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ogre allmånna lårwerket i Venersborg.A. Undervisningen.
1. Hosttenninen borjade den 23 augusti och slutade den 19 december. Den egentliga undervisningen borjade den 28 augusti och slutade den 15 december.Vårterminen borjade den 21 januari och kommer att afslutas den 3 juni. Den egentliga undervisningen borjade den 26 januari och slutar den 26 maj.Under hOstterminen hafva med Efori tillstånd 2:ne fridagar, den 23 och 25 oktober, gif vits, motsvarande det gamla marknadslofvet. I enlighet med § 19 i skolstadgan har 6:te klassen haft 2, 7:de klassen 4 dagars ledighet i månaden, af hvilka dock hålften an- våndts for skriftliga arbeten på lårorummet.
2. Till den gemensamma morgenbonen hafva alla låroverkets larjungar samlats 20 minuter fore 7. Undervisningstimmarne hafva varit forlagda till 7 — 9, il —12, 1 — 3 alla dagar for alla klasser utom for l:sta, som haft låsning 7—8 endast- måndagar, samt till 5—6 måndagar och torsdagar for 6:te klassen. Gymnastikdfningarne hafva egt rum uteslutande på formiddagarne, de ofriga ofningarne dels på for- och dels på eftermiddagen, såsom synøs vid redogbrelsen for hvarje sårskildt ofningsåmne.
3. Antalet larotimmar i veckan for låsåmnena under hostterminen 1886:
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*) Engolska.
’) Latin.
* ) 7 tim. Engelska, l t. Svenska.
* ) 8 t. Latin, 1 t. Svenska.
* ) 4 t. Franska med L. 6: 1, 1 t. Historia med L. 6: 1, 1 t. 

Matem. med L. 6: i B.
* ) Engelska. **) Se anm. vid R. li: 1.
* ) Grekiska. **) 4 t. Franska. 1 t. Historia med R. (i: 1.
* ) 1 tim. Svenska, 4 t. Franska, 1 t. Historia. med L. 6: 2; 

1 tim. Matem. med L. 6: 2 B.
* ) Engelska. **) Se anm. vid R. 6: 2.
* ) Grekiska. **) 1 tim. Svenska, 4 tim. Franska, 1 tim. 

Historia. med R. 6: 2.
* ) 1 tim. Svenska med R. 7: 2. **) 1 tim. Svenska, 3 tim. 

Franska, 1 tim. Historia, 1 tim. Filosofi med L. 7: 1; 
1 t. Franska med L. 7: i B., 2 t. Engelska med L. 7:2 B.

* ) 2 t. Engelska, 1 t. Matematik. **) Se amn. vid R. 7: 1.
* ) 6 tim. Grekiska, 1 tim. Engelska, (valfritt) 1 t. Hebreiska. 

'*) Se anm. vid R. 7: 1.
* ) Se anm. vid R. 7:1. ’*) 1 t. Svenska, 1t.Franska, 11. Historia, 

1 t. Filosofi med I,. 7: 2; 1 t. Franska med L. 7: 2 B.
* ) 1 tim. Matem. **) Se anm. vid R. 7: 2; dessutom 2 tim. 

Engelska. med R. 7: 1.
* ) 6 t. Grekiska, 1 t. Engelska (valfritt). **) Se anm. vid R. 7: 2.Summa 200 240 78 70 388
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4. Laro- och låsebåcker.

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 kyrko- historien af Cornelius 5—7.
Modersmålet: Sundéns larobok 1—3; Låsebok for folkskolan 1 — 3; Låsebok af Melin och Hernlund 4-5; Claésons literaturhistoria 6: 1—7; Skrifter af Tegner, Rune- berg, Bottiger, Beskow, Holberg m. fl. forfattare 4—7.
Latin: Grammatik af Tornebladh och Lindroth 4—6; Ellendt-Seyffert 7; Elementarbok af Boéthius 4; Cornelius Nepos ed. Tornebladh 4 — 5; Ovidius 6:1; Virgilius, Æneis ed. Tornebladh 6—7:1; Cicero 6—7; Livius ed. Broman och Frigell 6—7; Horatius ed. Fahlcrantz 7. Dessutom vid undervisningen anvanda: Mythologi af Brodén 6:1; Boje- sen: Romerska antiqviteter; Schlyter Monumenta antiquitatis 6—7.
Grekiska: Grammatik af Lofstedt 6—7; Låsebok af Petersson 6; Xenophons Anabasis 6:2 —7; Homeros Odysseia 7.
Tyska: Grammatik af Flach 4—6; D:o af Lofgren 2—3; Mathesius elementarbok 1 — 3; Deut- sches Echo 4-6; Måhrchen af Hauff 3—5; Geschichte des 30 jåhr. Kriegs 5, Wilhelm Tell af Schiller, Hermann und Dorothea, Gotz von Berlichingen af Gothe, Minna von Barnhelm af Lessing 6.
Emjelska: Grammatik af Mathesius 4—7; Elementarbok af Mathesius 4—5, L. 6: 1, L. 7: 1; Låsebocker af Sturzen-Becker 4—7; A Christmas Carol af Dickens R. 7: 2; The Alhambra af Irwing, utg. af Morén, 7; Calwagens skrif- och ofversåttnings- ofningar 7. Calwagens Engelskt talspråk, Engelska samtal af Crump, utgifna af Hjorth, R. 7: 2.
Franska: Elementarbok och grammatik af Dubb 5—7; Grammatik af Lidfors 6: 2 — 7; Hi- stoire de Charles XII par Voltaire 7:1; Recueil de Lectures franqaises afEnblom 6—7; La joie fait peur af m:me Girardin, Mon Etoile af Scribe R. 7: 1; Dosia af Henry Greville R. 7: 2. Lowenhjelms skrifofningar 7. Feilitzens Franskt talspråk 7: 1. Enbloms Ordforråd 7.
Matematik: Nordlund, Rakneofningsexempel 2—3; Raknelara af Nystrom 1 — 5; Geometrisk åskådningslåra af Bergius 2—3; Euklides efter Lindman 3—7; Algebra och ex- empelsamlingar af Lindman, Ceder blom, Morf& Tzaut, Bar dey 4-7; Todhunters, Jochnichs och Lindmans geom. ofningssatser 4—7; Problemsamling af Hultman 7; Stereometri af Linnarson 7; Proportionslåra efter Hultman; Proportionslårans tillåmpning på geometrien efter Hellgren 6—7: 1. Trigonometri af Lind- man 7; Analytisk geometri af Westin 7.
Natur vetenskap: Lyttkens, Låran om djuren 1—3; Holmstrom, Låran om jorden 5; Wij- kander, Låran om naturforeteelserna och veridskropparne 4; Areschoug, Låran om våxterna 2—3; Botanik af Arrhenius 6; Zoologi af Torin 6—7; Lårobocker i fysik af Christie, Wijkander och Floderus; Lårobocker i kemi af Blomstrand och Berwald 6—7; Problemsamling af Hultman och Lindeberg.
Historia: Odhners mindre svenska historia 1—3, storre 6—7; Pallin, Lårobok i allmånna historien 4—5; Pallin, Medeltidens historia 6; D:o, Nyare historien 6—7; Schotte, Lårobok i gamla tidens historia 6: 1.
Geografi: Dahms for skolans 3 lagsta klasser 1 — 3; Dahms storre lårobok 4; Sorens- sons 5—7.
Filosofisk propedeutik: Sjbbergs och Klingbergs lårobocker i Antropologi och Logik 7.



5Lårokurser.
Forstå klassen.

Kristendum 3 t. Katekes: forstå hufvudstycket.Biblisk historia: gamla testamentet.Bibellåsning samt valda psalmversar.
Modersmålet o t. Af formlåran det vigtigaste om ordklasserna; låran om den enkla satsen och dess delar i sammanhang med satsbildningsofningar. Rattskrifning 1 å 2 f. i veckan. Upplåsning och forklaring af valda stycken.
Tyska 6 t. Explikation och analys af st. 1-32 i Mathesii elementarbok jemte skriftlig bf- versåttning af dithOrande svenska stycken; af formlåran så mycket, som dessa stycken fbrutsåtta.
Matematik 4 t. Aritmetik: de fyra råknesåtten i hela tal jemte bfning i anvåndandet af decimaler; tillempning på sorter; hufvudråkning.
Naturldra 2 t. Det allmånnaste af låran om menniskans kroppsbyggnad samt undersok- ning af några lefvande våxter.
Historia 2 t. Från och med forntidens till nyare tidens bbrjan.
Geografi 2 t. Det allmånnaste om verldsdelarne; de skandinaviska lånderna samt Ryss- lands fysiska och politiska geografi (Piscator, alla åmnen).

Andra klassen.
Kristendom 3 t. Katekes 2 t., 2:dra hufvudstycket låst och repeteradt.Biblisk historia 1 t., det vigtigaste af nya testamentet.Bibellåsning: stbrre delen af Mattheus evangelium genomlåst och forklaradt; valda psalmer (SandcM).
Modersmålet 6 t. Det vigtigaste af formlåran; af satslåran den enkla satsen och låttare former af den sammansatta, allt under sammanstållning med tyskan. Råttskrifnings- och interpunktionsofningar. Vållåsning samt ofningar uti att med egna ord återgifva det fbrelasta. De skriftliga bfningarne hafva i allmånhet upptagit 2 — 3 timmar i veckan (Lindblad).
Tyska 7 t. Grammatik: det allmånnaste af formlåran.Explikation jemte analys af st. 33 — 60 i forstå afdelningen af elementarboken; muntlig och skriftlig extemporerad bfversåttning af alla de låsta så val svenska som tyska styckena, allt under jemfbrelse med modersmålet. De skriftliga bfningarne ha upptagit 2 tim. i veckan (Lindblad).
Matematik 5 t. Aritmetik 4 t., hela tal och sorter, hufvudsakligen efter Nordlunds råkne- bfningsexempel l:sta håftet och Nystrbms sifferråknelåra; decimalbråk.Geometri 1 t., åskådningslåra samt valda satser ur storhetslåran (v. Sydow).
Naturldra 2 t. Andra afdelningen af Lyttkens lårobok. Forstå afdelningen af Areschougs lårobok, undersbkning af frbvåxternas yttre organ på lefvande våxter 

(Eklund).
Historia 3 t. Från Kalmanmionens upplbsning till Karl Xll:s dbd (Eklund).
Geografi 2 t. De europeiska landernas fysiska och politiska geografi fortsatt och afslutad 

(Ekhmd).
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Tredje klassen.

Kristendom 3 t. Katekes 2 t., 3 — 5 hufvudstyckena repeterade.Biblisk historia 1 t., repetition af hela laroboken.Bibellåsning: storre delen af Markus evangelium genomlåst och fbrklaradt, valda psalmer (Sandahl).
Modersmålet 6 t. Hela form- och satslåran. Råttskrifnings- och interpunktionsofningar 2 å 3 tim. i veckan. Vållåsning (Eklund).
Tyska 7 t. Grammatik, formlåran repeterad jemte anmarkningar samt de vigtigaste reg- lerna i syntaxen.Explikation, 2:dra afdehringen till lårobokens slut med analys samt muntlig och skriftlig extemporerad bfversåttning. Haufts Marchen, Kalif Storch.Skrifofningar på larorummet 2 timmar i veckan (Eklund).
Matematik 5 t. Aritmetik 4 t.. låran om allmånna brak, hufvudsakligen efter Nordlunds råkneofningsexempel, 2:dra håftet, och Nystroms sifferraknelåra; blandade exempel på bråk; tillåmpning af det genomgångna på regula de tri, in- tresseråkning.Geometri 1 t., valda satser ur storhetslåran samt satserna 1 — 15 af Euklides l:sta bok (v. Sy don).
Naturlåra 2 t. Djur- och våxtriket (v. Hackicitz).
Historia 3 t. Fåderneslandets från Karl XII:s dod till lårobokens slut jemte repetition af nyare tiden (Eklund).
Geografi 2 t. Repetition af Europas och ofversigt af de ofriga verldsdelarnes (Eklund).

Fjerde klassen.
Kristendom 2 t. Till nya testamentet i laroboken om Bibelns bbeker; utfbrligare katekisa- tion ofver l:sta och 2:dra artikeln af 2:dra hufvudstycket; bibellåsning: storre delen af Lukas evangelium med forklaring (Sandahl).
Modersmålet 4 t. Låsning af valda. prosaiska och poetiska stycken af olika forfattare; form- och satslåra samt råttstafningsbfningar och satsupplbsning; uppsatser på larorummet ofver foljande åmnen:

1. Mueins Scævola. 2. Hannibals tåg ofver Alpcrna. 3. Ofversåttn. ur HanHs »Marchen®.
4. Skoflickaren och den rike mannen (efter La. Fontaine). 5. Corivlanus. 6. Abbotcn i Can- 
terbury. 7. Håstcn. 8. »Slå sålta». 9. Bref till en kamrat (i uppgifvet åmne). 10. Ofver- 
såttning nr Hauffs »Marchens (Biiijbom).

Latin 8 t. Grammatik, formlåran.Explikation, 52 stycken i Boéthii elementarbok (Ericsson).
Tyska 4 t. Grammatik, formlåran med anmarkningar repeterad samt hela syntaxen; satsupplbsning.Explikation, 23 blad ur Marchen von Hauff. Styckena 1—20 i Beutsches Echo (Lindblad).Ett hemtema hvarannan vecka (Piscator).
Engelska 1 t. Elementarboken 32 sidor samt motsvarande delar af grammatiken; 6 sidor af laseboken; skrifofningar och vokabellåsning (A. G. Bergman).
Matematik o t. Aritmetik 1 t., regula. de tri, blandade exempel på. bråk.Geometri 2 t., Euklides l:sta bok jemte ofningssatser.Algebra 2 t., de fyra, raknesåtten i hela tal (v. Sydmr).
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Natur lår a 2 t. Det allmånnaste af fysik och kemi i Wijkanders lårobok (v. Hackwitz).
Historia 3 t. Allmån, gamla och medeltidens (Hogbom).
Geografi 2 t. Europa efter Dahms storre lårobok (Hogbom).

Femte klassen.
Kristendom 2 t. Nya testamentets bocker i låroboken om Bibelns bocker; utforligåre kate- kisation ofver 2—5 hufvudstyckena; bibellåsning: storre delen af Johannes evangelium med forklaring (Sandahl).
Modersmålet 3 t. Låsning af Runebergs Nadeschda och forrå hålften af Tegners Frithiofs saga; utanlåsning af smarre poem 11.; form- och satslåra repeterad samt rått- skrifningar med satsanalys 1 t. (Sandahl). Genomgående af de råttade uppsatserna 1 t. En uppsats i hemmet hvarannan vecka. Åmnena for dessa hafva varit foljande:

ReaUinien. 1. Skåne. 2. Eken. 3. Boktryckeri-konstens npptåekt och nytta. 4. Ne- 
derlåndska frihetskriget. 5. Om vulkaner. 6. Ofversåttning. 7. Våxternas nåring. 8. 
Kinnekulle. 9. Muhammed. 10. Vinterns fordelar och obehag. 11. Goken. 12. Engelska 
revolutionen 1689. 13. Ofversåttning (o. Hackwitz).

Klass. lin. 1. a) Det forstå korståget, b) Morgenen. 2. a) Huskatten, b) Biet och 
dufvan (omskrifning). 3. a) Rom. b) Sommarferierna (brefform). 4. Venersborg. 5. Fån- 
rikens marknadsminne (omskrifning). 6. Sveriges natur. 7. Vintern. 8. De vigtigaste be
visen for jordens klotformighet. 9. En spbkhistoria (ofversåttning). 10. Boktryckeri-konsten. 
11. Jerusalems tempel. 12. Månniskans blodomlopp. 13.NapoleoniMoskwa. 14. Paulus.fStawdafci).

Latin 8 t. Grammatik, formlåran repeterad; det vigtigaste af syntaxen.Explikation, Miltiades, Themistokles, Aristides, Cimon, Lysander, Timoleon, De regibus, Hamilcar, Hannibal i Cornelius Nepos; st. 52—70 i Boéthii elementarbok; skrifning på lårorummet två timmar i veckan efter Tornebladh (Ericsson). 
Tyska 3 t. Grammatik, hela formlåran och syntaxen med vigtigare anmårkningar repeterade.Explikation, 15 blad ur Hauffs Marchen samt 9 blad ur Schillers Geschichte des 30 jåhrigen Kriegs. St. 20—40 i Deutsches Echo (Lindblad). Ett hem- tema hvarannan vecka (A. G. Bergman).
Engelska 7 t. Grammatik, formlåran och af syntaxen till låran om shall och will.Explikation, afslutning af elementarboken samt 30 sidor af Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen; muntlig ofversåttning från svenskan. Skrifning på lårorummet, vokabellåsning (A. G. Bergman).
Franska. 3 t. De 4 forstå kapitlen af Dubbs elementarbok; skrifofningar, vokabellåsning 

(A. G. Bergman).
Matematik 5 t. Aritmetik 1 t., blandade exeinpel på brak, regula de tri, intresse- och rabatt- råkning jemte planimetriska och stereometriska rakneexempel.Geometri 2 t., Euklides 2:dra och 3:dje bocker jemte bfningssatser.Algebra 2 t., låran om brak; låttare eqvationer af l:sta graden med en obekant (v. Sydo-w).
Naturlåra. 2 t. Repetition, Låran om jorden efter Holmstrbm (v. Hackwitz).
Historia 2 t. Allmånna historien från reformationen efter Pallin (Hogbom).
Geografi 2 t. Asien, Afrika, Amerika och Australien samt Europa repeteradt (Hogbom).

Sjette klassens nedra afdelning.
Kristendom 2 t. Dogmatik, klass. lin., de 2 forstå kap. och §§ 1 — 16 af kap. 3.Kyrkohistoria, klass. lin., l:sta perioden; reallin., l:sta och 2:dra perioderna. Nya testamentet, båda linierna, Apostlagerningarne med forklaring (Sandahl).
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Modersmålet 2 t. Låsning af valda stycken af svenska och danska forfattare (Hbgbom). En uppsats hvarannan vecka. Af latinlinien hafva 4, af reallinien 2 forfattats på lårorummet. Åmnen for uppsatserna:

Reallin.: 1. Sommarferierna. 2. Foljdema af de stora geogr. upptaekterna vid nyare 
tidens borjan. 3. Skrifning på. lårorummet (= latinlinien). 4. Ofversåttning från Engelskan. 
5. Askvådret. 6. Ofversåttning ur "Wilhelm Tell”. 7. Karl V;s forhållande till reforma
tionen. 8. Sverges fornåmsta nåringar. 9. Skrifning på lårorummet: a) Maria Stuart och Elisa
beth. b) Striderna mellan Karl I och parlamentet, c) Gregorii V.II;s betydelse for kyrkan. 
d) Hafstången och dess anvåndning. e) Bladets betydelse for vå.xtens lif. 10. Ofversått
ning från engclskan. 11. Jårnvågarnes nytta. 12. Upsala mbte 1593. 13. "Fånrik Stål” 
(efter Runeberg) (Hogbom).

