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UNDER LÅSÅRET 1887—1888.

(Vonersborg 1888. Baggo och Petterson.)



ogre Allmånna låroverket i Venersborg.
A. Undervisningen.

1. Hostterminen borjade den 2-5 augusti och slutade den 20 december. Den egentliga undervisningen borjade den 31 augusti och slutade den 16 december.Vårterminen borjade den 24 januari och kommer att afslutas den 5 juni. Den egentliga undervisningen borjade den 26 januari och slutar den 30 maj.Under hostterminen hafva med Efori tillstånd 2:ne fridagar, den 22 och 24 oktober, gifvits, 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 lårjungar samlats 20 minuter fore 7. Undervisningstimmarne hafva varit fbrlagda till 7 — 9, 11 — 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. Gymnastikofningarne hafva egt rum uteslutande på formiddagarne, de ofriga bfningarne dels på for- och dels på eftermiddagen, såsom synes vid redegørelsen for hvarje sårskildt (jfningsåmne.
3. Antalet lårotimmar i veckan for låsåmnena under hOstterminen 1887:

1 2 3 4 5 1 0 7
T i ni in a r
Gemensamma for

Afdelningar O jQ cn CO
och 5 5“ CO ■ ■ '-s* 5 B Wo£s; 

□ s'BJ, ^5 B Zj. g A n ni å r k n i n g a r
linier g ’ ® »'S “ § ^33 _ S B

—’-i 5’^ 2^co r S’gSoS-S
S’ ‘

§■5“ 2-S1 17 24 — — 242 22 28 — — 283 27 28 — — 28R. 4 17 7*) — 22 29 ’) Engelska.L. 4 17 8*) — (22) 8 *) Latin.R. 5 10 8*) — 21 29 *) 7 tim. Engelska, 1 t. Svenska.L. 5 15 9*) — (21) 9 *) 8 tim. Latin, 1 t. Svenska.R. 6: i 11 18 — 11*) 29 *) 2 t. Kristendom, 2 t. Svonska, 4 t. Franska. 1 t. Historia,
1. t. Naturhistoria med L. 6:1. 1 t. Matem. medL. 6:1 B.L. „ B 8 4*) 15 (11)**) 19 *) Engelska. **) Se anin. vid R. 6: 1.„ „ A 3 7*) (15) (10)**) 7 *) Grekiska. **) 2 t. Kristendom, 2 t. Svenska, 4 t. Franska,
1 t. Historia, 1 t. Naturhistoria med R. 6:1.R. 6: 2 5 18 _ 11*) 29 *) 2 t. Kristendom, 2 t. Svenska, 4 t. Franska, 1 t. Historia,
1 t. Naturhistoria med L. 6:2; 1 t- Matem. med L. 6:2B.L. „ B 10 4*) 15 (11)**) 19 *) Engelska, **) Se anm. vid R. 6: 2.,. „ A 5 7*) (15) (10)**) 7 ’) Grekiska. **) 2 t. Kristendom. 2 t. Svenska, 4 t. Franska,
1 t. Naturhistoria, 1 t. Historia med R. 6: 2.R. 7: i 1 14 2*) 13**) 29 *) 1 t. Svenska, 1 t. Matematik med R. 7: 2. **) 2 t. Kristen-
dom, 1 t. Svenska, 3 t. Franska, 3 t. Historia, 1 t. Fi-
losofi med L. 7: 1; 1 t. Franska med L. 7: 1 B, 2 t. En-
gelska med L. 7: 2 B.L. „ B 7 3*) 14 (11)**) 17 ’) 2 t. Engelska, 1 t. Matematik. ”) Se anm. vid R. 7:1.„ „ A 7 7*) (14) (10)**) 7 *) 6 t. Grekiska, 1 t. Engelska. (valfritt). **) Se anm. vid
R. 7; 1.R. 7: 2 2 18 (2)*) 9**) 27 *) Se anm. vid R. 7: 1. **) 2 t. Kristendom, 1 t. Svenska,
1 t. Franska, 3 t. Historia, 1 t. Filosofi med L. 7: 2;
1 t. Franska med L. 7: 2 B.L. „ B 7 1*) 16 (11)**) 17 *) 1 t. Matem. ") Se anm. vid R. 7: 2; dessutom 2 t. En-
gelska med R. 7: 1.„ „ A 2 7*) (16) (8)**) 7 *) 6 t. Grekiska, 1 t. Engelska (valfritt). ") Se anm. vid R. 7:2.Summa 193 220 62 87 369
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4. Låro- och låsebocker.

Kristendom: Bibeln 1—7; Katekesen 1-5; Bibi, historia af Bohm 1—3; Bibelns kannedom af Welander 4—5; Norbecks larobok i dogmatiken 6—7; Larobok i kyrko- historien af Cornelius 5—7.
Modersmålet: Sundéns larobok 1—3; Lasebok for folkskolan 1—3; Lasebok af Melin och Hernlund 4—5; Claésons literaturhistoria 6: i—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: i; Virgilius, Æneis ed. Tornebladh 6—7: i; Cicero 6—7; Livius ed. Broman och Frigell 6-7; Horatius ed. Fahlcrantz 7. Dessutom vid undervisningen anvånda: Mythologi af Brodén 6: i; Bojesen: Romerska antiqviteter; Schlyter Monumenta antiquitatis 6-7.
Grekiska: Grammatik af Lofstedt 6—7; Lasebok 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; Deutsches Echo 4—6; Måhrchen af Hauff 3 — 5; Geschichte des 30 jahr. Kriegs 5, Wilhelm Tell af Schiller, Hermann und Dorothea, Gotz von Berlichingen af Gothe, Minna von Barnhelm af Lessing 6.
Engelska: Grammatik af Mathesius 4—7, af Calwagen R. 7: 2; 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, An unequal Match af Tom Taylor R. 7:1; Calwagens skrif- och ofversattningsofningar 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, utg. af Lundberg, 7:1; Recueil de Lectures franqaises af Enblom 6 — 7; Le gendre de m:r Poirier af Augier och Sandeau R. 7:1. Bataille de dames af Scribe och Legouvé 7: 2. Lowenhjelms skrifofningar 7. Fei- litzens Franskt talspråk 7. Enbloms Ordforråd 7.
Matematik: Nordlund, Raknebfningsexempel 2 — 3; Råknelåra af Nystrom 1 — 5; Geometrisk åskådningslåra af Bergius 2-3; Euklides efter Lindman 3-7; Algebra och ex- empelsamlingar af Lindman, Cederblom, Morf & Tzaut, Bardey 4—7; Todhunters, Jochnichs och Hellgrens 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 Lindman 7; Analytisk geometri af Westin 7.
Naturvetenskap: Lyttkens, Låran om djuren 1—3; Holmstrom, Låran om jorden 5; Wij- kander, Låran om naturforeteelserna och verldskropparne 4; Areschoug, Låran om våxterna 2 — 3; Botanik af Arrhenius 6; Zoologi af Torin 6—7; Lårobocker i fysik af Christie, Wijkander och Flodenis; 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, Larobok i allmånna historien 4—5; Pallin, Medeltidens historia 6; D:o, Nyare historien 6—7; Schotte, Larobok i gamla tidens historia 6:1.
Geografi: Dahms for skolans 3 lågsta klasser 1—3; Dahms storre larobok 4; Sorens- sons 5—7.
Filosofisk propedeutik: Sjobergs och Klingbergs lårobocker i Antropologi och Logik 7.
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Lårokurser.

Forstå klassen.
Kristendom 3 t. Katekes: forstå hufvudstycket.Biblisk historia: gamla testamentet.Bibellåsning samt valda psalmversar.
Modersmålet 5 t. Af formlåran det vigtigaste om ordklasserna; laran om den enkla satsen och dess delar i sammanhang med satsbildningsofningar. Rattskrifning 1 å 2 t. 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 forutsatta.
Matematik 4 t. Aritmetik: de fyra råknesåtten i hela tal jemte ofning i anvåndandet af decimaler; tillempning på sorter; hufvudråkning.
Naturldra 2 t. Det allmånnaste af låran om menniskans kroppsbyggnad samt undersbk- ning af några lefvande våxter.
Historia 2 t. Från och med femtidens till nyare tidens bbrjan.
Geografi 2 t. Det allmånnaste om verldsdelarne; de skandinaviska lånderna samt Ryss- lands fysiska och politiska geografi (Piscator, alla amnen).

Andra klassen.
Kristendom 3 t. Katekes 2 t., 2:dra hufvudstycket låst och repeteradt.Biblisk historia 1 t., det vigtigaste af nya testamentet.Bibellåsning: storre delen af Lukas evangelium genomlåst och fbrklaradt; valda psalmer (Sandahl).
Modersmålet 6 t. Det vigtigaste af formlaran; af satslåran den enkla satsen och låttare former af den sammansatta, allt under sammanstållning med tyskan. Rattskrifnings- och interpunktionsofningar. Vållasning samt bfningar uti alt med egna ord återgifva låsta beråttelser. De skriftliga bfningarne hafva i allmånhet upptagit 2 timmar i veckan (Hogbom).
Tyska 7 t. Grammatik: det allmånnaste af formlåran.Explikation jemte analys af st. 33—60 i forstå afdelningen af elementarboken; muntlig och skriftlig bfversåttning af alla de lasta så val svenska som tyska styckena, allt under jemfbrelse med modersmålet. De skriftliga bfningarne ha upptagit 2 tim. i veckan (Hogbom).
Matematik o t. Aritmetik 4 t., hela tal och sorter, hufvudsakligen efter Nordlunds rakne- bfningsexempel l:sta håftet och Nystrbmsi sifferråknelåra; decimalbråk.Geometri 1 t., åskådningslåra (v. Sydow).
Naturldra 21. Andra afdelningen af Lyttkens lårobok. Forstå afdelningen af Areschougs lårobok, undersbkning af frovåxternas yttre organ på lefvande våxter 

(v. Hackwitz).
Historia 3 t. Från Kalmarunionens upplbsning till Karl XII:s dbd (Hogbom).
Geografi 2 t. De europeiska landernas fysiska och politiska geografi fortsatt och afslutad 

(Hogbom).
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Tredje klassen.

Kristendom 3 t. Katekes 2 t., 3—5 hufvudstyckena låsta och repeterade.Biblisk historia 1' t., repetition af hela laroboken.Bibellåsning: storre delen af Lukas evangelium genomlåst och forklaradt, valda psalmer (Sandahl).
Modersmålet 6 t. Hela form- och satslåran. Råttskrifnings- och interpunktionsofningar 2 å 3 tim. i veckan. Vållåsning (Lindblad).
Tyska 7 t. Grammatik, formlåran repeterad jemte anmårkningar samt några af de vigtigaste reglerna i syntaxen.Explikation från st. 61 till lårobokens slut med analys samt muntlig och skriftlig extemporerad bfversåttning af alla styckena. Hauffs Marchen. Die Ge- schichte von dem Gespensterschiff.Skrifofningar på lårorummet 2 timmar i veckan (Lindblad).
Matematik 5 t. Aritmetik 4 t., låran om allmånna bråk, hufvudsakligen efter Nordlunds råkneofningsexempel, 2:dra haftet, och Nystrbms sifferraknelåra; blandade exempel på bråk; tillempning af det genomgångna på regula de tri, in- tresserakning.Geometri 1 t., valda satser ur storhetslåran samt satserna 1 —15 af Euklides l:sta bok (v. Sydow).
Naturlcira 2 t. Djur- och våxtriket (v. Hackwitz).
Historia 3 t. Fåderneslandets från Karl XII:s dbd till lårobokens slut jemte repetition af nyare tiden (Sandahl).
Geografi 2 t. Repetition af Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och England samt bfversigt af de fråmmande verldsdelarne (Sandahl).

Fjerde klassen.
Kristendom 2 t. Gamla testamentets bocker i laroboken om Bibelns bocker; utforligare katekisation ofver l:sta hufvudstycket och l:sta artikeln af det 2:dra; bibellåsning; stbrre delen af Johannes evangelium med forklaring (Sandahl).
Modersmålet 4 t. Låsning af valda prosaiska och poetiska stycken af Runeberg; utanlåsning af smårre poem; satslåra samt råttstafningsofningar och satsupplosning; uppsatser på lårorummet ofver fbljande åmnen:

1. Bjbrncn och vargen, efter liir. ber. 2. Skattgråfvarne, bfvers. 3. Korpen och rafven, 
efter Gyllenborg. 4. Kolumbi iigg, efter lar. ber. 5. Landtbjbrnen. 6. Slaget vid Liitzen, 
bfvers. 7. Pistol och kalmucken, efter Runeberg. 8. Den barmhcrtigo samariten. 9. Mn- 
hammed och hans liira. 10. Venersborgs laroverk. 11. Rofvan, bfvers. 12. Venern. (Sandahl).

Latin 8 t. Grammatik, formlåran.Explikation, 52 stycken i Boethii elementarbok (Ericsson).
Tyska 4 t. Grammatik, formlåran med anmårkningar repeterad samt hela syntaxen; satsupplbsning.Explikation, 18 blad ur Marchen von Hauff. Styckena 1—20 i Deutsches Echo (Lindblad).Ett hemtema hvarannan vecka (Piscator).
Engelska 7 t. Elementarboken 34 sidor samt motsvarande delar af grammatiken; 6 sidor af laseboken; skrifofningar och vokabellåsning (A. G. Bergman).
Matematik 5 t. Aritmetik 1 t., regula de tri, blandade exempel på bråk.Geometri 2 t., Euklides l:sta bok.Algebra 2 t., de fyra råknesåtten i hela tal (v. Sydow).
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Naturldra 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 bbcker i laroboken om Bibelns bbcker; utfbrligare kate-kisation bfver 2—5 hufvudstyckena; bibellåsning: storre delen af Johannes evangelium med forklaring (Sandalil).
Modersmålet 3 t. Låsning af Tegners Frithiofs saga; form- och satslåra i sammanhang medskrifningar på lårorummet (NordvaH). Genomgående af de råttade upp- satserna 1 t. En uppsats i hemmet hvarannan vecka. Åmnena for dessa hafva varit fbljande:

Realtimen. 1. Kamelen. 2. Dalsland. 3. Flyttfåglarne. 4. Om Skridjoklar eller Gla- 
cierer. 5. Cromwell. 6. Ofversiittning'. 7. Korstågens orsaker. 8. Barrtraden. 9. Trollhåttan. 
10. Månen. 11. Våren. 12. Guldet. 13. Ofvcrsåttning (v. Hackwitz).

Klass. lin. 1. Perserkrigen. 2. Sven Dufva, efter Buneberg. 3. Norges nåringsgrenar. 
4. Notboskapen. 5. Kolumbus och Gutenberg, bfvers. G. Jesuiterorden. 7. Spanjorernas upp- 
tåektsresor och erbfringar vid nya tidens bbrjan. 8. Veridsaltet, bfvers. 9. Sahara. 10. Guldet 
11. Fariseer och Saduceer. 12. Isfarten, efter Tegner. 13. Kulturvåxterna. 14. Våren. (Sandahl).

