- 
ning vid 
årets slut

Summa

Byggnadsfonden ........ —
153O,ool 1530,0 0 — 1530,00 — 153O,oo

Ljus- och vedkassan ... 
Biblioteks- 0. materiel-

744,29 2262,36 — 3006,6 5 — 2245,2 7 761,38 3006,6 5

kassan ..................... 4599,9 4 2369,41 — 6969,3 5 — 2530,3 8 4438,9 7 6969,35
Premie- 0. fattigkassan 22,38 273,5ol — 295,88 — 203,34 92,54 295,88

Under sistforflutna kalenderåret har utgått for underhall och tillokning af boksamlingen 
191,40, af den ofriga undervisningsmaterielen 684,90 samt af inredningsmaterielen 611,59 kronor.

For råntan af Salmeniska donationen har intet under året inkopts.
6
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G. Examina och terininsafslutning.
Den 4 juni forlidet år forråttades muntlig afgångsexamen i nårvaro af lierrar professo- 

rerna H. Holmgren och E. Lofstedt såsom censorer, samt herrar kyrkoherden H. E. Wåstberg, 
landskamreraren J. M. Ryding och auditøren G. Sandberg såsom vittnen. De 9 lårjungar, som 
deltagit i den muntliga examen, forklaredes mogne.

I den skriftliga afgångsexamen under innevarande termin, hafva 9 låroverkets lårjungar 
deltagit och alla godkånts.

Den 19 sistlidne december libils terminsexamen med låroverkets 5 lagre klasser. Års- 
examen kommer att hållas den 2 och 3 juni och hafva foljande herrar inbjudits att såsom 
vittnen ofvervara densamma: ofversten och riddaren E. Elers, ka mm arherren och riddaren 
C. E. C. Kuylenstjerna, landskamreraren och riddaren J. M. Ryding, auditøren och riddaren 
G. Sandberg, landssekreteraren och riddaren M. Zachrison, kyrkoherden, fil. dokt. H. E. 
Wåstberg, bankdirektøren, fil. dokt. L. J. Wersander. Forstå dagen examineras i undervis- 
ningsåmnena kl. 9—12, W 5 — '/2 6. Kl. 12 hålles examen i sang och musik, kl. '/2 5 — '/2 6 
forevisas lårjungarnes arbeten i teckning, kl. V2 6 sker uppvisning i gymnastik och vapenof- 
ningar. Andra dagen examineras kl. V2 9—11. Kl. 11 y* kommer flyttning att afkunnas och 
ungdomen att hemforlofvas, hvarefter premier och stipendier utdelas

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

Nåsta termin bbrjas den 25 nåstkommande augusti kl. 12 på dagen.

Venersborg i maj 1880.
G. TH. BERGMAN.
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Lagre femklassiga allmånna låroverket i Borås.
A. Undervisningen.

1, Hostterminen borjade den 27 augusti och slutade den 16 december. Vårterminen bor
jade den 14 januari och kommer att afslutas den 1 juni.

2. Den gemensamma morgenbonen har blifvit forråttad hvarje dag från kl. 3/4 ? till kl. 7. 
Undervisningstimmarne hafva varit forlagda till kl. 7—9, 11 — 1 alla dagar samt 3—5 månda- 
gar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Ofningarne hafva egt rum dels på for- och dels på 
eftermiddagen, såsom synes vid redogbrelsen for hvarje sårskildt ofningsåmne.

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

Hostterminen.

Klass 
och 
linie

Larjun- 
garnes 
antal

Kollega 
Wennergren 
undervisat 

timmar

Kollega 
Thorin 

undervisat 
timmar

t. f. Rektor 
Rosén 

undervisat 
timmar

Kollega
Nyberg 

undervisat 
timmar

t. f. Kollega 
Liljesti and 
undervisat 

timmar

t. f. Kollega 
Segerqvist 
undervisat 

timmar

Summa 
timmar

1 31 — 1 — _ — 10 14 24
2 20 3 — — 20 5 1 29
3 12 3 — 10 — 9 •6 28
4 20 2 5 9 — 2 4 22
4 R. (18) 7 i — — — — — 7

■ 4 L. (2) — 8 — • — — — 8
5 8 2 5 3 7 2 3 22

. 5 R. (6) 7 — — — —. — 7
5 L. (2) — 8 ■ — — — — 8

Summa 91 24 i 26 22 27 28 28 155

Under vårterminen har endast den forandring i forestående uppgift forekommit, att i 
3:dje klassen vid terminens borjan en lårjunge intagits och från 4:de klassen en lårjunge 6f- 
vergått till 5:te klassen och en lemnat låroverket, hvadan autalet lårjungar under sagde ter
min i 3:de klassen varit 13, i 4:de 18 och i 5:te 9.

4. Begagnade laro- och lasebhcker i
Kristendom: Katekesen, Hiibners lårobok, Cornelii kyrkohistoria samt Brodéns ofversigt af de 

bibliska bockernas innehåll.
Modersmålet: Sundéns lårobok, låsebok for folkskolan och låsebok af Bjursten.
Latinska språket: Gram, af Ellendt-Seyffert, elementarbok af Tornebladh samt Cornelius Nepos. 
Tyska språket: Gram, och låsebok af Lyth, elementarbok af Mathesius, Schillers Geschichte 

des 30-jåhrigen Krieges och Wilhelm Tell.
Engelska språket: Gram, af Suudstén, Oides uttalslåra, Sundsténs elementarbok och W. Irvings 

Columbus.
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Franska språket: Gram, och låsebok af Olde.
Matematik: larobocker af v. Zweigbergk i aritmetik, af Wiemer i algebra samt af Bergius och 

Euclides i geometri.
Naturlara: Celanders lårobok, Arrhenii botanik, Lyttkeus i zoologi, Stewart i fysik, Roscoe i 

kemi och Lockyer i astronomi.
Historia: svensk af Odhner, allmån af Pallin.
Geografi: Sbrenson.

Genomgångna larokurser.

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

och några psalmer. 3 timmar i veckan.
Modersmålet: språklåran, formlåran t. o. m. de regelbundna verberna; bfning i att med egna 

ord återgifva upplåsta stycken; ofningar i satsbildning och råttstafning. 3 tim
mar i veckan.

Tyska språket: 50 stycken af elementarboken samt af formlåran det, som dessa stycken for- 
utsåtta, jemte muntliga och skriftliga ofningar under jemforelse med mo
dersmålet 6 timmar i veckan.

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

Naturlara: kap. 12 af Celanders lårobok samt undersbkning af lefvande våxter. 2 timmar i 
veckan.

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

litiska till Centraleuropa. 2 timmar i veckan.

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

valda psalmer. 3 timmar i veckan.
Modersmålet: det hufvudsakligaste af formlåran; bfning i att med egna ord återgifva upplåsta 

stycken; satsbildnings-, råttskrifnings- och interpunktionsbfningar. 6 timmar 
i veckan.

Tyska språket: det allmånnaste af formlåran; fortsåttning af elementarboken från och med 
stycket 41 till afdelningens slut; bfning att skilja ordklasserna 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 sor
ter, hufvudråkning. 3 timmar i veckan. Geometri, åskådningslåra och enkla 
geometriska satser. 2 timmar i veckan.

Naturlara: djurrikets hufvudafdelningar och vigtigaste klasser samt det allmånnaste om våx- 
terna; exkursioner. 2 timmar i veckan.

Historia: fortsåttning af fåderneslandets till Carl 12:tes dbd. 2 timmar i veckan.
Geografi.: Europas fysiska och politiska fortsatt och afslutad. 3 timmar i veckan.

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

bellåsning och psalmer. 3 timmar i veckan.
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Modersmålet: hela form- och det hufvudsakligaste af satslåran; råttskrifnings- och interpunk- 
tionsofningar; vållåsning. 6 timmar i veckan.

Tyska språket: formlåran; 50 sidor i låseboken från stycket 1; extemporalier; skrifofningar 
på lårorummet. 7 timmar i veckan. :

Matematik: aritmetik, tillåmpning af de genomgångne kurserna på regula de tri och intresse; 
3 timmar i veckan. Geometri, åskådningslåra samt geometriska satser. 2 tim
mar i veckan.

Naturlåra: kort ofversigt af djurriket; Arrhenii mindre lårobok; undersbkning och insamling 
af lefvande våxter; exkursioner. 2 timmar i veckan.

Historia: fåderneslandets afslutad och från nyare tidens borjan repeterad. 3 timmar i veckan. 
Geografi: det allmånnaste af de fråmmande verldsdelarnes fysiska och politiska; kort rep. af 

Europas. 2 timmar i veckan.

Fjerde klassen.
Kristendom: bibellåsning, katekisation samt innehåll och historia af bbekerna i gamla testa

mentet. 2 timmar i veckan.
Modersmålet: form- och satslåra samt råttstafningsofningar och satsupplosning; låsning af 

valda prosaiska och poetiska stycken jemte underråttelse om fbrfattarne och 
nbdiga upplysningar ur verslåran; hvarannan vecka. en uppsats på lårorum
met. 4 timmar i veckan.

