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LÅNSTIDNTNGENS BOKTRYCKERI 

l 905.



Vi stå i år infor den sorgliga piikten att rista dodsrunan ofver låroverkets 
eforus, biskopen och kommendoren teol. och fil. doktor E. J. Keijser, som afled 
den 26 mårs 1905.

Låroverket hade den glådjen att under forstå delen af den gångna hostter
minen, den 22—24 september, mottaga besok af sin eforus, som då inspekterade 
låroverket. Ingen, som då såg den spånstige och kraftfulle biskopen, kunde gårna 
tånka sig, att hans slut skulle vara så nåra. Hår år icke stållet att tolka biskop
Keijsers lifsgårning. Men det må hår utsågas, att han alltid såvål i ord som
handling visat ett lefvande intresse for vårt låroverk, som han under sitt jåmfo-
relsevis korta episkopat besbkt tre ganger, och som enligt hans egen utsago låg
honom sårskildt varmt om hjårtat, emedan han ju på grund af dess låge icke 
kunde i detalj utofva tillsyn darofver. Sitt kali som eforus tog han på allvar, 
blandade sig icke i småsaker, men hade ett vaket oga, då det gålide principer. 
Lårarne kunde också vara forvissade att i sin eforus hafva ett stod, då det gållde 
något af deras lifsvillkor, ty lårarekallet satte han hogt, och lårarne onskade han 
en framskjuten stållning i samhållet. Det var dårfor en skyldig gård af aktning 
och vordnad, som Vånersborgs låroverkskollegium visade, då det på banden till 
den krans, som från detsamma lades på den siste biskopens med verklig eforal- 
myndighet kista, låt intrycka: ”Ephoro suo in officio colendo constantissimo ac di- 
ligentissimo — Collegium Veneroburgensef



A. Undervisningen.
I. Hostterminen borjade tisdageri den 30 augusti och afslutades tisdagen den 20 december. 

Efter verkstållda prbfningar af intagnings- och flyttningssbkande forråttades upprop fredagen den 2 
september; undervisningen tog sin bbrjan den 3 september och slutade omedelbart fore ungdomens 
hemforlofvande den 20 december.

Vårterminen borjade tisdagen den 14 januari, och dess afslutning år utsatt till torsdagen den 
8 juni. Upprop ågde rum måndagen den 16 januari; undervisningen tog sin borjan den 17 januari 
och år åmnad att fortgå till tisdagen den 6 juni kl. 10 f. m.

Ledighet från undervisningen har låmnats åt alla klasserna under hostterminen lordagen den 
22 och måndagen den 24 oktober (sedvanligt hostlof), samt den 17 och 19 december 6 timmar 
(examenslof). Under vårterminen låmnades ledighet åt ungdomen den 4 februari från kl. 10 (skrid- 
skolof).

Sjunde klassen har under hostterminen haft ledighet från undervisningen under tillsamman- 
lagdt 11 dagar, af hvilka 9 anvåndts till skriftliga arbeten på låroverket; under vårterminen åro 
motsvarande antal dagar for 7:1 14 och 12 samt for 7:2 fore mogenhetsskrifningarna 9 och 8.

2. Till gemensam morgonbon, som forråttats under ledning af omvåxlande lektorn och ad
junkten i kristendom och i nårvaro af rektor, hafva lårjungarne samlats kl. 7,45. Hvarannan sondag 
har en forkortad hogmåssogudstjånst hållits på låroverket. Under tiden fore hostlofvet och efter 
påsklofvet hafva lårjungarne i 6:te och 7:de klasserna turvis hvarannan sondag bevistat allmånna 
gudstjånsten i kyrkan.

Undervisningstimmarne i låroåmnena ha varit ffirlagda till kl. 8--10 och 12--3 for alla 
klasser utom f6r den liste, som varit ledig måndag, onsdag och fredag kl. 12 — 1. Dessutom ha 
6:te och 7:de klasserna haft undervisning torsdag kl. 5-6 samt 6:te och L. 7:1A måndag kl. 5 — 6. 
De ordinarie teckningsofningarna ha ågt rum på samma tider som undervisningen i låroåmnena, 
den frivilliga teckningen på onsdagarna kl. 5 — 7, sång- och musikofningarna på eftermiddagarne, 
gymnastikofningarna fore morgonbonen (hogsta afdelningen) samt efter morgon- (mellersta afd.) och 
fore middagstimmarne (lågsta afd.) och vapenofningarna på eftermiddagarne.