Latin 8 t. Grammatik, formlåran repeterad; det vigtigaste af syntaxen.Explikation, Miltiades, Themistokles, Aristides, Cimon, Conon, Epaminondas i Cornelius Nepos; st. 52 — 70 i Boéthii elementarbok; skrifning på lårorummet två timmar i veckan efter Tbrnebladh (Ericsson).
Tyska 3 t. Grammatik, hela formlåran och syntaxen med vigtigare anmårkningar repeterade.Explikation, 5 blad ur Hauffs Mårehen samt 14 blad ur Schillers Geschichte des 30 jåhrigen Kriegs. St. 20—40 i Deutsches Echo (Lindblad). Ett hemtema hvarannan vecka (A. G. Bergman).
Engelska i t. Grammatik, formlåran och af syntaxen till låran om shall och wiU.Explikation, afslutning af elementarboken samt 30 sidor af Sturzen-Beckers låsebok, forrå, kursen; muntlig bfversåttning från svenskan. Skrifning på lårorummet, vokabellåsning (A. G. Bergman).
Franska 3t. De 4 forstå kapitlen af Dubbs elementarbok; skrifofningar, vokabellåsning 

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

Sjette klassens nedra afdelning.
Kristendom 2 t. Dogmatik, de 2 forstå kap. och §§ 1 — 16 af kap. 3.Kyrkohistoria, l:sta perioden; Nya Testamentet, Apostlagerningarne med fo rklaring (Nmxlwall).
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Modersmålet 2 t. Låsning af valda stycken af svenska och danska forfattare (NordwaU).En uppsats hvarannan vecka. Af dessa hafva 3 forfattats på lårorummet. Åmnen for uppsatserna:

1. Egyptens fornminnesmarken. 2. Skildring af en skolgosses arbetsdag (i brefform). 
3. Skrifning på lårorummet: a) Beskrifning ofver något af våra husdjur. b) Vattnets an- 
våndning i månniskans tjånst. c) Erithiofs besbk hos Angantyr. d) Teekning af Olaus och 
Laurentius Petri. e) Jesus infor Pilatus. 4. Det europeiska Rysslands natur. 5. Ofversåttn. 
från tyskan (Wilh. Tell). 6. Betydelsen af Gustaf Vasas tre s. k. storverk. 7. Skrifning på 
lårorummet (latinlinien): a) Jåmforelse mellan Athen och Sparta under blomstringstiden, 
b) Demosthenes. c) Atergifvande af innehållet i Ovidii dikt »De fyra åldrarne». d) Om 
våxternas groning, e) Gbta elf. 8. Om månformbrkelse. 9. Beskrifning ofver vår hbgmåsso- 
gudstjånst. 10. Skrifning på lårorummet: a) Min hembygd. b) Om skridskoåkning. c) En 
saga (fritt val), d) Orsakema till årstidernas omvexling. e) Grefvefejdens betydelse for vårt 
land, f) Marius. 11. Hur Lunds domkyrka blef' bygd (efter »Jåtten Einn»). 12. Vestergot- 
land. 13. Ofversåttn. från tyskan (ur Wilh. Tell). 14. Skrifning på lårorummet (Hogbom).

Latin 8 t. Grammatik, syntaxen.Explikation, l:sta boken af Cæsar; Pyramus et Thisbe, Ætates, Lycaon, Philemon et Bauds, Orpheus et Eurydice i Ovidius. Prosodik. 'Skrifofning på lårorummet efter Tbrnebladhs stilbfningar 2 timmar i veckan.Ett tema hvarje vecka (4 på lårorummet) (Ericsson).
Grekiska 7 t. Grammatik, formlåran, till verba på ,i</„Explikation, 58 st. i Peterssons lasebok; skrifning på lårorummet (Sandahl).
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. 51—61 (Lindblad).
Engelska, icke-greker 4 t. Mathesii elementarbok samt motsvarande delar af grammatiken.Explikation, 22 sidor af Sturzen-Beckers lasebok, forrå kursen; skrifbfningar 

(v. Hackwitz).Reallin. 3 t. Grammatik, repetition.Explikation ur Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen, muntlig bfversattning från svenskan. Skrifbfningar på lårorummet. Ett tema i månaden (2 på lårorummet) (Bergin).
Iranska 4 t. Grammatik, Dubbs lårobok till 9:de kap. Skrifbfningar och vokabellåsning. Explikation, valda stycken ur Enbloms Lectures Franqaises (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 qvadratrbtter. Icke-greker dessutom lattare algebraiska problem It. tillsammans med reallinien. Reallinien 7 t. Geometri 3 t., Euklides 4:de bok efter Lindman; Proportionslåran af Hultman, afdelning I och III; de 5 forstå satserna ur Euklides 6:te bok af Hellgren; satserna 1 — 143 ur Todhunters geometr. bfningssatser. Algebra 4 t., låran om qvadratrbtter och radikalqvantiteter af 2:dra graden; eqvationer af l:sta 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) (KjeUberg).
Naturvetenskap, klass. lin. 2 t. Naturhistoria 1 t., våxternas byggnad, deras organs fbr-råttningar; bbrjan af naturliga familjerna (v. Hackwitz). Fysik 1 t., 32 §§ af Christies lårobok jemte problem (v. Sydow).



9Reallinien 6 t. Naturalhistoria 1 t., lika med klass. lin. (v. Hackwitz).Fysik 3 t., l:sta delen af Wijkanders lårobok till laran om Ijudet jemte problem (Bergin).Kemi 2 t., Laran 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. Allmån, nyare till Tyska riket under Leopold I efter Pallins stbrre lårobok (G. Th. Bergman).
Geografi, reallinien, Asiens, Afrikas och Amerikas geografi. (G. Th. Bergman').

Sjette klassens ofra afdelning.
Kristendom, 2 t. Dogmatik, kap. 3-6.Kyrkohistoria, §§ 19—36.Låsning i nya testamentet (Nordwcdl),
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, 3 på lårorummet.Åmnen for uppsatserna:

1. Luftpumpen. 2. Vestergbtlands jernvågsnåt. 3. Skrifning på lårorummet: a)Striderna 
mellan Sverige och Danmark under Gustaf Vasa och hans soner. b) Kejsar Nero. c) Luther 
infor riksforsamlingen i Worms (Tal), d) De fanerogama våxternas nåringsorgan, e) Huru 

. beståmmes en kropps specifika vigt? 4. Engelbrekt på Vadstena herredag (Tal). 5. »Mol
nets brodér« (efter Runeberg). 6. Reallin.: Om sol- och månformorkelser. Klass. lin.: Skrif- 
ning på lårorummet: a) Gregorius VII:s betydelse for kyrkan. b) Om medeltidens riddar- 
våsende och fomåmsta riddarordnar. c) Peter af Amiens infor påfven Urban II, skildrande 
de kristnes lidande i Orienten och uppmanande till det heliga landets beffiande (Tal), d) 
Sveriges fordelar och olagenheter af Kalmare-unionen. e) Karl IX i sitt forhållande till 
svenska aristokratien. f) Julens firande. 7. Angermanelfven. 8. Redegørelse for handlin
gens gång i Runebergs sorgespel »Kungarne på Salamis«. 9. Arabiska våldet i Spanien. 
10. Skrifning på lårorummet: a) Axel Oxenstiernas bref till svenska rådet i anledning af 
Gustaf Adolfs dbd. b) Karl X Gustafs krig mot Danmark, c) Om den engelska revolutio
nen af 1688. d) Afrikas naturbeskaffenhet och innevånare. e) Termometern. 11. Om Sve
riges Ostersjbbesittningar under storhetstiden. 12. Sveriges forhållande till Ryssland från 
Gustaf Vasas tid till och med 1718. 13. Skrifning på lårorummet, val mellan flera åmnen 
(v. Sydow).

Latin 8 t. Grammatik, repetition af syntaxen samt prosodik.Explikation, Cicero, Cato Major; Livius l:sta boken kap. 1—30; Virgilius, Æner den l:sta boken.Extemporalier omvexlande med skrifofningar 1 å 2 timmar i veckan (Swedborg och Ljung). Ett tema hvarje vecka (5 på lårorummet) (Ljung).
Grekiska 7 t. Grammatik, formlåran afslutad och repeterad, banvisningar till syntaxen. Explikation, styckena 59—66 af laseboken jåmte repetition af dennas vigti- gare delar; Anabasis l:sta boken (Ljung).
Tyska, klass. lin. 1 t. Explikation, Hermann und Dorothea; scener ur Gbtz von Berlichingen. Reallinien 2 t. Ofversigt af grammatiken. Explikation, Hermann und Dorothea samt 2 akter ur Minna von Barnhelm. Deutsches Echo 10 st. Ett tema hvarannan vecka (2 på lårorummet) (Lindblad).II
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Engelska, Icke-greker 4 t. Grammatik, repetition af formlåran; syntaxen; skrifofningar på lårorummet och fraslåsning får tillåmpning af syntaxen.Explikation, Sturzen-Beckers låsebok, 2:dra afdelningen och 20 sidor af den tredje (v. Hackwitz). .Reallinien 3 t. Grammatik, repetition af syntaxen; muntlig ofversattning afCal- wagens skrifofningar.Explikation, valda stycken ur Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen. Senare delen af Calwagens engelskt talspråk. Ett tema i månaden (2 på lårorummet) (Bergin).
Franska 4 t. Grammatik, Dubbs elementarbok och Lidforss’ språklåra; repetition af formlåran samt delar af syntaxen; skriftliga och muntliga ofversåttningsofningar från svenska till franska.Explikation, valda stycken ur Enbloms Lectures franqaises (J.. G. Bergman).
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri 1 t., de 28 forstå satserna ur Euklides 6:te bok af Hellgren. Algebra 2 t., låran om qvadratrbtter och radikalqvantiteter samt 2:dra gradens eqvationer med en obekant jemte några låttare problem; eqvationer med den obekanta under rotmårke. Icke-greker dessutom algebraiska problem samt de vigtigaste formlerna inom planimetrin 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—252 ur Todhunters geometriska bfningssatser. Algebra 4 t., det allmånnaste af potenslåran, logaritmer och aritmetiska samt geometriska progressioner, exponentialeqva- tioner jemte talrika problem af blandadt innehåll, mest sådane, der de ge- nomgångna kurserna kunnat tillåmpas; repetition af det foregående.Ett skriftligt matematiskt arbete i månaden, hvarje arbete behandlande ett geometriskt och ett algebraiskt problem (2 på lårorummet) (Kjellberg).
Naturvetenskap, klass- lin. 2 t. Botanik, de naturliga familjerna. Zoologi, menniskokrop- pens byggnad, djurrikets indelning (y. Hackwitz). Fysik 1 t., till låran om Ijudet efter Christie jemte problem (v. Sydow).Reallinien 6 t. Botanik och Zoologi 1 t., lika med klass. lin. (v. Hackwitz). Fysik 3 t., låran om Ijudet, varmet, Ijuset, elektricitet och magnetism efter Wijkander jemte talrika problem (Bergin). Kemi 2 t., låran om metallerna efter Berwald (Bergin).
Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Gustaf II Adolf till Frihetstiden. Allmån, medeltiden.Reallinien 3 t. Fåderneslandets, lika med klass. lin. Allmån, från 2:dra tide- hvarfvet till Napoleon l:ste. (G. Th. Bergman).
Geografi, lika med R. 6: i (G. Th. Bergman).

Sjunde klassens nedra afdelning.
Kristendom 2 t. Dogmatik från kap. 7 till lårobokens slut; repetition.Kyrkohistoria från § 36 till lårobokens slut; repetition.Låsning i nya testamentet (Nordwall).
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Modersmålet 2 t. Låsning af nyare svensk och dansk literatur; diskussionsofningar; inter- punktionsofningar; rattande af kortare, i logiskt och språkligt afseende felaktiga meningar, dikterade af låraren (NordwaU). Klass. lin. en upp- sats i månaden (3 på lårorummet), reallin. en hvarannan vecka (1 på lårorummet.

Aniuen: Reallin. 1. Hvarfore gjorde sig Gustaf III slutligen i det narmaste cnvåldig? 
2. Skrifning på lårorummet (= latinlin.) 3. Venorsborg och dess omgifningar. 4. Afrika, 
dess natur och folk. 5. Fritt val mellan do fér mogenhetsprofningen hostterminen 1887 
gifna åmnen. 6. Om myrorna.

Klass. lin. 1. Hvilka historiska minnen åro forbundna med namnet Upsala? 2. Skrif
ning på lårorummet: a) Pingsthbgtidens uppkomst och betydelse. b) Hvilken nytta eller 
skada har det kungliga envaldet medfort for Sverige? c) Orsakerna till drottning Kristinas 
tronafsågelse. d) Orsakerna till det andliga ståndets makt under medeltiden. e) Hvarfor 
kunde icke Karl V qvåfva. reformationen? f) Hvilken nytta har menniskan af hunden? 
g) Hvem fortjenar att kalias min van? 3. Framstållning af menniskans lif på hennes olika 
utvecklingsstadier såsom vilde, nomad och åkerbrukare. 4. Stridssåttet i aldre oeh nyare 
tider. 5. Skrifning på lårorummet: a) Om Hansestådernas forhållande till Sverige, b) Riks- 
dagen 1789 och dess foljder. c) De Stuartska konungarnes strider med parlamentet, d) For
tjenar Fredrik 2:dre i Preussen tillnamnet den store? e) Karl von Linné. f) Om svenska 
språkets stafning. g) Hvilket år det måktigaste vapnet. svårdet. pennan eller tungan? 
6. De vigtigaste af vår tids foretråden fremfor forntiden. 7. Skrifning på lårorummet (val 
mellan flere amnen). (G. Th. Bergman.)

Latin 8 t. Cicero Oratio I in Catilinam; Livius, l:sta boken kap. 31—60 samt 2:dra boken kap. 1-50; Virgilius, 2:dra boken; Horatius, Od. l:sta boken Od. 1 — 15. Ex- temporalier omvexlande med skrifofningar 1 å 2 timmar i veckan (Swedborg)- Ett tema hvarje vecka (6 på lårorummet) (Swedborg och Ljung).
Grekiska 6 t. Grammatik, formlåran repeterad, syntax §§ 67—79; skrifning på lårorummet, Explikation. Anabasis, 2:dra och 3:dje boken. Odysséen, l:sta och 2:dra boken {Ljung).
Engelska, klass. lin. valfritt 1 t. Hela Mathesii elementarbok. Grammatik. Några stycken ' i Sturzen-Becker.Icke-greker 2 t. 60 sidor i Sturzen-Becker. Grammatik, syntaxen till slut samt delvis repeterad; repetition af formlåran. Skrifofningar på lårorummet. Utan- låsning {Ortenblad).Reallinien 3 t. (hostterminen). Grammatiken delvis repeterad. Explikation, 45 sidor ur The Alhambra, tillsammans med icke-grekerna i 7:2; An unequal match, 60 sidor. Utanlåsning. Ett hemtema hvar 3:dje vecka {Ortenblad').
Franska, båda lin. gemensamt 3 t. Grammatik, syntaxen till infinitiven. Explikation, Charles XII, 50 sidor. Extemporerad ofversåttning af 12 stycken ur Lowen- hjelms skrifofningar. De 25 forstå styckena ur Feilitzens Talspråk, delvis utantill.Icke-greker och reallinien 1 t. Enbloms Lectures francaises, 35 sidor. Reallinien 1 t. (hostterminen). Le gendre de M. Poirier, 60 sidor.Hela klassen ett tema hvar 14:de dag (6 på lårorummet) {Ortenblad).
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.



12Icke-greker 1 t. ha dessutom inhemtat låran om logaritmer och ofning i logaritm- tabellernas bruk.Reallinien 7 t. Geometri, losning af geometriska bfningssatser. Algebra, plani- metri och analytiska expressioners konstruktion jemte repetition af 2:dra gradens eqvationer. Det allmånnaste af plana trigonometrien, åtskilliga bf- ningsexempel och problem inom de genomgångna kurserna.Reallinien hvar 14:de dag en skriftlig uppgift af omvexlande geometriskt och algebraiskt innehåll (2 på lårorummet) (Rådberg och Kjellberg}.
Naturvetenskap, klass. lin. Fysik 2 t. Hela laroboken af Christie (Bergin}.Reallinien. Zoologi 1 t. Ryggradsdjuren (v. Hackwitz}.Fysik 3 t. Optiken och vårmelaran jemte losning af talrika problem 

Råclberg}.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. Lika med klass. lin. (ff. Th. Bergman).
Geografi, repetition i sammanhang med undervisningen i historia (ff. Th. Bergman}.
Filosofisk propedeutik 1 t. Logik, elementarlåran genomgången och repeterad (Nordwall}.