Latinska språket: formlåra samt behofliga delar af syntaxen, muntligt meddelade; forstå och 
till och med 54:de stycket af andra afdelningen i elementarboken. 8 tim- 
man i veckan.

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

Tyska språket: rep. af formlåran, det vigtigaste af syntaxen; 50 sidor i Schillers Gesch. des 
30-jåhr. Krieges; extemporalier. Ett hemtema hvarannan vecka. 4 timmar 
i veckan.

Matematik: algebra, låran om hela tal och bråk samt 1 :sta gradens eqvationer med en obe- 
kant; geometri, 1 :sta, 2:dra och en del af 3:dje boken af Euclides; aritmetiska 
ofningar. 5 timmar i veckan, hvaraf 2 anvåndts till algebra, 2 till geometri 
och 1 till aritmetik.

Naturlåra: de forstå elementen af fysik och kemi; kort ofversigt af djur- och våxtriket; ex
kursioner. 2 timmar i veckan.

Historia: allmån, gamla och medeltidens. 3 timmar i veckan.
Geografi: Europas utfbrligare. 2 timmar i veckan.

Femte klassen.
Kristendom: bibellåsning och katekisation; innehåll och historia af nya testamentets bocker; 

l:sta och 2:dra perioden af kyrkohistorien. 2 timmar i veckan.
Modersmålet: rep. af form- och satslåra; låsning af valda poetiska och prosaiska stycken af 

olika forfattare samt råttstafningsofningar med satsanalys; ofningar i dispo
sition af låttare åmnen; en uppsats i hemmet hvarannan vecka. 3 timmar i 
veckan.

Latinska språket: fortsåttning och rep. af formlåran, det vigtigaste af| syntaxen; extempora
lier; från och med Miltiades till och med Alcibiades i Cornelius Nepos. 
8 timmar i veckan.
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Engelska språket: rep. af formlaran samt det hufvudsakliga af syntaxen; extemporalier; 18 
kap. af Irvings Columbus. 7 timmar i veckan, bvaraf 1 blifvit anvånd 
till skrifbfningar på lårorummet.

Tyska språket: rep. af syntax och formlåra; 35 sidor af Schillers Gesch. des 3O-jåhr. Krieges 
och från bbrjan till 2:dra scenen i 2:dra akten af Wilhelm Tell; ett hem
tema hvarannan vecka. 3 timmar i veckan.

Franska språket: uttalslåra, det vigtigaste af formlaran; vokabellåsning; valda stycken af 
1 :sta och 20 stycken af 2:dra afdelningen i låseboken. 3 timmar i veckan.

Matematik: algebra, rep. af det fbrut låsta, 1 :sta gradens eqvationer med en och flere obe- 
kanta och 2:dra gradens eqvationer med en obekant, problem; geometri, 3:dje 
och 4:de boken af Euclides; aritmetiska ofningar. 5 timmar i veckan, hvaraf 
2 anvåndts till algebra, 2 till geometri och 1 till aritmetik.

Naturlåra: låran om jorden samt det allmånnaste om vårt planetsystem och himlakropparne; 
exkursioner. 2 timmar i veckan.

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

Geografi: rep. af det fbrut låsta. 1 timme i veckan.
5. Vid låsårets bbrjan antogos for 4:de och 5:te klassen Pallins lårobok i allmån historia 

i stållet for Alanders samt for hela skolan den forlidet låsår delvis begagnade Sundéns låro
bok i modersmålet.

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

7. Undervisning i teckning har meddelats från kl. 8 till kl. 9 hvarje dag i veckan utom 
onsdag samt mellan kl. 3 och kl. 4 hvarje torsdags eftermiddag. Lårobbcker och undervis
ningsmateriel: Stuhlmanns lårobok i frihandsteckning och Pasch, geometrisk konstruktions- 
och projektionslåra, samt Stuhlmanns och Wohliens våggplancher.

l:sta klassen har bfvats i frihandsteckning från lårobokens bbrjan till fig. 13 af ytmbn- 
ster. 1 timme i veckan. 2:dra klassen har genomgått hela den stigmografiska kursen. 1 tim
me i veckan. 3:dje klassen har repetitionsvis genomgått den stigmografiska kursen samt 
hunnit till ungefår hålften af de Wohlienska våggplancherna. 2 timmar i veckan. 4:de klas
sen har bbrjat med nåmnde våggplancher och fortgått efter hvars och ens fbrmåga, hvarvid 
de fleste hunnit genomgå åfven de Stuhlmannska våggtaflorna. Reala linien 2 och latinlinien 
1 timme i veckan. 5:te klassen har genomgått båda kurserna med våggtaflor. Reala linien 
2 timmar och latinlinien 1 timme i veckan. '

Dessutom hafva klasserna 4 och 5 gemensamt genomgått en mindre kurs i geometrisk 
konstruktions- och projektionslåra efter låroboken. 1 timme i veckan båda linierna.

8. Undervisning i sång har meddelats från kl. ’/2 H till kl. 11 hvarje dag i veckan samt 
dessutan 1 timme hvarje onsdags och lordags eftermiddag. l:sta klassen har varit indelad i 
2 afdelningar och bfvats i det hufvudsakligaste af rausikens teori, i tontraffning, i mindre bf- 
ningsstycken efter Nordblom och Cronbamn samt i choralsång, ’/2 timme i veckan hvarje af
delning; 2:dra och 3:dje klassen i tontraffning inom hvarje sårskild tonart, i enståmmiga bf- 
ningsstycken samt i choralsång, 1 timme i veckan hvarje klass; och 4:de och 5:de klassen i 
tre- och fyrståmmiga sanger samt i choralsång, dels i afdelningar och dels gemensamt, 2 tim
mar i veckan.

9. Undervisning i gymnastik och vapenbfningar under år 1879 har under vårterminen med
delats från kl. 5 till kl. 6 fyra dagar och från kl. 7 till kl. 8 en dag i veckan, och under 
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hostterminen från kl. 1 till kl. ’/2 2 alla dagar och från kl. 4 till kl. 5 en dag i veckan. I 
afseende på lårjungarnes antal och fordélning meddelas, att antalet under vårterminen var 81, 
hvaraf 31 bfver och 50 under 15 år, samt under hbstterminen 91, hvaraf 22 bfver- och 69 
under 15 år. På låkares tillstyrkan hafva 4 lårjungar under vårterminen och 4 under hbst
terminen ej deltagit i bfningarne af foljande orsaker:

Vårterminen.

Lårjungarnes 
alder

Sjukdom i 
cirkulations- 

organerna

•Sjukdom i 
urin- o. kons- 

organerna
Allmån 
svaghet. Summa

Hela antalet 
narvarande 
larj ungar

Ofver 15 år . 1 — 1 2 ' 31
Under 15 år . ■— 2 — 2 50

Summa 1 2 1 4 81

Hostterminen.

Lårjungarnes 
alder

Sjukdom i 
urin- o. kOns- 

organerna
Bråck Allmån 

svaghet Summa
Hela antalet 
narvarande 
larjungar

Ofver 15 år . — — 1 1 22
Under 15 år . 1 1 1 3 69

Summa 1 1 2 4 91
De lårjungar, som uppnått 15 år och deltagit i gymnastikbfningarne, hafva åfven delta

git i vapenbfningarne. De i gymnastikbfningarne deltagande lårjungarne hafva varit indelade 
i 4 afdelningar, hvarje afdelning anfbrd af en afdelningschef; och var antalet under vårter
minen i l:sta afdelningen 22, i 2:dra 18, i 3;dje 17, i 4:de 20 samt under hbstterminen i l:sta 
afdelningen 24, i 2:dra 20, i 3:dje 22, i 4:de 21. Summa under vårterminen 77 och under 
hbstterminen 87.

I afseende på ofningstider meddelas, att ’/4 timme egnats åt gymnastik utan redskap 
och timme med redskap. Fria ofningar och lekar hafva på låroverkets lekplats under 10 
minuters uppehåll emellan på hvarandra foljande låstimmar egt rum.

Vapenbfningar, bestående i marscher och manbfrer, hafva anstalts omvexlande med gym
nastikbfningarne, hvarjemte de aldre lårjungarne varit sårskildt 1 timma sysselsatte med 
gevårsexercis. Då våderleken det tillåtit, hafva bfningarne fbrsiggått .i fria luften på låro
verkets lekplats. Under året halva bfningarne varit instålde 6 timmar dels for botaniska 
exkursioner och dels for att bereda lårjungarne tillfålle till rbrelser i fria luften.

Ofningarnes inflytande på lårjungarne har i allo visat sig mycket vålgbrande.

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

Kollega /S. P. Wennergren har undervisat klass. 2—5 i kristendom 10 timmar och klass.
4—5 (R.) i engelska 14 timmar, 24 timmar tillsammans.