6

3. Antalet lårotimmar i veckan for låsåmnena under hosttertninen 1904.

1 2 3 4 5 6 7

Afdelningar- 
och 

linjer

N
årvarande lårjun- 
gar under host- 

term
inen

Ti m m a r

Anmårkningar

S k i 1 d a
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lårj. från af- 
deln. å sam

m
a 

linje

lårj. från af- 
deln. å olika 
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1
2
3
4

R. 5
L. 5
R. 6: 1
L. 6:1 B

L. 6:1 A

R. 6:2
L. 6:2 B

L. 6:2A

R. 7:1

L. 7:1 B
L. 7:1 A

R. 7:2

L. 7:2 B
L 7:2 A

1*1
29
23
33
25

7
27
11

4

19
7

4

11

2
2

9

6 
—

24
27
28
28
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26
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26
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6*)

18

4*)
8*)

18'

19

22

l”) + (22)

-
22

(in+(22)

■ "

15
(15)

20
(20)

3*) (3)»)

(3)***)

3*) 
(3)**)

(3)***)

m

(iin 
(9)**)

n*)

(ud

24
27
28
28
28

9
29
27

7

29
27

6

29

19
8

29

19

*) 6 t. engelska, 2 t. allm. hist.
*) 7 t. latin, 2 t. allm. hist.
*) 3 t. skrifning med L. 6:1.
'A 3 t. engelska, 1 t. matem., 11. nat.-hist. **) Se 

anm. vid R. 6:1.
*) 6 t. grek. **) 11. tyska med L. 6: 2A. ***)Se 

anm. vid R. 6: i.
*) 3 t. skrifning med L. 6: 2.
*) 3 t. eng., 1 t. matem., 1 t. nat.-hist. **) Se 

anm. vid R. 6:2,
*) 6 t. grek. **) Se anm. vid L. 6:1 A. ***) Se 

anm. vid R. 6:2.
*) 2 t. krist., 2 t. mod., 1 t. tyska, 3 t. franska, 

1 t. filos. med L. 7:1, 1 t. franska, 1 t. nat.- 
hist. med L. 7:1B.

*) 2 t. eng., 2 t. mat. "••••) Se anm. vid R. 7:1.
*) 6 t. grek., 1 t. friv. eng., 1 t. tyska. **) Se 

anm. vid R. 7:1.
*) 2 t. krist., 2 t. mod., 1 t. tyska, 4 t. franska, 

1 t. filos., 1 t. nat.-hist. med L. 7:2B.
*) Se anm. vid R. 7:2.

Summa 230 265 60 48 373

4 a. Låro- och låsebocker.
*) Utmårker sådana bocker, som antingen tillhandahållas af låroverket eller, utan alt vara direkt påbjudna, 

af larjungarne i allmånhet anvåndas.

Kristendom.
Klasser

Svenska bibeln.......................................... 1-7
Katekesen, Ostrands ed.............................. 1-5
Norlén och Lundgren, Biblisk historia . . 1—3

Ullman, Religionslåra
Lovgren, Kyrkohistoria

Klasser

6, 7
6, 7

Modersmålet.
Kabner och Victorin, Råttskrifningslåra . 1—5
Sundén, Språklara...................................... 1—5
Rebbe och Fischer, Exempelsaml..............  2

Warburg, Litteraturhistoria ....................... 6, 7
Svenska Akademiens ordlista, 7:de uppl. 1—4

„ » » 6de ,, 5 7
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Klasser

Puneberg, Fånrik Ståls sågner ................. 2, 3
Snoilsky, Svenska bilder............................ 4
Tegner, Fritiofs saga.................................. 5
*Ekm ark-N ordlander, Svensk låsebok . . . 1-3
* Ceder schwld, Svensk låsebok ................. 4, 5

Klasser

^Sprinchorn, Handbok i sv. vitterhet 6:1 
Laurin, Dansk och norsk låsning . . 6:2, 7:1
Hildebrand, Låsebok i sv. litteratur 6:2, 7
*Lundell och Noreen, Svensk vitterhet 6, 7