Sjunde klassens ofra afdelning.
Kristendom 2 t. Lårobbckerna repeterade (NordicalL.
Modersmålet 2 t. Låsning af nyare svensk och dansk literatur. Klass. lin. en uppsats imånaden (2 på lårorummet), reallin. en hvarannan vecka (3 på lårorummet) (Nordwall}.

Åmnen: a) får båda linierna: 1. Hvarfor gjorde sig Gustaf III slutligen i det når- 
maste envåldig. 2. Fritt val mellan flera åmnen. 3. Fritt val mellan de for mogenhets- 
profningen under hosten 1887 gifna åmnena for uppsatser på modersmålet. 4. Fritt val 
mellan flera åmnen (skrifning på lårorummet). 5. Olof v. Dalins betydelsc for svenska 
vitterheten.

b) for klass. lin. sårskildt: 1. Stridema mellan Rom och Carthago.
c) får reallinien sårskildt: 1. Venersborg och dess omgifningar. 2. Afrika, dess natur 

och folk. 3. Om myrorna. 4. ”Endast godt om de dbda” (ordspråk). 5. Hufvudskilnaden 
mellan dj ur och våxt.

Latin 8 t. Cicero Oratio pro Milone afslutadt med repetition; Livius, repetition af l:sta delvis och 2:dra boken; Horatius, Od. 2:dra boken jemte repetition af foregående.Under hbstterminen 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 bbekerna 1—3; Odysséen, 3:dje och 6:te bbekerna med fullståndig repetition {Ljung}.
Engelska, klass. lin. valfritt 1 t. Grammatiken till slut. Explikation, Sturzen-Beckers låsebok I, 50 sidor.Icke-greker 2 t. (gemensamt med R. 7: i). Grammatik, formlåran och syntaxen repeterade. Explikation, The Alhambra, 90 sidor. Skrifofningar på lårorummet samt utanlasning.



13Reallinien 3 t. Grammatik, formlåran och syntaxen (efter Calwagen) repeterade. Explikation, A Christmas Carol. Crump’s Engelska samtal, 16 dialoger, delvis utantill. Extemporerad ofversåttning af styckena 11—40 i 3:dje afdeln. af Cal- wagens ofversåttningsofningar. Ett hemtema hvar 3:dje vecka (Ortenblad).
Franska,klass. lin. 3 t. Grammatik, syntaxen till slut; formlåran och syntaxen repeterade. Explikation, Enbloms Lectures frangaises, 35 sidor; Bataille de dames, 2 akter. Extemporerad ofversåttning af valda stycken ur Lowenhjelms skrifofningar. Feilitzens Talspråk, styckena 45—65, delvis utantill.Icke-greker och reallinien 1 t. Enbloms ordforråd, det vigtigaste af kap. I—VIII. Skrifofningar på lårorummet.Reallinien 5 t. (deraf 1 geniens, med lat.-lin., 1 med icke-greker). Grammatik, extemporerad ofversåttning och utanlåsning = latinlinien. Explikation, Enbloms Lectures frangaises, 40 sidor; Bataille de dames, fullståndigt.Hela klassen ett tema hvar 14:de dag (5 på lårorummet) (Ortenblad).
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri, lika med nedra afdelningen jemte repetition af Euklides 4 forstå bocker. Algebra, repetition af hela den genomgångna kursen, foretrådesvis genom exempel 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 ofningsexempel och problem inom alla de genomgångna kurserna.En och annan gång ha lårjungarne fått forsoka att på egen hånd å lårorummet Ibsa 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 (y. Hackmitz).Fysik 3 t. Repetition af den genomgångna kursen foretrådesvis medelst problem (Rådberg).Kemi 2 t. Repetition af hela laroboken. Laborationsbfningar (Bergin).
Historia. klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, repetition från Gustaf I till lårobokens slut; allmån från Franska revolutionen till lårobokens slut samt repetition.Reallinien 3 t. Lika med klass. lin. (G. Th. Bergman).
Geografi. Repetition i sammanhang med undervisningen i historia (G. Th. Bergman). 
Filosofisk propecleutik 1 t. Logik, hela laroboken med repetition.Antropologi, det vigtigaste genomgånget (Nordwall).

5. I Franska har i kl. R. 7: i begagnats Le gendre de M:r Poirier af Augier och Sandeau, i 7: 2 Bataille de dames af Scribe och Legouvé. I Engelska har An unequal Match samt grammatik af Calwagen i R. 7:2 anvåndts.
6. Vålskrifning 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,
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Undervisningen i teckning.

LorobScker och undervisningsmateriel.Pasch, geometrisk konstruktions- och projektionslåra. Pasch, handbok i linearritning, Stuhlmann, lårobok i frihandsteckning haft. 1--3. Stuhlmann, vaggtabeller. Wohlien, Sjb- 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 — 14, l:sta haftet, samt bOrjan af Stuhlmanns vaggtaflor.Klass 2. Måndag kl. 2—3, Stuhlmanns vaggtaflor.Klass 3. Lordag kl. 11 — 12, frihandsteckning efter Stuhlmanns och Sjostroms vaggtaflor.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 ytmonster och konstruktioner 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: i. Måndag kl. 11 — 12 linearteckning; torsdag kl. 11 — 12 och 5-6 frihandsteckning efter klotsar samt skuggning efter Stuhlmanns gipsmodeller. Linearteckning ungefår lika med R. 5.Klass L. 6: i. Icke-greker, tisdag kl. 1—2, torsdag kl. 11 — 12 frihandsteckning efter Stuhlmanns och Sjostroms våggtaflor samt konturteckning efter gipsornament och klotsar.Klass R. 6:2. Torsdag kl. 11—12 och 5—6 frihandsteckning ungefår detsamma som R. 6:1. Måndag kl. 11—12 linearteckning efter Pasch’s projektionslåra.Klass L. 6:2. Icke-greker, måndag kl. 8—9, tisdag kl. 1-2, klotsteckning, skuggning efter Stuhlmanns gipsmodeller samt 2:dra serien af Dresdnergipserna.Klass L. 7:1. Icke-greker, måndag och torsdag kl. 1 — 2 frihandsteckning efter klotsar och 2:dra serien af Dresdnergipserna.Klass R. 7:2. 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 byster. Linearteckning efter Henriques’ perspektivlåra.Klass L. 7:2. Icke-greker, tisdag kl. 2-3, fredag kl. 11—12, lika med R. 7:2.

8. Undervisningen i sång och instrumentalmusik.
Musikens teori och sång.Klass 1. Tisdag och fredag ‘/211—11, de musikaliska tecknen, deras betydelse och anvand- ning. Ofning i tontråffning samt enståmmig sång. Fredag 5—i/2Q, koralsång tillsammans med klasserna 2. och 3.



15Klass 2. Tisdag och fredag 9—'/210 lika med klass 1, fredag 5—y26 koralsång.Klass 3. Tisdag och fredag 12—y2l lika med klass 1, fredag 5—’/26 koralsång.Klass 4—5. Fredag 726—6, ofning i tontraffning samt tvåstammig sång. Måndag 6—7, korsång tillsammans med klass 6 — 7.Klass 6—7. Torsdag 6-7, kor- och qyartettsång. Måndag 6—7, korsång tillsammans med klass 4—5. I korsången hafva åfven tillfålligtvis deltagit lårjungar ur klas- serna 2 och 3.Vid undervisningen hafva anvåndts: Lårobok i sång for skolan l:sta kursen af L. Aug. Lundh, Lståmmiga sånger for Elementarlåroverk, arrangerade af R. R. Roselli, Vståm- 
miga sånger, utgifna af Ivar Hedenblad, m. m.

Instrumentalmusik.Klass 1—4. Lordag 4—6.Klass 5. Lordag 4—5.Klass 6-7. Tisdag 4—6. Violin har spelats af 12 lårjungar, orgel af 7. Hennings violskola, Kaysers etyder, samt sårskildt arrangerad musik har vid undervisningen anvåndts.
9. Undervisningen i gymnastik och milifårbfningar.a) Gymnastik och vapenofningar enligt kongl. cirkulåret den 19 juni 1866.Gymnastikofningarne hafva omfattat en half timme dagligen for hvarje afdelning, och har halfva tiden anvåndts till fristående roreiser och marscher samt den återstående tiden till appareljgymnastik. I vapenofningarne har klass 5 genomgått rekrytskolan af exercis- reglementet, klass 6—7:1 ofvats i florett- och bajonettfaktning på led, med och utan mot- ståndare, 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:
Termin och åldersgrupp

Sjuk domar A
ndra orsaker

Sum
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a i ofningarne 
icke deltagande 
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varande lårjungar
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i nerv- 
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i cirkula- 
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i rorelse- 
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issbildning
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svaghet
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ar

Sum
m
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Hostterminen 1887:Under 15 år...............15 år eller derofver _
28 1 22 53 1 1113 11*) 1124 10291Summa — — 10 1 — — 4 — 8 1 — 24 11 35 193

Vårterminen 1888:Under 15 år...............15 år eller derofver — — 211 — 31 — 34 — — 816 13*) 829 74118Summa — — 13 — — — 4 — 7 — i — 24 13 37 192
') Lårjungar i 7: 2.



16Foljande antal larjungar har deltagit endast i fristående gymnastik:Hostterminen:Larjungar under 15 år____________________________________________  2D:o 15 år eller derofver__________________ 3 Summa 5Vårterminen:Larjungar under 15 år____________________________________________ 3D:o 15 år eller derdfver 4Summa 7Vid gymnastikofningarne hafva lårjungarne varit fordelade på tre afdelningar med foljande antal i hvarje:Hostterminen 1887:l:sta hufvudafdelningen klass 1-3 _______ ______57 larjungar.2:dra „ „ 3 —5 --------------- 52 „3:dje „ „ 6-7: i-------------- 49 „Summa 158 larjungar.Vårterminen 1888:l:sta hufvudafdelningen------------------------  55 larjungar.2:dra „   52 „3:dje „    48 „Summa 155 larjungar.Lårjungarne i 7:de klassens Ofra afdelning hafva varit befriade från gymnastikofningarne, men ofvats i fåktning 2:ne timmar i veckan.Ofningstiderna hafva varit foljande:Gymnastik:l:sta hufvudafdelningen, alla låsdagar 12,20—1.2:dra „ d:o 10,20—11.3:dje „ d:o 9-9,35.Vapenofningar:Klass 5 måndag 5-6.Klass 6 onsdag, lordag 5—6.Klass 7 tisdag, torsdag 5—6.
b) Militårofningar enligt kongl. cirkulåret den 23 mårs 1870.

Vårterminen 1887:Ofningarne hafva pågått 3 veckor eller från och med den 4 till och med den 25 maj. De hafva ledts af undertecknad i egenskap af ordinarie gymnastiklårare vid låroverket. Till exercis hafva anvåndts från och med den 4 till och med den 7 maj 5, under hvardera af de två foljande veckorna 6, samt under sista veckan 3 timmar. Någpn skjutning vare sig med salongs- eller remingtongevår har ej ifrågakommit, enår redan under forrå termi- minen tillråckligt antal skott skjutits. Lårjungarne i 7:2, hvilka icke deltagit i militårbf- ningarne, hafva haft 2:ne timmars bajonett- och florettfåktning i veckan.



17I ofningarne hafva deltagit 44 lårjungar, alla i klass 6-7: i. Ur klass 7:2 hafva 19 lårjungar i fåktning deltagit.Under den tid militårofningarne pågått har tjenstgøringen for gymnastiklåraren såsom sådan minskats med 5 timmar i veckan. Af exercisreglementet har l:sta delen ge- nomgåtts.Venersborg den 25 maj 1887. Tell Varodell.
Gymnastiklarare. 

Hostterminen 1887.Ofningarne hafva pågått under 6 veckor eller från och med den 1 september till och med den 12 oktober.De hafva ledts af undertecknad i egenskap af ordinarie gymnastiklarare.Till exercis hafva anvåndts från och med den l:sta till och med den 3:dje september 4, under hvardera af de fem foljande veckorna 6, samt under sista veckan 3 timmar, och till målskjutning 20 timmar for 6:1, 18 for 6:2, 14 for 7:1 och 14 for 7:2, hvaraf anvåndts under forstå veckan 10, andra 23, tredje 13, fjerde 11, femte 5, sjette 3 och sjunde 1 timmar.Under terminen har dessutom en fem timmars fåltmarsch i forening med bevaknings- tjenst och manover fbretagits.I ofningarne hafva deltagit 47 lårjungar ur nedre 7:de samt 6:te klasserna och har hvar och en under målskjutningen med salongsgevar skjutit 100 skott. Dessutom hafva 9 lårjungar ur ofre 7:de klassen haft, under tiden militårofningarne pågått, 2 timmars sa. belhuggning i veckan, samt skjutit hvardera 50 skott med infanterigevår.Under den tid militårofningarne pågått har tjenstgøringen for gymnastiklåraren såsom sådan minskats med fem timmar i veckan.Af exercisreglementet har l:sta delen genomgåtts 'Såval i sluten som spridd ordning. Tillfbljd af det ringa antalet lårjungar, hvilka deltagit i ofningarne, har 2:dra delen af ex- ercisreglementet endast i sluten ordning kunnat genomgås och hafva de olika afdelningarne medels streck varit markerade.Under ogynsam vaderlek, då exercis pågått i gymnastikhuset, har foredrag i bevak- ningstjenst och gevårsinstruktion samtidigt pågått.Militårofningarne inspekterades den 3 oktober af majoren vid Kongl. Vestgota-Dals regemente C. Huttling då uppvisning egde rum.Venersborg den 13 oktober 1887. Tell Varodell.
Gymnastiklarare.Undervisningen i slbjd har fortgått under låsåret, ehuru antalet lårjungar, som deri deltagit, varit ringa.