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

t. f. Rektor, fil. dokt. J. A. Rosen klass. 3—5 i tyska 14 timmar, klass 4 i historia och 
geografi 5 timmar samt klass 3 i historia 3 timmar, tillsamman 22 timmar.
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Kollega J. A Nyberg klass 2 i modersmålet 6 timmar, i tyska 1 timmar, i naturlåra 2 
timmar och i historia och geografi 5 timmar; klass 5 i franska 3 timmar och i historia och 
geografi 4 timmar, tillsamman 27 timmar, samt råttat de utom lårotimmarne foreskrifne upp- 
satserna i tyska i klass 5.

t. f. Kollega, fil. kand. P. Liljestrand klass. 3—5 i naturlåra 6 timmar; klass. 1—3 i 
matematik 14 timmar; klass 3 i geografi 2 timmar; klass 1 i historia och geografi 4 timmar 
samt i naturlåra 2 timmar, tillsamman 28 timmar; dessutom råttat de foreskrifne skriftliga 
uppsatserna i tyska i klass 4.

t. f. Kollega, fil. kand. P. E. F. Segerqvist klass. 3—5 i modersmålet 13 timmar; klass 
1 i kristendom 3 timmar, i tyska 6 timmar och i modersmålet 5 timmar; i vålskrifning 1 tim- 
me i klass 2, tillsamman 28 timmar. Råttat de utom lårotimmarne foreskrifne skriftlige 
uppsatserne i modersmålet i klass. 5 och 4.

Ofningslåraren, kaptenen F. R. Zachrisson i gymnastik 4 timmar i veckan.
D:o, ritlåraren C. A. Leverin i teckning 6 timmar i veckan.
D:o, orgelnisten J. F. Strbm i sang 5 timmar i veckan.

Klassfbreståndare hafva varit: for klass 5 S. P. Wennergren, klass 4 A. Thorin, klass 3 
P. Liljestrand, klass 2 J. A. Nyberg och klass 1 P. E. E. Segerqvist

Under vårterminen hafva lårarnes tjensteåligganden varit desamma, som under hostter
minen.

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

12. Under hostterminen har kollega J. A. Rosén haft forordnande att skota tjeustledige 
rektorn m. m. A. G. Hollanders embets- och tjensteåligganden, fil. kand. P. Liljestrand och 
fil. kand. P. E. F. Segerqvist att skbta, den fbrre t. f. rektorn J. A. Roséns och den senare 
kollega L. A. W. Schougs tjensteåligganden.

Under vårterminen hafva kollega J. A. Rosén, fil. kand. Liljestrand och Segerqvist haft 
lika forordnanden som under hbstterminen.

Af statsmedel har P. Liljestrand uppburit i arvode 533 kronor och 33 dre och P. E. F. 
Segerqvist 512 kronor och 28 ore.

Tillågg: under vårterminen 1879 uppbar v. kollega K. W. Boréus af statsmedel i arvode 
833 kronor och 33 ore, t. f. kollega P. Liljestraud 474 kronor och 36 bre samt t. f. gymna- 
stiklåraren, fanjunkaren J. A. Nilson 275 kronor och 64 bre.

15.
C. Lårjungarne.

Ldrjungarnes antal hbstterminen 1879.

Klass
Gemensamma 

linien Beallinien Latinlinien Summa Total- 
summa

narv. frånv. narv. | frånv. narv. frånv. narv. frånv.

1 31 — — 1 — __ 31 — 31
2 20 1 — — — — 20 1 21
3 12 — — i — — — 12 — 12
4 — — 18 1 - 2 — 20 .— 20
5 — — 6 ; - 2 — 8 — 8

Summa 63 1 24 1 — 4 — 91 1 92



49

Lårjungarnes antal vårterminen 1880.

Klass
Gemensamma 

linien Reallinien Latinlinien Summa Total-

narv. frånv. narv. frånv. narv. frånv. narv. frånv.
summa

1
2
3
4
5

31
21
13 —

16
7

—

2
2

31
21
13
18
9

—

31
21
13
18

9

Summa 65 — 23 — 4 92 — 92

16. Lårjungarnes alder hbstterminen 1879.

Klass och linie 9 
år

10 11 12 
år

13 
år

. 14 
år

15 
år

16 
år

17 
år

Summa 
narvarande 
lårjungarar ar

1 2 7 10 6 3 2 1 — — 31
2 — 3 9 3 1 1 1 — 2 20
3 — — 3 1 1 4 2 1 — 12

R. 4 — — — 1 6 2 2 5 2 18
L. 4 — 1 1 — 2
R. 5 . _ — — — — 2 4 — — 6
L. 5 — — — — — 2 — — — 2
Gemensam-

ma linien 2 10 22 10 5 7 4 1 2 63
| Reallinien — — — 1 6 4 6 5 2 24

02 Latinlimen — — — — — 2 1 1 — 4
Summa 2 10 22 11 11 । 13 11 7 4 91

17. Af de under hostterminen narvarande lårjungarne voro 89 från Elfsborgs lån och 2 
från Bohus lån. Af de i liste klassen narvarande voro 25 från Borås stad, 2 från Toarps 
socken samt 1 från hvardera af Norunga, Kalfs, Svenljunga och Fristads socknar; i 2:dre 
klassen 15 från Borås stad, 2 från Torpa socken, 1 från Hisingen samt 1 från hvardera af 
Borgstena och Toarps socknar; i 3:dje klassen 9 från Borås stad samt 1 från hvardera af To
arps, Torpa och Borgstena socknar; i 4:de klassen 15 från Borås stad, 1 från Hisingen, 1 från 
Rydboholm i Seglora pastorat, 1 från Alingsås samt 1 från hvardera af Svenljunga och To
arps socknar samt i 5:te klassen 8 från Borås stad.

7
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19. Uppgift på antalet lårjungar, som deltagit i nedannåmnde ofningar hostterminen 1879.

K ass och linie
Nårvarande 
lårjungar

Lårjungar, som deltagit i

teckning
Sång

Gymnastik 
och vapen- 

dfningarobligatorisk frivillig

1 31 31 — 31 28
2 20 20 — 20 20
3 12 12 — 12 12

R. 4 18 18 — 13 17
L. 4 2 — 2 1 2
R. 5 6 6 — 4 6
L. 5 2 — 2 2 2

JO Gemensamma 
linien . . . 63 63 — 63 60

s a Reallinien . . 24 24 — 17 23
tf CO Latinlinien . . 4 — 4 3 4

Summa 91 87 4 83 | 87
20. Hemlexor genomgås fbrut i skolan, och torde ofverlåsning hemma for lårjungar med 

medelmåttiga anlag upptaga i 1 :ste klassen 1 ’/2, i 2:dre och 3:dje klassen 2 samt i 4:de och 
5:te omkring 3 timmar dagligen.

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

lårjungar.
Vårterminen 1879.

Lårjungar flyttade till 
nedan nåmnda klasser

Lårjungar tillhorande nedan 
nåmnda klasser den

Lårjungar afgångne 
från låroverket 
i nedannåmnda 

klasser
1

(såvål når-
februari 
som frånvarande)

Klass

och

linie

efter att hafva tillhbrt 
nårmast lagre klass af 
samma linie foljande 

antal terminer

från and
Q

var i klasse 
gående

Flyttade till 
klassen på 
grund af 
beslut

Inskrifne i 
under i CZ2 tf

från term
ii 

till och m
ei

från och m
e 

till term

under nå 
m

ellar

Sum
m

a

0 1 2 3 4

.ra linien
en från fore
term

in

vid foregå
ende term

ins 
slut

vid vår
term

inens 
bbrjan

låroverket 
;erm

inen

B 
B p

lens bbrjan 
1 31 januari
d 1 februari 
inens slut

.stfbljande 
iterm

in

1
2
3

R. 4

—
2
1

15
8

11

2

1 
1

—

24
11
18
12

—

—

“
III

27
11
18
12

—

— 2

1
5

2

1
5

L. 4
R. 5
L. 5

1
6 —

4
6
3 —

— —
1
5
3

1
5
3

JO Gemensam
ma linien — 3 23 2 — — 53 — — 3 56 — — 3 3

s g Reallinien — — 17 — 1 — 18 — — — 18 — — 10 10
s Latinlinien — — 1 — — — 7 — — — 7 — — 4 4

Summa — 3 41 2 1 — 78 — — 3 81 — — 17 17
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Hostterminen 1879.

Klass 

och 

linie

Lårjungar flyttade till 
nedan nåmnda klasser

Lårjungar tillhbrande nedan 
nåmnda klasser den 

15 september
(såvål når- som frånvarande)

Lårjungar afgångne 
från låroverket

i nedan nåmnda 
klasser

efter att hafva tillhort 
narmast 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 bbrjan 

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- 
jende term

ins 
slut

vid host- 
term

inens 
borjan

1
2
3

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

—
— — —

—

6

1
2
1
1

19
9

11
1
3

to
 to

 i n-
 to

 i I 25
2

1

31
21
12
18

2
6
2

—

! 1 1 
i 1 1 

1

1 1

Su
m

m
a fo

r 1 Gemensam
ma linien

Beallinien

Latinlinien

1 1 
1 " __

1
— —

7
3
1

28
18

1

2
6
2

27
1

64
24

4
— — 1 1

Summa — — - — — 11 47 10 28 92 — ■ ■ — 1 1

23. Af de under lasåret inskrifne lårjungarne hafva 24 forut bevistat folkskola, 2 offentligt 
låroverk och 2 undervisats privat.