Latin.
Tornebladh och Lindroth, Grammatik . 5 — 7
Cornelius Nepos, ed. Ronstrom............. 5
Cæsar, de bello gallico, ed. Boéthius . . 6
Ovidins, ed. Tornebladh ....................... 6:1
Livius, 23:dje, 24:de, 25:te och 26:te

bock., ed. Bagge....................... * . . . 6:2, 7
Virgilius, Aeneis, ed. Tornebladh........ 6:2,7
Cicero, Orationes in Catil. ed. Klingberg 7:1

w Epistolæ selectæ, ed. Frigell . . 7:2
Horatius, ed. Osterberg......................... 7:2

Lindroth, Romerska antikviteter................. 7:2
Bergstedt, Mytologi...................................... 7
“Schlyter, Monumenta antiquitatis............... 7
‘Lundgren, Uppgifter till ofversåttn. från 

latin till svenska.............................. 7
“Sjostrand, d:o d:o .............................. 7
Cavallin, Latinskt lexikon.

„ Latinskt skollexikon.
» Svensk-Latinsk ordbok.

I Salenius, Latinsk-Svensk ordbok.

Lbfstedt, Grammatik ..................................
Petersson, Låsebok....................................
Xenofon, Anabasis, ed. Dalsjo...................

Grekiska.
6, 7 Homeros, Odysseia, ed. Knos.................... 6:2
6:1 u Odysseia, ed. Dalsjo.................. 7

6 Lbfstedt, Ordforteckning till Homeros . . . 7:1

Tyska.
Hjorth och Lindhagen, Den imitativa me- Jensen, Aus Liibecks alten Tagen..........  7:1

toden................................................... 1-3 Kolb, Lesebuch in Handschriften, 8:te Auf. 7:2
Hjorth, Grammatik.................................... 1-4 Calwagen, Tysk låsebok for skolans mel-
Lbfgren, Grammatik.................................. 4-7 lersta och hogre klasser................... 7:2
Podhe och Kroger, Låsebok................... 4 Schough, Tyska ord och samtal . . 6:2A, 7:1 A
Voss-Svedelius, Deutsches Lesebuch 5, 6:1, 6:2 Hoppe, Svensk-Tysk ordbok, skoluppl.
Podhe, Tyska talofningar ....................... 5-7 » Tysk-Svensk d:o d:o
Anerbach, Låsebok i tysk handstil .... 6,7:1

Engelska.
Mathesins, Elementarbok, 4, R. 5 - R. 6:2, R. Stead, Andersen, The Christmas Tree . R. 6:1

7:2, L. 6: B, L. 7:B, L. 7:1 A „ Favourite Stories.. R. 6:1, R. 7:2
Mathesins, Skolgrammatik, 4, R. 5 - R. 6:2, R. „ Miinchhausen ............................ R. 7:2

7:2, L. 6:B, L. 7: B, L. 7:1 A Morén, Låsebok for yngre begynnare L. 6:1 B
Afzelius, Grammatik .............................. R. 7:1 The Strand Magazine, Aug. 1904 .... R. 6:2
Calwagen, Ofvers.-ofningar R. 5 - R. 7, L. 6:2B, Houshold Words, Febr. 1904 ...........L. 7:1 B

L. 7:B Conan Doyle, Memoirs of Sherlock
Podhe, Talofningar 4, R. 5 - R. 7: 1, L. 6: B, Holmes............................................. L. 7:2B

L. 7: B, L. 7:1 A Massey, In theStruggleof Life,ed.Afzeliusi R. 6,
Stead, Nursery Tales.................................. R. 5 Falk, Ordlista till Massey.....................\L.6:2B-

i, Aesops Fables................................ R. 6:1 Chas. Baker, The ABC Guide to London I L. 7:2 B
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Klasser

Sturzen-Becker, Låsebok II,....................... R. 7
Lindgren, Engelsk-Svensk ordbok, skoluppl.
Bjorktnan, Svensk-Engelsk ordbok.