B. Lårarne.
10. Lårarnes tjensteåligganden under hostterminen hafva for hvarje vecka varit foljande: Rektor G. Th. Bergman: Svenska 1 t. L. 7: 1; Historia 1 t. R. 6: 1, 1 t. R. 6: 1 och R. 6: 2 tilis., 1 t. 6: 1, 1 t. R. 6: 2, 2 t. L. 6: 2, 1 t. 6: 2, 3 t. 7: 1, 3 t. 7: 2 = 14 tim. Svenska skripta i L. 7: 1.Lektor K.F.Rådberg: Matematik 2 t. R. 7: 1, 1 t. R. 7: 1 och R. 7: 2 tilis., 3 t. L. 7: 1, 6 t. R. 7: 2, 4 t. L. 7: 2; Fysik 3 t. R. 7: 1, 3 t. R. 7: 2 = 22 tim. Matematiska skripta i 7.Lektor J. Swedborg: Latin 5 t. 6: 2, 7 t. 7: 1, 8 t. 7: 2. = 20 t. Latinska skripta i 7: 1 och 7: 2. Klassforeståndare i L. 6: 2.III



18Lektor J. Nordwall: Kristendom 2 t. 6: i, 2 t. 6: 2, 2 t. 7: 1, 2 t. 7: 2; Svenska 2 t. 5, 11. 6:1, 1 t. 6:2, 1 t. R. 7:1 och R. 7:2, tilis., 1 t. 7:1, 1 t. 7:2, 1 t. L. 7:2: Filosofi 1 t. 7: 1, 1 t. 7: 2. = 18 tim. Svenska skripta i R. 7: 1, 7: 2. Klassforeståndare i 7: 2.Lektor 0. Ortenblad: Franska 8 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, 2 t. L. 7: 1 (icke gr.), 3 t. R. 7: 2, 1 t. L. 7: 2 (valfritt) = 21 tim. Franska skripta i 7. Klassforeståndare i 7: 1.v. Lektor J. F. Ljung: Latin 3 t. 6: 2, 1 t. 7: 1; Grekiska 7 t. 6: 2, 5 t. 7: 1, 5 t. 7: 2, 11. 7:1 och 7: 2 tilis. = 22 tim. Latinska skripta i 6: 2, 7: 1.Adjunkt A. J. C. Piscator: Alla undervisningsåmnen i forstå klassen; Tyska 11. 4. = 25 tim. Tyska skripta i 4. Klassforeståndare i 1.Adjunkt A. J. C. Lindblad: Svenska 6 t. 3; Tyska 7 t. 3, 8 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. 6:1och R. 6: 2. Klassforeståndare i 3.Adjunkt A. Ericsson: Latin 8 t. 4, 8 t. 5, 8 t. 6: 1. = 24 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 i R.. 6: 1 och R. 6: 2. Klassforeståndare i R. 6: 1.Adjunkt G. 0. D. von Hackwitz: Svenska 1 t. R. 5; Engelska 4 t. L. 6: 1 (icke-gr.) 4 t. L. 6: 2 (d:o); Naturalhistoria 2 t. 2, 2 t. 3, 2 t. 4, 2 t. 5, 1 t. 6: 1, 1 t. 6: 2, 1 t. R. 7: 1, 1 t. R. 7: 2; Historia och Geografi 4 t. 5. = 25 tim. Svenska skripta i R. 5.Adjunkt P. G. Bergin: Engelska 8 t. R. 6: 1, 3 t. R. 6: 2; 1 t. L. 7: 1 (valfr.); Fysik 3 t. R. 6: 1, 3 t. R. 6: 2, 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. Klassforeståndare i 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 L. 6: 1.Adjunkt K. A. von Sydow:' Svenska 1 t. 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, 11. 3. = 26 tim. Svenska skripta i 6: 2. Klassforeståndare i 5.v. Adjunkt D. Hogbom: Svenska 6 t. 2, 1 t. R. 6: p Tyska 7 t. 2; Historia och Geografi5 t. 2, 5 t. 4, 2 t. L. 6:1. = 26 tim. Svenska skripta i 6: 1. Klassforeståndare i 2.v. Adjunkt G. Sandalil: Kristendom 3 t. 2, 3 t. 3, 2 t. 4, 2 t. 5; Svenska 4 t. 4, 1 t. L. 5;Grekiska 7 t. 6: 1; Historia och Geografi 5 t. 3. = 27 tim. Svenskaskripta i L. 5. Klassforeståndare i 4.Låraren i teckning fru H. Henning 20 timmar.v. Låraren i sång och musik adjunkt C. Piscator med bitråde af lektor O. Ortenblad och fanjunkaren O. Bouteselle: 6 tim. i musikens teori och sång, 4 tim. instrumentalmusik. = 10 tim.Låraren i gymnastik och vapenofningar løjtnant T. Varodell: 9 tim. i gymnastik, 5 tim. i vapenofningar. = 14 tim.
11. Tjenstledige:Adjunkten S. Tengblad under låsåret for sjukdom.Adjunkten A. Sahlén „ d:o „ d:o.



19Låraren i sång och musik, C. G. Sandberg for sjukdom från hostterminens bbrjan till den 6 september, då han afled.Lektorn J. Swedborg från den 5 april tiil vårterminens slut for sjukdom.Lektorn J. Nordwall från den 30 april till vårterminens slut for sjukdom.
12. Forordnade:Fil. lic. J. F. Ljung till v. lektor under låsåret.Fil. kand. D. Hbgbom till vikarie for adjunkten Tengblad under låsåret.Fil. kand. G. Sandahl till vikarie for adjunkten Sahlén under låsåret.Adjunkt C. Piscator, med bitråde af lektor Ortenblad och fanjunkaren O. Bouteselle, till vik. lårare i sång under låsåret.Fil. licentiaten J. E. Nordwall till vikarie for lektor Swedborg under hans sjukdom.v. Pastorn G. Sårner till vikarie for lektor Nordwall under hans sjukdom.
14. Den 1 maj 1888 var lårarebefattningen i sång och musik samt den sedan flera år otillsatta lektorsbefattningen lediga.

C. Lårjungame.
15. De nårvarande lårjungarnes antal.Hostterminen 1887:

K1... i Gemen- 
samtna 
linien

Reallinien

Latinlinien

S u in in autan

grel

med

riska1 17 — — — 172 l| 22 — — — 223 27 — — — 274 i — 17 17 — 345 6 — 10 15 — 256: 1 8 — 11 8 3 226: 2 1 — 5 10 5 207: 1 !: — 1 7 7 157: 2 j — 2 7 2 111,Summa '1 66 46 64 17 193Frånvarande: 1 lårjunge i 1, 1 i 3, 1 i L. 5, 1 i L. 6:2, 1 i Pi. 7: 1.Vårterminen 1888:
Klass

Gemen- 
sainma Reallinien

Latinlinien

S u m m autan med
linien

grekiska123456: 16: 27: 17:2

1

1 1 1 l l l 1691262
181571077

। । । j । cq (£> 0 162227342421221313Summa 65 45 64 18 192Frånvarande: 1 lårjunge i 3.



20
18. Under hostterminen har af sjunde latinklassens larjungar, hvilka låst grekiska, foljande antal begagnat sig af undervisningen ia) både engelska och hebreiska ____________________________________________  —b) engelska, men icke hebreiska 7: i: 6, 7:2: 1___________________________ 7.
19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militårbfningar undervisade larjungar hostterminen 1887:
Afdelningar 

och 
linier

Niirvarande 
liirjnngar

Teckning

Larjungar, som del
tagit

Musik
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ofningar123R. 4L. 4R. 5L. 5R. 6: 1L. 6: 1R. 6: 2L: 6: 2R. 7: 1L. 7: 1R. 7: 2L. 7. 2
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20. Forhållandet med hemlexor samt den tid ofverlasningen af dessa upptagit år foljande: I klass 1 hemlexor dagligen ofverhufvud 2, ofverlåsningstid l'/3 tim.

n 2 11 3, „ 1'4 77

7? 3 1? „ 3, „ 1% 77R. 4 r „ 3, „ 2*/4 77L. 4 „ 3, „ 23/4 77

H R. 5 •7 4, „ 3% 77L. 5 „ 4, •, 3*4 77R. 6: 1 „ 4, r 3a/4 77L. 6: 1 „ ,. 4 ti 5 41/9 77

n R. 6: 2 „ 4, „ 3% 77

71 L. 6: 2 „ „ 4 å 5 „ 4'4 77

7? R. 7: 1 77 „ 4, „ 4% 77

77 L. 7: 1 77 „ 4, „ 4% 77

11 R. 7: 2 4, „ 4 77L. 7: 2-1 7? „ 4, „ 4 77I ofvanstående arbetstimmar år den tid, som åtgår till utarbetande af hemskripta, icke upptagen. Hårtill torde i hvarje vecka åtgå 1 tim. for klass 4, 2 tim. for klass 5 samt 4 tim. for klass. 6, 7.
21. Angående lårjungarnes helsotillstånd m. m. har skolans låkare afgifvit foljande upp- gifter:

Tabellarisk uppgift ofver lårjungarnes kroppsbyggnad och allmånna helsotillstånd 
samt ofver antalet nårsynta vårterminen 1887:

Klass
A

ntal lårjungar

M
edelålder

Kroppsbyggnad Allmånt 
helsotillstånd

I 
Lidande af bleksot och 

blodbrist

O
fta besvårade af 

hufvudvårk

O
fta besvårade af 

nåsblod

kunna anses bero af 
skolans iuH

ytelse

I 
A

ndra åkom
m

or, 
som

Nårsynthets- 
grad Sum

m
a nårsynta

Procent nårsynta

M
edelm

åttig

Svag

G
odt

M
indre godt

U
nder 3 D

.

1 
3-6 D

.
O

fver 6 D
.

7 33 182%3 30 2 1 28 5 — — 3 ■6 42 187/42 37 5 — 37 5 2 1 15 22 16"/22 20 2 — 19 3 1 2 •—4 31 27 4 — 26 5 1 5 13 29 132729 29 — — 29 — 1 — —2 26 122%6 24 2 — 25 1 — 1 —1 20 11720 17 3 — 17 3 1 1 —Summa 203 184 18 1 181 22 6 10 5
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Tabellarisk uppgift å antalet sjuke och sjukdomar bland lårjungarne 

vid Venersborgs låroverk vårterminen 1887.

Sjuke personer
Januari

Årstid

Maj
Summa

Anmærkning
Februari Mars April

1! Insjukn.
,l 

D
ode

1_________

T 
■ 

, 
' Insjukn.

O C: P- O

Insjukn.

| 
D

ode
i Insjukn.

D
odo

Insjukn.

1

D
ode

. Insjukn.
D

odeUnder 15 år ____________________ 1 — 9 — 14 13 — 8 — 45 —15 år eller derutofver __________ 3 — 8 — 15 — 5 — 7 — 38 —Summa 4 _ 17 — 29 — 18 - 15 — 83 — 1

Sjukclomar:Messling___________________________ - 1 — 1 —Frossa ______________________,____ — — 1 — — — — —■ — — 1 —Bleksot ___________________________ — — — — — — 1 — — — 1 —Ogonsjukdom ____________________ — — 1 — 3 —• — —. 1 — 0 —Oronsjukdom ____________________ — — — - 1 — 1 — — — 2 —Organiskt hjertfel _____________ — — — - 1 — 1 — — — 2 —Lungkatarr_______________________ 2 — 5 6 __ 1 — 2 — 16 —Halsfluss ________________________ 1 ---  • 4 — 5 - 8 — 7 — 253 —Febril gastricism_________________ — 1 — — — 2 — — — —Akut magkatarr___ _____________ — — __ — — — — — 1 — 1 —Kron, magkatarr_________________ “ - — 1 — 5 — — — — — 6 —Diarrhé ___________________________ 1 — 3 — 5 — 2 — 4 — 15 —Rheumatism ____________________ __ — — — 1 — — — — — 1 —Ledvrickning ____________________ — — — — 2 — — — — — 2 —Ros ______________________________ — — — — 2 — — — 2 —Summa 4 — 17 - 29 — 18 — 15 ■ 83 i _

Tabellarisk uppgift ofver lårjungarnes kroppsbyggnad och allmånna helsotillstånd 
samt ofver antalet nårsynta hostterminen 1887.

Klass

A
ntal larjungar

M
edelålder

1
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byggnad

Allmånt 
helsotillstånd
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blodbrist

O
fta besvårade af 

hufvudvårk

O
fta besvårade af 

nåsblod

A
ndra åkom

m
or, som
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skolans inflytelse

Nårsynthets- 
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m
a nårsynta

Procent nårsynta

Q o M
edelm

åttig

OD G
odt
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as o

U
nder 3 D

.

3—
6 D

.

O
fver 6 1).

7 26 182%6 22 4 — 21 5 1 1 — 5 3 — 86 42 15X 39 3 36 6 — — 1 — 7 2 — 95 25 157,5 22 3 — 20 5 — 4 1 — 1 — — 14 33 HVas 31 2 — 31 2 — — — — 5 — — 53 28 13'/28 28 — — 25 3 — 2 — — 4 — — 42 22 11 %2 18 4 - 17 5 1 1 1 — - 1 — 11 17 11% 16 1 — 15 2 — — — — 2 — — 2Summa 193 176 17 — 165 28 1 8 4 — 24 6 — 30
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Tabellarisk uppgift å antalet sjuke och sjukdomar bland låq ungarne 

vid Venersborgs låroverk hostterminen 1887.

Å r s t i d
Summa

Sjuke personer
Augusti September Oktober November December

AnmarkningInsjukn.

Insjukn.

: 
D

ode
i 

___

| Insjukn.
D

bde

•u
rp

ifs
uj D

bde

Insjukn.

D
bde

Insjukn.

D
bdeUnder 15 år __________ — 6 • — 12 — 13 — 7 — 38 —15 år eller derutofver — —• — 7 — 5 — 17 — 9 — 38 —Summa — 13 17 — 30 — 16 — 76 —

Sjukdomar:Vattenkoppor__________ — — — — — — — 1 — 1 —Skarlakansfeber ______ — — — — — 3 — 1 — 1 — 5 —Bleksot ________________ — — — — — — — — 2 — 2 —Hjernskakning_________ — — 1 — — — — — — 1 —Ogonsjukdom __________ — — 1 — 1 — — — — — 2 —Kortelinflammation .... ____ _____ — — 2 — — — — — — — 2 —Lungkatarr_____________ — — — — 1 — 7 — 1 — 9 —Oronsjukdom _________ — — — — — — — — 1 — 1 —Halsfluss _____________ — — 6 — 10 — 13 — 5 — 34 —Akut magkatarr______ — — — 1 — — — 1 — 1 — 3 —Kron, magkatarr______ — — — 1 — — — 1 — — — 2 —Diarrhé _________________ — — — — 1 — 6 — 4 — 11 —Ledgångsinllammation — — — — — — 1 — — — 1 —Ledvrickning __________ — — 1 — — — — — — 1 —Benrota _________________ — — — 1 — — — — — 1 —

Summa — — 13 17 — 30 16 76



24
22. a) Antal inom låroverket flyttade lårjungar kalenderåret 1887:

1 2 3 I 4 | 5 6 7 8 0 10 n 12 13 14 15 16< pt Vårterminen 1887: Hostterminen 1887:

vare 
Tter Lårjungar, som vid vårterminens Lårjungar, som vie hostterminens

S (T
slut flyttats till afdelningen borjan flyttats till afdelningen

Afdelningar och linier lai 
ens 
ninj efter att hafva tillhort nårmast efter att hafva tillhort nårmast po.

□ s = lagre afdelning af samma linie 
foljande antal terminer

n ann;
lagre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer
p5©• 5 s O s

o 0 1 2 3 4 eller SI 0 1 2 3 4 eller
flere o’ flere 5"1 19 — — — — — — — — — — — — — —2 26 — 2 12 — — — — — — 1 — — — —3 30 — 1 15 1 4 — — — 4 — — — —R. 4 15 — — 5 — — — — — — 3 — — — 1L. 4 14 — — 10 — — — — — — 4 — — — —R. 5 11 — — 3 — 4 — — — — 2 — — — —L. 5 11 — 1 10 — — — — — — 1 — — — —R. 6: 1 6 — 7 — — — — — — 2 — — — —L. B 13 — 1 4 — — — — — — — — — — —A 6 — — 2 — — — — — — — — — — —R. 6: 2 2 — — 3 — — — — — — 1 — — — —L. B 7 — — 9 — — — — — — 1 — — — —A 8 — — 3 — — — — — — 2 — — — —R. 7: 1 4 — — 1 — — — — — — — — — — —L. B 7 — — 3 — 1 — — — — 3 — — — —

7: A 1 — — 5 — — — ■— — — 2 — — — —R. 2 2 — — 1 — — — — — 1 — — — —L. B 16 — — 3 — — — — — — 4 — — —A 2 — — — — • — — — — 1 — — — —
Gemensamma linien . . . 75 — 3 27 1 4 — — — — 5 — — — —
Reallinien . 40 — — 20 — 4 — — — — 9 — — — 1
Latinlinien ............ 85 — 2 49 — 1 — — — — 18 — — — —

Summa 200 — 5 96 1 9 - ■— — — 32 ■— — — 1
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a) Lårjungarnes omsåttning vårterminen 1887:

1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 | 10

Afdelningar 
och 

linier

Nårvarande larjungar i afdelningen 
den 1 februari

Larjungar, afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdel

ningen från fore
gående term

in

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut

Inskrifne i låro- 
verket under 

term
inen

Summa
från term

inens 
bbrjan till och 
m

ed 31 januari

från och m
ed 

1 
februari till ter

m
inens slut

under nåstfol- 
jande m

ellan- 
term

in

Sum
m

a

vid fore
gående 
term

ins 
slut C5 B < 

p 00

1 18 — — 2 ’ 20 — 1 — 12 25 — — 1 26 — — 1 13 30 . — — — 30 — — 7 7R. 4 16 — — — 16 — 1 2 3L. 4 13 — — 1 14 — — — —R. 5 11 — — — 11 — — 2 2L. 5 10 — 1 — 11 — — 1 1R. 6: i 5 — — 1 6 — — 2 2L. „ B 13 — — 13 — — 3 3„ „ A 6 —■ — — 6 — — — —R. 6: 2 2 — — — 2 — — 1 1L. „ B 7 — — — 7 — — — —„ „ A 8 — — — 8 — — — —R. 7: i 4 — — — 4 — — 1 1L. „ B 7 — — 7 — — —„ „ A 1 — — 1 2 — 1 — 1R. 7: 2 2 — — — 2 — 2 — 2L. „ B 15 — 1 — 16 — 15 1 16„ „ A 2 — — — 2 — 2 - 2
Gemensamma linien . 73 — — 3 76 — 1 8 9
Reallinien....................... 40 — — 1 41 — 3 8 11
Latinlinien.................... 82 — 2 2 86 — 18 5 23Summa 195 — 2 6 203 — 22 21 43

Frånvarande: Klass L. 4 1 lårjunge.
IV
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b) Lårjungarnes omsåttning hostterminen 1887:

1 2 3 4 1 5 « 7 8 9 1 10

Nårvarande lårjungar i afdelningen Lårjungar afgångne från låroverket
den 15 september i afdelningen

Flvttade till afdel- . n h giAfdelningar £50 S 
cd < ningen på grund co

-b 2 CG
B 2- as« 
® P

g. i s jo P
5 P- æ

och P CD
P- E3 af beslut S p P- a= 

P
5 O
CD CD

<rh P- CD
CD CD H p

linier
CD

as o so

vid 
gå 
ters o: O a Si

he i 
;t un 
m

ine

B

B

erm
ii 

till 
14 s S e* pr 

02 pj 
æ. S

nås, 
inel 

rm
in

B

B

’del-
. fore- 
rm

in

fore
ende 
m

ins 
lut

hdst- 
rm

i- 
ens 
•rjan

låro- 
ider
n

a> *75 O CD P. P• pr oo

id 15 
ter- 
lut 2 o? T-1 3 — 14 17 — 1 12 1 14 1 6 22 — — 1 13 2 19 4 2 27 — — 2 2R. 4 6 4 3 4 17 — — 1 1L. „ 2 10 4 1 17 — — — —R. 5 1 6 2 1 10 — — 1 1L. „ 2 11 1 1 15 — — 1 1R. 6: i 1 6 2 2 11 — — — —L. „ B 1 5 — 2 8 — — — —„ „ A 1 2 — — 3 — — 1 1R. 6: 2 — 2 1 2 5 — — — —L. „ B — 8 1 1 10 — — — —» „ A — 3 2 — 5 — — — —R. 7: i — 1 — — 1 — — 2 2L. „ B — 4 3 — 7 — — — —„ „ A — 5 2 — 7 — — — —R. 7:2 — 1 1 — 2 — — — —L. „ B — 3 4 — 7 — — — —„ „ A — — 1 1 2 — ■— — —.

Gemensamma linien . 6 33 5 22 66 — — 4 4
Reallinien.................... 8 ■ 20 9 9 46 — 4 4
Latinlinien.................... 6 51 18 6 81 — — 2 2Summa 20 104 32

i
37 193 — 10 10

Frånvarande: Klass 1
n n bi.

................................................................................. 1 lårjunge..................................................... ............................. 1 „5.........................................    16: 2........................................................................ 17: i ....................................................................... 1Summa 5 lårjungar.
Obs. Bland de i R. 4, kol. 2, upptagne lårjungar år en, som foregående termin såsom frånvarande tillhorde L. 4, men vid hostterminens borjan ofvergick till R. 4.
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23. Af de under låsåret inskrifne hafva fbrut bevistat laroverk, namligen senastallmånt laroverk ................................................................... 18endast undervisats i liemmen ......................  25Summa 43
24. Under vårterminen 1887 aflade foljande lårjungar, tillhorande låroverkets ofre 7:de klass, afgångsexamen:

Realister: K. G. Taube.K. H. Johansson.
Icke-greker: A. F. Strom.G. Falk.K. H. Nilsson.F. A. Nycander.B. Falk.E. V. Plate.R, P. S:t Cyr.A. M. Koch.K. U. Arvidsson.K. E. D. Svensson.O. Åberg.B. A. Dahlgren.R. Dymling.B. K. A. Danelius.

Greker: L. M. Engstrom.K. Freudenthal.
25. I ofrigt hafva under år 1887 foljande lårjungar afgått från låroverket:

Vårterminen:Klass 1. H. O. F. Enbom.„ R. 4. O. A. v. Sneidern.„ „ L. 7: i. B. J. Kaldén, enskilda studier.„ L. 7:2. A. Olsson.
Sommerferier na:Klass 2. S. H. Y. Danelius, annat laroverk.„ 3. K. O. Gedda, A. G. V. Hall, A. F. Berg, A. R. E. Nilsson, O. E. Botén^K.A. Clase, H. F. Ortendahl.„ R. 4. K. A. V. Erasmie, E. Wærnbaum.„ R. 5. C. G. Carlson, boktryckeri, G. M. H. Hegardt.„ L. 5. S. A. Nilsson.„ R. 6: i. K. V. Vinge, K. 0. Pettersson.„ L. 6: i. A. B. Dahlgren, V. Karlin, apotek, N. E. Nordwall, handel.„ R. 6: 2. J. H. Klarén.„ R. 7: i. G. H. Lydeli, enskilda studier.„ L. 7: 2. K. 0. Friberg, dod.
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Klass

„ R.„ R.„ L.„ L.„ R.

Hostterminen och påfoljande ferier:1. O. E. Holmgren.2. V. V. Blom.3. T. H. Ryrberg, K. R. Borjeson, annat låroverk.4. J. P. G. Holmgren.5. J. A. Blom.5. J. Falk.6: i. J. E. Nystrom.7: i. E. Taube, J. H. Hammar, båda till enskilda studier.
26. Under sist fbrflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats såsom: Stipendier.................... kronor 464,ooPremier................................................................... „ 273,25Summa kronor 737,25
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 ............................

Hostterm. Vårterm.

2248123 3139123Summa nårvarande lårjungar 193 193Till Ijus- och vedkassan har hvarje lårjunge under låsårets båda terminer betalt 6 kronor.
D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.

28. Gåfvor sedan forrå redogorelsens utgifvande: 'Af Vetenskapsakademi en: Bihang Bd 10: 1 — 2, 11: 1—2, 12: 1—4. Ofversigt årg. 42 — 43. Meteorologiska iakttagelser Bd 23—24.Af Ecklesiastik-Departementet: Svenskt diplomatarium Bd 2 h. 6. Meddelanden från riks- arkivet XI. Svenska riksdagsakter af Hildebrand och Alin I. Kongl. Tekn. hbg- skolans program 1887—1888. Handlingar rbrande flnska folkskolevåsendet. Olai Magni stora karta 9 blad. Flållristningar från Bohuslån af Balzer h. X—XV.Af Svenska Akademien: Medalj ofver F. M. Franzén.Af lektor Rådberg: Medalj bfver landshofdingen, grefve E. Sparre.Af apotekare A. Viberg i Vestervik: Musci frondosi exsicc. ed. Sellén.Af fabriker A. Carlberg: En nbtkråka.Af frbken B. Appelberg: En gammal utsydd plånbok; 3:ne bref från T. Thorild till rånt- måstare Stål.Af stud. A. R. E. Nilsson: En snosparf.Af J. A. Larsson i Lofnas: En' ormvråk.
E. Laroverksbyggnader och inredningsmateriel.

29. Gymnastikhuset har utvåndigt oljemålats.
30.
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F. Ekonomiska fbrhållanden.

31. Uppgifter om nedan namda till låroverket > horande kassors stallning kalenderåret 1887:
Kassans rubrik

D e b e t
Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld 
vid årets 

borjan

K r e
Summa 
utgifter

d i t
Behålln.
vid årets 

borjan
Summa 

inkomstor

Behåll- 
ning vid 
årets slut

Summa

Byggnadsfonden.................... — 1247,75 5460,28 6708,03 5632,06 1075,97 ---- . 6708,03
Ljus- och vedkassan........... 49,31 2512,io — 2561,41 — 2554,53 6,88 2561,41
Bibliot.- och materielkassan 4377,60 1789,59 — 6167,19 1767,16 4400,03. 6167,19
Premie- och fattigkassan... 50,99 247,50 — 298,49 — 273,25 25,24 298,49Summa 4477,90 5796,94 5460,28 15735,12 5632,06 5670,91 4432,151 15735,12

32. Under sistforflutna kalenderår har åtgått for underhall och tillokning af bpksamlin- gen 96,-rø, af den ofriga undervisningsmaterielen 488,53 samt af inredningsmaterielen 215,u kronor.Af Salmeniska donationens medel har under året inkopts bocker for 30,so.
G. Examina och terminsafslutning’.

33. Den 27 och 28 maj fbrlidet år forråttades med 18 låroverkets lårjungar samt 4 privatister muntlig afgångsexamen i narvaro af herrar professoren och riddaren fil. dokt. K- A. V. Holmgren, adjunkten fil. doktorn P. A. Geijer, ammanuensen och riddaren fil. doktorn O. Montelius såsom censorer. Alla de examinerade fbrklarades mogne.Till den skriftliga afgångsexamen under innevarande termin hafva 13 låroverkets lårjungar eller hela klassen 7:2 anmålt sig, af hvilka alla blifvit godkånda.
34. Den 20 sistlidne december holls terminsexamen med låroverkets 5 lagre klasser. Offentlig uppvisning under vårterminen i gymnastik och vapenofningar egde rum den 28 april. Årsexamen kommer att hållas den 4 och 5 juni och hafva foljande herrar inbjudits att såsom vittnen bfvervara densamma: landshofdingen och riddaren W. Lothigius, kam- marherren och riddaren C. E. C. Kuylenstjerna, landskamreraren och riddaren J. M. Ryding, borgmåstaren och riddaren G. Sandberg, kyrkoherden C. P. Hellgren, kyrkoherden J. Blom- qvist, stadslakaren och riddaren doktor K. Bylund, bankdirektøren och riddaren fil. dokt. L. J. Versander. Forstå dagen examineras i undervisningsåmnena kl. 9—12, 5—6. Kl. 12 hålles examen i sång och musik, kl. 5--6 forevisas lårjungarnes arbeten i teckning. Andra dagen examineras kl. '/29—11. Kl. ll’/4 kommer flyttning att afkunnas och ungdomen att hemfbrlofvas, hvarefter premier och stipendier utdelas.
35. Till ofvervarande af forestående examen och terminsafslutning inbjuder jag vord- samt lårjungarnes fbraldrar och målsman samt alla den allmånna undervisningens vanner.
36. Nåsta termin borjar den 25 nåstkommande august! kl. 12 på dagen.Venersborg i maj 1888.

G. TH. BERGMAN.



30Ållmanna femklassiga laroverket i Borås.
A. Undervisningen.

7. Hostterminen borjade den 25 augusti och afslbts den 21 december. Egentliga undervisningen tog sin borjan den 27 augusti och afslbts den 19 december. Under terminen hafva larjungarne 2:ne ganger haft frihet från undervisningen, namligen den 24 september hela dagen och den 25 november från kl. 11—2.Vårterminen borjade den 21 januari och afslutas den 1 juni. Egentliga undervisningen tog sin bbrjau den 23 januari och kommer att sluta den 29 maj. Frihet från undervisningen har meddelats .larjungarne 2:ne gånger, namligen den 25 febr. hela dagen och den 1 maj kl. 11—2.
2. Gemensam bon med bibellåsning och psalmsång har fbrrattats hvarje dag kl. 6,«—7 f. m.; efter sista larotimmens slut har i hvarje klass fbrrattats en kort bon.Undervisningen har med afseende på tiden varit på fbljande sått fbrdelad:a) i låsåmnena och teckning: kl. 7—9, 11 — 2, samt måndag och torsdag 4—5.b) i sång och musik: kl. 4—5 alla dagar.c) i gymnastik och vapenbfningar: kl. 9—9,30 hvarje dag samt onsdagar kl. 5—6 e. m.
3. Antal lårotimmar i veckan for låseåmnena under hbstterminen 1887:

1 2 3 | 4 5 6T i m m a r
Afdelningar Nårvarande 

lårjungar Gemensamma for

linier
under 

hostterminen
Skilda lårjungar från 

afdelningar å
lårjungar från 
afdelningar å

Summa

samma linie olika linier1 '22 — 24 — . 242 18 — 28 — 283 13 — 28 — 28R. 4 5 5 2>) 22 29L. 4 4 6 22) (22) 8,R. 5 2 5 & 22 27L. 5 2 6 (2) (22) 6Summa 66 22 84 44 150
’) Gemensamt med K. 5.
2) Gemensamt med L. 5.

4. a) Låro- och låsebbeker.
Kristendom: Katekes (1—5); Htibner, biblisk historia (1 — 3); Brodén, Bibelhandbok (5); We- lander, Bibelkånnedom (4); Cornelius, Lårobok i kyrkohistoria (5).
Modersmålet: Sundén, Svensk språklåra (1 — 5); Låsebok for folkskolan (1—3); Lasebok af Sundén och Modin (3—5); Runeberg, Fånrik Ståls sagner (3); Tegner, Fritiofs saga (4); Runeberg, Elgskyttarne m. m. (5).
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Latin: Grammatik af Tbrnebladh och Lindroth; Boéthius, Elementarbok (4); Cornelius ed. Tbrnebladh (5); Ovidius ed. Cawallin (5).
Tyska: Mathesius, Elementarbok (1 — 3); Calwagen, Grammatik (1 — 5) och bfningar i tyskt talspråk (3 — 5); Hauffs Marchen (3—5); 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, Råknebok (1 — 5); Bergius, Geometri (2); Euklides (3-5); Wiemer, Algebra (4—5).
Naturlåra: Lyttkens Naturlåra (1-5); Areschoug, Naturlåra (1 — 5); Wijkander, Om natur- foreteelserna (4—5); Holmstrom, Geologi (5).
Historia och Geografi: Odhner, Fåderneslandets historia (1 — 3, 5); Pallin, Allmån historia (4—5); Roth, 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 dithbrande formlåra (Segerstedt).
Matematik, 4 timmar: Aritmetik, de fyra råknesåtten i hela tal jemte decimalråkning; till- låmpning på sorter; hufvudråkning (Segerstedt).
Naturlåra, 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).

Andra klassen.
Kristendom, 3 timmar: Katekes, andra hufvudstycket; Biblisk historia, Nya testamentet;bibel- och psalmlåsning (Olson, Lindvall).
Modersmålet, 6 timmar: Det vigtigaste af formlåran; ofning att med egna ord återgifvainnehållet af låsta stycken samt sårskilja satsdelarne; rattskrifnings- och interpunktionsofningar (Thorin).
Tyska, 7 timmar: Styckena 34 -66 af l:sta och 1—10 af 2:dra afdelningen af Mathesii elementarbok jemte motsvarande formlåra; skriftlig ofversåttning af de svenska styckena 34—66 (Neuman, Olson, h. t. Lindvall v. t.)
Matematik, 5 timmar: Aritmetik, 3 timmar: De fyra råknesåtten i brak med tillåmpning påsorter; hufvudråkning. Geometri, 2 timmar: åskådningslåra (Thorin).
Naturlåra, 2 timmar: Zoologi, Andra afdelningen samt ryggradsdjuren till kraldjuren efterLyttkens lårobok; Botanik, forstå och andra afdelningen af Areschougs lårobok; exkursioner samt examinering af våxter (Olson h. t., Lindvall v. t.)
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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 innehållet; interpunktions- och råttskrifningsofningar jemte smårre uppsatser på lårorummet (Vennergren).
Tyska, 7 timmar: Andra afdelningen af Mathesii elementarbok från ll:te stycket, 45 stycken af Calwagens bfningar 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).
Naturlåra, 2 timmar: Zoologi, Lyttkens mindre lårobok; Botanik, repetition af Areschougs lårobok; exkursioner samt examinering af våxter (Olson h. t., Lindvall v. t.)
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; råttskrifningsofningar; en uppsats hvar- annan vecka (Segerstedt).
Latin, 8 timmar: Boethii elementarbok; det vigtigaste sf formlåran; vokabellasning, 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 35—66 af Calwagens bfningar i tyskt talspråk; Syntax och formlåra fullståndigare genomgångna; ett hemtema hvarannan vecka (Neuman). 
Engelska, 7 timmar: elementarboken; formlåran; skrifbfningar 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 bfningar 

(Thorin).
Naturlåra, 2 timmar: Zoologi, Lyttkens mindre lårobok afslutad och repeterad; Botanik, Areschougs lårobok; exkursioner och examinering af våxter; Kemien samt af. Fysiken efter Wijkanders lårobok (Olson h. t., Lindvall v. t.)
Historia och Geografi, 5 timmar: Historia, 3 timmar: Gamla och medeltidens allmånna historia; Geografi, 2 timmar: Repetition af Europas fysiska och politiska geografi (Nyberg).
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Femte klassen.