25. Vid vårterminens slut 1879 afgingo 4 lårjungar till h. alhnånt låroverk efter att haf
va aflagt godkånd afgångsexamen for intråde i 6:te klassen. For ofrigt hafva under påfoljan- 
de mellantermin från låroverket afgått: 4 lårjungar från 5:te klassen, hvaraf 1 till tekniska 
skolan i Borås, 1 till postverket och 2 utan anmålan; 6 från 4:de klassen, hvaraf 4 till h. 
allmånt låroverk, samt 2 från liste klassen, af hvilka 1 till h. allmånt låroverk och 1 utan 
anmålan. Summa 17.

Efter hostterminen 1879 har 1 lårjunge från 4:de klassen afgått till handel.
26. Under år 1879 hafva till lårjungarne utdelats:

Stipendier till ett belopp af kronor 115.
Premier „ „ „ „ „ 147.
Fattigmedel „ „ „ „ „ 60.

27. Under hostterminen hafva 34 lårjungar varit befriade från afgift till materielkassan 
och byggnadsfonden; 11 från materielkassan och 9 från byggnadsfonden.

Under vårterminen hafva 29 lårjungar varit befriade från afgift till materielkassan och 
byggnadsfonden; 12 från afgift till materielkassan och 13 från afgift till byggnadsfonden.

D. Undervisningsmateriel.
28. For den boksamling, som år afsedd till utlåning åt obemedlade lårjungar, år under 

året inkopt flere låro- och låsebocker.
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Den andra vid låroverket befintliga boksamlingen har åfvenledes under året blifvit nå
got tillokt och består af, jemte flera verk på fråmmande språk, hufvudsakligast foljande mest 
historiska arbeten samt tidskrifter: Illustrerad verldshist.; Verldshist. af Becker och Weber; 
Sveriges hist. und. kon. af Pfalz. huset (F. F. Carlson); Upsala universitets hist. (Annerstedt); 
Handbok i sv. kyrkohist. (Skarstedt); Ofversigt af sv. språkets och litteraturens hist. (Clae- 
son); Sv. kyrkans hist, efter reformationen (Norlin); Sv. studier af Eichhorn; Sv. minnen på 
utlåndska or ter; Sv. biskopar efter reformationen (S. A. Hollander); Skara stifts Herdaminne 
(Warholm); Grunddragen af pedagogiken (Z. Goranson); Sveriges medel tid (Hildebrand); Huf- 
vudepokerna i sv. språkets utbildning (Sbdervall); Sveriges hist, i sammandrag (Strinnholm); 
Sv. kyrkans hist. (Reuterdahl); Finlands hist. (Koskinen); Sveriges hist, från åldsta tid till 
våra dagar; Verldslitteraturens hist.; Sveriges inre hist, från Gustaf d. l:ste (H. Forsshell); 
Ur vår tids forskning (Th. Fries); Gustaf II Adolfs skrifter; Den kristna kyrkans hist. (Ham- 
merich); Jorden och dess folk (allm. geografi); Den hel. skrifts lander och orter (bfvers. af 
Fehr); Djurens lif (Brehm); Sv. folkets sagohåfder (Afzelius); Beskrifning ofver skand. halfbn 
(Skbldberg); Sv. folkets hist. (Strinnholm); Olai Petri sv. kronika; Sveriges forntid (Montelius); 
Noriges hist. (Faye); Ofversigt af nord, mytologien (Sundén); Bibelhandbok eller inledn. till 
den hel. skrift; Svenska folket under hednatiden (Hildebrand); Svenskt krigshistoriskt arkiv, 
Skandinavien und. unionstiden (Styffe); Sv. folkets hist. (Geijer); Anders Schbnbergs historiska 
bref; Ett bidrag till Karl 12:tes hist. (F. F. Carlson); Nordisk tidskrift for politik, ekonomi 
och litteratur; Vetenskap for alla (Brown); Sv. språkets lagar (Rydqvist); Civilisationens hist, 
i England (Buckle); Pedagogisk tidskrift, m. flere. Till denna afdelning af boksamlingarne 
kan åfven råknas Sanders’ stbrre Wbrterbuch der deutschen Sprache, då ofrige mindre ord- 
bbcker vål egentligen hbra till det s. k. skolbiblioteket.

I afseende på den bfriga undervisningsmaterielen finnes for undervisning i historia och 
geografi: glober, verldskartor, stbrre våggkartor ofver de olika verldsdelarne åfvensom bfver 
Sverige och Norige samt hist, atlaser och kartbbcker.

For undervisning i naturlara: Svensk skolbotanik af Andersson och Thedenius; Sv. bota
nik; Herbarium normale af Lindberg, innehållande 450 arter, samt ett mindre, hår samladt; 
Sundevalls foglar; Atlas bfver Skandinaviens dåggdjur; Skand. foglar af Kbrner; Skand. fiskar 
af Wright; Naturgeschichte des Thierreichs af Kolb; Atlas bfver den skand. florans naturliga 
familjer af Andersson; geolog, våggtaflor af Erdmann; Naturgeschichtlicher Schul-Atlas af 
Heller; fauna bfver skand. dåggdjur samt fbrteckning bfver skand. halfbns fanerogamer och 
ormbunkar.

Till samlingarne hbra: 20 st. kranier och skeletter; 175 st. uppstoppade dåggdjur, foglar 
och reptilier; 150 st. stbrre och mindre glasburkar, hvari i sprit fbrvaras, utom några vertebre- 
rade djur, diverse leddjur, blbtdjur och stråldjur; en åggsamling på 70 st. samt ett stbrre 
skåp jemte ett par lådor med fbretradesvis insekter uti.

For undervisn. i teckning: utom hvad som derom fbrut blifvit uppgifvet, Heimerdingers 
klotsar.

For bfning i exercis: 50 st. trågevår, samt for bfning i sång en violin och diverse sån- 
ger och notbbcker.

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

inredningsmaterielen år under detsamma okad med 10 st. ritbord, 3 dussin stolar samt 10 st. 
rullgardiner.

Uppvårmningen i de sårskilda lokalerna åstadkommes medelst kakelugnar, i gymnastik- 
lokalen genom kaminer; luftvexlingen genom bppnandet af fbnster och belysningen genom



53

lampor; lårjungarnes sittplatser hafva hittilis varit ordnade omkring bord, hvilket dock till 
nasta år skall åhdras till sittplatser lal; i 3 lårosalar infaller dagern från hoger, i 3 från 
venster; ytvidden af den till ungdomens lekar afsedda planen år, oberåknadt på 3 sidor om 
densamma tillstotande 14 meters breda gator, 1,116 qv. meter.

30. Skolrummens dimensioner.

Rum
m

ens N
:r

Rummens dimensioner
Fbnster- 

yta i kva
dratmeter

Rummens nuvarande 
anvåndningLångd 

i meter
Bredd 
i meter

Hbjd 
i meter

Golfyta 
i qvadrat- 

meter

Kubikinne- 
håll i ku
bikmeter

1
2
3
4
5
6
7
8
9

8,54 
9
9 
8,54
9
9
8,54
5,31 

14,60

9,62
4,78 
4,7 0 
4,7 0
4,70
4,7 8
4,7 8
4,7 8 
9,38

3,5 8 
3,58 
3,58
3,24
3,24
3,24
3,24
3,58
5,81

82
43
42
40
42
43
41
25

137

294
154
151
130
137
141
132

91
796

17
9,7
9,7
7
7
7
5
5

25

Bon- och samlingssal.
5:te klassens lårosal.
4:de klassens lårosal.
3:dje klassens lårosal.
2:dre klassens lårosal. 
l:ste klassens lårosal.
Dispensrum.
Rum for bibliotek o. samlingar. 
Gymnastiklokalen.

F. Ekonomiska fo rh å lian den.
31. Uppgift om nedannåmnde till låroverket hbrande kassors stållning året 1879.

D e b e t K r e d i t

Kassans rubrik
Behållning 
vid årets 

bbrjan
Summa 

inkomster Summa Summa 
utgifter

Behållning 
vid årets 

slut
Summa

kr. ore kr. bre kr. ore kr. ore kr. ore kr. ore

Byggnadsfonden............... 4,598 69 741 53 5,340 22 — — 5,340 22 5,340 22
Ljus- och vedkassan .....
Biblioteks- och materiel-

285 95 479 50 765 45 486 39 279 06 765 45

kassan......................... 1,138 98 535 50 1,674 45 589 87 1,084 61 1,674 48
Premie- och fattigkassan 271 98 232 07 504 05 232 — 272 05 504 05

32. Uppgift af de belopp, som under år 1879 utgått for underhåll och tillokning af
a) den allmånna boksamligen ................................ kronor 29,
b) den bfriga undervisningsmaterielen ................... „ 21,
c) boksamlingen for utlåning till lårjungarne ... „ 92,25,
d) inredningsmaterielen ............................................ „ 349,94.

G. Examina och terminsafslutning.
I nårvaro af låroverkets inspektor, Herr Kontraktsprosten A. J. Enander, hblls afgångs

examen den 30 maj 1879 med 6 lårjungar i 5:te klassen, af hvilka 4 fbrklarades ega erfor- 
derliga insigter for intråde i 6:te klassen af hogre allmånt låroverk.