Fr
Ploetz, Elementarbok, bfvers. och bearb. 

af Pettersson och Schulthess.... 5, 6:2
Widholm, Språklåra i sammandrag.... 6, 7
Philp, Inledande skrifofningar till fran

ska språket........................................ 6, 7
Gullberg-Edstrom, Ofversåttningsofningar 6:2, 7
Edstrom, Urval. . ofversåttningsuppgifter 7:2
Erckmann-Chatrian, L’ami Fritz, ed. Qullberg 6:2

Hi:
Odhner, Fåderneslandets historia, den 

mindre....................................... 1—5
Odhner, Fådernesl. hist, den storre . . 6, 7
Pallin, Allmån historia....................... 4, R. 5
Schotte-Boéthius, Gamla tidens hist. . L. 5
Pallin, Medeltidens hist....................... L. 6:1

Ge
Carlson, Skolgeografi, forrå kursen........ 1—4

Filosofisk
Sjoberg och KUngberg, Logik..................... 7

Mat
Moller, Larsson och Lundahl, Lårobok i 

råkning.......................................... 1-4
Nystrom, Råknelåra .................................. 5
Moller, Algebra........................................ 4-7
Asperén, Geometri.................................... 3-7

„ Ofningsexempel ....................... 5
Hagstrom, Proportionslåra ........................ 6:1

Natur?
Lyttkens, Låran om djuren.........................1—5
Areschough, Låran om våxterna........... 2 — 5
Wijkander och Holmstrbm, Låran om 

naturforeteelserna o. vårldskropparne 4, 5
Forssell-Skårman, Botanik..................... 6, 7:2
Boas-Haij, Djurrikets naturalhistoria... 6:2, 7

Klassci*

Wenstrom-Harlock, Svensk-Engelsk ordbok, skol
uppl.

Oman, Svensk-Engelsk handordbok.

Eeuillet, Le roman d'un jeune homme 
pauvre, ed. Edstrom ..................... 7

Wijkander, Recueil de Poésies Frangaises 7:1 
Augé Petit, Histoire de France................. 7:1
Lectares poitr Tons .................................. 7:2
Schulthess, Fransk-Svensk ordbok. 

» Svensk-Fransk ordbok, skoluppl.

’ia.
Pallin, Nyare tidens hist. ... R. 6, L. 6:2, 7 
Larsson, Svensk statskunskap................... 7:2
Rydfors, Historisk låsebok ..................... 1, 2
*Ekmark, Låsebok i sv. hist.................... 1-3
*Estlander, Allmånna hist, i beråttelser, 

gamla tiden.................................... 3

afi.
Dahm, Geografi........................................  5-7

opedevtik.
Sjoberg och KUngberg, Antropologi.......... 7:2

vtik.
Solander, Irrat. kvants råknelagar m. m. 6:2, 7 
Eitrenins, Trigonometri............ R. 7, L. 7:2 
Josephson, Rymdgeometri.......................... R. 7
Falk, Analytisk geometri............................ R. 7
*Problemsamlingar...................................... 6, 7
Logaritmtabeller af Lindman och Mebius.

nskap.
Moll, Fysik...................................... R. 6, 7

„ Fysik, forkortad uppl.......... L. 6 
Sundberg, Mekanik............................ R. 7:2
Kenipe, Kemi...................................... R. 6, R. 7
Tbrnebohm, Geologi ......................... R. 7:2
*Problemsamlingar i fysik................. 7
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4 b. Lårokurser.
Forstå klassen.

Kristendom, 3 t. Biblisk historia (1 t.): gamla testamentet. Katekes (1 t): inledningen och forstå 
hufvudstycket till och med fjårde budet; det mindre våsentliga har uteslutits. Bibellåsning 
(1 t.) i anslutning till bibliska historien och katekesen. Valda psalmer. - Wetterlundh.

Modersmålet, 5 t. Låsning och forklaring af stycken ur Ekmark- Nordlanders låsebok jåmte 
ofningar att återgifva innehållet af det låsta. Det enklaste af form- och satslåran. Rått- 
skrifningsbfningar till och med ång-ljudet. Dårjåmte ofning i att beråtta sagor. - Jonsson^ 

Tyska, 6 t. Styckena 1-23 i låseboken. Substantivens och adjektivens bojning, de vanligaste 
pronomina, verbens bojning i indikativ af aktiv form. Muntliga och skriftliga tillåmpnings- 
ofmngar; fbrberedande talofningar. — Jonsson.