Kristendom, 2 timmar: Ofversigt af bockernas i Nya Testamentet innehåll och historia; katekisation ofver 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; bfningar i disposition af låttare åmnen; en uppsats hvarannan vecka (Segerstedt).
Latin, 8 timmar: Cornelius: Miltiades, Themistocles, Chabrias, Timotheus, Epaminondas, Hannibal, extemporalier och skrifofningar; Grammatik: repetition af formlåran samt det vigtigaste af syntaxen (Olson h. t.; LindvaU v. t.)

• Tyska, 3 timmar: Repetition af formlåra och syntax; 2 akter af Wilhelm Tell; bfningar i tyskt talspråk styckena 64—100; extemporalier; Hauft: 60 sidor; ett hemtemahvarannan vecka (Neuman).
Engelska, 7 timmar: Repetition af formlåran; det vigtigaste af syntaxen; 12 kapitel af Irvings Columbus; extemporalier och skrifofningar på lårorummet (Vennergren).
Franska, 3 timmar: Uttalslåra och det vigtigaste af formlåran; 75 lektioner i Ploetz’ ele- mentarbok; vokabellåsning (Nyberg).
Matematik, 5 timmar: Algebra, 2 timmar: Repetition af fbrra årets kurs; forstå gradens eqyationer med flera obekanta; problemer; Geometri, 2 timmar: tredje ochfjerde boken af Euklides; Aritmetik, 1 timme; Aritmetiska bfningar (Thorin).
Naturlilra, 2 timmar: Lyttkens Zoologi; Areschougs botanik; exkursioner och examinering 1 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: Bibelns kannedom af Welander (4).
6. I vålskriftiing har undervisning meddelats 2 timmar i forstå, 1 timme i. andra och 1 timme i tredje klassen.
f. 1 teckning, hvarvid den s. k. Stuhlmannska metoden blifvit fbljd, hafva fbljande kurser blifvit genomgångna:Fbrste klassen: Fredag kl. 11: Från bor jan af Stuhlmanns kurs på rutadt papper samt hålften af våggplanscherna.Andre klassen: Torsdag kl. 1: Alla Stuhlmanns och Wohliens vaggplanscher samt några af den fbrres konturgipser.Tredje klassen: Torsdag kl. 12: Stuhlmanns och Wohliens vaggplanscher 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 stbrre delen af Heimerdings ratliniga klotsar.V
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8. Undervisning i sång och instrumentalmusik.Forste klassen: Musiklårans allmånna grunder: Ofningar i tontråfthing samt enståmmig sång af koraler och låttare melodier.Andre klassen: Låran om tonarter, tontråfthing och låttare melodier.Tredje klassen: Lika med andre.Fjerde och femte klasserna: Ofningar dels ståmvis, dels gemensamt i trestemmig sång.Dessutom har undervisning i koralspelning meddelats '/2 timme i veckan.Ofningstider hafva varit:Mandag kl. 4-5 med l:sta kl.; Tisdag 4—5 med l:sta stamm.Onsdag 4-5 med 2:dra och 3:dje stamm.; Torsdag 4—5 med 2:dre kl.Fredag 4—5 med 3:dje kl. samt Lordag 4—4,so koralsång; 4,30—5 orgelspelning.
9. Undervisning i gymnastik och vapenofningar enligt Kongl. cirkulåret den 19 Juni 1866.

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

Termin och åldersgrupp

s
i eirkulations- 

organerna

j u k

bråck

1 0 ni a r
Summa

Hela antalet 
nårvarande 
larjungarrorelseorga- 

nerna
urinorga- 

nerna

Hostterminen 1887:Under 15 år _____________ ______ _ 2 _ - 1 3 6315 år eller derutofver__________ — — 1 — 1 3Summa — 2 1 1 4 66
Vårterminen 1888:Under 15 år ____________________ __ 2 _ 1 3 6315 år eller derutofver__________ — — 1 — 1 3Summa — 2 1 1 4 66Gymnastikofningarne hafva egt rum hvarje dag mellan kl. 9 och 9,so. Så långt tiden medgifvit har ett pedagogiskt program for hvarje vecka genomgåtts. Lårjungarne hafva varit indelade i 5 afdelningar med hvar sin afdelningschef och 11 å 12, elever i hvarje af- delning. Dock har gymnastik på afdelningar forsiggått endast under hafhvarfven.Timman mellan 5-6 hvarje Onsdag har anvåndts till gymnastik dels for hela skolan dels som instruktionstimma for afdelningscheferna. Under hostterminen fOrsiggingo en del ofningar under har himmel.ROrelseprogram har hemtats hufvudsakligen ur C. U. Liedbecks Dagofningar for Stockholms stads folkskolor.Undervisning i slojd, 2 timmar i veckan, har under hosttermmen lemnats åt 22 larjungar, under vårterminen åt 24, det hogsta antal slojdlokalen kan rymma. Till denna undervisnings befråmjande har sodra Elfsborgs låns slojdforening bidragit med 35 kronor under år 1887. Om något bidrag under hmevarande år kan erhållas år ånnu obekant.

B. Lararne.
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.



35Kollega S. P. Vennergren i kristendom: 2 t. i 5; 2 t. 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 naturlåra,: 2 t. i 5; 2 t. i 4; 2 t. i 3; 2 t. 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. 1; i tyska: 6 t. i 1: i matematik: 4 t. i 1; i naturlåra: 2 t. i 1;råttat svenska skripta i 5 och 4. = 27 t.Gymnastiklåraren kapten F. B. Zachrisson har undervisat i gymnastik 3 t., i vapenofningar 1 t. = 4 t.Ritlåraren C. A. Leverin har 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 '/2 t. = 6 t.
11. Tjenstledige.Kollega L. A. W. Schoug under hela låsåret for sjukdoin.Gymnastiklåraren kapten F. Zachrisson från den 1 Oktober 1887 till låsårets slut.
12. FSrordnade.Fil. kand. V. Segerstedt till v. kollega i st. f. kollega Schoug under låsåret.Fil. kand. Lindvall till v. kollega i ledighet efter d:r Olson under vårterminen.Løjtnant C. Ehrengranat till v. gymnastiklarare från 1 Okt. 1887 till låsårets slut.
13. Vid slutet af hostterminen 1887 utnamdes kollegan doktor C. Olson till kollega vid Lidkopings allm. laroverk. D:r O., som 7 år tjenstgjort hårstades, har såvål gen om sina lararegåfvor som sin pligttrogenhet vid låroverket utofvat en gagnande verksamhet och saknas uppriktigt af både kamrater och lårjungar.
14. Den l:ste Maj 1888 var en kollegabefattning ledig.

C. Lårjungarne

15. Lårjungarnes antal hostterminen 1887:

Klass
Gemen- 

samma linien 
narvarande

Reallinien 
narvarande

Latinlinien 
narvarande

Summa

1 22 — — 222 18 — — 183 13 — — 134 — 5 4 90 — 2 2 4Summa 53 7 6 66
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Ldrjungarnes antal vårterminen 1888:

Klass
Gemen- 

samma linien 
nårvarande

Reallinien 
niirvarande

Latinlinien 
nårvarande

Sum m a

1 26 — — 262 18 — — 183 13 — — 134 — 5 4 95 — 2 1 3Summa 57 7 5 69
19. Tabellarisk ofversigt for hbstterminen ofver lårjungarnes deltagande i teckning, 

musik samt gymnastik och militårofningar:

Teckning Musik Gymnastik och militår
dfningar

Afdelningar
Niirvarande

Lårjungar, som 
tagit

del- Lårjungar, som 
visats i

under- Lårjungar, som del
tagit i

Och 
linier

lårjungar

li obligatorisk 
: 

teckning

i frivillig 
teckning och 

derjem
te i 

J obligatorisk

i endast i fri- 
: 

villig 
teckning

m
usikens 

teori och 
1 

sång

m
usik 

11 1

| 
instru

m
ental-

gym
nastik 

och 
vapen- 

ofningar

utstråckta 
m

ilitar- 
ofningar1 22 22 — — 19 1 19 —2 18 18 — — 18 1 17 —3 13 13 — — 11 1 13 —R. 4 5 5 — — 2 — 5 —L. 4 4 — — — 3 — 4 —R. 5 2 2 — — 1 — 1 —L. 5 2 — — — 2 — 1 —

Gemensamma linien . . 53 53 — — 48 3 49 —7 7 _ _ 3 _ 6 _

Latinlinien....................... 6 — — 5 — 5 —Summa 65 60 — — 56 3 60 —



37
20. Betråffande hemlexor samt den tiel ofverlåsningen af elessa upptagit ar forhållandet foljande:I klass 1 dagligen ofverhufvud 2 hemlexor, bfverlåsningstid 1 timme.

r 2 11 3, >t 11 2 113 11 3å4, „ „ 272
V R. 4 11 4, „ „ 2l/2 å 3 ,,L. 4 11 4, „ „ „ ,, ,,
7? R. 5 ,i 4, „ „ 3 „
1) L. 5 n 4, „ ,, 3å3’/2 „For utarbetande af hemskripta åtgå hvarje vecka for 4:de klassen 2 t., for 5:te 2% å 3.

21. Betråffande lårjungarnes helsotillstånd och kroppskonstitution har låroverkets låkare Doktor C. Andréen lemnat foljande uppgifter: Helsotillståndet har under 1887 varit ovanligt godt. Endast några fail af påssjuka och ett svårare af magkatarr.
Tabellarisk a, uppgifter ofver lårjimgarnes kroppsbyggnad och allmånna helsotillstånd:

Klass

A
ntal larjungar
M

edelålder

Kroppsbyggnad Allmånt 
helsotillstånd

Lidande af bleksot och 
blodbrist

O
fta besvårade af 

hufvudvark

O
fta besvarade af 

nåsblod

A
ndra åkom

m
or, 

som
 

kunna anses bero af 
skolans inflytelse

o

M
edelm

åttig

Svag

G
odt

M
indre godt

a) vårterminen 1887: 5 10 14,8 9 1 — 9 1 — — — —4 7 14,3 7 — — 7 — — — — —3 13 14,0 10 3 — 13 — — — — —2 15 13,2 12 3 — 15 — 1 — — —1 22 11,3 15 7 — 20 2 — — — —Summa l 1 67 53 14 — 64 3 ! 1 — —b) hostterminen 1887: ii $ 4 14,0 4 — — 4 — — —4 9 13,5 6 8 — 9 — — — — —3 13 13,0 11 2 — 11 2 - — —2 18 12,6 12 6 — 18 — — — — —1 22 10,6 15 7 — 22 — — — —Summa 11 66 48 18 — 64 2 — —
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22. a) Tabellarisk bfversigt for hvardera terminen under nå, kalenderår

b) Tabellarisk bfversigt ofver lårjungarnes omsattmng vårtenninen 1887:

Afdelningar 
och 

linier

Narvarande lårjungar i afdelningen 
den 1 fcbruari

Lårjungar, afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdel

ningen från fore
gående term

in

Q 
1 

. , ...
x

j s 
i vid tore-

C
Z 

W 
Æ 

O 
1

g tp 
| gående
' term

ins 
slnt

J 
1 vid vår- 

2 § 
term

i- 
~ 

~ 
nens 

§0^ 
h6rjan

Inskrifne i låro
verket under 

term
inen

S u m m a

från term
inens 

borjan till oeh 
m

ed 31 januari

från och m
ed 

1 
februari till ter

m
inens slut

under nåstfdl- 
jande m

ellan- 
term

in

■ 
Sum

m
a

1
2
3

R. 4L. „
R. 5L. „

21
15
13
5
2
7
3

—

1 
i 

1 
1 

I 
! 

1

1 
1 

1 
1 

1 
1

22
15
13

5
2
7
3 1 1 1 

1 1 1 
'

1 1 1 
II 1 

1

1
3
3

7
3

1
3
3

7
3

Gemensamma linien .

Reallinien.......................

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

49

12

0 1 1 1 —

1 i 50

- ' 12

— । 5
i

1 1 1 1 i 1 4

10

3

4

10

3Summa 66 — — 1 67
1 l

— - i 17 17



39b) Tabellarisk ofversigt ofver lårjungarnes omsåttriing hostterminen 1887:

Afdelningar 
och 

linier

Nårvarande lårjungar i afdelningen 
den 15 september

Lårjungar afgångne från låroverket 
i afdelningen

Q
var i afdel

ningen från fore
gående term

in

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut
i £-< >-l.W w ^Opj O; S Q Q-

!zr □ 2 1 1-2 ~
æ ® <7b

Inskrifne i låro- 
verket under 

term
inen

Sum
m

a
i

från term
inens 

bor jan till och 
ined 14 sept.

under nåstfol- 
jande m

ellan- 
term

in 

från och m
ed 15 

sept. till ter
m

inens slut

Sum
m

a

1 2 3R. 4L. „R. 5L. „
811 872411

65311
1 
1 
1 
1 
1

2218
l2

--
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 

1 1 
1 1 

1 i^i i i i q
i

lN 
1 
1 
1 
1

Gemensamma linien .

Reallinien....................

10 1535
11 1 174 j -1 “

5385
— 2

1
2
1Summa 10 23 16 17 66 — 3 3

23. Af de under låsåret inskrifne hafva fbrut bevistat laroverk, namligen senast:folkskola...................................................................................... 10enskildt laroverk .....................................................  3endast undervisats i hemmen ..................................... 9Summa 22
25. Från låroverkets sårskilda klasser hafva under kalenderåret 1887 foljande lårjungar afgått:

vårterminen och derpå foljande mellantermin: från kl. L. 5: L. v. ZweigbergkS. Hoffman V. Reustrbm kl. R. 5: O. Cardell C. Bolin A. Stålberg J. Jonsson
efter godkånd afgångsexamen till hbgre laroverk.

D. Olander till handel.E. Rydin till teknisk skola.A. Hallin till d:o.kl. R. 4: E. Christiernin till teknisk skola.Gr. Wallgren till landtbruk.K. Harpen till teknisk skola.kl. 3: K. Lidén utan uppgifven afsigt.V. Vennersten till enskild undervisning.G. Bjbrkhmd till landtbruk.kl. 2: K. Vallin till handtverk.
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Hostterminen och foljande mellantermin: från kl. L. 5: K. Bjorkstedt utan uppgifven afsigt, kl. 2: F. Bjorklund till landtbruk.K. Bergendahl utan uppgifven afsigt.