Examen vid hbtterminens slut holls den 16 december i nårvaro af låroverkets inspektor, 
Herr Med. Doktor J. A. Charlés, samt foljande Herrar, hvilka af H. H. Eforus blifvit såsom 
vittnen inbjudne: Kontraktsprosten A. J. Enander, Borgmåstaren och Riddaren J. A. Wendt, 
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Majoren och Riddaren S. E. Uggla, Rådmannen och v, Håradshofdingen F. W. Hammarstrom, 
Stadslakaren, Doktor C. Andréen och f. d. Apotekaren, Rådmannen S. Osterberg. Arsexamen 
år utsatt att hållas tisdagen den l:ste juni under ledning af låroverkets inspektor; och hafva 
ofvannåmnde lierrar blifvit af H. H. Eforus inbjudne att såsom vittnen densamma ofvervara. 
Profning i de sårskilde undervisningsåmnena anstålles från kl. 8 f. m. till kl. 1 e. m. samt 
slutofning i sång och gymnastik kl. 4 till 5 e. m., hvarefter flyttning forråttas och stipendier, 
premier och fattigmedel utdelas.

Till ofvervarande af arsexamen inbjudas vordsammast lårjungarnes foråldrar och måls
mån samt alla den offentliga undervisningens gynnare och vånner.

Nåsta hosttermin borjas torsdagen den 25 nåsta augusti kl. 11 f. m.
Borås i maj 1880.

J. A. R o s é n.
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Allmånna treklassiga låroverket i Alingsås.
A. Undervisningen.

1. Hostterminen, som borjade den 22 augusti, afslutades den 19 december. Vårterminen 
tog sin bbrjan den 22 januari och kommer att afslutas den 1 juni.

2. Efter gemensam morgonbbn med bibellåsning och psalmsång kl. 7 3/4 har undervisningen 
med sårskildt kongl. tillstånd fortgått dagligen kl. 8—11 f. m. och 2—4 e. m. Efter slutet 
af hvarje eftermiddagslektion har likaledes gemensam bon med psalmsång fbrråttats.

Ofningarne hafva egt rum i gymnastik kl. 11-12 hvarje dag, i teckning fredagar kl. 
8 — 11 samt tisdagar och torsdagar kl. 2—3, i sång och musik 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 låsåret synes af foljande tabeil:

—
Hostterminen p: V årterminen PM l

Lårarnes undervisningstimmar i veckan § 5- Lårarnes undervisningstimmar i veckan 0 P P Et
Klass Rektor Kollega Kollega

uektor Dalilgren Hogman
1 æ?

1 18 4 2 10 1 18 4 2 10
2 3 18 7 23 2 3 18 7 21
3 3 6 19 17 3 3 6 10 15

24 28 | 28 50 24 | 28 19 46

4. Lårobbcker och lårokurser:
Forstå klassen.

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

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

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

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

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

ning. Geometri 1 timme. Inledning till geometrien med åskådningslåra efter 
Wiemer.
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Naturlara: 2 t:r. Lårobok: Berlins naturlara.
Ldrokurs: till 4:de afdelningen. Några allmånnare våxter.

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

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

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

Ldrokurser: 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.
Ldrokurser: Formlåran, upplåsning af valda beråttelser jemte ofning att med egna 

ord återgifva innehållet deraf. Råttskrifning efter diktamen. Satsupplosning.
Tyska språket, 6 t:r. Lårobocker: Flachs grammatik ooh Mathesii elementarbok.

Ldrokurser: Formlåra, 66 st. af l:sta afdelningen och 14 st. af den 2:dra i Ma
thesii elementarbok. 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.
Ldrokurser: Aritmetik 3 t:r. Bråk och regula de tri samt hufvudråkning. Geo

metri 2 t:r. Wiemers lårobok till Cirkeln.
Naturvetenskap, 2 t:r. Lårobocker: Arrhenii mindre lårobok i botanik, Berlins naturlåra.

Ldrokurser: Arrhenii lårobok till sambladiga blomkronor. 100 våxter efter floran 
och det hufvudsakligaste i naturlåran.

Historia och Geografi, 5 t:r. Lårobocker: Odhners mindre lårobok, Alanders låsebok i Histo
ria och Erslevs i Geografi.

Ldrokurser: Historia 2 t:r, fåderneslandets från Ulrika Eleonora—Oskar I. Valda 
stycken i låseboken. Geografi 3 t:r. Europas geografi till Italien. Afrikas och 
Amerikas fysiska.

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

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

Modersmålet, 6 t:r. Lårobocker: Bjurstens form- och satslåra, folkskolans låsebok.
Ldrokurser: 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.

Ldrokurser: Formlåran repeterad samt till Dativen af Syntaxen. Schiller 20 
sidor. Deutsches Echo, styckena 1—11. Hvarje lordag 2 timmars skriftliga 
ofversåttningsprof på lårorummet.

Matematik, 5 t:r. Lårobocker: v. Zweigbergks och Siljestroms i Aritmetik och Geometri efter 
Euclides.

Ldrokurser: Aritmetik 3 t:r. Regula de tri, intresse, metersystemet. Geometri 
2 t:r. l:sta boken i Euclides.



57

Naturvetenskap, 2 t:r. L&robocker: Arrhenii mindre i Botanik. Torins i Zoologi.
Lårokurser: Botanik 1 timme. Arrhenii lårobok, 450 våxter efter floran. Zoologi

1 timme. Dåggdjur, fåglar, kråldjur, groddjur och fiskar.
Historia och Geografi, 5 t:r. Lårobbcker: Odhners lårobok och Alanders låsebok i Historien 

samt Dahms och Erslevs i Geografien.
Lårokurser: Historia 3 t:r, fåderneslandets till narvarande tid jemte de vigtigaste 

styckena af laseboken. Geografi 2. t:r, Europas samt de bfrige verldsdelarnes 
fysiska och politiska.

5. Intet ombyte af lårobbcker har skett under detta lasår utom det att vid vårterminens 
bbrjan den nya katekesen utbyttes mot den gamla.

6- Vålskrifning har dfvats i l:ste kl. två timmar,' i 2:dre och 3:dje kl. en timme i veckan 
å lårorummet.

7. I teckning bar hvarje' klass bfvats 1 timme i veckan, hvarvid for liste kl. anvåndts 
Stuhlmanns, for 2:dre och 3:dje kl. Kbhlers ritplancher. Några lårjungar i 3:dje kl. hafva 
bbrjat linear- och konstruktionsritning.

8. I sång har hvarje klass 1 timme i veckan undervisats i låran om de musikaliska teck- 
nen och ofvats i tontråffning, omvexlande med en-, två- och treståmmiga sanger. En och an- 
nan timme hafva alla klasserna deltagit i sammansjungning och dervid fbretrådesvis koral- 
sång.

9. I gymnastik hafva lårjungarne i likhet med foregående år varit fordelade i 2:ne afdel
ningar, en ofre med de mera fbrsigkomne och en nedre. Antalet har varit ungefår lika stort 
i båda. Ofningarne hafva fortgått en hall timme dagligen med hvarje afdelning och utgjorts 
dels af fristående gymnastik och dels af marscher, exercis med trågevår och begagnande af de 
redskap, som fbrefinnas. Under den varmare årstiden hafva ofningarne stundom foretagits i 
det fria. Dessa ofningar, som endast några få gånger vid hård våderlek varit instålda, hafva 
i allmånhet utbfvat ett vålgorande inflytande på de deri deltagande. Antalet lårjungar, som 
af låkare befriats från deltagande i ofningarne, och orsakerue dertill visar nedanstående tabeil:

Termin och åldersgrupp
S j u k d o m a r Summa 

i ofningarne 
icke delta
gande lar

jungar

Hela antalet 
narvarande 
larjungari rorelse- 

organerna bråck Summa

Vårterminen 1879.
Under 15 år ..................
15 år eller derbfver.....

3

1 so 5 5 50
4

Summa 3 2 5 5 54
Hbstterminen 1879. ।

Under 15 år .................. 1
15 år eller derbfver.....  —

1 2
1

2 48
2

Summa 1 1

CMCM 50

B. L a r a r n e.
10. Lårarnes tjensteåligganden under hbstterminen hafva for hvarje vecka varit på nedan 

stående sått fordelade:
Rektor M. C. Jungmarker: 24 timmar i kristendom I—III; modersmålet, tyska, historia, geo

grafi och vållåsning I. Svenska skrifbfningar i I.
8
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Kollega C. O. N. Dahlgren: 28 timmar i matematik I—III; modersmålet och tyska i II. Skrift
liga uppsatser i modersmålet och tyska i IL

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

Klassforeståndare: rektor for 3:dje kl., kollega Dahlgren for 2:dre och kollega Hogman for l:ste kl. 
Ofningslåraren N. Ericsson i sång 3 timmar;

d:o J. Hellstrom i teckning och vålskrifning 5 timmar;
d:o S. E. B. Hogman i gymnastik 5 timmar.

11. Ingen af lårarne har under låsåret åtnjutit tjenstledighet.

15.

17.