Historia, 2 t. Beråttelser ur Nordens guda- och hjåltesaga samt aldre historia med stod af den 
antagna låseboken. Fåderneslandets historia under forntiden och medeltiden intill år 1319. 
- Jonsson.

Geografi, 2 t. Vårldsdelar och haf efter globen jåmte upplysningar om jordens form och rorelse. 
Ofningar att forstå och anvånda kartan. Sveriges och Norges geografi. Ost-Europas geo
grafi påborjad. - Jonsson.

Matematik, 4 t. Aritmetik: de fyra råknesåtten med hela tal, metersystemet och inledning till de- 
cimalbråk jåmte tillåmpning på sorter; hufvudråkning. - Jungner.

Naturlåra, 2 t. Det allmånnaste af låran om månniskokroppens byggnad. Hunden, vanliga gro
dan. Undersokning af några vårvåxter. - Jonsson.

Andra klassen.
Kristendom, 3 t. Biblisk historia (1 t): nya testamentet. Katekes (1 t.): forstå hufvudstycket och 

forstå trosartikeln repeterade; andra trosartikeln; det mindre våsentliga har uteslutits. Bi
bellåsning (1 t.) i anslutning till bibliska historien och katekesen. Valda psalmer. — 
Wetterlundh.

Modersmålet, 5 t. Låsning och forklaring af valda stycken samt ofningar att återgifva innehållet; 
framsågning af inlårda poetiska stycken. Af språklåran hufvudsakligen samma delar, som 
genomgåtts i tyska språket; satsbildningsofningar. Råttstafnings- och interpunktionsofnin- 
gar. - Persson.

Tyska, 6 t. Styckena 25-50 i låseboken. Det behofliga af formlåran; ofning i sårskiljande af 
ordklasser och satsdelar under jåmforelse med modersmålet. Muntliga och skriftliga till- 
låmpningsofningar; talofningar. — Persson.

Historia, 3 t. Reformationstiden i fåderneslandets historia jåmte hufvuddragen af Norges och Dan
marks historia under samma tid. Beråttelser ur Oreklands och Roms saga och historia 
med stod af låseboken. — Persson.

Geografi, 3 t. Ost- och Mellaneuropa. - Persson.
Matematik, 5 t. Aritmetik: de fyra råknesåtten i bråk med tillåmpning på sorter; hufvudråkning. 

- h. t. Setterberg, v. t. Stalin.
Naturlåra, 2 t. Zoologi: kortfattad ofversikt af dåggdjuren; typer for och kortfattad ofversikt af 

fåglarne. Botanik: det allmånnaste af låran om de hogre våxternas yttre organ; undersok
ning af våxter efter lefvande exemplar. Exkursioner. - h. t. Setterberg, v. t. Stalin.
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Tredje klassen.
Kristendom, 3 t. Biblisk historia (1 t): repetition af gamla och nya testamentet. Katekes (1 t.): 

andra hufvudstycket repeteradt; tredje hufvudstycket; det mindre våsentliga har uteslutits. 
Bibellåsning i anslutning till bibliska historien och katekesen. Valda psalmer. - Wetter- 
lundh.

Modersmålet, 6 t Låsning och forklaring af valda stycken i Ekmarks låsebok, tredje delen; ofning 
att återgifva innehållet af det låsta; framsågning af enklare poetiska stycken; sagoberåttande. 
Formlåran genomgången samt satslåran påbbrjad; interpunktionslåran muntligen framstålld. 
satsanalys och satsbildningsofningar. Råttstafningslåran afslutad; råttstafnings- och inter- 
punktionsbfningar 2 å 3 ganger i veckan; tre mindre uppsatser (efter lårarens beråttelse) 
på lårorummet. - Wetterlundh.

Tyska, 6 t. Styckena 54 -69 i låseboken. Formlåran fullståndigt genomgången; behofliga delar 
af syntaxeh i anslutning till den låsta texten; ofning i sårskiljande af ordklasser och sats
delar samt hufvudsatser och bisatser under jåmfdrelse med modermålet. Muntliga och 
skriftliga tillåmpningsofningar; talofningar. — Wetterlundh.