26. Under sist forflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats såsom: Stipendier .................... kronor 60,ooPremier ................................................................... „ 58,ooUnderstod............................................ ................. „ 18,ooSumma kronor 136,oo
2H. Uppgift angående antalen befriade från terminsafgifterna m. m.:

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

91344 121344Summa nårvarande larjungar 66 69
Afgiften till Ijus- och vedkassan har utgjort 2 kronor under hvardera terminen och erlades af samtlige lårjungarne.

O. Boksamling och undervisningsmateriel.

28. Nyblom, Italien; Lilljeborgs fauna; Nielsen, Norge; Linnstrom, Svenskt boklexicon; Svenska biblioteket m. fl. hafva inkopts; hvarjemte såsom gåfvor erhållits: Bohuslånska hallristningar h. X—XII, statistiska uppgifter om undervisningsvåsendet P. 80—1, 81 — 2; Borås stads donationer.For lårjungebiblioteket har utom flera lårobocker inkopts Hellwald, Jorden och dess folk, Hofberg, Genom Sveriges bygder, Otto, Bilder ur lifvet i Sydafrika m. fl. ungdomsbbcker.Den zoologiska samlingen har okats med flere arter storre och mindre fåglar.
E. Laroverksbyggnader och inredningsmateriel.

29. Låroverksbyggnaden har under året ej undergått någon forandring. Inredningsma- terielen har okats med 2:ne storre skåp, gardiner i l:sta, 2:dra och 3:dje klasserna samt ritsalen.
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F. Ekonomiska forhållanden.

31. Tabellarisk bfversigt for det sistfbrflutna kalenderåret ofver- stållningen i låroverkets kassor:
Kassans rubrik

Debet Kredit
Behålln.
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld 
vid årets 

borjan
Summa 
utgifter

Behåll- 
ning rud 

årets slut
Summa

Byggnadsfonden.................... 5721,00 707,84 — 6428,84 — 48,50 6380,34 6428,84
j Ljus- och vedkassan........... 148,16 355,81 — 503,47 — 324,60 178,87 503,47
Bibliot.- och materielkassan 59,io 638,17 — 697,27 — 646,26 51,01 697,27

jPremio- oeh fattigkassan... 273,68 147,73 — 421,41 — 146,oo 275,41 421,41

32. Under kalenderåret 1887 hafva foljande belopp utgått for underhall och till- bkning af:a) allmånna låroverksbiblioteket ........................................................................ 187,48b) larjungebiblioteket..................................................................................................... 59,88c) den bfriga undervisningsmaterielen.............................................................. 80,40d) inredningsmaterielen................................................................................................ 274,so
G. Examina och terminsafslutning.

34. Examen vid hbstterminens slut anstaldes den 21 december i narvaro af låroverkets inspektor samt foljande herrar, hvilka H. H. Eforus inbjudit såsom vittnen: Kontraktsprosten och ordensledamoten A. J. Enander, borgmåstaren och riddaren J. A. Wendt, ofversten och kommendbren A. Thorén, landskamreraren och riddaren J. A. Sbdermark, majoren och riddaren grefve C. Cronhjelm samt håradshbfdingen och riddaren F. W. Åberg.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 foljande herrar inbjudits af H. H. Eforus att såsom vittnen bfvervara densamma: Kontraktsprosten och ordensledamoten A. J. Enander, borgmåstaren och riddaren J. A. Wendt, ofversten och kommendbren A. Thorén, landskamreraren och riddaren J, A. Sbdermark, majoren och riddaren grefve C. Cronhielm samt håradshbfdingen och riddaren F. W. Åberg,Efter slutad examen kommer flyttning att afkunnas, stipendier, premier och under- stbdsmedel att utdelas och ungdomen hemforlofvas.
35. Till bfvervarande af årsexamen inbjudas vbrdsamt lårjungarnes fbråldrar och målsmån samt alla den offentliga undervisningens gynnare och vånner.
36*. Nåsta termin bbrjar fredagen den 24 augusti, då intrådes- och flyttningssbkande skola anmåla sig hos rektor kl. 11 f. m. Måndagen den 27 augusti kl. 12 anstålles upprop med låroverkets samtlige lårjungar.Borås i maj 1888.

G. J. NEUMAN.

vi



42AHmånna treklassiga låroverket i Alingsås.
A. Undervisningen.

1. Hostterminen borjade den 26 augusti och afslutades den 19 december. Den egentliga undervisningen tog sin borjan den 29 augusti och slutade den 17 december.Vårterminen tog sin borjan den 18 januari; dess afslutning år af H- H. Eforus utsatt till den 1 juni. Den egentliga undervisningen borjade den 19 januari och kommer att sluta den 30 maj.Frihet från undervisningen har meddelats larjungarne marknadsdagarne den 11 oktober och den 19 april samt den 10 oktober for fonsterinsattning m. m.
2. Efter gemensam morgonbbn med bibellåsning och psalmsång kl. 7% 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 och tisdag kl. 3-4; onsdag kl. 2 — 3; torsdag kl. 2-4; fredag och lordag kl. 3-4; sång och musik måndag, torsdag och fredag kl. 4-5; onsdag kl. 3—4.
3. Under låsåret har undervisningen for hvarje klass mellan lararne varit fbrdelad sålunda:Fbrste klassen: t. f. rektor 3 t. och t. f. kollega Nattsén 21 t.; andre klassen: t. f. rektor 13 t., kollega S. Hogman 17 t.; tredje klassen: t. f. rektor 8 t., kollega S. Hogman 13 t., t. f. kollega Nattsén 7 t.
4. a) Låro- och låsebocker.

Kristendom: Bibeln (klass 1—3), Psalmboken (kl. 1 — 3), Katekesen (kl. 1 — 3), Norlén och Lundgren, Biblisk historia (kl. 1, 2), Bohm, Biblisk historia (kl. 3).
Modersmålet: Sundén, Språklåra (kl. 1—3), Wessman, Råttstafningslåra (kl. 1 — 3). Folksko- lans låsebok (kl. 1—3), Ekmark, Svensk låsebok (kl. 1—3).
Tyska språket: Mathesius, Elementarbok (kl. 1 — 3), Lofgren, Språklåra (kl. 2, 3), Lbfgren, Låsebok (kl. 3).
Matematik: Siljestrbm—Berlin, Lårobok i aritmetik (kl. 1 — 3), Nordlund, Råkneofningsexem- pel (kl. 2, 3). Lindman, Euklides fyra forstå bocker (kl. 3).
Naturldra: 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), Karlson, Geografi (kl. 1), Dahni, Geografi (kl. 2, 3).



43b) Lårokureer.
Forstå klassen.

Kristendom 3 t. Katekes: forstå hufvudstycket. Biblisk historia: gamla testamentet.Bibellåsning och valda psalmverser (L. Vetterberg).
Modersmålet 5 t. Upplåsning och forklaring af valda stycken ur de begagnade låsebbckerna; ofningar i muntlig framstållning; råttstafningsOfningar; det enklaste af form- och satslaran i sammanhang med ofningar i tyska språket (T. Nattsén).
Tyska språket 6 t. 40 stycken i elementarboken med inofning af satsdelar jamte motsvarande formlåra. Skriftliga ofningar å lårorummet (T. Nattsén).
Matematik 4 t. Aritmetik: de fyra råknesåtten i hela tal och sorter jamte någon ofning i anvandandet af decimaler. Hufvudråkning (T. Nattsén).
Naturlåra 2 t. Menniskroppen. Genomgång af dåggdjnrstyperna i Almqvist—Lagerstedts lårobok. De vigtigaste af våxtenS organ efter samma låroboks 10 forstå våxt- typer. Undersokning af lefvande våxter (T. Nattsén).
Historia och geografi 4 t. Historia 2 t. Fåderneslandets historia till nyare tiden. Geografi 2 t. Skandinaviska halfon och bfversigt af Ost-Europa (T. Nattsén).

Åndra klassen.
Kristendom 3 t. Katekes: andra hufvudstycket. Biblisk historia: nya testamentet. Bibellåsning och valda. psalmverser (L. Vetterberg).
Modersmålet 6 t. Låsning af valda stycken i Ekmarks låsebok samt redogorelse for det låsta. Hufvuddragen al form- och.satslåran. Råttskrifningsbfningar 2 timmar hvarje vecka (S. Hogman).
Tyska språket 7 t. Styckena 38-68 i elementarboken jamte motsvarande grammatisk kurs 

(L. Vetterberg). Skriftliga ofningar å lårorummet 2 t. (S. Hogman).
Matematik 5 t. Aritmetik 4 t.: de fyra råknesåtten i bråk med tillåmpning på sorter. Hufvudråkning. Geometri 1 t.: åskådningslara (L. Vetterberg).
Naturlåra 2 t. Ofversigt af djurrikets hufvudafdelningar samt daggdjur och foglar utfor- ligare. De 16 våxttyperna i bbrjan af låroboken samt de 6 forstå klasserna. Undersokning och beståmning af lefvande våxter IS'. Hogman).
Historia och geografi. 5 t. Historia 2 t.: från Gustaf I t. o. m. Fredrik I; Geografi 3 t.: de europeiska staternas geografi till Turkiet (S. Hogman).

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

(L. Vetterberg).
Modersmålet 6 t. Låsning och forklaring af valda stycken i bunden och obunden form; ofning att muntligen återgifva innehållet; smarre skriftliga uppsatser på lårorummet samt råttskrifningsofningar (S. Hogman).
Tyska språket 7 t. Andra afdelningen af elementarboken samt valda stycken af Lbfgrens låsebok. Formlaran utforligare genomgången jamte det vigtigaste af kasus- låran. Extemporalier. Vokabler. Skrifning på lårorummet 2 t. (T. Nattsén).
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Matematik 5 t. Aritmetik 4 t. Bråk, regula de tri, intresse m. m. Hufvudrakning. Geometri 1 t. Euklides: I: i — jo Æ. Wetterberg).
Naturlåra 2 t. Foglarne utfbrligare genomgångna samt kråldjur, groddjur och fiskar. Ofversigt ofver mårkligare våxter inom de 24 klasserna. Undersokning aflefvande 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 samt repetition af de europeiska staterna (S. Hogman).

5. Ombyte af lårobocker.I Modersmålet hafva Wessman, Råttstafningslåra, samt Ekmark, Svensk låsebok, blifvit infbrda.I matematik har Nordlund, Råknebfningsexempel, anvåndts i kl. 2 och 3.Historia och geografi: Karlson, geografi, har begagnats i kl. 1 i st. f. Dahm for att sedan successivt inforas i de foljande klasserna.
6. Undervisningen i vålskrifning.Klass 1, 2 t.: forstå håftet af L. Malmgren, ny skrifkurs.Klass 2, 1 t.: andra håftet af ofvannamde skrifkurs.Klass 3, 1 t.: tredje håftet af nåmde skrifkurs.Donna undervisning har ledts af t. f. lårarinnan i teckning, frbken V. Sjostedt.
7. Undervisningen i teckning.Klass 1, 1 t., måndag kl. 3—4: Stuhlmanns forstå håfte sid. 1—10.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 Sjostroms våggtaflor.
8. Undervisningen i sång och musik.I sång har hvarje klass undervisats i låran om de musikaliska tecknen och ofvats i tontråffning, omvexlande med en- och tvåståmmiga sånger. Alla klasserna hafva ofvats i koralsång gemensamt 1 timme i veckan. Tre lårjungar hafva undervisats i orgelspelning.
9. I gymnastik hafva larjungarne i likhet med foregående år varit fbrdelade i 2:ne afdelningar. Ofningarne hafva fortgått en tredjedels timme dagligen med hvarje afdelning och utgjorts dels af fristående gymnastik, dels af marscher, exercis med trågevår och begag- nande af de redskap, som fbrefinnas. Under den blidare årstiden hafva ofningarne stundom fbretagits i det fria. Dessa bfningar tyckas i allmånhet hafva utbfvat ett vålgbrande in- flytande på lårjungarne, som med intresse och nbje deltagit deri.
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Tabellarisk uppgift d antalet lårjungar, som på grund af nedan stående orsaker 

icke deltagit i gymnastikofningarne:

Termin och åldersgrupp
S

i cirknlations- 
organerna

j u k 

bråck

1 o m a

rorelseorga- 
nerna

r

a Ilman
svaghet

Summa 
icke del
tagende 

laq ungar

Hela antalet 
narvarande 
larjungar

Hostterminen 1887:Under 15 år _____________ ______15 år eller derutofver__________ 1 — — 1 513Sum ma 1 — — 1 54
Vårterminen 1888:Under 15 år ____________________15 år eller derutofver__________ 1 — — 1 2 436Summa1 1 _ 1 2 49

B. Lararne.
10. Lararnes tjensteåligganden under hostterminen hafva for hvarje vecka varit foljande: T. f. rektor A. L. Wetterberg: kristendom 3 t. i klass 1, 3 t. i klass 2, 3 t. i klass 3; tyska5 t i klass 2; matematik 5 t. i klass 2, 5 t. i klass 3.Summa 24 timmar.Kollega »S. Hogman: modersmålet 6 t. i klass 2, 6 t. i klass 3; tyska 2 t. i klass 2; historiaoch geografi 5 t. i klass 2, 5 t. i klass 3; naturlåra 2 t. i klass 2 och2 t. i klass 3. Summa 28 timmar.T. f. kollega A. L. T. Nattsén: modersmålet 5 t. i klass 1; tyska 6 t. i klass 1, 7 t. i klass 3; matematik 4 t. i klass 1; naturlåra 2 t. i klass 1; historia och geografi 4 t. i klass 1. 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, 1 t. i orgelspelning. Summa 4 timmar.Låraren i gymnastik, kollega S. Hogman: 4 t. i gymnastik.Dessutom har kollega S. Hogman råttat svenska skripta i klass 2 och 3 samt tyska skripta i klass 2; t. f. kollega T. Nattsén svenska skripta i klass 1 och tyska skripta i klass 1 och 3; undertecknad har hållit bibelforklaring vid de dagliga morgonbonerna.
11. Ingen lårare har under låsåret åtnjutit tjenstledighet.
12. Forordnade.Undertecknad har fortfarande varit fbrordnad att som vikarie uppehålla den lediga rektorsbefattningen.Stud. A. L. T. Nattsén har under hela låsåret varit fbrordnad att som vikarie uppehålla den lediga kollegabefattningen.Froken V. Sjostedt har under hela låsåret tjenstgjort som t. f. lårarinna i teckning.
14. Rektorsbefattningen uppehålles tillsvidare på fbrordnande. Detsamma år forhållan- det med en ledig kollegabefattning samt lararebefattningen i teckning.
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C. Lårjungarne.

15. De nårvarande lårjungarnes antal låsåret 1887 — 1888:Hostterminen 1887 Vårterminen i 888
Klass Gemensam linie

Summa
Gemensam linie

Summa
Nårvarande Frånvarande Nårvarande Frånvarande

-

123
182115

1 
1 

1

182115 162013
— 162013Summa 54 — 54 49 — 49

jungar hostterminen 1887:19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militårofningar undervisade lår-

Klass
Nårvarande

Teckning

Larjungar, som 
tagit

del-

Musik

Larjungar, som under- 
visats i

Gymnastik och militår- 
bfningar

Larjungar, som del
tagit i

larjungar

[i obligatorisk 
j 

teckning

1 
i frivillig 

teckning och 
derjem

te i
1 obligatorisk

endast i fri
villig 

teckning

11 
m

usikens 
teori och

sång

instru
m

ental
m

usik

gym
nastik 

och 
vapen

ofningar

utstrackta 
m

ilitår
ofningar123 182115 182115

1 
1 

1

— 182115 3
182114Summa 54 54 — — 54 3 53 —

20. Hemlexor hafva for hvarje dag i medeltal gifvits i forstå klassen 2, i andra och tredje 3, och har det dertill fordrade dagligti hemarbetet ansetts upptaga for larjungar med medelmåttig begåfning i forste klassen 1 timme samt i andre och tredje klassen l'/2 timme.
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21. Lårjungarnes helsotillstånd har under låsåret i allmanhet varit godt.Regements- och stadslåkaren doktor V. Hogselius, som undersokt lårjungarnes kropps- byggnad och helsotillstånd, har hårofver meddelat foljande uppgift:

Klass

1 
A

ntal lårjungar

M
edelålder

Kropps- 
byggnad

Allmånt 
helsotillstånd

Lidande af bleksot och 
blodbrist

o O
fta besvårade af 

nåsblod

A
ndra åkom

m
or, 

kunna anses ber 
skolans inflytel

Nårsyn thets- 
grad Sum

m
a nårsynta

Procent nårsynta

O c> M
edelm

åttig

Svag

G
odt

M
indre godt

U
nder 3 I).
3—

0 D
.

O
fver 6 D

.

ufvudviirk 02

5
ST
a: 90 O som o af1 16 11,2 13 2 1 13 3 1 1 — 1*) — 1 — 1 62 20 12 16 3 1 17 3 1 2 — — — — — — —3 11 13,5 11 — — 10 1 1 1 — — 1 — - 1 9Summa 47 - 40 5 2 40 7 3 4 • 1 1 1 2 —

*) Hade innan han intogs i skolan lidit af chorea. Antagligen genom inflytelse af skolgången har sjukdomen 
återkommit.