Klass. lin.: 1. Huru jag tillbragt mitt sommarlof. 2. Svenskarnes korståg till Fin
land. 3. Fritt val mellan flere åmnen (skrifning på lårorummet). 4. Flyttfoglarne. 5. So
lons lagstiftning. 6. Fritt val mellan flere åmnen (skrifning på lårorummet). 7. Sveriges 
hufvudnaringar. 8. Redegørelse for innehållet af Runebergs dikt "Grafven i Perrho”. 
9. Fritt val mellan flere åmnen (skrifning på lårorummet). 10. Kyrkans forhållande till 
staten under tiden fore och nårmast efter Constantin den store. 11. Lagstiftningen i Sverige 
under Folkungarne. 12. Om våxternas spridning. 13. Fritt val mellan flere åmnen (skrif
ning på lårorummet) (Eklund).

Latin 8 t. Grammatik, syntaxen.Explikation, l:sta boken af Cæsar; Pyramus et Thisbe, Ætates, Lycaon, Phile- mon et Baucis, Orpheus et Eurydice i Ovidius. Prosodik.Skrifofning på lårorummet efter Tornebladhs stilofningar 2 timmar i veckan. Ett tema hvarje vecka (4 på lårorummet) (Ericsson).
Grekiska 7 t. Grammatik, formlåran, till verba på yt.Explikation, 58 st. i Peterssons lasebok; skrifning på lårorummet (Sandalil). 
Tyska, klass. lin. 1 t, reallin. 2 t. Grammatik, ofversigt af grammatiken.Explikation, 4 akter af Schillers Wilhelm Tell. Reallinien ett hemtema hvarannan vecka (2 på lårorummet), af Deutsch. Echo st. 40—50 (Lindblad).
Engelska, icke-greker 4 t. Mathesii elementarbok samt motsvarande delar af grammatiken. Explikation, 22 sidor af Sturzen-Beckers lasebok, forrå kursen; skrifofningar 

(v. Hackwitz).Reallin. 3 t. Grammatik, repetition.Explikation ur Sturzen-Beckers lasebok, forrå kursen, muntlig ofversåttning från svenskan. Skrifofningar på lårorummet. Ett tema i månaden (2 på lårorummet) (Bergin).
Franska 4 t. Grammatik, Dubbs lårobok till 9:de kap. Skrifofningar och vokabellåsning. Explikation, valda stycken ur Enbloms Lectures Frangaises (A. G. Bergman).
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri 1 t., Euklides 4:de bok efter Lindman, Proportionslåran efter Hultman afdeln. I och III. Algebra 2 t., eqvationer af forstå graden med en och flere obekanta; det allmånnaste af låran om qvadratrotter. Icke-greker dessutom låttare algebraiska problem 11. tillsammansmed reallinien. Reallinien 7 t. Geometri 3 t., Euklides 4:de bok efter Lindman; Proportionslåran af Hultman, afdelning I och III; de 12 forstå satserna ur Euklides 6:te bok af Hellgren; satserna 1 — 201 ur Todhunters geometr. ofningssatser. Algebra 4 t., låran om qvadratrotter och radikalqvantiteter af 2:dra graden; eqvationer af Lsta graden med en och flere obekanta; eqvationer af 2:dra graden med en obekant; talrika problem. Ett skriftligt matematiskt arbete i månaden, hvarje arbete behandlande ett geometriskt och ett algebraiskt problem (2 på lårorummet) (Kjellberg).



9'
Natwvet&nskap, klass. lin. 2 t. Naturalhistoria 1 t., våxternas bygghad, (lenis organs ff»r. råttningar; borjan af naturliga familjerna (v. Hackwitz). Fysik 1 t., 32 §§ af Christies lårobok jemte problem (v. Sydow).Reallinien 6 t. Naturalhistoria 1 t., lika med klass. lin. (c. Hackwitz).Fysik 3 t., l:sta delen af Wijkanders lårobok till låran om Ijudet jemte problem (Bergin).Kemi 2 t., Låran om metalloiderna efter Berwald (Bergin).
Historia, klass. lin. 3 t., Fåderneslandets, från borjan af nyare tiden till Gustaf II Adolf 

(G. Th: Bergman'). Allmån, gamla historien till kejsartiden (Hogbom).Reallinien 3 t., Fåderneslandets. lika med klass. lin. (G. Th. Bergman). Allmån, nyare till 2:dra tidehvarfvet efter Pallins storre lårobok (Hogbom).
Geografi, reallinien, repetition af Europas geografi (Hogbom).

Sjette klassens ofra afdelning.
Kristendom, klass. lin. 2 t. Dogmatik, kap. 3—6.Kyrkohistoria, §§ 19—36.Låsning i nya testamentet.Reallinien 2 t. Cornelius’ kyrkohistoria.Låsning i nya testamentet (Nordwall).
Modersmålet. 2 t. Låsning af valda stycken ur den nyare svenska literaturen jemte under- råttelser om forfattarne; det våsentligaste af verslåran. Muntlig fram- stållning och granskning af de olika grundsatser, som fbljts med hånsyn till modersmålets råttskrifning (Nordwall). En uppsats hvarannan vecka, af latinlien 4, af reallinien 2 på lårorummet.Åmnen for uppsatserna:

Reallin. 1. och 2. Nyttan af naturvetenskapernas studium. 3. Franska revolutionens 
orsaker. 4. Skrifning på lårorummet (= latinlinien). 5. Ofversåttning från franskan. 6. Karak- 
tåristik af Napoleon I. 7. Regnbågen. 8. Den heliga alliansen. 9. Skrifning på lårorummet 
(= latinlinien). 10. Ofversåttning från tyskan. 11. Protestanternas stållning i Tyskland 
vid Gustaf II Adolfs ingripande i 30-åriga kriget. 12. Nåringsprocessen inom mennisko- 
kroppen. 13. Menniskans foretråden framior djuren (Hogbom).

Klass. lin.: 1. Epaminondas’ fortjenster om Thebæ. 2. Engelbrekt infor Erik af 
Pommern (tal). 3. Fbljderna af Alariks anfall mot Italien 401. 4. Skrifning på lårorum
met: a) Sveriges natur, b) Redogbrelse for innehållet i någon af Tegners diktér, c) An- 
gans anvåndning. d) Sveriges stållning vid Karl IX:s dod. e) Attila. f) Resultatet af 
konstituerande nationalforsamlingens arbete. o. Hvilket inflytande har Amerika utbfvat på 
Europa? 6. Skrifning på lårorummet: a) Lånsvåsendets utveckling till år 900. b) Gre- 
gorius VII:s betydelse for kyrkan. c) Hvilka voro anledningarna till svenskarnas deltagande 
i trettioåriga kriget? d) Karakteristik af Drottning Kristina, e) Redogbrelse for inne
hållet af Runebergs dramatiska dikt ”Kan ej.” 7. Munkvåsendets Ijusa och morka sidor. 
8. Orsakerna till korstågen. 9. Skrifning på lårorummet: a) Nordmannatågens betydelse 
for England, b) Om betydelsen af slaget vid Breitenfeld 1631. c) Orsakerna till de ofrålse 
standens missnbje under drottning Kristinas regering, d) Hvilka nåringsmedel erbjuder oss 
våxtverlden ? e) Vilkoren for en vågs kånslighot. 10. Hvarpå grundar sig anlåggningen 
af vattenledningar? 11. Hvarfor misslyckades det for romarne att underkufva germanerna? 
12. Om hafstången och dess anvåndning. 13. Skrifning på lårorummet, val mellan flere 
åmnen (v. Syclow).

Latin 8 t. Grammatik, repetition af syntaxen samt prosodik.Explikation, Cicero, Cato Major; Livius l:sta boken kap. 1 — 30; Virgilius, Ænei- den l:sta boken.Extemporalier omvexlande med skrifofningarne 1 å 2 timmar i veckan (Swed- 
borg och Brattstrom). Ett tema hvarje vecka (4 på lårorummet) (Braftstrom).II
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Grekiska 7 t. Grammatik, formlåran afslutad och repeterad, syntax §§ 57,58, 62—65 (Bratt- 

strom och Sandahl).Explikation, styckena 59—66 af låseboken; Anabasis, l:sta boken (Brattstrom).
Tyska, klass. lin. 1 t. Explikation, Hermann und Dorothea; scener ur GOtz von Berlichingen. Reallinien 2 t. Ofversigt af grammatiken. Explikation, Hermann und Dorothea samt scener ur Minna von Barnhelm. Ett tema hvarannan vecka (2 på larorummet) 

(Lindblad).
Engelska, Icke-greker 4 t. Grammatik, repetition af formlåran; syntaxen; skrifofningar på larorummet och fraslåsning for tillempning af syntaxen.Explikation, Sturzen-Beckers låsebok, 2:dra afdelningen och 20 sidor af den tredje (v. Hackmtz).Reallinien 3 t. Grammatik, repetition af syntaxen; muntlig bfversåttning af Cal- wagens skrifofningar.Explikation, valda stycken ur Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen. Senare delen af Calwagens engelskt talspråk. Ett tema i månaden (2 på lårorum- met) (Bergin).
Franska 4 t. Grammatik, Dubbs elementarbok och Lidforss’ språklåra; repetition af formlåran samt delar af syntaxen; skriftliga och muntliga bfversåttningsbfningar från svenska till franska.Explikation, valcla stycken ur Enbloms Lectures franqaises (A. G. Bergman).
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri 1 t., de 30 forstå satserna ur Euklides 6:te bok af Hellgren. Algebra 2 t., låran om qvadratrbtter och radikalqvantiteter samt 2:dra gradens eq vationer med en obekant jemte några låttare problem; eqva- tioner med den obekanta under rotmårke. Icke-greker dessutom låttare algebraiska problem 1 tim. gemensamt med reallinien.Reallinien 7 t. Geometri 3 t., proportionslåran efter Hultman afdelning I—III, repeterad. Euklides 6:te bok af Hellgren; satserna 162—278 ur Todhunters geometriska ofningssatser. Algebra 4 t., det allmannaste af potenslåran, logaritmer och aritmetiska samt geometriska progressioner, exponentialeqva- tioner jemte talrika problem af blandadt innehåll, mest sådane, der de genomgångna kurserna kunnat tillåmpas; repetition af det foregående.Ett skriftligt matematiskt arbete i månaden, hvarje arbete behandlande ett geometriskt och ett algebraiskt problem (2 på larorummet) (Kjellberg).
Naturvetenskap, klass. lin. 2 t. Botanik, de naturliga familjerna. Zoologi, menniskokrop- pens byggnad, djurrikets indelning (y. Hackwitz). Fysik 1 t., till laran om Ijudet efter Christie jemte problem (y. Sydow).Reallinien 6 t. Botanik och Zoologi 1 t., lika med klass. lin. (y. Hackwitz). Fysik 3 t., hela forrå delen samt låran om elektricitet och magnetism efter Wijkander jemte talrika problem (Bergin). Kemi 2 t., låran om metalloiderna repeterad samt de låtta metallerna (Bergin).
Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Gustaf II Adolf till Frihetstiden (G. Th. 

Bergman). Allmån, medeltiden (Hogbom).Reallinien 3 t. Fåderneslandets, lika med klass. lin. (G. Th. Bergman). Allmån, från franska revolutionen till lårobokens slut (Hogbom).
Geografi, repetition i sammanhang med undervisningen i historia (Hogbom).
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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 låroboken.Låsning i nya testamentet {Nordwo.ll).
Modersmålet 2 t. Låsning af nyare svensk och dansk literatur; diskussionsofningar; inter-punktionsofningar; råttande af kortare, i logiskt och språkligt afseende felaktiga meningar, dikterade af låraren. Reallinien dessutom: det med hånsyn till den svenska literaturen vigtigaste af den romerska och grekiska mytologien, muntligt meddeladt {Nordwall}. Klass. lin. en uppsats i månaden (3 på lårorummet), reallin. en hvarannan vecka (4 på lårorummet).

Xninen: Reallin. 1. De fdrnåmsta skiljaktigheterna mellan den lutherska och den 
katolska kyrkan i fragå om uppfattningen af den heliga skrift. 2. Folkvandringarna. 3. Fritt 
val mellan flere åmnen (skrifning på lårorummet) latinlinien. 4. Årlighet varar 
långst. 5. Fritt val mellan flora åmnen (skrifning på lårorummet). 6. Val mellan 
de for mogenhetsprofningen under hosten 1886 utgifna åmnen. 7. År vår tid i afseende 
på fortskaffningsmedlen lyckligare lottad fin aldre tider? 8. Upsala mote år 1593, 9. Fritt 
val mellan flera åmnen (skrifning på lårorummet) = latinlinien. 10. Tron utan gårningar 
år dbd. 11. Frankrikes krig med fråmmande makter under tiden från 1789 till Napolcon 
I:s uppstigande på kejsartronen. 12. Fritt val mellan flera åmnen (skrifning på lårorummet) 
= latinlinien. 13. Redogbrelse for innehållet i Schillers Wilhelm Tell (eller Gothes Her
mann och Dorothea).

Klass. lin. 1. Unionens vigt och betydelse for den skandinaviska halfon. 2. Skrifning 
på lårorummet; a) De kyrkliga fdrhållandena i Sverige under Vasaregenterna. b) Roms 
fornåmsta åmbetsmån och deras åligganden. c) Orsakerna till onvåldets inforande under 
Karl XI. d) Drottning Elisabet i England, hennes verksamhet och betydelse. e) Joh. 
Ludv. Runeberg och hans skaldskap. f) Om bina och deras lif. g) Grunderna for bedo- 
mandet af en regents storhet. 3. Framstallning af den geografiska kunskapens utveckling. 
4. Bora vi beklaga fbrhisten af våra ostersjoprovinser? 5. Skrifning på lårorummet: a) Kristen
domens inforande i Sverige, b) Grefvefejden och dess betydelse for Sverige, c) Sveriges 
stållning vid Karl XII:s diid. d> Hvilka fortjenster har Servius Tullius inlagt om romerska 
samhållet? c) Jemfbrelse mellan kardinal Richelieu och Axel Oxenstjerna. f) Wilhelm 
3;dje af Oranien. g) Golfstrommen och dess betydelse for Europa, h) Gror bragdens åra 
blott på stridens mark, der tappre krigarn fuktar den med blod, kan ej den vapenlose 
helsas stark, och visa hjeltemod? (Runeberg). 6. De vanligast forekommande styrelse
former, deras fordelar och olågenheter. 7. Skrifning på lårorummet, val mellan flera åmnen. 
(G. Th Bergman).

Latin 8 t. Cicero Oratio pro Milone kap. 1—25; Livius, lista boken kap. 31—60 samt2:dra boken kap. 1 — 50; Virgilius, 2:dra boken; Horatius, Od. lista boken Od. 1 — 20. Extemporalier omvexlande med skrifofningar 1 a 2 timmar i veckan 
(S medbor g). Ett tema hvarje vecka (6 på lårorummet) (Swedborg och Brattstrom).

Grekiska 6 t. Grammatik, formlåran repeterad, syntax §§ 74-96; skrifning på lårorummet.Explikation, Anabasis, 2:dra och Bidje boken. Odysséen, l:sta och 2:dra boken [Brattstrom).
Engelska, klass. lin. valfritt 1 t. Hela elementarboken. Grammatik. Nagra stycken iSturzen-Becker.Icke-greker 2 t. 60 sidor i Sturzen-Becker. Skrifofningar och fraslåsning for tillåmpning af syntaxen.. Grammatik, syntaxen repeterad {v. Hackwitz).



12Reallinien 3 t. Grammatiken repeterad. Explikation, de 80 forstå sidorna i The Alhambra af Irwing, utg. af Morén, tillsammans med icke-grekerna i 7: 2; Sturzen-Beckers engelska låsebok II, 60 sidor (Milnchmeyer).
. Franska, båda lin. gemensamt 3 t. Grammatik, syntaxen till participen. Explikation, de 50 forstå sidorna i Charles XII, utg. af Lundberg. Extemporerad bfversåttning af de 15 forstå styckena . i Lowenhjelms skrifofningar.Icke-greker och reallinien 1 t. De 45 forstå samtalsbfningarne af Feilitzens Talspråk.Reallinien 1 t. ”La joie fait peur” af m:me Girardin, och ”Mon Etoile” af Scribe. Hela klassen ett tema hvar 14:de dag (6 på larorummet) (Milnchmeyer).

Matematik, klass. lin. 3 t. Repetition af proportionslåran och proportionslårans tillåmpning på geometrien. Algebra, låran om l:sta gradens eqvationer med flera obekanta; repetition af 2:dra gradens eqvationer jemte talrika bfningsexempel och problem. Planimetri och konstruktion af enkla analytiska expressioner.Icke-greker 1 t. ha dessutom inhemtat låran om logaritmer och bfning i logaritm- tabellernas bruk.Reallinien 7 t. Geometri, losning af geometriska ofningssatser och rymd- geometri. Algebra, planimetri och analytiska expressioners konstruktion jemte de vigtigaste stereometriska formlerna. Det allmånnaste af plana trigonometrien och af analytiska geometrien låran om rata linien, cirkeln och parabeln. Talrika bfningsexempel och problem inom alla de genomgångna kurserna.Reallinien hvar léale dag en skriftlig uppgift af omvexlande geometriskt och algebraiskt innehåll (5 på larorummet) (Rådberg och Kjellberg).
Natur oetenskap, klass. lin. Fysik 2 t. Hela laroboken af Christie (Bergin).Reallinien. Zoologi 1 t. Ryggradsdjuren (v. Hackwitz).Fysik 3 t. Akustiken och optiken samt repetition af vårmelåran och mekaniken jemte losning af talrika problem (Rådberg och Bergin).Kemi 2 t. Alkalimetallerna samt jern- och zinkgruppens metaller. La- borationer (Bergin).
Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Frihetstiden till Karl XIV Johan; allmån, från lårobokens bbrjan till Franska revolutionen.Reallinien 3 t. Fåderneslandets, lika med klass: lin.; allmån, från nyare tidens bbrjan till lårobokens slut (G. Th. Bergman).
Geografi, repetition i sammanhang med undervisningen i historia (G. Th. Bergman).
Filosofisk propedeutik 1 t. Logik, elementarlåran genomgången och repeterad (Nordwall).