C. Lårjungarne.
Lårjungarnes antal låsåret 1879—1880.

Hostterminen 1879 Vårterminen 1880

Gemensam linie
Summa

Gemensam linie
Summa

Nårvarande Frånvarande Nårvarande Frånvarande

1 klass 10 —— 10 10 — 10
2 klass 23 — 23 21 — 21
3 klass 17 1 18 15 — 15
Summa 50 1 51 46 — 46

16. Lårjungarnes ålder hostterminen 1879.

Klass 9 
år

10 
år

11 
år

12 
år

13 
år

14 
år

15 
år

16 
år

Summa 
nårvarande 
lårjungar

1 2 4 1 2 1 —. _ — 10
2 — 2 8 5 8 — — — 23
3 — — 2 5 8 — 1 1 17

2 6 11 12 17 — 1 1 50
Alla under hostterminen 1879 nårvarande lårjungar hafva tillhort Elfsborgs lån, utom

E. Lindskog från Skaraborgs lån. Af forste klassens lårjungar hafva 7 haft sin hemort i sta
den och 3 varit från annan ort, nemligen S. Ljunggren från Bålinge, E. Lindskog från Gro- 
landa och E. Gedda från Skepplanda pastorat. Af 2:dre kl. lårjungar hafva 19 tillhort staden 
och 4 annan ort, nemligen A. Johansson landsforsamlingen, I. Ljunggren Bålinge, Ax. Gbth- 
berg och Ad. Gothberg Lundby pastorat. Af 3:dje kl. lårjungar hafva 13 varit från staden 
och 4 från annan ort, nemligen H. Larsson från Herrljunga, A. Ekendahl från Hool, A. H. 
Kuliman och O Gothberg från Lundby pastorat.

19. Under hostterminen 1879 har antalet lårjungar, som deltagit i nedannåmnde ofningar, 
stållt sig sålunda:

Klass

1 kl.
2 kl.
3 kl.

Summa

10
23
17
50

Nårvarande 
lårjungar

Lårjungar, som deltagit i

Teckning Sång Gymnastik

10 8 10
23 18 21
17 14 17
50 40 48
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20. Hemlexor hafva for hvarje dag i medeltal gifvits i l:ste klassen 2, i 2:dre och 3:dje 
kl. 3 och har det deraf fororsakade dagliga hemarbetet upptagit for lårjungar med medelmåt- 
tiga anlag i 1 :ste kl. 1 timme samt 2:dre och 3:dje kl. 2 timmar. De skriftliga uppsatserne 
hafva forfattats å lårorummet och sålunda icke ingått i hemarbetet.

21. Lårjungarnes helsotillstånd har under hela året i allmånhet varit godt. Af regements- 
och stadslåkaren dokt. V. Hbgselius meddelad uppgift på lårjungarnes kroppsbyggnad och all- 
månna helsotillstånd hostterminen 1879.

Klass

| 
A

ntal lårjungar
M

edelålder

Kroppsbyggnad Allmånt 
helsotillstånd

Lidande af bleksot 
। 

och blodbrist

O
fta besvårad af 

hufvudvårk

O
fta besvårad af 

nåsblod

A
ndra åkom

m
or, 

som kunna anses 
bero af skolans 

inflytandeQ 
o 
Cu

M
edelm

åttig

| 
Svag

G
odt

M
indre godt 

i___

1 10 10,6 8 — 2 9 1 — _ — —
2 21 12 15 3 3 17 4 3 — — —
3 16 13,8 15 1 — 15 1 — 3 — —

Summa 47 - 38 4 5 41 6 3 3 —. -
Från terminens borjan till mediet af oktober var lårjungarnes antal 50; men derefter af- 

giugo 3, nemligen 1 från 3:dje och 2 från 2:dre kl., hvadan vid låkarcbesigtningen i slutet af 
terminen lårjunge-antalet nedgått till 47.

22. Antalet af under sistforflutna kalenderår inskrifne, flyttade och från låroverket afgångne 
lårjungar framgår af foljande tabeller:

Vårtermineu 1879.

Klass

Lårjungar flyttade till 
nedan nåmnda klasser

Lårjungar tillhbrande nedan 
nåmnda klasser den

1 februari

Lårjungar afgångne 
från låroverket 
i nedannåmnda 

klasser

efter att hafva tillhort 
nårmast lagre klass 

foljande antal terminer

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 nåstfoljande 

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

—
1
1

—

i 1 1 —
10
18
16

1 
1 

1

1
1

8 18
19
17 1 —

—
1

Summa — 2 — 1 — — 44 — 2 8 54 1 - — 1
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Hostterminen 1879.

Klass

Summa

Larjungar flyttade till 
nedan nåinnda klasser

6 8-2
1 9—2
7 i 17 | | 4

Lårjungar tillhorande nedan 
nåinnda klasser den 

15 september t

Lårjungar afgångne 
från låroverket

i nedan namnda 
klasser

efter att hafva tillhoi't 
nårmast lagre klass 

foljande antal terminer

iQ
var i klassen från fbre- 

! 
gående term

in

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut

t?
cn

§ £
Sum

m
a

från term
inens bbrjan 

till och m
ed 14 septem

ber

från oeh m
ed 15 septem


ber till term

inens slut

under nåst foljande 
m

ellanterm
in

Sum
m

a

ler term
inen 

1

_________________
l

fne i låroverket

vid foregå
ende term

ins 
slut 

|

| 
vid host
term

inens 
I 

bbrjan

2 - 8 10 — — — —
7 9 7 23 — 2 — 2
6 7 5 18 11 3 — 14

15 | 16 | 12 i 8 | 51 11 | 5 | — J 16

1
2
3

23. Af 8 under lasåret inskrifne lårjungar hade 6 forut bevistat folkskola.
25. Under sistforflutna kalenderår hafva under hostterminen från låroverket afgått foljande 

lårjungar: från 3:dje kl. Alfr. Pettersson och Karl Lindquist till Skara h. låroverk, Johan 
Alfr. Westerlind, Karl Malmgren och Karl Magnusson till Goteborgs h. låroverk, Axel Sand
berg och Anton Nilsson till Wenersborgs h. låroverk, Karl Svedelius till allm. låroverk i 
Stockholm samt Axel Mork, Adolf Bodén, Joh. Alb. NilsSon, Axel Hansson, Axel Fagerskog 
och Ernst Tellgren till nåringarne; från 2:dre klassen Sigge Mosell till allm. låroverk i Stock
holm och Karl Ludvig Carlsson till Borås 1. låroverk.

26. Vid vårterminens slut utdelades till lårjungarne 34 kr. 75 ore såsom premier.
27. Vårterminen 1879 voro från afgift till både materielkassan och byggnadsfonden 26 lår

jungar befriade. Från afgift till den forrå, men ej till den senare befriades 9 och från den 
senare, men ej till den forrå 9 lårjungar. Hostterminen 1879 befriades från båda afgifterne 
19; från afgift till materielkassan, men icke till byggnadsfonden 10 och från den senare, men 
ej till den forrå 11 lårjungar.

Till ”ljus och vedkassan” erlades hvardera terminen 1 krona af hvarje lårjunge och hade 
denna kassa deraf en inkomst af 53 kronor hostterminen och 47 vårterminen.

D. Undervisningsmateriel.
28. Biblioteket har under året icke vunnit någon nåmnvård tillvåxt; men museet har tillokts 

dels genom gåfvor af
stadsfiskal Nilsson: en flintmejsel;
råttaren Jansson i prestg.: en stenyxa;
skollåraren Johansson: en flintdolk;
stud. C. Gronqvist: en slåndtrissa (notsånke);
ofverstelojtnanten P. Silfverskibld: 2:ne colibri från S. Amerika;
fabrikor O. Olsson: en flintmejsel;
fru Palmstrom i Kalifornien: bo jemte ågg af honungsfoglar, korallhalsband jemte 3:ne flint- 

vapen, som tillhort en utrotad indianstam på S:t Miguelon;
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dels ock genom inkop: vessia, rodhalsad dykand, skjuten i nårheten af Alingsås, hufvud 
af råbock, en låda insekter jemte 30 fornsaker, funna i trakten af Vårgårda.

Ett bokforråd finnes, uppgående till omkring 300 vol., hvaraf storre delen består af for- 
åldrade skolbbcker. Någon boksamling, afsedd till utlåning åt lårjungarne, finnes icke. Så
som undervisningsmateriel åro å skolrummens våggar anslagne åtskilliga geografiska kartor, 
geologiska våggtaflor samt plancher ofver menniskokroppen. For undervisningen i botanik 
begagnas ett herbarium, innehållande ungefår 400 svenska och 50 amerikanska våxtarter samt 
Anderssons plancher ofver våxtriket.

Den zoologiska samlingen upptager:'
Uppstoppade djur: ddggdjur, 12 arter. Kranier och skeletter 10. Horn af elg, ren och rå
bock. Foglar, 75 arter. Agg 100. I sprit forvarade djur: krat- och groddjur, 8 arter. Fiskar 10.