22. a) Tabellarisk ofversigt for hvardera terminen under sistforflutna kalenderår 
ofver antalet inom låroverket flyttade lårjungar:

Klass

N
årvarande lårjungar vid 
vårterm

inens slut fore 
flyttningen

Vårterminen 1887: Hostterminen 1887:
Lårjungar, som vid vårterminens 

slut flyttats till afdelningen
Lårjungar, som vid hbstterminens 

borjan flyttats till afdelningen

efter att hafva tillhbrt nårmast 
lågre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer

efter att hafva tillhbrt nårmast 
lågre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 51 24 — — — — — — — — — — — —2 13 — 1 10 1 1 — — — 5 1 — —3 14 — — 4 — 5 ■— — — — — 2 —Summa 51 — 1 14 1 6 - —. — 5 1 2 —
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b) Tabellarisk bfversigt for hvardera terminen tinder sist fbrflutna kalenderår 

ofver lårjungarnes omsaitning:Vårterminen 1887:
Klass

Narvarande lårjungar i afdelningen Lårjungar, afgångne från låroverket
d<

aa S. I Flyttade

in 1 februari

! ft | b1 m
i afdelningen

till afdel- tf c?
ningen på grund _ S g. Sum

m
a

in 
bn 
m

i 

■an 
brj 
edar i afdel- 

en från fore
nde term

in

af beslut

rifne i låro-
•ket under 
erm

inen

term
inens 

an till oeh 
31 januari

och m
ed 

1 
lari till ter
nens slut

.er nåstfol- 
de m

ellan- 
term

in

u m m a

vid vår
term

i
nens 

borjan 

vid fore
gående 
term

ins 
slut1 24 — 1 25 — 1 — 12 13 — — 13 — 1 — 13 16 — — __ 16 — 2 11 13Summa, 53 — 1 54 — 4 11 15

Hostterminen 1887:
Narvarande lårjungar i afdelningen 

den 15 september
Lårjungar afgångne från låroverket 

i afdelningen

Klass

Q
var i afdel

ningen från fore
gående term

in

o 
, c..

•c 
vid fore-

hjJ m
 ‘ 

gående
I term

ins 
slut

till afdel-
>å grund 
eslut

S n æ pi
2 t-

3 £ 5. S: -

Inskrifne i låro
verket under 

term
inen

S u m m
 a

från term
inens 

borjan till och 
m

ed 14 sept.

från och m
ed 15 

sept. till ter
m

inens slut

under nåstfol- 
jande m

ellan- 
term

in

S u m m a

1 5 ' — — 13 18 — 1 1 22 1 13 6 1 21 — — 1 13 3 9 2 1 15 — 1 2 3Summa 9 22 8 15 54 — 2 6
23. Af de under låsåret inskrifne lårjungarne hafva forut bevistat laroverk, nåmligen senast: folkskola 6enskildt laroverk ................................................................... 8endast undervisats i hemmen ......................  2Summa 16
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25. Under sist forflutna kalenderår hafva foljande larjungar afgått från laroverket:

Vårterminen 1887:Från tredje klassen:a) efter aflagd godkånd examen till 4:e klassen af allmånt låroverk: Arvid Otto Arfvidson till allm. låroverk i Goteborg; Axel Herman Berggren „ „ „ „ „Jakob Herman Jakobsson „ „ „ „ „Sigfrid Arvid Lenander „ „ „ „ „Emil Alexius Lbfman „ „ „ „ Venersborg;Johan Edvard Malmgren till nåringarna;Axel Teodor Olsson till allm. låroverk i Goteborg; Emil Alfred Persson till nåringarna;Axel Wilhelm von Sneidern till allm. låroverk i Gøteborg.b) utan aflåggande af examen:Carl Oskar Andersson till nåringarna;Axel Wilhelm Carlsson „ ,,Karl Herman Hygrell „ „Linus Georg Karlborg „ ,,Från andre klassen:Otto Leopold BOrjesson till handtverksrbrelse.Från forste klassen:Johan Oskar Svensson for utvandring till Amerika.
Hostterminen 1887:Från tredje klassen:Sten Engelbrekt Hellstrom till enskildt låroverk i Stockholm;Karl Johan Blomqvist till nåringarna;Leonard Julius Åkerberg „ „Från andre klassen:Axel Viktor Sigfrid Sjblander till nåringarna.Från forste klassen:Fritz Teodor Blomqvist till nåringarna;Axel Georg Brodén till allm. låroverk i Goteborg.

26. Under sist forflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats såsom: Stipendier af Hessleska fonden ............................................. kr. 75/oD:o af Lendahlska fonden.............................................................. „ 1,080,ooPremier ................................................................................................  „ 43,ooSumma kronor 1,198,ooVII
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27. Uppgift angående antalen befriade från terminsafgifterna ni. ni.:

Afgiften till Ijus- och vedkassan har utgjort 1 kr. 50 ore under hvardera terminen och erlagts af samtlige lårjungarne.

Befriade från afgift till: endast biblioteks- och materielkassan .......................  „ byggnadsfonden....................................................  båda ofvannåinda kassor....................  ej befriade från någondera afgiften ............................
Hostterm. Vårterm.2162511

2102611Summa nårvarande larjungar 54 49

O. Boksamling’ och undervisningsmateriel.

28. Fortsåttning af Nordisk familjebok, Ekmark, Svensk låsebok (20 ex.), Thomée, Flora von Deutschland, Buchholz, Die Erdkunde ni. m. hafva inkopts for bibliotekets råkning.Undervisningsmaterielen har bkats genom inkbp af ett oga, ett hjårta, en plansch bfver fiskarne m. m., hvarjåmte apotekaren H. Eneli vålvilligt skånkt några gramvigter.De antiqvariska och naturvetenskapliga samlingarna hafva okats genom smårre gåfvor.
E. Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.

29. Laroverkets lokal har under året ej undergått någon storre forandring. Nya golf hafva blifvit inlagda i två af lårorummen, hvarjåmte våggarna i dessa målats.
F. Ekonomiska forhållanden.

31. Uppgift om nedannåmde till laroverket horande kassors stållning kalenderåret 1887.
Kassans rubrik Behålln. 

vid årets 
borjan

D e b e t
' Skuld
vid årets 
borjan

£ r e
Summa 
utgifter

d i t
Summa | 

inkomster
Skuld 

id årets 
slut

Summa
Behåll- 

ning vid 
årets slut

Summa

Byggnadsfonden................ 4806,93 401,14! — 4708,07 - 147,54 4560,53 4708,07

Ljus- och vedkassan .... 95,05 229,50 i — 324,55 — 232,50 92,05 324,55

Bibliot.- och materielkassan 1446,89 370,50 — 1817,39 — 476,93 1340,46 1817,39

Premie- och fattigkassan . 611,80 97,02 — 708,82 — . 78,oo 630,82 708,82

Summa 6460,87 1098,16: — 7558,83 __ 934,97 6623,86 7558,83

Hessleska stipendiifonden 2158,34 86,79 — 2245,13 75,oo 2170,13 2245,13
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32. Under sist fbrflutna kalenderår hafva foljande belopp utgått for underhåll och tillukning af:a) boksamlingen........................................................................................................... kr. 240.b) den ofriga undervisningsmaterielen ........................................................... „ 27c) inredningsmaterielen............................................................................................. „ 90

G. Examina och terminsafslutning.

33. I nårvaro af låroverkets inspektor hOlls den 26 maj 1887 afgångsexamen med 10 lårjungar i tredje klassen, af hvilka 9 forklaredes ega erforderliga insigter for intråde i fjerde klassen af allmånt laroverk.
34. Hostterminen afslutades med offentlig examen den 19 december. Vårterminens examen, som blifvit af H. H. Eforus utsatt till fredagen den 1 instundande juni, bbrjar kl. 10 f. m. och fortgår till kl. 1 e. m., hvarefter flyttning afkunnas, premier utdelas och ungdomen hemforlofvas. Slutofningarna i sång och gymnastik ega rum foregående dag, torsdagen den 31 maj kl. 6 e. m.
35. Att jåmte låroverkets inspektor, majoren och riddaren af Svardsorden L. L. Lbwe- gren, såsom vittnen ofvervara nu forestående årsexamen hafva af H. H. .Eforus inbjudits: borgmåstaren .1. O. Bergmark, kyrkoherden V. E. Norén, regements- och stadslakaren, 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. skolfbreståndaren Bengt Anderssin. Derjåmte inbjudas till denna examen lårjungarnes fbråldrar och målsmån samt den offentliga undervisningens gynnare och vanner.
36. Nåsta låsår borjan lørdagen den 25 nåsta augusti.Alingsås i maj 1888.

A. L. WETTERBERG.



52Znklassip pedagogien i Ulricehamn.
A. Undervisningen.

7. 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 1 juni. Den egentliga undervisningen tog sin borjan den 19 januari och kommer att afslutas den 30 maj.Frihet från undervisningen har lemnats lårjungarne 1, någon gång 2 timmar i månaden; for ofrigt hafva ej några fridagar forekommit utofver de i Låroverksstadgan med- gifna.
2. Dagliga larotiden har varit kl. 7—9, 10—12, 1—2 — 30 timmar i veckan. Morgon- bonen har upptagit 10—15 minuter af den fbrste larotimmen.
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 raknebok, Nordlunds råkneofningsexempel, Bergius’ geometri (den sistnåmda blott i ofre afdelningen).
Naturlåra: Lyttkens och Areschougs lårobocker (den senare endast inom ofre afdelningen). 
Sv. historia: Odhners 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 allmånhet sysselsatts med ofverlåsning, medan låraren undervisat den andra.
Nedre afdelningen.

Kristendom. Katekesen, % timmar i veckan: till andra artikeln; Biblisk historia, 2/2 tmr: 40 beråttelser ur gamla testamentet; valda psalmverser.
Modersmålet, % tmr: låsning af beråttelser ur svenska historien: det vigtigaste af form- låran samt af satslåran den enkla satsen; råttskrifningslåra och en råttskrif- ningsofning hvarje vecka.
Tyska språket, ’/2 tmr: styckena 1—42 i elementarboken jåmte dertill horande delar af språklåran, vokabellåsning och resolutioner.
Matematik, % tmr: de fyra råknesåtten i hela tal, decimalbråk och sorter (metriska systemet) samt bfning i hufvudråkning.
Naturlåra, 2/2 tmr: månniskokroppens byggnad och forrattningar samt 10 typiska djur- former; undersokning af några allmånna vårvåxter.
Historia och Geografi. Sv. historia, 3/2 tmr: till Nyare tiden; Geografi, % tmr: gamla veridens fysiska samt de skandinaviska låndernas och Rysslands politiska.
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Ofre afdelningen.

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

Geometri, '/2 t:me: åskådningslara.
Naturlåra, 22 tmr: dåggdjuren; forstå afdelningen af låran om våxterna, sexualsystemet, undersokning af omkring 30 allmånna våxtarter.
Historia och Geografi. Sv. historia, % tmr: till Gustaf III; Geografi, 2/2 tmr: verldsdelarnes fysiska och Europas politiska fullståndigt.

S. 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. Larjungarne.
S. Uppgift ofver lårjungarnes antal innevarande låsår:Nårvarande lårjungar hostterminen: 4, deraf 2 i ofre och 2 i nedre afdelningen. 

„ „ vårterminen: 6, deraf 3 i ofre och 3 i nedre afdelningen.
9. Hemlexor hafva for hvarje dag blifvit larjungarne i nedre afdelningen foresatta i 2-3 låroåmnen, och torde dessas ofverlåsning upptagit 1 — 1 */2 timme, medan ofre afdelningens erhållit sådana i 3—4 åmnen, med en ungefarlig ofverlåsningstid af l1/,— 2 timmar.
10. Lårjungarnes kroppskonstitution synes vara god, och helsotillståndet har under låsåret varit tillfredsstallande.
11. Uppgift ofver lårjungarnes antal sistlidna kalenderår:

Vårterminen: Kvarstående lårjungar från foregående år: 6.Inskrifne: —Afgångne: —
Hostterminen: Kvarstående lårjungar från foregående termin: 2.Inskrifne: 2.Afgångne: 4.

12. Af under lasåret inskrifne lårjungar har 1 bevistat folkskola och 3 åtnjutit enskild undervisning.
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13. Vid hostterminens borjan afgingo foljande larjungar: Robert Lindqvist till handel, Karl Andersson till Falkopings l. allm. låroverk, Algot Josefsson till Skara h. d:o och Thorvald Wahlgren, som flyttade med fbråldrarne till Goteborg.
14. Som premier utdelades vid sistlidne vårtermins slut bland lårjungarne 7 kronor.
16. Alla under låsåret nårvarande larjungar hafva erlagt afgift till biblioteks- och materielkassan.Afgiften till Ijus- och vedkassan har utgjort hbstterminen I.50 krona, vårterminen 2 kronor och erlagts af samtlige lårjungarne.

D. Boksamlingen och undervismng'smaterielen
16. hafva under låsåret okats genom inkop af Finlands fiskar, h. 7 och 8, Fedagogisk tidskrift for 1887 samt en jordglob.

E. Skollokalen och inredningsmaterielen.
17. åro i ofbråndradt skick.

F. Ekonomiskå forhållanden.
18. Uppgifter om nedan nåmda till pedagogien hOrande kassors stållning kalenderåret 1887:

Kassans rubrik

Debet j Kredit
Behålln. 
vid årets 

borjan
Summa । Skuld vid > q

inkomster । årets slut 1

Skuld 
vid årets 

borjan
Summa 
utgifter

Behåll- 
ning vid 

årets slut
Summa

Ljus- och vedkassan........... 1 116,20
Bibliot.- och materielkassan! 84,19

Premie- och fattigkassan...! 55,10

19. Under sistforflutna kal a) boksamlingen b) den ofriga underv
SO.oo |42,oo —

8,00: —enderåret hafva fisningsmaterielen
146,20126,1963,iojljande b —elopp uts

32,7048,67 7,oo;ått for t
113,44 77,52 56,10illokning kr. 14,50 „ 9,oo

146,20
126,1963,ioaf:

G. Examina.
20. Examen vid hostterminens slut holls den 17 december kl. 10—2. Årsexamen år utsatt att forråttas den 1 nåsta juni kl. 10—2. Att ofvervara den samma såsom vitnen åro af H. H. Eforus inbjudne, utom pedagogiens Inspektor herr kyrkoherden E. N. Jorlander, herrar kyrkoherden O. Heden, borgmåstaren C. Wallenqvist och kommissionslandtmåtaren G. W. Wångstrbm.
21. Nåsta låsår borjar den 24 instundande augusti kl. 10 f. m.Ulricehamn i maj 1888.

OSKAR LINDKVIST.