Sjunde klassens ofra afdelning.
Kristendom 2 t. Laroboken repeterad (Nordwall).
Modersmålet 2 t. Låsning af nyare svensk och dansk literatur. Klass. lin. en uppsats i månaden (2 på larorummet), reallin. en hvarannan vecka (3 på larorummet) (Nordwall).

Åmnen: a) for båda linierna: 1. Folkvandringarna. 2. Fritt val mellan flera åmnen 
(skrifning på larorummet). 3. Val mellan de flir mogenhetsprofningen under hosten 1886 
utgifna åmncna. 4. Val mellan flera åmnen (skrifning på larorummet). o. Karaktårs- 
teekning af Peter den store i Ryssland. — Den allmånna opinionens varde, fi. Val mellan 
flera åmnen.
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b) får reallinien sårskildt: 1. De fornåmsta skiljaktigheterna mellan den lutherska 

ocb den katolska kyrkan i fråga om uppfattningen af don heliga skrift. 2. Årlighet varar 
langst. 3. År vår tid i afseende på fortskaffningsmedlen lyckligare lottad an aldre tider? 
4. Fritt val mellan flera åmnen.

Latin 8 t. Cicero Oratio pro S. Roscio Amerino kap. 26- 53 med repetition; Livius, repetition af l:sta delvis och 2:dra boken; Horatius, Od. 2:dra boken jemte repetition af foregående.Under hostterminen extemporalier omvexlande med skrifofningar 1 å 2 timmar i veckan. Romerska antiqviteter. Under vårterminen skrifofningar 2 timmar ■ i’veckan. Ett tema hvarje vecka (5 på lårorummet) (Swedborg}.
Grekiska 6 t. Grammatik, repetition af formlåra och syntax. Skrifning på lårorummet. Explikation, Anabasis, 4:de boken, repetition af bbckerna 1—3; Odysséen, 3:dje och 6:te bbckerna, repetition af l:sta och 2:dra (Brattstromi).
Engelska,, klass. lin. valfritt 1 t. Explikation, valda stycken ur Sturzenbeckers låsebok I.Icke-greker 2 t. (gemensamt med R. 7: 1). Grammatik, formlåran och syntaxen repeterade. Explikation, de 80 fbrsta sidorna af The Alhambra.Reallinien 3 t. Grammatik, formlåran och syntaxen repeterade. Explikation, A Christmas Carol; lo dialoger i Engelska samtal af Crump, utg. af Hjorth. Extemporerad ofversåttning af styckena 1—31 i 3:dje afdelningen af Calwagens bfversåttningsbfningar. Ett hemtema hvar 3:dje vecka (Milnchmeyer}.
Franska, klass. lin. 3 t. Grammatik, participens, negationens och ordfbljdens syntax; formlåran och syntaxen repeterade. Extemporalier efter Lowenhjelm st. 18-24, 30—32. Explikation ur Enbloms Recueit I, styckena 39—55.Icke-greker och reallinien 1 t. Enbloms ordforråd, sid. 57 — 70, 144—152, 166 — 178, 185-189, 202-218.-Reallinien & t. (deraf 1 genrens. med latinlinien, 1 med- icke-greker). Grammatik = latinlinien. Extemporerad ofversåttning = latinlinien. Explikation, Enbloms Recueil I, lika med klassiska linien och dessutom 123 sidor i Dosia af Greville. Hela klassen ett tema hvarannan vecka (5 på lårorummet) (Munchmeyer}.
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri,- lika med nedra afdelningen jemte repetition af Eukli- des 4 fbrsta bocker. Algebra, repetition af hela den genomgångna kursen, fbretrådesvis genom exempél och problem. Icke-greker 1 t. Losning af ex- ponentialeqvationer, låran om logaritmer och bfning i logaritmtabellernas bruk.Reallinien 7 t. Repetition af .hela den genomgångna kursen, åfven omfattande rymdgeometri och analytisk geometri. Talrika bfningsexempel och problem inom alla de genomgångna kurserna.En och annan gång ha lårjungarne fått fbrsbka att på egen hånd å lårorummet losa matematiska uppgifter. Reallinien hvar 14:de dag en skriftlig uppgift af omvexlande geometriskt och algebraiskt .innehåll (4 på lårorummet) (Rådberg}.
Naturvetenskap, klass. lin. Fysik 2 t. Repetition af akustik, optik, magnetism, elektricitet och vårmelåra (Bergin}.Reallinien: Zoologi 1 t. Ryggradsdjuren (v. Hackwitz}.Fysik 3 t. Repetition af den genomgångna kursen fbretrådesvis medelst problem (Råclberg).Kemi 2 t. Repetition af hela låroboken. Laborationsbfningar (Bergin}-.
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Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandebs, repetition från Gustaf I till lårobokens slut; all- mån, från Franska revolutionen till lårobokens slut samt repetition.Reallinien 3 t. Samma kurs som klass. lin. men utforligare genomgången (G. Th. 

Bergman}.
Geografi. Lika med nedra afdelningen {G. Th. Bergman}.
Filosofisk propedeutik 1 t. Logik hela låroboken, med repetition.Antropologi, det vigtigaste genomgånget (NordwaU).

5. I Tyska har i kl. 6 i stållet for Die Jungfrau von Orléans begagnats Minna von Barn- helm. I Franska har i kl. 7: 1 begagnats Feilitzens Franskt Talspråk. I Engelska ha Mac- beth af Shakespeare och An unequal Match af Taylor icke vidare anvåndts. I matematik har Stereometri af Linnarson, i kemi lårobok af Berwald inforts i 7:de klassen, samt i 4:de klassen Dahms storre lårobok i geografi, som kommer att successivt infbras i fol- jande klasser.
(i . Valskrifning har på lårorummet ofvats 1 timme i veckan med hvardera af de 3 låg- sta klasserna. Undervisningen har meddelats efter Påhlmanska metoden af adj. v. Sydow.

Undervisningen i teckning.LårobOcker och undervisningsmateriel.Pasch, geometrisk konstruktions- och projektionslåra. Pasch, handbok i linearribning. Stuhlmann, lårobok i frihandsteckning håft. 1—3. Stuhlmann, våggtabeller. Wohlien, Sjo- strom, dito. Klotsar enligt Heimerdings och Stuhlmanns modeller. Stuhlmanns gipser for konturteckning och skuggning. Andra serien af Dresdnergipserna.Undervisningen.Klass 1. Onsdag, lordag kl. 10—11, Stuhlmanns bfningar på rutadt papper, plansch 1—10, l:sta håftet, samt borjan af Stuhlmanns våggtaflor.Klass 2. Lordag kl. 11—12, hela den stigmografiska kursen samt borjan af Stuhlmanns våggtaflor.Klass 3. Måndag kl. 2—3, frihandsteckning efter Stuhlmanns och Sjostroms våggtaflor.Klass R. 4. Tisdag, onsdag kl. 5—6 frihandsteckning; fredag kl. 2—3 linearritning. Frihandsteckning efter Sjostroms våggtaflor samt konturteckning efter gipsornament och klotsar. Linearteckningen har omfattat konstruktionslåra efter Pasch.Klass L. 4. (Frivilligt) Fredag kl. 4—5 frihandsteckning i likhet med realafdelningen.Klass R. 5. Onsdag, lordag kl. 5—6 frihandsteckning, lordag kl. 11—12 linearteckning. Frihandsteckning efter gipsmodeller och klotsar. Linearteckning, ytmonster samt borjan af projektionslåran.Klass L. 5. (Frivilligt) Fredag kl. 4—5, frihandsteckning i likhet med realafdelningen.Klass R. 6:1. Måndag kl. 11 — 12 linearteckning; torsdag kl. 11 — 12 och 5—6 frihandsteckning efter klotsar samt skuggning efter Stuhlmanns gipsmodeller. Linearteckning i likhet med R. 5.



15Klass L. 6: 1.
Klass R. 6: 2.Klass L. 6: 2.Klass R. 7:1.
Klass L. 7: 1.Klass R. 7: 2.Klass L. 7: 2,

Icke-greker, onsdag kl. 8—9. fredag kl. 1—2 frihandsteckning efter Stuhl- manns och Sjostroms våggtaflor samt konturteckning efter gipsornament och klotsar.Torsdag kl. 11—12 och 5—6 frihandsteckning ungefår detsamma som R. 6:1. Måndag kl. 11 -12 linearteckning efter Pasch’s projektionslåra.Icke-greker, tisdag kl. 1—2, lordag kl. 1—2 konturteckning efter gipsmodeller och klotsar samt skuggning efter Stuhlmanns gipsmodeller.Måndag kl. 5—6, tisdag kl. 6—7 frihandsteckning; torsdag kl. 1 — 2 linearteckning. Frihandsteckning: skuggning efter Stuhlmanns gipsmodeller och 2:dra serien af Dresdnergipserna: figurdelar, klotsgrupper och bysters linearteckning efter Henriques’ perspektivlåra.Icke-greker, måndag och torsdag kl. 1—2 frihandsteckning efter klotsar och 2:dra serien af Dresdnergipserna samt klotsgrupper.Måndag kl. 5—6, tisdag kl. 6—7, torsdag kl. 1—2; frihands- och linearteckning lika med R. 7: 1.Icke-greker, onsdag kl. 1—2, fredag kl. 11 — 12, lika med R. 7:1.
8. Undervisningen i sång och instrumentalmusik.Musikens teori och sång.Klass 1. Tisdag och fredag ’/2ll —11, de musikaliska tecknen, deras betydelse och anvånd- ning. Ofning i tontråffning samt enståmmig sång. Fredag 5—6, koralsång tillsammans med de ofriga 4 lågsta klasserna.Klass 2. Tisdag och fredag 9— V210, fredag 5—6, lika med klass 1.Klass 3. Tisdag och fredag 12—721, fredag 5—6, lika med klass 1 samt en- och fler- ståmmig sång.Klass 4—5. Fredag 5—6, koralsång tillsammans med de ofriga 3 lågsta klasserna. Måndag 6—7, korsång tillsammans med klass 6—7.Klass 6—7. Torsdag 6—7, kor- och qvartettsång. Måndag 6—7, korsång tillsammans med klass 4—5.Vid undervisningen hafva anvåndts: Lårobok i sång får skolan l:sta kursen af L. Aug. Lundh, 4-stammiga sånger får Elementarlåroverk, arrangerade af R. R. Roselli, 4-stam- 

miga sånger, utgifna af Ivar Hedenblad, m. m.Instrumentalmusik.Klass 1-4.Klass 5.Klass 6—7. Lordag 4—6.Lordag 4—5.Tisdag 4—6. Violin har spelats af 12 larjungar, piano af 2, violoncell af 1, orgel af 7. Hennings violskola, Kaysers etyder, violoncellskola af J. E. Grille samt sårskildt arrangerad musik har vid undervisningen anvåndts.
9. Undervisningen i gymnastik och miliUrofningar.a) Gymnastik och vapenåfhingar enligt kongl. cirkulåret den 19 juni 1866.Gymnastikofningarne hafva omfattat en half timme dagligen får hvarje afdelning, och har halfva tiden anvåndts till fristående roreiser och marscher samt den återstående 



16tiden till appareljgymnastik. I vapenofningarne har klass 5 genomgått rekrytskolan af exercisreglementet, klass 6—7:1 ofvats i florett-, och bajonettfåktning på led, med och utan motståndare, 7: 2 i florettfåktning på led, med och utan motståndare.Tabellarisk uppgift å antalet lårjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit i gymnastikofningarne-r ■ ■ ■ ' — - ' ■ ■
Termin och åldersgrupp

r - g ,j u k d o m a r ... A
ndra orsaker
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a i ofningam
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icke deltagande 
lårjungar

H
ela antalet når- 

varande lårjungar

i 
i ner 

system
 

' i syn- o. 
; selorgan

i andedrågts- 
organerna 
i eirkula- 

1 
tionsorga- 
. nerna

im
issbild 

i rorel: 
■ 

organe: 
1 i urin- 

konsorj 
_nerm

 
i-m

atsn 
ningsor

nem
t So allm
ån 

svaghet 
,

andra sjuk- 
dom

ar

i 
Sum

m
a

i____________SS
CD i • ts o 

P.
q s 
p r

g । **<
B* 1 

as |■ 1
Hostterminen 1886:Under 15 år............... _ ___ 1 1 ____ ____ 4 • _ _ 6 6 10515 år eller derofver — — 4 — — — 3 — 4 — —. 11 191) 30 95Summa — — 5 1 — 3 — 8 __ — 17 19 36 200
Vårterminen 1887:Under 15 år............... 1 __ ___ 1 3 1 6 6 8115 år eller derofver — 6 .— — — 2 — 4 — — 12 201) 32 122Summa — 6 1 ... — 3 ■ 7 “ :-- •1 18 •20.. 38 203

‘) Lårjungar i 7: 2.Foljande antal lårjungar har deltagit endast i fristående gymnastik: ■ Hostterminen:Lårjungar under 15 år ____________________ Li_________1.______ .:L1 3D:o 15 år eller derofver __________________.... 6Summa 9Vårterminen: ;iLårjungar under 15 år _______ ___________ :___ :____________________ 1D:o 15 år eller derofver  6Summa 7Vid gymnastikofningarne hafva lårjungarne varit fordelade på tre afdelningar med foljande antal i hvarje:Hostterminen 1886: ....................—•

................ .......  - _ ■ "Summa 165dårjungar.. c. ./

l:sta hufvudafdelningen klass 1 — 3 ...___________ 60 lårjungar.2:dra „ „ 3—5 ...___________ 583:dje „ „ 6-7: 1...------------ 46Vårterminen 1887:1:sta hufvudafdelningen...2:dra „3:dje - .C . ■
Summa 164 lårjungar..V . ' . 3.. • . : :.....______ 54 lårjungar.------------ 66 ................. 45 „ A:

Lårjungarne i. 7:de klassens ofra afdelning hafva varit 'befriade från gymttastikofnin- garne, men.ofvats i fåktning 2:ne timmar i veckan, ■ ’



17Ofningstiderna hafva vant fbljande:Gymnastik:l:sta hufvudafdelningen, alla låsdagar 12,20—1.2:dra „ d:o 10,20—11.8:dje „ d:o 9—9,35.Vapenofningar:Klass 5 mandag 5—6.Klass 6 onsdag, lordag 5—6.Klass 7 tisdag, torsdag 5—6.
b) Militårbfningar enligt kongl. cirkulåret den 23 mårs 1870.Dessa ofningar, hvilka under vårterminen pågingo från den 6 maj till och med den 1 juni och under hostterminen från den 28 augusti till och med den 14 oktober, med uppe- håll från och med den 11 till och med den 18 september, leddes under vårterminen af løjtnanten vid Vestgbtadals regemente R. Almqvist, till denna tjenstgøring kommenderad, under hostterminen af løjtnanten vid samma regemente T. Varodell i egenskap af ord. gymnastik- lårare. Till exercis hafva 6 timmar i veckan anvåndts, samt till målskjutning under hostterminen 19 timmar for 6:1, 14 for 6:2, 12 for 7: i, 16 for 7:2. Dessutom hkfva lårjungarne i 7:2, hvilka icke deltagit i exe reisen, haft 2 timmars fåktning i veckan.I exercis och målskjutning med salongsgevår hafva • under vårterminen 50, under hostterminen 46 lårjungar deltagit, alla i klass 6—7: 1. 1 fåktning deltogo under vårterminen 15 lårjungar i 7:2, under hostterminen 18. I målskjutning med remingtongevår deltogo under hbstterminen 18 lårjungar i 7: 2.Under den tid dessa ofningar pågått har gymnastiklårarens tjenstgøring minskats med 5 timmar i veckan.Under hostterminen har hvarje lårjunge i 6—7: 1 skjutit 100 salongsskott, i 7:2 50 skarpa skott.Af exercisreglementet hafva l:sta och 2:dra delarne genomgåtts.Under høstterminen har en 4 timmars fåltmarsch foretagits i forening med bevak- ningstjenst och manover. En timme har anvåndts till foredrag i bevakningstjenst och gevarsinstruktion.Militårofningarne inspekterades den 13 oktober af majoren C. Hiittling.

Undervisningen i sløjd har fortgått under låsåret, ehuru antalet lårjungar, som deri deltagit, varit ringa.
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B. Lårarne.