I b frigt utgbras samlingarne, hvilka fbrvaras i 3:ne storre skåp i lårorummen, dels af 
insekter omkring 70 arter, snåckor 100, koraller 4, petrifikater 50, dels fornsaker 136 st. af 
sten, 4 af jern, de fleste funna i trakten af Alingsås, mynt omkring 200, ett kastspjut från 
Sbderhafsbarne och en elektricitetsmaskin.

En storre skrif- eller råknetafla finnes i hvarje låsrum. For undervisningen i teckning 
har anskaffats rutad tafla, ett nbdigt antal ritbråden och linealer samt Kerners och Stuhl- 
manns ritplancher.

Låroverket eger ett orgelharmonium, som begagnas i bbnestunderna och vid undervis
ningen i sång.

Gymnastikappareljen består af båglina, linor och stege for åntring, bfverklådd tråhåst 
jemte en inråttning for fria språng.

E. Liiroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. Låroverket, hvars lokal och inredning under året icke undergått någon foråndring, år 

inrymdt i nedra våningen af det vid torget belågna stadshuset och har till sitt forfogande 5 
rum, hvaraf det innersta åt gården år afsedt till fbrvarande af boksamling och arkiv och det 
yttersta åt torget till s. k. kapprum, hvarifrån sårskilda ingångar leda till de tre låsrummen, 
af hvilka det till venster år det storsta, upptagande husets hela bredd med 2:ne fbnster åt 
så vål oster som vester, och tjenar både till låsrum for 3:dje kl. och till samlingsrum. Kum
met n:o 2 med 2:ne fonster åt oster år andre klassens och n:o 3 med 2:ne fbnster åt vester 
år l:ste kl:s låsrum. Tredje kl:s lårjungar hafva sittplatser i dubbla pulpeter; men 2:dre och 
l:ste kl:s låsrum lemna icke utrymme for en sådan anordning af sittplatser, utan begagnas 
der skolbånkar, som åro stålda utmed rummens våggar. Dagern betingas af fbnstrens låge 
i bster och vester. Rummens uppvårmning sker från vanliga eldståder, belysningen från gas- 
lågor och frisk luft tillfbres genom sårskild rorledning, anbringad å kakelugnarne.

For ungdomens lekar under rasterna erbjuder sig torget jemte ett nårbelåget område å 
den bppna platsen omkring kyrkan, som for detta åndamål upplåtits.

Eget gymnastikhus finnes ej. For de gymnastiska bfningarne har iorhyrts den rymliga 
salen i det vid pass 1000 fot från staden belågna brunnshuset, hvars omgifningar jemvål låm- 
pa sig for så vål marscher och exercis som fria rbrelser och lekar.
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30. Skolrummens dimensioner.

K
um

m
ens

 N
:r

Rummens dimensioner Fbnster- 
yta i qva- 
dratmeter

Rummens nuvarande 
anvåndningLangd 

i meter
Bredd 

i meter
Hojd 

i meter
Golfyta 

i qvadrat- 
meter

Kubikinne- 
håll i ku
bikmeter

1 8,95 5,91 2,92 52,8 9 154,4 52 6,84 Samlingsrum och 3:dje klassens låsrum.
2 5,84 4,oo 2,92 23,36 68,21 3,42 2:dre klassens lasrum.
3 5,12 4,08 2,92 20,89 60,9 9 9 •3,4 2 liste klassens lasrum.
4 6,92 3,87 2,9 2 26‘78 78,197 1,71 Kapprum, med ingångar till de sar- 

skilda låsrummen.

F. Ekonomiska forhållanden.
31. Nedan nåmnde till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1879.

Kassans rubrik

Debet i r e dit
Behållning; g i Skuld
vid årets inkomster vid årets 

borjan . glut
Summa

Skuld 
vid årets 

bbrjan
Summa 
utgifter

Behåll
ning vid 
årets slut

Summa

Byggnadsfonden ........  ; 1450,16
Ljus- och vedkassan ... ; 125,71 
Materielkassan ........... 1072,74
Premie- o. fattigkassan , 492,82

257,50 —
173,78 —
279,13
86,14 -

1707,66
299,4 9

1351,87
578,96

—
139,63
280,33

59,75

1707,66
159,86

1071,54
519,21

1707,66
299,49

1351,87
578,96

Materielkassan har fått vidkånnas utgifterne for tryckning af årsredogorelsen, brandfor- 
såkringsafgift och annonskostnader till ett sammanlagdt belopp af 62 kronor.

32. For underhall och tillokning af boksamlingen har utgifvits 26 kronor 25 ore och af 
undervisningsmaterielen 192 kronor 8 ore.

G. Examina och terminsafslutning.
34. I nårvaro af låroverkets inspektor Herr Ofverstelojtnanten och riddaren af K. Svårds- 

orden P. F. Silfverskiold holls afgångsexamen med 8 lårjungar i 3:dje klassen, hvilka alla 
forklarades ega erforderliga insigter for iutråde i 4:de klassen af ett elementarlåroverk.

Hostterminen afslutades genom examen den 19 december och for vårterminen år exa- 
men beståmd att hållas den 1 juni kl. 10-1, hvarefter flyttning forråttas och premieutdel- 
ning sker. Slutofningar i gymnastik och sång ega rum samma dag kl. 5 e. m. Enligt upp- 
drag af H. Domkapitlet, som under H. H. Efori sjukdom utofvar Eforsembetet, får jag vbrd- 
sammast inbjuda nedan nåmnde Herrar att, jemte låroverkets inspektor, ofvervara forestående 
årsexamen, nemligen Herrar Borgmåstaren J. O. Bergmark, Regementslåkaren Doktor V. Hog- 
selius, Apotekaren L. Svangren, Fabriksidkaren och riddaren af Wasaorden Charles Hill och 
Rådmannen C. A. Norinder, hvarjemte inbjudas lårjungarnes foråldrar och målsmån samt alla, 
som med vålvilja och deltagande omfatta den offentliga undervisningen.

36. Nåsta hosttermin borjas fredagen den 20 nåsta augusti.
Alingsås i maj 1880.

Mart. Chr. Jungmarker.
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Enklassiga pedagogien i Ulricehamn.

A. Undervisningen.
a) Termin er na.

Hostterminen tog sin borjan den 25 augusti och slutade den 18 december.
Vårterminen, som bbrjade den 20 januari, kommer att afslutas den 3 juni.

b) Dagliga lårotiden: kl. 7—9, 10—12, 1—2 = 30 timmar i veckan. Under den morka
ste och kallaste tiden har låsningen borjat \/2 timme senare, eller kl. 7,30.

c) Låro- och låsebbcker:
Kristendom: katekesen (gamla och nya), Hubner-Eklundhs bibi. historia, Sv. psalmboken.
Modersmålet: Sundéns språklåra, Alanders låsebok i Sv. historien.
Tyska språket: Mathesius’ elem.-bok, Flachs språklåra.
Matematik: Zweigbergks lårobok i råknekonsten, Nordlunds råkneofningsexempel, Bergius’ 

geometri.
Naturlara: Celanders lårobok.
Sv. historia: Odhners d:o.
Geografi: Roths d:o.

d) Genomgångna lårokurser:
Likasom under foregående låsår, hafva åfven under detta lårjungarne varit fbrdelade 

på tvenne afdelningar, som samtidigt varit tillstådes; och har dervid den ena afdelningen i 
allmånhet sysselsatts med ofverlåsning, under det låraren varit upptagen af den andra.

Nedre afdelningen.
Kristendom. Katekesen, 2/2 timmar i veckan: till Andra artikeln; Inblisk historia, tmr: 42 

beråttelser ur gamla testamentet; valda psalmverser.
Modersmålet, s/2 tmr: låsning och reproduktion af beråttelser ur nordiska sagohistorien; form- 

och satslårans forstå grunder; råttskrifningslåra samt en råttskrifningsofning 
hvarje vecka.

Tyska språket, 8/2 tmr: 46 stycken ur elem.-boken jemte dertill horande delar af språklåran; 
vokabellåsning och resolutioner.

Matematik, tmr: de fyra råknesåtten i hela tal, decimalbråk och sorter samt ofningar i* 
hufvudråkning.

Naturlara, 2/2 tmr: menniskans kroppsbyggnad och de vigtigaste ordningarne af dåggdjuren; 
undersbkning af några lefvande våxter.

Historia och geografi. Sv. historia, 2/2 tmr: till slaget på Brunkeberg; geografi, 2/2 tmr: Gamla 
veridens fysiska samt Sveriges, Norges, Danmarks, Finlands, Ryss- 
lands och något af Tysklands politiska.
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Ofre afdelningen.
Kristendom. Katekesen, 2/2 tmr: 2:a och 3:e hufvudstyckena; biblisk historia, 2/2 tmr: gamla 

testamentet fullståndigt samt 32 beråttelser ur nya test:t; valda psalmverser.
Modersmålet, 5/2 tmr: låsning och reproduktion af beråttelser ur sv. historien; form- och sats

laran utfbrligare; en råttskrifnings- och interpunktionsdfning hvarje vecka.
Tyska språket, 8/2 tmr: Forstå afdelningen fullstandigt samt 6 sidor af Andra afdeln. af elem.- 

boken jemte dertill horande delar af språklåran; resolutioner och skrifof- 
ningar.