10. Lårarnes tjensteåligganden under hostterminen hafva for hvarje vecka varit foljande:Rektor G. Th. Bergman: Svenska 1 t. L. 7: i; Historia 1 t. 6: i, 1 t. 6: 2, 1 t. 7:1,2 t. R. 7: j, 2 t. L. 7: 1, 1 t. 7: 2, 2 t. R. 7: 2, 2 t. L. 7: 2= 18 tim.Svenska skripta i L. 7: 1.Lektor K. F. Rådberg: Matematik 3 t. R. 7: 1, 3 t. L. 7:i, 7 t. R. 7: 2, 4 t. L. 7: 2; Fysik2 t. R. 7: 1, 3 t. R. 7: 2. = 22 tim. Matematiska skripta i 7. Klassforeståndare i 7: 2.Lektor J. Swedborg: Latin 5 t. 6: 2, 7 t. 7: 1, 8 t. 7: 2. = 20 tim. Latinska skripta i 7: 1 och 7: 2.Lektor J. Nordwall: Kristendom 2 t. R. 6: 2, 2 t. L. 6:2, 2 t. R. 7: 1, 2 t. L. 7: 1, 2 t. R. 7:2, 2 t. L. 7:2; Svenska 1 t. 6: 2, 1 t. R. 7:1 och R. 7:2, 1 t. 7:1, 1 t. 7:2, 1 t. L. 7: 2; Filosofi 1 t. 7: 1, 1 t. 7:2. = 19 tim. Svenska skripta i R. 7:1, 7:2. Klassforeståndare i 7:1.v. Lektor E. Milnchmeyer: Franska 3 t. 7:1, 2 t. R. 7: 1, 1 t. 7: 2, 4 t. R. 7: 2, 2 t. L. 7: 2;Engelska 3 t. R. 7: 1, 3 t. R. 7: 2, 1 t. L. 7:2 (valfritt) = 19 tim.Franska skripta i 7.v. Lektor A. G. Brattstrbm: Latin 3 t. 6: 2. 1 t. 7:1; Grekiska 5 t. 6:2, 6 t. 7:1, 6 t. 7:2.= 21 tim. Latinska skripta i 6: 2, 7:1. Klassforeståndarei L. 6: 2.Adjunkt A. J. C. Piscator: Alla undervisningsfilmen i forstå klassen; Tyska 1 t. 4. = 25 tim. Tyska skripta i 4. Klassforeståndare i 1.Adjunkt A. J. C. Lindblad: Svenska 6 t. 2; Tyska 7 t. 2, 3 t. 4, 2 t. 5, 2 t. R. 6: 1, 1 t. L. 6:1, 2 t. R. 6:2, 1 t. L. 6:2. = 24 tim. Tyska skripta i R. 6: 1 och R. 6:2. Klassforeståndare i 2.Adjunkt A. Ericsson: Latin 8 t. 4, 8 t. 5, 8 t. 6: 1; Hebreiska 1 t. 7:2. = 25 tim. Latinska skripta i 6: 1.Adjunkt K. F. Kjellberg'. Matematik 7 t. R. 6: 1, 3 t. L. 6: 1, 7 t. R. 6: 2, 3 t. L. 6; 2, 4 t.R. 7: 1, Icke-greker 1 t. 7: 1. = 25 tim. Matematiska skripta iR. 6: 1 och R. 6: 2. Klassforeståndare i R. 6: 1.Adjunkt G. 0. D. von Hackicitz: Svenska 1 t. R. 5; Engelska 4 t. L. 6: 1 (icke-gr.) 4 t.L. 6:2 (d:o), 2 t. L. 7: 1 (d:o), 1 t. L. 7: 1 (valfritt); Natural- historia 2 t. 3, 2 t. 4, 2 t. 5, 1 t. R. 6: 1, 1 t. L. 6:1,1 t. R. 6: 2, 1 t. L. 6:2, 1 t. R. 7: 1, 1 t. R. 7:2. = 24 tim.Svenska skripta i R. 5.Adjunkt P. G. Bergin: Engelska 3 t. R. 6: 1, 3 t. R. 6: 2; Fysik 3 t. R. 6: 1, 3 t. R. 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. Engelska skripta i R. 6: 1 och R. 6: 2.Adjunkt A. G. Bergman: Tyska 1 t. 5; Engelska 7 t. R. 4, 7 t. R. 5; Franska 3 t. 5, 4 t. 6: 1, 4 t. 6:2 = 26 tim. Tyska skripta i 5. Klassforeståndare i 6; 1.Adjunkt K. A. von Sydow: Svenska 1 t. L. 6:2; Matematik 5 t. 2, 5 t. 3, 5 t. 4, 5 t. 5; Fysik 1 t. L. 6: 1, 1 t. L. 6: 2; Vålskrifning 1 t. 1, 1 t. 2, 1 t. 3. = 26 tim. Svenska skripta i L. 6: 2. Klassforeståndare i 5.



19v. Adjunkt D. Hogbom: Svenska 4 t. 4, 2 t. R. 6:1, 1 t. L. 6: i, 1 t. R. 6: 2; Historia och Geografi 5 t. 4, 4 t. 5, 2 t. R. 6: 1, 2 t. L. 6: 1, 2 t. R. 6: 2, 2 t. L. 6: 2. = 25 tim. Svenska skripta i R. 6: 1 och R. 6: 2. Klass- foreståndare i 4.v. Adjunkt J. A. Eklund: Svenska 6 t. 3, 1 t. L. 6: 1; Tyska 7 t. 3; Historia och Geografi5 t. 2, 5 t. 3; Naturlara 2 t, 2. = 26 tim. Svenska skripta iL. 6: 1. Klassfbreståndare i 3.Extra lårare G. Sandahl: Kristendom 3 t. 2. 3 t. 3, 2 t. 4, 2 t. 5, 2 t. R. 6: 1, 2 t. L. 6: 1;Svenska 2 t. 5, 1 t. L. 5; Grekiska 7 t. 6: 1, 2 t. 6: 2. = 26 tim.Svenska skripta i L. 5.Låraren i teckning fru H. Henning 24 timmar.Lararen i sång och musik direktor G. G. Sandberg: 6 tim. i musikens teori och sång, 4 tim. instrumentalmusik. = 10 tim.Lararen i gymnastik och vapenofningar lojmant T. Varodell: 9 tim. i gymnastik, 5 tim. i vapenofningar. = 14 tim.
11. Tjenstledige:Adjunkten S. Tengblad under lasåret for sjukdom.Adjunkten A. Sahlén „ d:o „ d:o.Utn. lektorn O. Ortenblad under vårterminen for enskilda angelågenheter.
12. Forordnade:Fil. dokt. E. Munclnneyer till v. lektor i ledighet under hostterminen, till vikarie for utn. lektor Ortenblad under vårterminen.Fil. lic. A. G. Brattstrom till v. lektor under låsåret.Fil. kand. D. Hogbom till vikarie for adjunkten Sahlén under låsåret.Fil. kand. J. A. Eklund till vikarie for adjunkten Tengblad under låsåret.Fil. kand. G. Sandahl till extra lårare under låsåret.
13. Vid slutet af vårterminen 1886 utnåmdes lektorn i franska och engelska språken J. Vising till lektor i samma åmnen vid Lunds h. allm. låroverk. Lektor Visings framstå- ende skicklighet, pligttrogna nit och tillvinnande personlighet gjorde honom lika vårderad under den tid han tjenstgjorde vid låroverket, som saknad, då. han lemnade detsamma.Till lektor Visings eftertrådare utnåmdes i nov. 1886 fil. doktor Olof Ortenblad.Lektor Ortenblad har om sig lemnat fbljande uppgifter:

Olof Gustaf Ortenblad fbddos den 3 december 1854 i Or (Elfsborgs lån). Aflade mogenhetsexamen vid Nya 
clementarskolan i Stockholm vårterminen 1873: inskre's som student i Vermlands nation hbstterminen samma år; 
aflade filosofie kandidatexamen våren 1878 samt filosofie licentiatexamen i november 1883: foretog 1884 en G månadors 
studieresa till Frankrike: disputerede pro gradu 1885 i maj samt promoveredes samma år till filosofio doktor. 
Genomgick profår vid Upsala h. allm. låroverk 1879: tenstgjorde som vik. extralårare vid samma låroverk en del af 
hbstterminen 1883; tjenstgjorde vid Upsala hbgre elcmentarlåroverk for flickor från hbstterminen 1885 till och med 
vårterminen 1887: var under samma tid fureståndaro for Upsala Abitnrientkurs. Utnåmdes i november 1886 till 
lektor i franska och ongelska vid Venersborgs h. allm. låroverk.

Har af tryeket utgifvit: Etude sur le dévelopnement dos voyelles labiales toniques du latin dans le vieux 
fran^ais du XII siede I 1885 (gradualafhandling). Några smårre uppsatser i Verdandi och Podagog. Tidskrift.

14. Den 1 maj 1887 var endast den sedan flera år otillsatta lektorsbefattningen ledig.Den fbrlust, som drabbade Elfsborgs lån genom landshbfdingen grefve Eric Sparres under fbrfiutna året timade dbd, gjorde sig sårskildt kanbar for Venersborgs låroverk, 



20li vårs inspektor den bortgangne var under en lang foljd af år. Oaktadt andra vigtiga be- fattningar stalde stora krat på grefve Sparres tid och formåga, egnade han dock alltid det lifligaste deltagande åt låroverket och dess angelågenheter. Med oppen blick foljde han dess arbete, med aldrig fortrbttadt nit bevakade han dess basta, och det var utan tvifvel hans kraftiga ingripande, som mer an en gang gaf framgång åt de bemddanden, som gjordes att bereda låroverket utvidgad verksamhet och bkade lårarekrafter.Till inspektor efter grefve Sparre har utnåmts ofversten och kommendoren O. F. Taube.
C. Lårjungarne.

15. De nårvarande lårjungarnes antal.Hostterminen 1886:
LatinlinienGcmon-

Klass li samma 
linien

Reallinien utan med S u ni m a

grekiska182531456: i6: 2 '7: i ?7: 2 i
16 1411 , 115 l| 132 'i 74 i 82 15

6912

182531302224181319Summa 74 S 40 i 68 । 18 i 200„ i ,Frånvarande: 1 lårjunge i R. 4, 1 i L. 4, 1 i L. 6: 2.
Vårterminen 1887:

Frånvarande: 1 lårjunge i L. 4.

i Genlen. i Latinlinien J

Klass samma Reallinien ' utan med i: S u m ni a
linien ’. '

grekiska1 i 202 i 263 i 304 \ -5 —6: t j -6: 2 ' —7: 1 i7: 2

■ — 1 - 20; - i - ? 26- — ! - S 3016 i| 14 | — j 3011 11 i — 1 226 13 6 252 78 । 174 7 2 132 16 2 20Summa i 76 41 68 18 । 203
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18. Under Iidstterminen har af sjunde latinklassens larjungar, hvilka låst grekiska, foljande antal begagnat sig af undervisningen ia) både engelska och hebreiska 7: 2 _____________________________________ 1b) engelska, men icke hebreiska 7: .1 _____________________________________ 1
19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militårofningar undervisade lår- jungar hostterminen 1886:

Afdclningar 
oe,h 

linier

Narvarande
larjungar

Teckning

Larjungar, som del- 
tagit

Musik Gymnastik och militår- 
ofningar

Larjungar, som del- 
tagit i

Larjungar, som under- 
visats i

obligatorisk 

i obligatorisk 
teckning

i frivillig 
teckning och 
derjem

te i

endast i fri
villig 

teckning

m
usikens 

teori och 
sång

instru
m

ental
m

usik

gym
nastik 

och 
vapen- 

ofningar

iifningar

utstråckta 
m

ilitar-1 18 18 i 8 — 18 3 18 —2 25 25 3 — 25 2 24 —3 31 31 5 — 31 4 28 —R. 4 16 16 — — 3 15 —L. 4 14 — — 3 8 4 13 —R. 5 11 11 : 1 — 6 — 10 —L. 5 11 — 1 7 3 10 —R. 6: 1 0 5 — 1 1 5 5L. 6: 1 19^ 13 13 — 3 11 3 15 16R. 6: 2 2 2 — — ■ 1 2 1 1L. 6: 2 1A|B 7161 A 9 7 — 2 9 — 13 13R. 7: 1 4 4 — — 1 — 3 3L. 7: 1 0 8 — — 5 — 9 8R. 7: 2 2 2 — — — — 2 2L. 7: 2 15 — — — — 16 .16
Gemensamma

linien .... 74 74 16 —. 74 9 70 —
Reallinien . . . 40 40 1 — 12 3 36 11IL. 4—5 25
Latinlinien . . 861B 6-7 43 43 — 9 40 10 76 53|A 6-7 18 1Summa 200 157 17 9 126 22 182 64
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20. FOrhallandet med hemlexor samt den tid Ofverlåsningen af dessa upptagit år foljande : I klass 1 hemlexor dagligen ofverhufvud 2, bfverlåsningstid l’/3 tim.

7?

7?

7) R. 2 , „3 „4 57

7?

77

3,3, 11

11

11

i*/2274 77

77

77

75 L. 4 )5 77
3,’

11 23A 77

75 R. 5 „ 7? 4, 11 372 77

77 L. 5 „ 4, 11 372 11

5? R. 6: i „ 77 4, 11 33/4 '7

77 L. 6: i „ 5? 4 å 5 11 472 7?

7? R. 6: 2 7? 4, 11 33A 11

77 L. 6’ 2 11 4 å 5, 11 47. 11

77 R. 7: i 11 4, 11 474 11

7? L. 7: i 11 4, 11 43/4 11

7? R. 7: 2 11 4, 11 4 11

77 L. /: 2 11 4, 11 4 11I ofvanstående arbetstimmar år den tid, som åtgår till utarbetande af hemskripta,icke upptagen. llårtill torde i hvarje vecka åtgå 1 tim. for klass 4, 2 tim. for klass 5samt 4 tim. for klass. 6—7.
21. Angående lårjungarnos helsotillstånd m. m. har skolans lakare afgifvit foljandeuppgifter:

samt ofver antalet narsynta vårterminen 1886:Tabellarisk uppgift ofver lårjungarnes kroppsbyggnad och allmånna helsotillstånd

Klass

M
edelåldcr 
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_____

A
ntal lårjungar

Kropps
byggnad

Allmånt 
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O
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grad Sum
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Procent narsynta

O M
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Svag

Godt
M

indre godt

U
nder 3 1). 

I

.O
fver 6 D

. 

3—
0 I).

03 ° 
O 03 

O

7 35 j 1Bs%5 31 3 1 25 10 1 4 46 39 1717/S9 34 5 — 32 7 — 3 45 34 ; 152V34 32 2 -- 29 5 — 4 14 29 j 1423/29 æ 1 — 25 4 3 13 27 ! 13% 25 2 — 25 2 — 2 12 35 i 12% 35 — — 35 — —1 9 j H7o 0 — — 9 - — — —Summa 208 | 194 13 1 180 28 1 1(5 11



23Tabellarisk uppgift å antalet sjuke och sjukdomar bland lårjungarne vid Venersbergs låroverk vårterminen 1886:
Å r s t i d

Januari Fobi u ari Mars April Mdi £
Sjuke personer

.cn
C: u

&
CO g C:

.72 sO:
.CO

C:

Anmårkning

& O o- 2 O- ST £ FUnder 15 år______  ____________ — 7 — 3 — 5 — 6 — 21 —15 år eller derutofver ______ 2 — 11 — 6 — 9 — 8 — 36 —Summa 2 — 18 - 9 - 14 — 14 — 57 —

Sjukdomar:Difteri___________________________ — 1 — — -- — — 1 — 2 —Ogonsjukdom _________________ 1 — — — — — — — 2 — g —Strup- och luftrorskatarr ----- 3 — 4 — 3 — 4 — 14 —Blodhosta __________________ ---- __ — __ — 1 — __ — 1 —Halsfluss_______________________ - — 2 — 1 — 1 — 5 — 9 —Febril gastricism _____________ — 1 - 1 — — 1 — 3 —Akut magkatarr _____________ — — 3 — — — — — — 3 —Kron, magkatarr _____________ — — — 1 — 2 — — — 3 —Diarrhé ___________ ____ __ — 6 — 2 — 7 — 1 — 16 —Frostskada ___________________ 1 — 2 — __ — 3 —Summa 2 — 18 9 — 14 __ 14 - 57 —

Tabellarisk nppgift från Venersborgs låroverk ofver lårjungarnes kroppsbyggnad och allmånna helsotillstånd samt ofver antalet nårsynta hSstterminen 1886:
Klass

A
ntal larjungar

M
edclålder

Kropps
byggnad

Allmånt 
helsotillstånd

Lidande af bleksot och 
blodbrist 

___
________

O
fta bosvårade af 

hufvudvårk

! 
O

fta besvarade af 
। 

nåsblod

A
ndra åkom

nior, 
som

 
kunna anses bero af 

skolans inflytelse

Narsynthets- 
grad Sum

m
a nårsynta

Procent nårsyntaO Medelmåttig 
_ . _ __ Svag

Godt
Mindre godt Under 3 D. 3—6 D.

I ______________ । Ofver 6 D.
7 32 ; 18s/32 31 1 23 9 — 2 2 — 6 7 1 146 42 163%2 40 2 31 11 — 3 •3 — 8 — 1 95 22 14‘722 21 1 — 19 3 — 1 — — 5 — — 54 32 13 '/32 30 2 — 29 3 1 8 2 — 1 — 1O o 31 123%r 31 — 30 1 1 2 — — 4 — 42 25 H22/25 25 — — 24 1 — 2 2 — 2 — 21 18 10Vis 18 — — 18 - - — 1 — 1 — — 1Summa 202 196 \ 6 — 174 28 2 18 10 — 27 7 2 36
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Tabellarisk uppgift å antalet sjuke och sjukdomar bland lårjungarne vid Venersborgs låroverk hostterminen 1886:

Å r s t d
1

g3
B s

Au g usti September1 Oktober November December
AmnarkningSjuke personer

O Vi 1—4 o ti Vi

ST i1 ff’ 
p

2 o:
O*

I' O:
cP ET O:

CD
ff O: ff- 1

CD ।Under 15 år____________________ — 7 — 4 17 — 24 — 52 ।
1

— 115 år eller derutofver-______ — — 11 — 1(5 — 4 — 10 — 41 -1

Summa — 18 — 20 — 21 — 34 — 93 — i

Sjukdomar:
1Messling _______________________ — — — — — — 4 — 21 — 25 -Ogonsjukdom ________________ — -- — — 2 — 1 -------. 1 — 4 -Strup- och luftrorskatarr___ — — 6 — 1 — 1 — 1 — 9 —Halsfluss_______________________ — — 3 — 5 — 13 — 8 — 29 —Febril gastricism _____________ — — 1 — —. — — — — 1 —Kron, magkatarr _____________ — — — — 1 — — — — — 1 —Tarmkatarr____________________ — — 1 — — — — — — — 1 —Diarrhé _______________________ — — 7 — 10 — 2 — 1 — 20 —Ledvrickning ________________ — - — 1 — — — 2 — 3 —Summa — — 18 20 21 — 34 — 93
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22. a) Antal inom låroverket flyttade lårjungar kalenderåret 1886:

1 2 3 4 o (i 7 8 10 11 12 13~ 14 15 16Vårterminen 1886 Hostterminen 1886
g- £ Lårjungar, som vid vårterminens Lårjungar. som vid hostterminens

ff slut flyttats till afdelningen borjan flyttats till afdelningen

Afdelningar oeh linier
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L. 4 12 — — 13 — — — .... — — 1 — — — —
R. 5 6 — — 5 — 2 — — — 3 — 1 — —
L. 5 26 — — 5 — 1 — — — — — — — —
R. 6: 1 3 — — — — 1 — — — — 3 — — — —
L. „ B 8 — — 8 — 3 — — — 2 — 1 — —
„ „ A 9 — •- 3 — 1 — — — — 2 — — — —
R. 6: 2 5 — — 1 — — — — — 1 — — — —
L. „ B 11 — — 3 — — — — — 1 — 3 — —

„ „ A 1 — — 7 - 1 1
R. 7: 1 2 — — 1 — 1 — — — — 2 — —■ — —
L. „ B 15 — — 6 — 1 — — — — 2 — — — —

3 — - 1 — —

R. 7: 2 6 — — 2 — — -- — — — — — — —
L. „ B 5 -- — 9 — 2 — — — — 4 — — — —
>i A 4 — — 1 — — — - — — 1 — — — —

Gemensamma linien . . . 70 — 1 28 — 2 — — — 1 4 — 2 — —

Reallinien....................... 39 — — 13 — 7 — — - 13 — 1 — —

Latinlinien.................... 94 — -- 56 — 9 — — — — 17 — 4 — —

Summa 203 — 1 97 — 18 — — — 1 34 — 7 — —

IV
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b) Lårjimgarnes omsåttning vårtermineii 1886:

1 - i 1 4 * 7 | S 9 10
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1 9 — — — 9 — — — —2 32 — 2 1 35 — 1 — 13 27 — — — 27 — — 1 1R. 4 17 .— — — 17 — — 2 2L. „ 12 — — — 12 — — 2 2R. 5 8 — — '— 8 — 2 2 4L. „ 26 — — — 26 — — 6 6R. 6:1 3 — — — 3 — — 1 1L. „ B 7 — — 1 8 — — 1 1„ „ A 9 — — — 9 — — — —R. 6: 2 7 - • — — 7 — 2 1 3L. „ B 11 — — — 11 — — 2 2„ „ A 1 — — — 1 — — — —R. 7:1 2 — — — 2 — — — —L. „ B 15 — — — 15 — — —- —„ „ A 2 — — 1 3 — — 1 1R. 7: 2 6 — — — 6 — — 6 6L. „ B 5 — — — 5 •— — 6 6„ „ A 4 — — — 4 — — 4 4
Gemcnsamma linien . 68 — 2 1 71 — 1 1 243 __ __ __ 43 — 4 12 16
Latinlinien.............. 92 — — 2 94 — — 22 22

Summa 203 — 2 3 208 — 5 35 40
Frånvarande: Klass L. 7: 2 1 lårjunge.

Obs. Af de 40 afgångno var 1 under vårterininen frånvarande.
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b) Lårjungarnes omsattning hostterminen 1886:
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Frånvarande: Klass R. 4 ______   1 lårjunge.„ L. 1 ----------------------------------------------  1 „„ L. 6: i_________________________________________ 1 „Summa 3 larjungar.
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23. Af de under låsåret inskrifne hafva forut bevistat låroverk, nåmligen senastfolkskola ________________________________________________ 2allmånt låroverk ______________________________________ 7endast undervisats i hemmen  81Summa 40
24. Under varterminen 1886 aflade fbljande lårjungar, tillhbrande låroverket«- ofre 7:de klass, afgångsexamen: Uppgifven tiUåmnad lefnudsbana:

Realiteter: J. F. V. Bergstrbni..1. R. Svensson.K. J. Petterson.K. A. Vidén.
Icke-greker: K. A. Hallberg.R. H. Stiberg.K. G. Cedergren.K. O. Modh.G. A. F. Karlsen.
Greker: S. V. Svensson.K. V. Brusewitz. 'L. G. Mellén.F. G. Bergstrbm.

25. 1 ofrigt hafva under år 188(5 fbljande. lårjungar afgått från låroverket:
Vårten minen:Klass 2. A. E. Lundbohm.„ R. 5. K. G. A. von Schéele, sjbmansyrket, J. O. Plate, handel.„ R. 6:2. J. A. I. Johnsson, postverket, K. A. Tholson.
Sommarferierna:Klass 3. E. V. Gedda.„ R. 4. ,T. A. Varen, J. G. Sandberg.„ L. 4. .1. O. Vassenius, N. R. J. Svedenborg.„ R. 5. E. H. Petterson, G. V. Andersson.„ L. 5. O. J. Nycander, A. G. Cedergren, O. Palm, J. F. Karlsson, A. R. Andersson,E. M. Almberg, annat låroverk.„ R. 6: i. G. L. Belfrage.„ L. 6: i. A. V. Svedenborg., , R. 6:2. M. F. de Verdier.„ L. 6:2. A. S. Elving, A. G. Friberg, handel.„ L. 7: i. B. .1. Kaldén.„ R. 7:2. A. K. Lundstrbm, R. Kocli.„ L. 7:2. H. T. K. Rengman (frånv.)
Hostterminen och påfdjemde vinterferier:Klass 3. A. G. Dahlén.„ R. 4. A. R. Cahling.„ L. 5. G. Erlandsson, volontår.„ L. 6: 2. K. A. Vikmark, F. A. Månsson.
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26. Under sist fortlutna kalenderår hafva till lårjungarne. utdelats såsom: Stipendier ................ kronor- 452,ooPremier.................................................................. „ 238,30Summa kronor 690,so
27. Uppgift angående antalen under låsåret befriade från terminsafgifterna:

Befriade från afgift till:endast biblioteks- och materielkassan ......................,, byggnadsfonden........................................................„ båda ofvannåmda kassor ..................................ej befriade från någondera afgiften..............................
Hbsttenn. Vårterm.

3342' 125 3047126Summa nårvarande lårjungar 200 . 203Till Ijus- och vedkassan har hvarje lårjunge under låsårets båda terminer betalt 6 kronor. D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
28. Gåfvor sedan forrå redogbrelsens utgifvande:Af Vetenskapsakademien: Medalj ofver general Lefrén.Af Svenska akademien: Medalj ofver B. B. v. Platen.Af Ecklesiastikdepartementet: Meddelanden från Sv. riksarkivet V. Samling, utg. af Sv. fomskriftssailsk. h. 83, 85—89., R. Kleen, Om dodsstraftets låmplighet. Håll- ristningar från. Bohuslån af Balzer h. 8—9. Utlåtande ang. låroverkskomiténs betånkande IV. Sveriges officiela statistik, Undervisningsvåsendet 4—5.Herr K. Knutson: 2 sedlar och 2 kopparmynt från republ. Liberia, sarat en samling insekter från Kameru.E. Laroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. 1 gymnastiksalen ha 2:ne våggar boiserats hvarjemte en storre kamin insatts.
30. F. Ekonomiska forhållanden.
31. Uppgifter om nedan namda till låroverket hårande kassers stållning kalenderåret 1886:

Kassans rubrik
D e b e t Kredit

Behålln.
vid årets 

borjan

Summa 
inkoni- 

ster

Skuld 
vid årets 

slut
Summa

Skuld 
vid årets 

borjan
Summa 
u tgi f te r

Behåll- 
ning vid 
årets slut.

Summa

Byggnadsfonden.............. — 1287,25 5632,20 6919,31 6107,92 811,39 — 6919,31
Ljus- och vedkassan .... 292,17 2587,00 — 2879,17 — 2829,86 49,31 2879,17
Bibliot.- och materielkassan 4772,i o 1918.75 — 6690,85 — 2313,25 4377,60 6690,85
Premie- och fattigkassan . 41,29 248,00 — 289,29 — 238,30 50,99 289,29

Summa. 5105,36 6O41,oo 5632,25 16778,62 | 6107,92 6192,80 4477,90 16778,62
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32. Under sistfortlutna kalenderår har åtgått for underhall och tillokning af boksam- lingen 126,59, af den ofriga undervisningsmatcrielen 672,oo samt af inredningsmaterielen 532,44 kronor.Af råntan på Salmeniska. donationen har under året intet inkopts.

G. Examina och terminsafslutning.
33. Den 10 och 11 juni forlidet år forråttades med 13 låroverkets larjungar samt 6 privatister muntlig afgångsexamen i nårvaro af herrar professoren och riddaren H. A. Holm- gren och professoren A. M. Alexandersson såsom censorer. Alla de examinerade utom en af privatisterna forklarades mogne.Till den skriftliga afgångsexamen under innevarande termin hafva 20 låroverkets larjungar eller hela kl. 7:2 anmålt sig, af hvilka, alla utom en blifvit godkånda.
34. Den 18 sistlidne december hblls terminsexamen med låroverkets 5 lagre klasser. Offentlig uppvisning i gymnastik och vapenbfningar egde rum den 3 maj. Arsexamen kommer att hållas den 2 och 3 juni och hafva fbljande herrar inbjudits att såsom vittnen ofvervara densamma: kammarherren och riddaren C. E. C. Kuylenstjerna, landskamreraren och riddaren J. M. Ryding, auditøren och riddaren G. Sandberg, kyrkoherden J. Blomqvist, stads- låkaren och riddaren doktor K. Bylund, bankdirektøren och riddaren fil. dokt. L. J. Ver- sander. Forstå dagen examineras i undervisningsåmnena kl. 9-12, 5—6. Kl. 12 hålles examen i sång och musik, kl. 5—6 férevisas lårjungarnes arbeten i teckning. Andra dagen examineras kl. */29—11. Kl. ll’/4 kommer flyttning att afkunnas och ungdomen att hemforlofvas, hvarefter premier och stipendier utdelas.
35. Till bfvervarande af forestående examen och terminsafslutning inbjuder jag vord- samt lårjungarnes fbråldrar och målsmån samt alla den allmånna undervisningens vanner.

3(>. Nåsta termin borjar den 25 nåstkommande augusti kl. 12 på dagen.Venersborg i maj 1887. G. TH. BERGMAN.



81
Allmånna femklassiga låroverket i Borås.

A. Undervisningen.
1. Hostterminen borjade den 25 augusti och afslots den 21 december. Egentliga under1 visningen tog sin borjan den 27 augusti och afslots den 18 december. Under terminen hafva lårjungarne 2:ne ganger haft frihet från undervisningen, nåmligen den 25 september hela dagen och den 29 oktober från kl. 11—2.Vårterminen borjade den 20 januari och afslutas den 1 juni. Egentliga undervisningen tog sin borjan den .21 januari och kommer att sluta den 27 maj. Frihet från undervisningen har meddelats lårjungarne 2:ne gånger, nåmligen den 18 febr. kl. 11—2 och den 26 mårs hela dagen.
2. Gemensam bon med bibellåsning och psalmsång har forråttats hvarje dag kl. 6,45—7 f. m.; efter sista lårotimmens slut har i hvarje klass forråttats en kort bon.Undervisningen har med afseende på tiden varit på fbljande satt fordelad:a) i låsåmnena och teckning: kl. 7—9, 11—2, samt mandag och torsdag 4—5.b) i sång och musik: kl. 3—4 måndagar; kl. 4—5 bfriga dagar.c) i gymnastik och vapenofningar: kl. 9—9,30 hvarje dag samt onsdagar kl. 5—6 e. m.
3. Antal lårotimmar i veckan for låseåmnena under hbstterminen 1886:

') Gemensaint med R. 5.
‘-) Gomensamt med I.. 5.

1 2 3 4 5 GT i m m a r
Afdelningar 

och 
linier

Nårvarande 
lårjungar

Gomensamma for

under 
hostterminen

Skilda lårjungar från 
afdelningar 
å samma 

linie

lårjungar från 
afdelningar 

å olika linier

Summa

123R. 4L. 4R. 5L. 5
2015146

3
5656

24282821)22) (2) (2)
22(22) 22(22)

24282829 . 8276Summa 67 22 84 44 150
4. a) Låro- och låsebbeker.

Kristendom: Katekes (1 — 5); Hilbner, biblisk historia (1—3); Brodén, Bibelhandbok (4—5); Cornelius, Lårobok i kyrkohistoria (5).
Modersmålet: Sundén, • Svensk språklåra (1—5); Låsebok for folkskolan (1 — 3); Låsebok af Sundén och Modin (3—5); Runeberg, Fånrik Ståls sågner (3); Tegnér, Fritiofs saga (4); Runeberg, Elgskyttarne m. m. (5).
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Latin: Grammatik af Tbrnebladh och Lindroth; Boethius, Elementarbok (4); Cornelius ed. Tbrnebladh (5); Ovidius ed. Cawallin (5).
Tyska: Mathesius, Elementarbok (1—3); Calwagen, Grammatik (1—5) och ofningar i tyskttalspråk (3—5), Lasebok (5); Hauffs Marchen (3—4); Schillers Wilhelm Tell ed- Hellstén (5).
Engelska: Mathesius, Grammatik och elementarbok; Olde, Uttalslåra (4); W. Irvings Columbus (5).
Franska: Ploetz, Elementarbok ed. Elmqvist (5).
Matematik: Zweigbergk, Baknebok (1 — 5); Bergius, Geometri (2); Euklides (3—5); Wiemer, Algebra (4—5).
Naturldra: Lyttkens Naturlåra (1 — 5); Areschoug, Naturlåra (1—5); Wijkander, Om natur- fbreteelserna 4—5; Holmstrom, Geologi (5).
Historia och Geografi: Odhner, Faderneslandets historia (1, 3, 5); Pallin, Allman historia (4-5); Both, Geografi (1—5).

b) Lårokurser.
Forstå klassen.

Kristendom, 3 timmar: Katekes, forstå hufvudstycket; Biblisk Historia, Gamla Testamentet; Bibellåsning samt valda psalmverser (Segerstedt).
Modersmålet, 5 timmar: Det vigtigaste af formlåran; Ofning att med egna ord återgifva upplåsta stycken; ofning i vållåsning, satsbildning och råttstafning (Segerstedt).
Tyska, 6 timmar: Styckena 1—36 i Mathesii elementarbok samt skriftlig ofversåttning af motsvarande svenska stycken jemte dithorande formlåra (Segerstedt).
Matematik, 4 timmar: Aritmetik, de fyra raknesåtten i hela tal jemte decimalråkning; till- låmpning på sorter; hufvudråkning (Segerstedt).
Naturldra, 2 timmar: Zoologi, forstå afdelningen af Lyttkens lårobok; Botanik, forstå afdelningen af Areschougs lårobok; undersbkning af lefvande våxter (Segerstedt).
Historia och Geografi, 4 timmar: Historia, 2 timmar: Fåderneslandets historia till nyaretiden; Geografi, 2 timmar: Det allmånnaste om verldsdelarne; de skandinaviska låndernas samt Finlands fysiska och politiska geografi (Nyberg).

Åndra klassen.
Kristendom, 3 timmar: Katekes, andra hufvudstycket; Biblisk historia, Nya testamentet;bibel- och psahnlåsning (Olson).
Modersmålet, 6 timmar: Det vigtigaste af formlåran; ofning att med egna ord återgifvainnehållet af låsta stycken samt sårskilja satsdelarne; råttskrifnings- och interpunktionsofningar (Thorin).
Tyska, 7 timmar: Styckena 34—66 af l:sta och 1—10 af 2:dra afdelningen af Mathesii ele- mentarbok jemte motsvarande formlåra; skriftlig ofversåttning af de svenska styckena 34-66 (Neuman, Olson).
Matematik, 5 timmar: Aritmetik, 3 timmar: De fyra raknesåtten i bråk med tillåmpning påsorter; hufvudråkning. Geometri, 2 timmar: åskådningslåra (Thorin).
Naturldra., 2 timmar: Zoologi, Andra afdelningen samt ryggradsdjuren efter Lyttkens laro-bok; Botanik, Andra och tredje afdelningen af Areschougs lårobok; exkursioner samt examinering af våxter (Olson).
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Historia och Geografi, 5 timmar: Historia, 2 timmar:’Fåderneslandets historia från och med Gustaf Vasa till och med Karl XII; Geografi, 3 timmar: Europas fysiska och politiska geografi fortsatt och afslutad (Nyberg).

Tredje klassen.
Kristendom, 3 timmar: Katekes, tredje, fjerde och femte hufvudstyckena; Bibliska historien repeterad; bibel- och psalmlåsning (Vennergren).
Modersmålet, 6 timmar: Det vigtigaste af satslåran jemte repetition af formlåran; låsning och forklaring af valda stycken i bunden och obunden form jemte ofning att muntligen återgifva hmehållet; interpunktions- och rattskrifningsofningar jemte smårre uppsatser på lårorummet (Vennergren).
Tyska, 7 timmar: Andra afdelningen af Mathesii elementarbok från 6:te stycket, 35 stycken af Calwagens ofningar i tyskt talspråk samt Hauffs Kalif Storch och die Geschichte von dem Gespensterschiff. Det vigtigaste af syntaxen jemte repetition af formlåran ; Skrifofningar på lårorummet 1 timme i veckan (Neuman).
Matematik, 5 timmar: Aritmetik, 3 timmar: Enkel och sammansatt regula de tri, intresse- och bolagsråkning: Geometri, 2 timmar: Forstå boken af Euklides (Thorin).
Naturlara, 2 timmar: Zoologi, Lyttkens mindre lårobok; Botanik, andra och femte afdeln. af Areschougs lårobok; exkursioncr samt examinering af våxter (Olson).
Historia och Geografi, 5 timmar: Historia 3 timmar: Fåderneslandets historia afslutad och repeterad; de allmånnaste grunddragen af de fråmmande verlds- delarnes fysiska och politiska. geografi (Nyberg).

Fjerde klassen.
Kristendom, 2 timmar: Ofversigt af bockernas i Gamla Testamentet innehåll och historia; Katekisation ofver de 3 forstå hufvudstyckena; bibellåsning (Vennergren).
Modersmålet, 4 timmar: Repetition af form- och satslåran; låsning af valda stycken i låse- boken samt af Tegners Frithiofs saga; rattskrifningsofningar; en uppsats hvar- annan vecka (Segerstedt).
Latin, 8 timmar: Boethii elementarbok; det vigtigaste af formlåran; vokabellåsning, extem- poralier och skrifofningar på lårorummet (Olson).
Tyska, 4 timmar: Hauff, Die Errettung Fatmes, der kleine Muck, der falsche Prinz, der Zwerg Nase samt styckena 40—64 af Calwagens dfningar i tyskt talspråk; Syntax och formlara fullståndigare genomgångna; ett hemtema hvarannan vecka (Neuman). 
Engelska, 7 timmar: 33 stycken i! elementarboken; formlåran; skrifofningar på lårorummet 

(Vennergren).
Matematik, 5 timmar: Algebra, 2 timmar: Låran om hela tal och bråk samt forstå gradens eqvationer med en obekant; Geometri, 2 timmar: andra och tredje boken i Euklides jemte repetition af forstå; Aritmetik, 1 timme: Aritmetiska dfningar 

(Thorin).
Naturlara, 2 timmar: Zoologi, Lyttkens mindre lårobok afslutad och repeterad; Botanik, Areschougs lårobok; exkursioner och examinering af våxter; Kemien samt af Fysiken till låran om Ijuset efter Wijkanders lårobok (Olson).
Historia- och Geografi, 5 timmar: Historia, 3 timmar: Gamla och medeltidens allmånna historia; Geografi, 2 timmar: Repetition af Europas fysiska och politiska geografi (Nyberg).V
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Femte klassen.