Matematik. Aritmetik, */2 tmr: brak och enkel regula de tri, efter Nystrbms metod; geometri, 
*/2 tme: åskådningslåra.

Naturlara, 2/2 tmr: ryggradsdjuren fullstandigt; ofversigt af våxtens organ och några af de 
vigtigaste våxtfamiljerna; undersbkning af ett mindre antal lefvande våxter.

Historia och geografi. Sv. historia, 2/2 tmr: till och med Gustaf II Adolf; geografi, 2/2 tmr: 
verldsdelarnes fysiska samt Europas politiska fullstandigt.

Något ombyte af lårobbcker har ej under låsåret egt rum, ej heller år något sådant un
der den nårmaste framtiden påtånkt.

I vålskrifning hafva båda afdelningarne bfvats samtidigt 2 hela timmar i veckan.

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

C Lårjungarne.
a) Nårvarande lårjungar hbstterminen: 13.

„ „ vårterminen: 13.
b) Lårjungarnes ålder hbstterminen: 1: 10; 2: 11; 5: 12 och 5: 13 år.
c) Med afseende på hemorter tillhbrde under hbstterminen 10 Ulricehamns stad och 3 Ulri- 

cehamns landsfbrsamling.
d) Hemlexor hafva temligen sparsamt gifvits nedre afdelningens lårjungar; ofre afdelningens 

hafva dagligen erhållit 2—4, hvilkas bfverlåsning torde upptagit 1-2 timmar.
e) Lårjungarnes helsotillstånd har under låsåret i allmånhet varit godt.
f) Vårterminen 1879. Kvarstående lårjungar från foregående år: 11.

Inskrifven: 1.
Afgångne: —

Hbstterminen 1879. Kvarstående lårjungar från foregående termin: 8.
Inskrifne: 5.
Afgångne: 4.

g) Under låsåret inskrifne lårjungar hafva alla forut bevistat folkskola.
h) Vid hbstterminens bbrjan afgingo foljande 4 lårjungar: Karl Andersson, som intogs vid 

Skara h. allm. låroverk; Torsten Lagerstedt, som flyttade med fbråldrarne från orten; 
samt John Vallgren och Oskar Stahre utan anmåld afsigt. -

j) Som premier och fattigmedel utdelades vid vårterminens slut till lårjungarne 7 kronor.
j) Befriade från afgift till materielkassan hbstterminen 1879: 6, vårterminen 1880: 5.

Till Ijus- och vedkassan erlade hvarje lårjunge under hvardera terminen 1 krona 50 bre.

D Undervisningsmateriel.
Då undertecknad hbstterminen 1874 bbrjade tjenstgbra hår, befann sig undervisnings

materielen i ett mycket ofullståndigt skick: en namnkarta bfver Europa, en d:o bfver Palestina, 



65

en gammal samre blindkarta ofver Sverige—Norge och en samling taflor ur svenska och bibi. 
historien var det enda nåmnvårda, som forefans. Sedan dess hafva foljande materiel inkbpts 
1) for undervisningen i geografi: 6 blindkartor af Siidow (jordgloben, Europa, Asien, Afrika, 
Nord- och Syd-Amerika), Mentzers karta ofver Skandinavien, Mentzers blindkarta ofver Sve
rige, en jordglob och ett tellurium med låda; 2) for undervisningen i -naturlara: Johnstons 
anatomiska figurer, Mewes Atlas ofver Skandinaviens dåggdjur, .Sundstrøms Atlas till natur- 
riket och en modell af ogat; 3) for undervisningen i matematik: en sats stereometriska figu
rer, en kub-fot och en kub.-tum med tillhbrande målkårl, Lyttkens tabell ofver metriska sy
stemet.

Skolan eger jemvål en mindre boksamling, som vid undertecknads tilltrade till tjensten 
befanu sig i ett mycket vanvårdadt tillstånd. Den utgbres dels af ett antal aldre, for skolan 
alldeles oanvåndbara, bocker i hvarjehanda åmnen, dels af åtskilliga senare lårobbcker, som 
synas varit utlånade åt de mera obemedlade lårjungarne och derunder blifvit mycket illa 
medfarna och ofullståndiga. Under de senast forflutna 6 åren hafva foljande arbeten inkbpts: 
Brodén, Ofversigt af de bibi. bockerna; Sundén, Sv. språklåra; Sv. Akademiens Ordlista; Ma
thesius, Tysk elem.-bok (2 ex.); Flach, Tysk språklåra (2 ex.); Flach, Tysk låsebok; Bergius, 
Geometri; Phragmén, Aritmetik; Celander, Naturlara; Almqvist och Lagerstedt, Naturkunnig- 
het I och II; Odhner, Sv. historia (2 ex.); Montelius m. fl., Sveriges historia I och II; Dahms, 
Roths (3 ex.) och Lofflers lårobbcker i geografi; Zimmerman och Stjernstedt, Samling af fbr- 
fattningar rorande elem.-låroverken och pedagogierna; Stadga for Rikets allm. låroverk; Pe- 
dagogisk Tidskrift årg. 1877—79. Derjemte har skolan såsom gåfvor mottagit från vederb. 
embetsverk: Ulfsparre, Svenska fornsaker; Bidrag till Sveriges officiella statistik 1874 (2 håf- 
ten); Forslag till stadga for Rikets allm. låroverk; Forslag till stadga for examen for lårare; 
Forslag till ordnande af teckningsundervisningen; Tbrngren, Fria lekar; Betånkande och for
slag till lonereglering for lårare vid elem.-verken och vissa pedagogier; Årsredogbrelser for 
rikets fiesta allm. låroverk 1877—79; Skara Domkapitels cirkulår.

E. Skollokalen och inredningsmaterielen.
Skolan besbktes den 7 sisti. oktober af H. H. Eforus Biskopen m. m. D:r A. F. Beck- 

man, som dervid åfven tog den bekanta lokalen i nårmare betraktande. Genom H. H. Eforus’ 
upptrådande åndrades ett af Stadsfullmåktige — utan vare sig Inspektors eller lårares fodrande 
— fattadt beslut att nedflytta skolan till en i nedre våningen af rådhuset befintlig kali, låg 
och osund sal, for nårvarande upplåten till bandelsbutik; hvarjemte nattvåktarne blefvo från 
det yttre rummet afhyste. Helt nyligen har stadens dråtselkammare fbrbundit sig att instun- 
dande sommar låta skolsalen undergå en grundlig reparation samt att från och med den 1 
nåstk. oktober stålla ett innanfbr den samma befintligt mindre rum till pedagogiens fbrfo- 
gande. Detta rum kommer då att anvåndas till fbrvarande af skolans boksamling och under
visningsmateriel.

Det enda rum, hvaraf skollokalen således for nårvarande utgbres, uppvårmes af en ka- 
kelugn och upplyses under den mbrka årstiden af en enkel taklampa. Ventilationsapparat 
saknas.

Sittplatserna bestå af losa bånkar af enklaste slag utan ryggstbd och med tillhbrande 
pulpeter. De rymma hvardera 3—4 lårjungar och åro så stålda, att dagern infaller dels från 
hbger, dels framifrån. Någon annan anordning kan med anledning af rummets form och be- 
skaffenhet nåppeligen vidtagas.

Lekplats for ungdomen saknas.
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Skolsalens dimensioner m. m. åro foljande: långd: 5,938; bredd: 5,166; hojd: 2,91 meter; 
golfyta: 28,61331 kv.-meter; kubikinnehåll: 83,2647321 kub.-meter*); fiinsteryta: 7,370653 kv.- 
meter.

*) Kakelugnen samt en framskjutande mur upptaga något ofver 6 kub.-meter.

F. Ekonomiska for hål lan d en.
a) Uppgifter om nedan namnda till pedagogien horande kassors stållning kalenderåret 1879.

Kassans rubrik

D e b e t K r e d i t
Behållning 
vid årets 

bbrjan
Summa 

inkomster
Skuld 

vid årets 
slut

Summa
Skuld 

vid årets 
bbrjan

Summa 
utgifter

Behåll
ning vid 
årets slut

Summa

Ljus- och vedkassan... __ 66,00 66,00 32,12 28,95 4,93 66,00
Materielkassan ............125,67 67,50 ' — 193,17 — 61,13 132,04 193,17

Premie- o. fattigkassan 14,00 18,oo । 32,oo — 7,00 25,00 32,oo
b) Under sist forflutna kalenderår hafva utgått for underhåll och tillokning af

1) boksamlingen ..................................................  26,25;
2) den ofriga undervisningsmaterielen ............ 12,oo;
3) inredningsmaterielen .....................................

G. E x a m i n a.
Examen vid hostterminens slut boils den 18 december. Såsom examensvittnen voro in- 

bjudna, utom pedagogiens Inspektor herr kyrkoherden O. Hedén, herrar kontraktsprosten A- 
Jungner, borgmåstaren V. N. Ekenman och handlanden C E. Siedberg. Årsexamen kommer 
att forråttas den 3 nåste juni i nårvaro af ofvan nåmde herrar.

Nåsta låsår år utsatt att borja den 24 nåst instundande augusti kl. 10 f. m.
Ulricehamn i maj 1880.

Oskar Lindkvist.