Kristendom, 2 timmar: Ofversigt af bockernas i Nya Testamentet innehåll och historia; katekisation bfver fjerde och femte hufvudstyckena; bibellåsning; l:sta perioden af kyrkohistorien (Vennergren).
Modersmålet, 3 timmar: Repetition af form- och satslåran; låsning af valda prosaiska och poetiska stycken; råttskrifningsofningar;' ofningar i disposition af låttare åmnen; en uppsats hvarannan vecka (Segerstedt).
Latin, 8 timmar: Cornelius: Miltiades, Themistocles, Cimon, Lysander, Pausanias, Aristides, Alcibiades, Thrasybylus, Epaminondas, Hamilcar, Hannibal, Cato; extemporalier och skrifofningar; Grammatik: repetition af formlåran samt det vigtigaste af syntaxen; Ovidius: Ætates, Lycaon (Olson).
Tyska, 3 timmar: Repetition af formlåra och syntax; 2 akter af Wilhelm Tell; ofningar i tyskt talspråk styckena 64 — 100; extemporalier; Calwagens låsebok 30 sidor; ett hemtema hvarannan vecka (Neuman).
Engelska, 7 timmar: Repetition af formlåran; det vigtigaste af syntaxen; 14 kapitel af Irvings Columbus; extemporalier och skrifofningar på lårorummet (Vennergren).
Franska, 3 timmar: Uttalslåra och det vigtigaste af formlåran; 75 lektioner i Ploetz’ elementarbok; vokabellåsning (Nyberg).
Matematik, 5 timmar: Algebra, 2 timmar: Repetition af forrå årets kurs; fbrsta gradens eqvationer med flera obekanta och andra gradens med en obekant; problemer; Geometri, 2 timmar: tredje och fjerde boken af Euklides; Aritmetik, 1 timme; Aritmetiska ofningar (Thorin).
Naturlclra, 2 timmar: Lyttkens Zoologi; Areschougs botanik; exkursioner och examinering af våxter; Fysik, kemi och astronomi efter Wijkander; Geologi, efter Holmstrbm 

(Olson).
Historia och Geografi, 4 t.: Historia 3 t.: Nyare tidens jemte repet. af gamla och medel- tidens allmånna historia; repet. af fåderneslandets samt grunddragen af Norges och Danmarks historia; Geografi 1 t.: repet. af geografien 

(Nyberg).

5. Under låsåret hafva infbrts: Engelsk grammatik och elementarbok af Mathesius (4).
6. 1 vålskrifeing har undervisning meddelats 2 timmar i fbrsta, 1 timme i andra och 1 timme i tredje klassen.7. I teckning, hvarvid den s. k. Stuhlmannska metoden blifvit fbljd, hafva fbljande kurser blifvit genomgångna:Fbrste klassen: Fredag kl. 11: Från borjan af Stuhlmanns kurs på rutadt pappersamt hålften af våggplanscherna.Andre klassen: Torsdag kl. 1: Alla Stuhlmanns och Wohliens våggplanscher samt några af den fbrres konturgipser.Tredje klassen: Torsdag kl. 12: Stuhlmanns och Wohliens våggplanscher samt några af den fbrres konturgipser.Fjerde realklassen: Måndag och Torsdag kl. 4—5, Torsdag kl. 12: Fortsåttning och afslutning af de Wohlienska våggplanscherna; konturgipser och några af Heimerdings klotsar.Femte realklassen: Måndag och Torsdag kl. 4—5, Fredag kl. 11: Konturgipser och storre delen af Heimerdings råtliniga klotsar.
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8. Undervisning i sang och instrumentalmusik.Forste klassen: Musiklårans allmånna grunder: ofningar i tontråffning samt enståmmig sång af koraler och lattare melodier.Andre klassen: Låran om tonarter, tontråffning och lattare melodier.Tredje klassen: Lika med andre.Fjerde och femte klasserna: Ofningar dels ståmvis, dels gemensamt i trestammig sång.Dessutom har undervisning i koralspelning meddelats ‘/2 ti mine i veckan.Ofningstider hafva varit:Måndag kl. 4—5 med l:sta kl.; Tisdag 4—5 med l:sta ståmm.Onsdag 4-5 med 2:dra och Balje stamm.; Torsdag 4 — 5 med 2:dre kl.Fredag 4---5 med 3:dje kl. samt Lordag 4 - 4,3« koralsång; 4,ao—5 orgelspelning.
9. Undervisning i gymnastik och vapenofningar enligt Kongl. cirkulåret den 19 juni 1866.

Tabellarisk uppgift å antalet lårjungar, som på grund af nedan stående orsaker 
icke deltagit i gymnastikofningarne:

Termin och åldersgrupp
S j u k cl o m a r

Summa
Hela antalet 
narv arande 
larjungari cirkulations- 

organema bråek rorolseorga- 
nerna

urinorga- 
nerna

Hostterminen 1886:Under 15 år.................................15 år eller derutofver............... 1 2 1
_

4 589Summa 1 2 1 — 4 67
V årterminen 1887:Under 15 år.................................15 år eller derutofver .... 1 2 1 4 5413Summa 1 2 1 — 4 67Gymnastikofningarne hafva egt rum hvarje dag kl. 9—9,so. Af ofningstiden har ’/4 timme egnats åt gymnastik utan redskap och *4 åt gymnastik med redskap. Vapon- ofningarne, i hvilka endast de aldre lårjungarne deltagit, hafva omvexlande med gymnastikofningarne egt rum onsdags e. m. kl. 5—6. Då vaderleken tillåtit, hafva ofningarne forsig- gått på låroverkets lekplats, der afven emellanåt fria ofningar och lekar, såsom kapplop- ning, hollspel etc. anstalts. Hvarje timme hafva lårjungarne varit indelade i 3 afdelningar å 21 lårjungar, anforda af hvar sin afdelningschef.Undervisning i slbjd, 2 timmar i veckan, har under hostterminen lemnats åt 25 lårjungar, under vårterminen åt 27, det hogsta antal slojdlokalen kan rymma. Till denna undervisnings befråmjande har sodra Elfsborgs låns slbjdforening bidragit med 25 kronor under år 1886 och 35 kronor under innevarande år.

B. Lårarne.
10. Lårarnes tjensteåligganden under låsåret hafva for hvarje vecka varit foljande: Rektor C. J. Neuman i tyska: 3 t. i L. 5 och R. 5 gemensamt; 4 t. i R. 4 och L. 4 gemensamt; 7 t. i 3; 6 t. i 2. Råttat tyska skripta i 5:te och 4:de kl. = 20 t.



36Kollega S. P. Venner gren i kristendom: 2 t. i 5; 2 L i R. 4 och L. 4 gemensamt; 3 t. i 3; i modersmålet: 6 t. i 3; i engelska: 12 t. i R. 5 och R. 4. = 25 t.Kollega A. Thorin i matematik: 5 t. i 5; 5 t. i R. 4 och L. 4 gemensamt; 5 t. i 3; 5 t. i 2; i modersmålet: 6 t. i 2. = 26 t.Kollega J. A. Nyberg i historia och geografi: 4 t. i 5; 5 t. i R. 4 och L. 4 gemensamt;5 t. i 3; 5 t. i 2; 4 t. i 1; i franska: 3 t. i 5. = 26 t.Kollega K. Olson i kristendom: 3 t. i 2; i latin: 12 t. i L. 5 och L. 4; i tyska: 1 t. i 2; i naturlara: 2 t. i 5; 2 t. i 4; 2 t. i 3; 2 t. i 2; i vålskrifning: 1 t. i 2. = 27 t.v. Kollega V. Segerstedt i modersmålet: 3 t. i 5; 4 t. i R. 4 och L. 4 gemensamt; 5 t. i 1;i kristendom: 3 t. i 1; i tyska: 6 t. i 1; i matematik: 4 t. i 1; i naturlara: 2 t. i 1; råttat svenska skripta i 5 och 4. = 27 t.Gymnastiklåraren kapten F. R. Zuchrison har undervisat i gymnastik 3 t., i vapenofningar 1 t. = 4 t. •Ritlåraren C. A. Leverin hai undervisat i vålskrifning 3 t., i teckning 5 t. = 8 t.Musiklåraren J. F. Strom har undervisat i musikens teori och sång 5'/2 t., i instrumentalmusik y21. = 61.
11. Tjenstledig1.Kollega L. A. W. Schoug under hela låsåret for sjukdom.
12. Forordnade.Fil. kand. V. Segerstedt till v. kollega i st. f. kollega Schoug under låsåret.

C. Lårjungarne.
Lårjungarnes antal hostterminen 188(5:

Klass
Gemen

samma linien 
narvarande

Reallinien
narvarande

Latinlinien 
narvarande S u ni m a1 20 — — 202 15 — — 153 14 — — 144 — 6 2 85 — 7 3 10Summa 49 13 5 67

Lårjungarnes antal vårterminen 1887:

Klass
Gemen

samma linien 
narvarande

Reallinien 
narvarande

Latinlinien 
narvarande S n m m a1 22 — — 222 15 — — 153 13 — — 134 — 5 2 75 — 't 3 10Summa 50 12 5 67



37
10. Tabellarisk, ofversigt for hostterminen dfver larjungarnes deltagande i teckning, 

musik samt gymnastik och militårdfningar:

Afdelningar 
och 

linier

Narvarande
liirjungar

Teckning Musik Gymnastik och militar- 
ofningar

Liirjungar, som 
tagit

i 
; endast i fri-

"3 
villig

-c 
teckning

Larjungar, som under- 
visats i

Larjungar, som del
tagit i

i obligatorisk 
teckning

i frivillig 
teckning och 

derjem
te i 

obligatorisk

æ
s as

!i 
m

usikens
i 

teori och

instru
m

ental
m

usik

gym
nastik 

och 
vapen

ofningar

utstriickta 
m

ilitiir-1 20 20 — 19 1 18 —2 15 15 — — 15 1 15 —3 14 14 — — 13 — 14 —R. 4 6 6 — — 5 — 5 —L. 4 2 — — — 1 — 2 —R. 5 7 7 — — 5 6 —L. .5 3 — — __ 3 1 3 —

Gemensamma linien . . 49 49 — 47 2 47 —

Reallinien.................... 13 13 — — 10 — 11
Latinlinicn.................... 5 — — — 4 1 5 —Summa 67 62 — 61 3 63 —

20. Betråftande hemlexor samt den tid bfverlasningen af dessa upptagit ar fGrhållandet fol jande: I klass 1 dagligen bfverhufvud 2 hemlexor, ofverlasningstid 1 timme.;> 2 ,, 3, „ ,, 2 ,,„ 3 ,, Bal, ,, ,, 2l/2 ,,„ R. 4 ,, 4, „ ,, 2V2 a 3 ,,„ L. 4 ' „ 4, „ „ „ „ „,, R. 5 r 4, ,, ,, 3 ,,,, L. 5 ,, 4, „ ,, 3 i 372 ,,For utarbetande af hemskripta åtgå hvarje vecka for 4:de klassen 2 t., for 5:te 2'/2 a 3.
21. Betråffande larjungarnes helsotillstånd och kroppskonstitution har laroverkets låkare Doktor C. Andréen lemnat fbljande uppgifter: Helsotillståndet har under 1886 varit ovanligt godt. Endast 2 fali af akut magkatarr och ett svårare af bulnad.
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Tabellariska uppgifter ofver Idrjitngarnes kroppsbyggnad och aUmanna helsotillstånd:

• Klass

A
ntal larjungar 

-------- .
-------

. 
.

M
edelålder

Kropps- 
byggnad

Allmånt 
helsotillstånd

Lidancle af bleksot och 
blodbrist

O
fta besvarade af 

hufvudvårk

O
fta besvarade af 

nåsblod

A
ndra åkom

m
or, som

 
। 

knnna anses bero af 
1 

skolans inflytelse

É*
1

M
edelm

åttig

OQaq G
odt

M
indre godta) vårtermineu 1886: 5 11 3 15 5 — 5 — — — — —4 : 14 14,3 10 3 1 13 1 — — — —o 12 14,2 11 1 — 12 — — — — —2 17 13 11 6 — 17 — — __ — —1 . 14 11,9 9 5 14 — 1 — — —Summa ' 62 46 15 1 61 1 1 — — —b) hostterminen 1886: 5 : 10 13,9 9 1 - 9 1 — — — —4 8 13,5 8 — 8 — — • — —o 14 12,8 11 3 — 14 — — — —2 i 15 11,6 12 3 — 15 — — — — —1 20 11,4 14 6 — 20 — — — — —Summa ' 67 — 54 13 66 1 — — — —

22. a) Tabellarisk ofversiyt for hvardera terminen under ndstforflutna kalenderår 
ofver antalet inom låroverket flyttade larjungar:

*4 Vårterminen 1886. Hostterminen 1886.
S"

E± S 5
Larjungar, som vid vårterminens 

slut flyttats till afdelningen
Larjungar. som vid hbstterminens 

bbrjan flyttats till afdelningen

Afdelningar och linier

de lårjung 
linens slut 
yttningen

efter att hafva tillhbrt nårmast 
lagre afdelning af samma linie 

fbljande antal terminer

från anna

efter att hafva tillhbrt nårmast 
lagre afdelning af samma linie 

fbljande antal terminer

från anna;ar vid 
; fore 0 1 2 3 4 5 ,n linie 0 1 2 3 4 5 n linie123R. 4

14171210 — — 883 — 22 — — — — 143 — — —L. „R. 5L. „ 41 — — 26 — — — — — — 2 — — — —4 — — 3 — — — — — — — — — —

Gemensamma linien. . . 43 — — 16 — 2 — — — — 5 — — — —

Reallinien . ..................... 11 — — 9 — 2 — — — — 5 — — — —

Latinlinien ..................... 8 5Summa 62 — — 30 — 4 — — — — 10 — —
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b) Tabellarisk ofversigt ofver Ulrjuiujarnes oinsåttnbng vårterminen 1886:

Afdelningar 
och 

linier

Nårvarande lårjungar i afdelningen 
den 1 fobrnari

Lårjungar afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdelningen 
från foregående 

term
in

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut

Inskrifne i låro
verket under 

term
inen

S u m
 m

 a

från term
inens bbr- 

jan till och m
ed 

31 januari

från och m
ed 

1 
februari till ter

m
inens slut

under nastfoljande 
m

ellanterm
in

S
 u m

 m
 a

vid flire- 
gående 
term

ins 
slut

vid var- 
term

inens 
borjan123R. 4L. „R. 5L. „

14171210414
— —

—

14171210414
—

—

2521114
2 521114

Gemensamma linien . .
Reallinien.................: .

Latinlinien....................

43118 —

—

—

43118 —

— 925
925Summa 62 — — — 62 — — 16 16

b) Tabellarisk ofversigt ofver lårjungarnes omsattning hostterminen 1886:

Afdelningar 
och 

linier

Nårvarande lårjungar i afdelningen 
den 15 september

Lårjungar afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdelningen 
från foregående 

term
in

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut

Inskrifne i låro
verket under 

term
inen

S u m
 m a

från term
inens bor

jan till och m
ed 

14 septem
ber

från och m
ed 15 

septem
ber till ter

m
inens slut

under nastfoljande 
m

ellanterm
in

i_______ COBBvid fore
gående 
term

ins 
slut

vid host- 
term

inens 
borjan1 1 — — 19 20 — — — —.2 — 9 1 5 15 — — — —3 2 8 4 — 14 — — 1 1R. 4 — 3 3 — 6 — — 1 1L. „ — 2 — — 2 — — — —R. 5 — 5 2 — 7 — — — —L. „ — 3 — — 3 — — — —

Gemensamma linien . . 3 17 5 24 49 — — 1 1__ 8 5 _ .13 _ _ 1 1
Latinlinien.................... — ■ 5 — 5 — — —Summa 3 30 10 24 67 — — 2 2
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23. Af de under året iuskrifno hafva fe rut bevistat låroverk, nåmligen senast:folkskola ________________________________________________________________________ 14enskildt låroverk ____________________________ ;________________________________ 3endast undervisats i hemmen ___ __ ______________________________________ 8Summa 25
23. Från låroverkets sårskilda klasser hafva under kalenderåret 1886 foljande lårjungar afgått:

vårterminen och derpå foljande mellantermin: från kl. L. 5: A. R. Carlsson \ K. R. Andréen /J. A. Vallgren > efter godkånd afgångsexamen till hogre låroverk. J. A. Landahl lkl. R. 5: G. B. Svensson /kl. L. 4: A. F. Vestlin utan uppgifven afsigt.kl. R. 4: A. Carlsson till teknisk skola. E. W. Packendorff till handel.kl. 3: A. H. Stenstro m till sjomansyrket.P. J. Vinblad till Fjellstedtska skolan.kl. 2: P. J. Bergqvist genom dbden.K. J. Andersson utan uppgifven afsigt.K. H. Packendorff till handel. t E. H. Lenning utan uppgifven afsigt. K. T. Holmgren emigrerat till Amerika.kl. 1: K. R. Borjesson till Venersborgs låroverk.
26. Under sist forflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats såsom: Stipendier_________________________________________________ kronor 120,ooPremier________________________________________________________________ „ 87,ooUnderstod_________________________________________________________ „ 24,ooSumma kronor 231,oo
27. Uppgift angående antalet befriade från ter mi nsafgifter na m. m.:

Befriade från afgift till: endast biblioteks- och materielkassan _____________„ byggnadsfonden _______________________________båda ofvannåmda kassor ___________________________  ej befriade från någondera afgiften_________________
Hostterm. Vårterm.

1013• 44 101443Summa nårvarande lårjungar ' 67 67Afgiften till Ijus- och vedkassan har utgjort 2 kronor under hvardera terminen och erlades af samtlige lårjungarne.
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D. Boksamling och undervisningsmateriel.

28. Flera nya karter af Arendts, Mayr, Holle och Wetzel; Strbmboms svampplansch, Minnen från nordiska museet, Svenska biblioteket, Starbåcks historia, vitterhetsarbeten af Runeberg, Franzén, Hallman, Kexel, Wellander, Gustaf HI; Wallander, Svenska folket, m. fl. hafva inkopts, hvarjemte såsom gåfvor erhållits: Svenska konstminnen från medeltiden, Utlåtande ofver låroverkskomiténs betånkande samt de vanliga statistiska redogbrelserna; af studeranden Harpen ett mycket gammalt tyskt lat. lexikon. For lårjungebiblioteket hafva inkopts: Hesse Warteg, Nordamerika, Sveriges ungdom, Familj-journalen, Uber Land und Meer; beråttelser af Åberg samt flera lårobbeker. Såsom gåfva har detta bibliotek af studeranden Andréen mottagit 2 lårobocker. Den zoologiska samlingen har bkats med några arter storre och mindre fåglar. Naturaliesamlingarne hafva erhållit fbljande gåfvor:Af studeranden Andréen: en gryllotolpa, ett ormskinn och ett kranium.„ „ Harpen: kranium af bock.„ kapten Inokaij: en scolopendra från Clnna.„ fabrikor Hagelqvist: en hvit hare.
E. Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.

29. Låroverksbyggnaden har under året ej undergått någon forandring. Inrednings- materielen har bkats med 2:ne storre bokskåp och en bokhylla, 16 gardiner i samlingssalen och 4:de och 5:te klasserna: 2:ne s. k. morsterlampor i samlingssalen samt 7 mattor.
F. Ekonomiska fbrhållanden.

31. Tabellarisk bfversigt fbr det sistfbrflutna kalenderåret ofver stålhnngen i låroverkets kassor:
Kassans rubrik

Debet ' Kredit
Behålln.
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld 

vid årets 
slut

Skuld
Summa vid årets 

1 borjan
Summa 
ntgifter

Behåll- 
ning vid 
årets slut

Summa

Byggnadsfonden..............
Ljus- och vedkassan .... 
Bibliot.- och materielkassan 
Premie- och fattigkassan .

5027.28
102,00

61,53
291,82

693,72
367,50
653,55
162,86

—
5721,00 1 —

469,50 —
715,08 l —
454,681, —

821,34
655,98 
181,oo

5721,oo
148,16
59,io

273,68

5721,00
469,50
715,08
454,68

32. Under kalenderåret 1886 hafva fbljande belopp utgått fbr underhall och till- bkning af:a) allmånna låroverksbiblioteket________________________________________ 308,«$)b) lårjungebiblioteket______________________________________________________ 79,67c) den ofriga undervisningsmaterielen_________________________________ 70,25d) inredningsmaterielen __________________________________________________  171,5?VI
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G. Examina och termmsafslutmng1.

34. Examen vid hostterminens slut anståldes den 19 december i narvaro af låroverkets inspektor samt fbljande herrar, hvilka H. H. Eforus inbjudit såsom vittnen: Kontraktsprosten och ordensledamoten A. J. Enander, borgmåstaren och riddaren J. A. Wendt, håradshbfdingen och riddaren F. W. Aberg, possessionaten och riddaren C. Carling, stads- lakaren doktor C. Andréen och fabrikbren E. E, Hagelqvist.Årsexamen kommer att hållas i sång och gymnastik den 31 maj kl. 4—6 e. m. samt i låroåmnena den 1 juni kl. 9—12 f. m. och hafva utom inspektor fbljande herrar inbjudits af H. H. Eforus att såsom vittnen ofvervara densamma: Kontraktsprosten och ordensledamoten A. J. Enander, borgmåstaren och riddaren J. A. Vendt, bfverstelbjtnanten och riddaren E. Uggla, f. d. landskamreraren och riddaren J. A. Sbdermark, håradshbfdingen och riddaren F. W. Aberg samt kaptenen och riddaren grefve C. Cronhielm.Efter slutad examen kommer flyttning att afkunnas, stipendier, premier och under- stbdsmedel att utdelas och ungdomen hemfbrlofvas.
35. Till bfvervarande af årsexamen inbjudas vbrdsamt lårjungarnes fbråldrar och målsmån samt alla den offentliga undervisningens gynnare och vånner.
36. Nåsta termin bbrjar torsdagen den 25 augusti, då intrådes- och flyttningssbkande skola anmåla sig hos rektor kl. 11 f. m. Lbrdagen den 27 augusti kl. 12 anstalles upprop med låroverkets samtlige larjungar.Borås i maj 1887.

C. J. NEUMAN.
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Allmånna treklassiga låroverket i Alingsås.
A. Undervisningen.

1. Hostterminen borjade den 24 augusti och afslutades den 17 december. Den egentliga undervisningen tog sin borjan den 25 augusti och slutade den 15 december.Vårterminen tog sin borjan den 19 januari; dess afslutning år af H. H. Eforus utsatt till den 3 juni. Den egentliga undervisningen borjade den 20 januari och kommer att sluta den 1 juni.Frihet från undervisningen har meddelats lårjungarne marknadsdagarne den 8 oktober och den 19 april samt den 9 oktober for fbnsterinsåttning m. m.
2. Efter gemensam morgenbon med bibellåsning och psalmsång kl. 73/4 har undervisningen fortgått dagligen kl. 8—11 f. m. och 2—4 e. m., hvarefter arbetet afslutats med gemensam bon och psalmsång.Ofningarna hafva egt rum på foljande tider:Gymnastik kl. 11—12, 2/3 timme hvarje dag; vålskrifning och teckning måndag kl. 3—4; onsdag kl. 2—3; torsdag och fredag kl. 2—4; lordag kl. 3—4; sång och musik måndag och torsdag kl. 4—5; onsdag kl. 3—4.
3. Under låsåret har undervisningen for hvarje klass mellan lårarne varit fordelad sålunda:Forste klassen: t. f. rektor 13 t. och kollegan S. Hbgman 11 t.; andre klassen: t. f. rektor 3 t., kollegan S. Hbgman 2 t. och t. f. kollegan Nattsén 23 t.; tredje klassen: t. f. rektor 8 t., kollegan S. Hbgman 15 t., t. f. kollegan Nattsén 5 t.
4. a) Låro- och låsebbeker.

Kristendom: Bibeln (klass 1—3), Psalmboken (kl. 1—3), Katekesen (kl. 1—3), Norlén och Lundgren, Biblisk historia (kl. 1), Bohm, Biblisk historia (kl. 2, 3).
Modersmålet: Sundén, Språklåra (kl. 1—3), Folkskolans lasebok (kl. 1—3), Runeberg, Fånrik Ståls sågner (kl. 2), Andersen, Sagor och beråttelser (kl. 3).
Tgska sp raket: Mathesius, Elementarbok (kl. 1 — 3), Lbfgren, Språklåra (kl. 2, 3), Lbfgren, Lasebok (kl. 3).
Matematik: Siljestrbm—Berlin, lårobok i aritmetik (kl. 1 — 3), Wiemer, Inledning till geometrien (kl. 2, 3), Lindman, Euklides fyra forstå bbeker (kl. 3).
Naturlåra: Almqvist och Lagerstedt, Lårobok i naturkunnighet (kl. 1 — 3).
Historia och geografi: Odhner, Fåderneslandets historia for skolans lagre klasser (kl. 1 — 3), Knos, Beråttelser ur fåderneslandets historia (kl. 1—3), Dahm, Geografi (kl. 1—3).b) Lårokurser.

Forste klassen.
Kristendom 3 t. Katekes: forstå hufvudstycket. Biblisk historia: gamla testamentet. Bibellåsning och valda. psalmverser (L. Vetterberg).
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Modersmålet 5 t. Innanlåsning i Folkskolans låsebok samt ofning att med egna ord åter- gifva innehållet af det lasta; det vigtigaste af formlåran; råttskrifningsofningar 

(S. Hogman).
Tyska språket 6 t. 37 stycken i elementarboken med inofning af satsdelar jåmte mot- svarande formlåra. Skriftliga ofningar å lårorummet (L. Vetterbery).
Matematik 4 t. Aritmetik: de fyra råknesåtten i hela tal och sorter jåmte någon ofning i anvandandet af decimaler; hufvudråkning (L. Vetterbery).
Naturlara 2 t. Menniskokroppen samt en kortfattad ofversigt af daggdjur och foglar; un- dersokning af lefvande våxter (S. Hogman).
Historia och geografi 4 t. Historia 2 t. Fåderneslandets historia till nyare tiden efter Odhner och Knos. Geografi 2 t. Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands geografi efter Dahm (S. Hogman).

Andre klassen.
Kristendom 3 t. Katekes: andra hufvudstycket. Biblisk historia: Nya testamentet. Bibellåsning och valda psalmverser (L. Vetterbery).
Modersmålet 6 t. Låsning af stycken ur Folkskolans låsebok och Fånrik Ståls sågner med muntlig forklaring af det låsta. Hufvuddragen af form- och satslåran i sammanhang med undervisningen i tyska. Råttstafningslåra. Råttskrifningsofningar 2 t. i veckan (T. Nattsén).
Tyska språket 7 t. Forste kursen af elementarboken afslutad jåmte motsvarande grammatisk kurs. Skriftliga ofningar å larorummet (T. Nattsén).
Matematik o t. Aritmetik 3 t. de fyra råknesåtten i bråk med tillempning på sorter. Hufvudråkning. Geometri 2 t.: åskådningslåra (T. Nattsén).
Naturlara 2 t. Menniskokroppen och dåggdjuren efter Almqvists och Lagerstedts lårobok; beskrifningarna ofver de 17 våxterna i borjan af desamme forfattarnes lårobok och ofversigt ofver mårkligare våxter inom de 10 forstå klasserna; våxtbeståm- ning (S. Hogman).
Historia och geografi 5 t. Historia 2 t.: från Gustaf 1 till och med Karl XII. Geografi 3 t.: de europeiska låndernas fysiska och politiska geografi (T. Nattsén).

Tredje klassen.
Kristendom 3 t. Katekes: tredje, fjerde och femte hufvudstyckena. Biblisk historia: repetition af gamla och nya testamentet. Bibellåsning samt valda psalmverser 

(L. Vetterbery).
Modersmillet 6 t. Låsning och forklaring af valda stycken i bunden och obunden form ur Folkskolans låsebok och Svenska språkets och literaturens historia af Bjursten; beråttelser af A. Hazelius m. fl. jåmte ofning att muntligen återgifva innehållet; smårre skriftliga uppsatser på. lårorummet samt råttskrifningsofningar 

(S. Hogman).
'J^yska språket 1 t. Andra afdelningen af elementarboken samt styckena 1—33 i låseboken. Formlåran utforligare genomgången jåmte det vigtigaste af kasuslaran. Ex- temporalier. Vokabler (T. Nattsén). Skrifning på lårorummet 2 t. (S. Hogman).
Matematik o t. Aritmetik 3 t. Bråk, regula de tri, intresse m. m. Hufvudråkning. Geometri 2 t.: Euklides I: 1—13 (L. Vetterbery).-
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Naturlara, 2 t. Dåggdjur och foglar efter Almqvists och Lagerstedts lårobok med tillågg efter Brehm; bfversigt ofver mårkligare våxter inom de 24 klasserna efter de- sainme forfattarnes lårobok; undersokning af lefvande våxter (S. Hogman).
Historia och geografi 5 t. Historia 3 t.: Svenska historien afslutad och repeterad. Geografi. 2 t.: de fråmmande verldsdelarnes fysiska och politiska geografi 

(S. Hogman).

5. Ombyte af lårobocker.I kristendom har i klass 1 i stållet fbr Bohms bibliska historia anvandts Norléns och Lundgrens, som sedan kommer att successivt infbras i de fbljande klasserna.I tyska språket har Lbfgrens språklåra inforts i stållet fbr Flachs i kl. 2, 3. I stållet fbr Hauffs Mårehen har Lbfgrens låsebok anvåndts i kl. 3.I matematik har Lindman, Euklides fyra fbrsta bocker begagnats i kl. 3.Historia och geografi: Knos, Beråttelser ur Fåderneslandets historia har inforts i kl. 1-3 i stållet fbr Alanders låsebok.
(i. Undervisningen i vålskrifning.Klass 1, 2 t.: fbrsta håftet af L. Malmgren, ny skrifkurs.Klass 2, 1 t.: andra håftet af ofvannåmde skrifkurs.Klass 3, 1 t.: tredje håftet af nåmde skrifkurs.Denna undervisning har ledts af t. f. lårarinnan i teckning, frbken V. Sjbstedt.
7. Undervisningen i teckning.Klass 1, 1 t., måndag kl. 3—4: Stuhlmanns fbrsta hatte sid. 1 —12.Klass 2, 1 t., torsdag kl. 3—4: bfvergångskursen till teckning å fritt papper samt Stuhlmanns våggtaflor.Klass 3, 1 t., torsdag kl. 2—3: Stuhlmanns och Sjbstrbms vaggtatlor.
8. Undervisningen i sång och musik.I sång har hvarje klass undervisats i låran om de musikaliska tecknen och bfvats i tontråffning, omvexlande med en- och flerståmmiga sånger. En och annan timme hafva alla klasserna deltagit i sammansjungning. Tvånne lårjungar hafva bfvats i orgelspelning.
.9. I gymnastik hafva lårjungarne i likhet med foregående år varit fbrdelade i 2:ne afdelningar, en ofre med de mera fbrsigkomne och en nedre. Ofningarna hafva fortgått en tredjedels 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 blidare årstiden hafva bfningarne stundom fbretagits i det fria. Dessa ofningar tyckas i allmånhet hafva utbfvat ett vålgorando inflytande på lårjungarne, som med intresse och noje deltagit deri.
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Tabellarisk uppgift å antalet lårjungar, som på grund af nedan stående orsaker 

icke deltagit i gymnastikofnmgarne:

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

icke del
tagende 

larjungar

Hela antalet 
narvaran do 
larjungari cirkulations- 

organcrna bråck i rorelseorga- 
nerna

allmån 
svaghet

Hostterminen 1886:Under 15 år.................................15 år eller derutofver............... 1 ■ 2 2 5 543Summa 1 — 2 2 5 57
Vårtermmen 1887:Under 15 år.................................15 år eller derutofver .... 1 — 2 2 5 51*) 3Summa 1 — 2 2 5 54

*) 2 larjungar afgått under terminens lopp.

B. Lårarne.
10. Lårarnes tjensteåligganden undti’ hostterminen hafva for hvarje vecka varit foljande:T. f. rektor A. L. Vetterberg-. kristendom 3 t. i klass 1, 3 t. i klass 2, 3 t. i klass 3; tyska6 t. i klass 1; matematik 4 t. i klass 1, 5 t. i klass 3. Summa24 timmar.Kollegan S. Hogman: modersmålet 5 t. i klass 1, 6 t. i klass 3; tyska 2 t. i klass 3; historiaoch geografi 4 t. i klass 1, 5 t. i klass 3; naturlåra 2 t. i klass 1,2 t. i klass 2 och 2 t. i klass 3. Summa 28 timmar.T. f. kollegan A. L. T. Nattsén: modersmålet 6 t. i kl. 2; tyska 7 t. i klass 2, 5 t. i klass 3; matematik 5 t. i klass 2; historia och geografi 5 t. i kl. 2. Summa 28 timmar.T. f. lårarinnan i teckning, froken V. Sjostedt: 3 t. i teckning, 4 t. i vålskrifning. Summa 7 timmar.Låraren i sång och musik, organisten E. Ericsson: 3 t. i musikens teori och sång.Låraren i gymnastik, kollegan S. Hogman: 4 t. i gymnastik.Dessutom har kollegan S. Hogman råttat svenska skripta i klass 1 och 3 samt tyska skripta i klass 3; t. f. kollegan T. Nattsén svenska och tyska skripta i klass 2; un- dertecknad har hållit bibelforklaring vid de dagliga morgonbOnerna.
11. Ingen lårare har under låsåret åtnjutit tjenstledighet.
12. Forordnade.Undertecknad har varit forordnad att från och med den 1 september som vikarie uppehålla den lediga rektorsbefattningen.Vikarierande kollegan A. L. T. Nattsén tjenstgjorde till den 1 september i stållet for kollegan C. O. N. Dahlgren, som till denna dag var t. f. rektor, och uppehåller från och med den 1 september den lediga kollegabefattningen.Froken V. Sjostedt har under hela låsåret tjenstgjort i ledighet som t. f. lårarinna i teckning.
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13. Låroverket har under det gångna låsåret forlorat en på samma gang kunskapsrik och varmhjårtad lårare, kollegan fil. doktor Carl Otto Nathanael Dahlgren, som efter en mångårig och nitisk tjenstgøring den 1 sistlidne september erholl afsked med pension. Fodd 1821 och promoverad till filosofie doktor 1847, liar han från och med hostterminen 1848 tjenstgjort vid de allmånna låroverken; 1854 utnåmdes han till kollega vid låroverket i Mariestad och 1855 vid hårvarande allm. låroverk; tilltrådde denna senare befattning 1856; har från och med vårterminen 1881 tjenstgjort som t. f. rektor hårstådes.
14. Rektorsbefattningen uppehålles tillsvidare på forordnande. Detsamma år forhållan- det med en ledig kollegabefattning samt lårarebefattningen i teckning.

C. Lårjungarne.
13. Lårjungarnes antal låsåret 1886—1887:Hostterminen 1886 Vårterminen 1887

Klass Gemensam linie
Summa

Gemensam linie
Summa

Narvarande Frånvarande Narvarande Frånvarande123
241320 —

241320 251316 —

251316Summa 57 — 57 54 — 541 lårjunge afgick den 26 februar! och 1 den 7 mårs.
19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militårofningar undervisade larjungar hostterminen 1886:

Klass
Narvarande 
larjungar

Teckning

Larjungar, som del- 
tagit

Musik

Larjungar, som under- 
visats i

Gymnastik

Larjungar, som del- 
tagit i

1,i obligatorisk 
teckning

i

i frivillig 
teckning och 

. 
derjem

te i 
: obligatorisk

endast i fri
villig 

teckning

m
usikens 

teori och 
sång

instru
m

ental
m

usik

gym
nastik 

och 
vapen- 

i 
ofningar

utstråckta 
m

ilitår
ofningar123 241320

241319 — —
241217

l 
1 03 231217 1 1 1Summa 57 56 — 53 2 52 —
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20. Hemlexor hafva for hvarje dag i medeltal gifvits i forste klassen 2, i andre och tredje 3, och har det dertill fordrade dagliga hemarbetet ansetts upptaga for lårjungar med medelmåttig begåfning i forste klassen 1 timme samt i andre och tredje klassen 1 72 timme.
21. Larjungarnes helsotillstånd har under låsåret i allmånhet varit godt.Regements- och stadslåkaren doktor V. Hogselius, som undersokt larjungarnes kropps- byggnad och helsotillstånd, har hårofver meddelat foljande uppgift:

*) Två larjungar hafva lemnat skohul under terminen.

Kropps- 
byggnad

Allmånt
helsotillstånd

—1 c o 00 S.H F“ Nårsynthets- 
grad

Klass

tntal lårjungar

M
edelålder o M

edelm
åttig

GO 
S 

cis

G
odt

M
indre godt

ide af bleksot oeh 
blodbrist

ta besvarade af 
hufvudvårk

fta besvarade af 
nåsblod

ælans m
flytelse

ra åkom
m

or, 
som

 
m

a anses bero af
U

nder 3 D
.

3—
6 D

.

O
fver 6 D

.

im
m

a nårsynta

rocent nårsynta

1 25 11 ! 19 6 — 24 1 1 — 2 — — — — — —2 13 13 i 12 1 — 13 1 2 1 — 1 — — 1 7,093 16*) 14 ! 13 1 — 13 1 — 3 — — 1 — — 1 6,25Summa 54 — 44 8 — 50 2 2 5 3 2 — — 2

22. a) Tabellarisk ofoersigt for hvardera tennlnen under sistforflutna kalenderår 
ofver antalet inoni låroverket flyttade lårjungar:

Klass

N
årvarande lårjungar vid 
vårterm

inens slut fore 
flyttningen

Vårterminen 1886. Hbstterminen 1886.
Lårjungar, som vid vårterminens 

slut flyttats till afdelningen
Lårjungar. som vid hbstterminens 

borjan flyttats till afdelningen

efter att hafva tillhort nårmast 
lagre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer

efter att hafva tillhort nårmast 
lagre afdelning af samma linie 

fbljande antal terminer

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5123
111818 — 1 52 — 1 — 1

—

1 — ~ 1 iSumma 47 — 1 7 — 1 — 1 — 1 — 6 —



49b) Tabellarisk ofversigt for hvardera terminen under sist fbrflutna kalenderår 
ofver lårjungarnes omsåttning:Vårterminen 1886:

Klass

Nårvarande lårjungar i afdelningen 
den 1 februari

Lårjungar afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdelningen 
från foregående 

term
in

Flyttade till afdel
ningen på grnnd 

af beslut

Inskrifne i låro
verket under 

term
inen

Sum
m

a 

_____________

från term
m

ens bor
jan till och m

ed 
31 januari

från och m
ed 

1 
februari till ter

m
inens slut

under nåstfdljande 
m

ellanterm
in

Sum
m

a

vid fore
gående 
term

ins 
slut

vid vår
term

inens 
borjan1 7 — — 4 11 — — — —2 18 — — — 18 — — — —3 18 — 1 — 19 — 1 9 10Summa 43 — 1 4 48 — 1 9 10Hostterminen 1886:

Klass

Nårvarande lårjungar i afdelningen 
den 15 september

Lårjungar afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdelningen 
från foregående 

term
in

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut

Inskrifne i låro
verket under 

term
inen

Sum
m

a

från term
inens bor

jan till och m
ed 

14 septem
ber

från och m
ed 15 

septem
ber till ter

m
inens slut

under nåstfdljande 
m

ellanterm
in

Sum
m

a

vid fore
gående 
term

ins 
slut

vid host
term

inens 
borjan1 4 — — 20 24 — — — —2 7 6 — — 13 — — — —3 8 2 9 1 20 — — 4 4Summa 19 8 • 9 21 57 — — 4 4

23. Af de under låsåret inskrifne lårjungarne hafva forut bevistat låroverk, nåmligen senast: folkskola ________ __________________________________________________r_____ r______ 11enskildt låroverk ______________________________________________________________ 10endast undervisats i hemmet ____________________________________________ 1Summa 22
23. Under sist fbrflutna kalenderår hafva foljande lårjungar afgått från låroverket:

Vårterminen 1886:Från tredje klassen:a) efter aflagd godkånd examen till 4:e klassen af allmånt låroverk:Erik Herman Fredriksson till nåringarna;Karl Ivar Johansson „ allm. låroverk i Goteborg;VII



50Oskar Linus LidenKnut Gereon Segerberg Fridolf Thorssinaflaggande af examen: John Alfred Andersson Ragnar Samuel Bruhn Karl Ivar Johansson Johan Edvard Pettersson Ernst Viktor Sandberg Johan Valdemar Ohman
Från tredje klassen: Sven Gustaf Hardin Arvid Vilhelm Landén Albert Emanuel Larsson Klas Teodor Larsson

till allm. låroverk i Gi„ nåringarna;,, handtverksrbrelsetill handtverksrbrelse„ nåringarna;„ handtverksrbrelse„ nåringarna;„ handtverksrbrelse.
Hostterminen 1886:till handtverksrbrelse;
11 11

11 11

ii n

20. Under sist fbrflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats såsom:Stipendier af Hessleska fonden___________________________________ kr. 72,ooD.-o af Lendahlska fonden ________________________________ „ 1,140,ooPremier _______________________________________________________________ „ 40,ooSumma kronor 1,252,oo
27. Uppgift angående antalet befriade från terminsafgifterna m. m.:

Befriade från afgift till:endast biblioteks- och materielkassan ___________ r.„. byggnadsfonden _______________________________båda ofvannåmda kassor ___________________________
HSstterm. Vårterm.

3122913
3152313ej befriade från någondera afgiften______ __________Summa narvarande larjungar 57 54Afgiften till Ijus- och vedkassan har utgjort 1 kr. 50 bre under hvardera terminen och erlagts af samtlige lårjungarne.

D. Boksamling och undervisningsmateriel.
28. Fortsåttningen af Nordisk familjebok och Starbåck, Sveriges historia, Hoppe, Tysk ordbok, Erslev, Geografi m. m. hafva inkbpts for bibliotekets råkning.Undervisningsmaterielen har bkats genom inkbp af en samling geometriska figurer af pårontra, Lyttkens karta ofver metersystemet, kartor af Leeder, Roth m. m.Till de antiqvariska och naturvetcnskapliga. samlingarna hafva under låsåret fbljande gåfvor vålvilligt hlifvit skånkta:



51af apotekaren H. Eneli: en hårboll, bildad i magen af en ko;af brukspatronen C. Adelskbld: tråstycke, genomborradt af skeppsmasken, och ett elghorn;af fabrikbr Nattsén: en almanach for år 1778;af en emigrant: tånder och skallra af en skallerorm (Texas).
E. Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.

2i) . Låroverkets lokal har under året ej undergått någon storre forandring. Luftvex- lingsrbr hafva under brukspatron C. Adelskoids ledning och på hans bekostnad blifvit in. råttade i ett af låsrummen; sedan dessa befunnits åndamålsenhga har allmånna rådstugan beslutit att inråtta dylik ventilering i de två bfriga låsrummen.
F. Ekonomiska forhållanden.

31. Uppgift om nédannåmde till låroverket hbrande kassors stållning kalenderåret 1886:
Kassans rubrik

Debet Kredit

BehSlln.
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld 

vid årets 
slut

Summa
Skuld 

vid årets 
borjan

Summa, 
utgifter

Bohåll- 
ning vid 
årets slut

Summa

Byggnadsfonden ..............
Ljus- och vedkassan ....
Bibliot.- och materielkassan
Premie- och fattigkassan .

3907,15
53po 

1612,31 
580,78

399,78
271,15
384,62
121,54

4306,93
324,25

1996,93
702,32

1 
1 

1 
1

229,20
550,04

90,52

4306,93
95,05

1446,89
611,80

4306,93
324,25

1996,93
702,32

Summa 6158,34 1177,09 — 7330,48 - 869,76 6460,67 7330,43
Hessleska stipendiifonden 2143,96 86,38 — 2230,84 — 72,oo 2158,34 2230,34

32. Under sist forflutna kalenderår hafva fbljande belopp utgått for underhall och tillokning af:a) boksamlingen _______________________________________________________  kr. 113,bob) den bfriga undervisningsmaterielen ____________________________ „ 82,70c) inredningsmaterielen_________________________________________________ „ 262,ro
G. Examina och terminsafslutning.

33. I nårvaro af låroverkets inspektor hblls den 23 maj 1886 afgångsexamen med 6 lårjungar i tredje klassen, af hvilka 5 fbrklarades ega erforderliga insigter fbr intråde i fjerde klassen af allmånt låroverk.
34. Hbstterminen afslutades med offentlig examen den 17 december. Vårterminens examen, som blifvit af H. H. Eforus utsatt till fredagen den 3 instundande juni, borjar kl. 10 f. m. och fortgår till kl. 1 e. m., hvarefter flyttning afkunnas, premier utdelas och ungdomen hemfbrlofvas. Slutbfningarna i sång och gymnastik ega rum foregående dag, torsdagen den 2 juni, kl. 6 e. m.
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35. Att jåmte låroverkets inspektor, majoren och riddaren af Svårdsorden L. L. Lowe- gren, såsom vittnen ofvervara mi forestående årsexamen hafva af H. H. Eforus inbjudits: borgmåstaren J. O. Bergmark, kyrkoherden V. E. Noren, regements- och stadslåkaren, riddaren af Vasaorden P. M. V. Hogselius, f. d. rektorn, fil. doktor M. C. Jungmarker, f. d. kollegan, fil. doktor C. O. N. Dahlgren, fabriksidkaren och riddaren af Vasaorden Charles Hill, rådmannen C. A. Norinder och f. d. skolforeståndaren Bengt Anderssin. Derjåmte inbjudas till denna examen lårjungarnes foråldrar och målsmån samt den offentliga undervisningens gynnare och vanner.
36. Nåsta låsår borjar fredagen den 26 nåsta augusti.Alingsås i maj 1887. A. L. VETTERBERG.
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Znklassiga pedagogien i Ulricehamn.
A. Undervisningen.

1. Hostterminen tog sin borjan den 24 augusti och slutade den 17 december. Den egentliga undervisningen borjade den 26 augusti och slutade den 15 december.Vårterminen borjade den 18 januari och år utsatt att sluta den 2 juni. Den egentliga undervisningen tog sin borjan den 19 januari och kommer att afslutas den 31 maj.Frihet från undervisningen har lemnats lårjungarne 1, någon gang 2 timmar i månaden; for o frigt hafva ej några fridagar førekommit utofver de i Låroverksstadgan medgifna. 
2. Dagliga lårotiden har varit kl. 7 — 9, 10—12, 1—2 = 30 timmar i veckan. Morgon- bonen har upptagit 10 — 15 minuter af den forstå lårotimmen.
3. Låro- och låsebocker.

Kristendom: Katekesen, Hubner-Eklunds bibi. historia, Sv. psalmboken.
Modersmålet: Sundéns språklåra, Alanders och Ekmarks historiska låsebocker.
Tyska språket: Mathesius’ elementarbok, Flachs språklåra.
Matematik: Zweigbergks råknebok, Nordlunds råkneofningsexempel, Bergius’ geometri (den sistnåmnda blott i ofre afdelningen).
Naturlåra: Lyttkens’ och Areschougs lårobocker (den senare endast inom ofre afdelningen). 
Sv. historia: Odliners lårobok.
Geografi: Roths d:o.

4. Genomgångna lårokurser.Likasom foregående låsår hafva lårjungarne varit fordelade på tvenne afdelningar, som samtidigt varit tillstådes; och har dervid den ena afdelningen i allmanhet sysselsatts med ofverlåsning, medan låraren undervisat den andra.
Nedre afdelningen.

Kristendom, Katekesen, 2/2 timmar i veckan: till andra artikeln; Biblisk historia, 2/2 tmr: 40 beråttelser ur gamla testamentet; valda psalmverser.
Modersmålet, % trpr: låsning och beråttelser ur svenska historien; det vigtigaste af formlåran samt af satslåran den enkla satsen; råttskrifningslåra och en råttskrif- ningsofning hvarje vecka.
Tyska språket, 7/2 tmr: styckena 1—43 i elementarboken jåmte dertill horande delar af formlåran, vokabellåsning och resolutioner.
Matematik, % tmr: de fyra raknesåtten i hela tal, decimalbråk och sorter samt ofning i hufvudråkning.
Naturldra, 2/2 tmr: forstå och andra afdelningarna af låran om djuren, omfattande mån- niskokroppens byggnad och forråttningar samt typiska djurformer; undersokning af några allmanna vårvåxter.
Historia och Geografi. Sv. historia, 3/2 tmr: till Nyare tiden; Geografi, 2/2 tmr: gamla veridens fysiska samt de skandinaviska låndernas och Rysslands politiska.
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Ofre afdelningen.

Kristendom. Kateketen, 2/2 tmr: 2:a, 3:e och 4:e hufvudstyckena; Biblisk historia, 2/2 tmr: gamla testamentet fullstandigt och 32 beråttelser ur nya testamentet; valda psalmverser.
Modersmålet, % tmr: låsning af beråttelser ur sv. historien; form- och satslåran utforligare; en råttskrifnings- och interpunktionsofning hvarje vecka.
Tyska språket, 7/2 tmr: forstå afdelningen fullstandigt och några sidor af den andra af elementarboken jåmte dertill horande delar af språklåran, vokabellåsning och resolutioner samt några skrifofningar under vårterminen.
Matematik. Aritmetik, V2 tmr: bråk och regula. de tri samt ofversigt af metriska systemet; 

Geometri, l/2 tme: åskådningslåra.
Naturlara, 2/2 tmr: dåggdjuren; forstå afdelningen af låran om våxterna, sexualsystemet, undersokning af omkring 30 allmånna våxtarter.
Historia och Geografi. So. historia, % tmr: till Gustaf Hl; Geografi, 2/.2 tmr: verldsdelarnes fysiska och Europas politiska fullstandigt.5. Ingen ny lårobok har under låsåret blifvit antagen.6'. I vålskrifning hafva båda afdelningarne ofvats samtidigt 2 timmar i veckan.

B. Lårare.7. Under låsåret tjånstgor undertecknad som ordinarie lårare.
C. Lårjungarne.S. Uppgift ofver lårjungarnes antal innevarande låsår:Narvarande larjungar hostterminen: 0, deraf 4 i ofre och 2 i nedre afdelningen. 

„ „ uårterminen: = foregående termin.<9. Hemlexor hafva for hvarje dag blifvit lårjungarne i nedre afdelningen foresatta i 2—3 låroåmnen, och torde dessas ofverlåsning upptagit 1 — 11/2 timme, medan ofre afdel- ningens erhållit sådana i 3—4 åmnen, med en ungefarlig ofverlåsningstid af 1 '/2 — 2 timmar.
10. Lårjungarnes kroppskonstitution synes vara god, och helsotillståndet har under låsåret varit tillfredsstållande.
11. Uppgift ofver lårjungarnes antal sistlidna kalenderår:

Vårterminen: Kvarstående larjungar från foregående år: 13.Inskrifne —Afgångne: —
Hostterminen: Kvarstående larjungar från foregående termin: 5. Inskrifne: 1.Afgångne: 8.

12. Den under låsåret inskrifne lårjungen har forut bevistat folkskola.
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13. Vid hOstterminens borjan afgingo foljande lårjungar: Mårten Grann, som erholl an- stållning som stationsskrifvare liårstådes; David Rydin, utan lemnad uppgift; Vilhelm Ja- kobsson till Goteborgs h. allm. låroverk; Karl Ekenman, som flyttade med fbråldrarne till Karlshamn; Robert Andersson till Skara h. allm. låroverk; John Rydin, utan lemnad uppgift; Jonas Åhman och Nils de Verdier, båda till Skara h. allm. låroverk.
14. gom premier utdelades vid sistlidne vårtermins slut bland lårjungarne 13 kronor.
15. Alla under låsåret nårvarande lårjungar hafva erlagt afgift till biblioteks- och materielkassan.Afgiften till Ijus- och vedkassan har båda terminerna utgjort l.so krona och erlagts af samtlige lårjungarne.D. Boksamlingen och undervisningsmaterielen
16. hafva under låsåret bkats genom inkbp af Brehm, Dåggdjurens lif; Sundman och Reuter, Finlands fiskar, h. 1 — 7; Pedagogisk tidskrift fbr 1886.E. Skollokalen och Inredningsmaterielen17. åro i ofbråndradt skick.F. Ekonomiska forhållanden.
18. Uppgifter om nedan nåmda till pedagogien hbrande kassors stållning kalenderåret 1886:

19. Fbr underhåll och tillbkning af boksamlingen hafva under sist fbrflutna kalenderår

Kassans rubrik

D e b e t i Kredit
BehåBn. 
vid årets 

borjan

Summa 
inkom

ster

Skuld 
vid årets 

slut
Summa

Skuld
1 vid årets 
[ borjan

Summa 
utgifter

BehåD- 
ning vid 
årets slut

Summa

Ljus- och vedkassan .... 119,77 34,50 — 154,27 — 38,07 116,20 154,27
Bibliot.- och materielkassan 81,61 79,50 — 161,11 ' — 76,92 84,19 161,u
Premie- och fattigkassan . 60,60 7,50 — 68,io ; — 13,00 55,10 68,io

utgifvits 45.55 kronor.
Inspektion.Den 30 sistlidne. mårs inspekterades pedagogien af Kanslirådet D:r E. F. Gustrin.G. Examina.

20. Examen vid hbstterminens slut hblls den 17 december kl. 10—2. Årsexamen år utsatt att fbrrattas den 2 nåsta juni kl. 10—2. Att bfvervara den samma såsom vittnen åro af H. H. Eforus inbjudne, utom pedagogiens Inspektor herr kyrkoherden O. Hedén, herrar kontraktsprosten A. Jungner, borgmåstaren C. Wallenqvist och kommissionslandtmåtaren G. W. Wångstrom.
21. Nåsta låsår borjar den 24 instundande augusti kl. 10 f. m.Ulricehamn i maj 1887. OSKAR LINDKVIST,