Historia, 3 t. Fåderneslandets historia under tiden 1611-1718 repeterad jåmte hufvuddragen af 
Norges och Danmarks historia under samma tid. Allmånna historien: forntiden. — Persson.

Geografi, 2 t. Sydeuropa och Brittiska oarne jåmte ofversikt af Europa. - Persson.
Matematik, 5 t Aritmetik: låran om bråk och dess tillåmpning på sorter afslutad och repeterad; 

regula de tri samt låttare uppgifter, tillhorande procent- och rånteråkning; hufvudråkning. 
— Jungner.

Naturlåra, 2 t. De kallblodiga ryggradsdjuren. De hogre våxternas yttre organ; sexualsystemet. 
Exkursioner. — von Hackwitz.

Fjarde klassen.
Kristendom, 2 t. Bibellåsning: Lukas’ evangelium. Katekes: fjårde och femte hufvudstyckena. 

Valda psalmer. - Haller.
Modersmålet, 4 t. Vållåsning: Snoilskys Svenska bilder samt valda stycken i låseboken och i 

sammanhang dårmed underråttelser om forfattarne åfvensom nodiga upplysningar ur vers- 
låran. Ofningar i muntligt återgifvande såsom i foregående klasser. Framsågning af in- 
lårda fosterlåndska stycken. Sats- och interpunktionslåran afslutad. Råttskrifningsofningar. 
Hvarannan vecka, efter lårarens anvisning med afseende på behandlingen, en uppsats ofver 
låttare åmne eller en skriftlig ofversåttning af fortit låst tysk text, oftast utford på låro
rummet. — Schalin.

Åmnen for uppsatserna:
1. Den sluge bonden (efter lårrs ber.). — 2. Vittnena (efter lårrs ber.). — 3. Gulddosan 
(efter lårrs ber.). — 4. En frestelse (efter lårrs ber.). — 5. Fortrostan (efter lårrs ber.) — 6. 
Ett bindande bevis (efter lårrs ber.) — 7. Ofversåttning från tyskan. — 8. Mitt klassrum. ■— 
9. En skoldag. — 10. Hur jag tillbrakte min senaste julafton. — 11. Beskrifning af en lek 
(brefform). — 12. En resa. — 13. Ofversåttning från tyskan. — 14. — 15. — 16.

Tyska, 5 t. Styckena 22-40 i låseboken. Syntax och satsanalys såsom i foregående klass. Munt
liga och skriftliga tillåmpningsofningar. Talofningar. Hvarannan vecka, på åmnets låro- 
timmar och under lårarens ledning, en skriftlig reproduktionsofning eller en ofversåttning 
till tyskan. — Schalin.
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Engelska, 5 t. Uttalslåra. De 32 forstå styckena af elementarboken jåmte dårtill horande gram
matik med muntlig och skriftlig bfversåttning af de motsvarande svenska styckena. Rodhes 
talofningar, de 9 forstå styckena med dårtill horande talofningar. 4 profskrifningar utan 
hjålpredor, hvardera 1 timme. - Å. Blomgren.

Historia, 3 t Allmån historia: gamla tiden. Repetition af fåderneslandets historia till nyare tiden. 
— Schalin.

Geografi, 2 t. Afrikas och Amerikas fysiska och politiska geografi. Schalin.
Matematik, 5 t. Aritmetik och algebra: bolagsråkning; medelvården; anvåndning af parenteser; pla- 

nimetriska råkneofningar i anslutning till den geometriska kursen; sifferekvationer af forstå 
graden med en obekant jåmte problem. Geometri: låran om linjer, vinklar, trianglar och 
parallellogrammer. Ofningssatser. - h. t. Setterberg, v. t. Stalin.

Naturlåra, 2 t. Zoologi: typer for och kortfattad bfversikt af de ryggradslbsa djuren. Botanik: 
viktigare familjetyper; våxtbeståmningar. Insamling af 50 allmånna våxter. Exkursioner. 
Fysik: de viktigaste fysikaliska foreteelserna, en stor del åtskådliggjorda genom experiment. 
— h. t. Setterberg, v. t. Stalin.

Femte klassen.
Reallinjen (R. 5).

Kristendom, 2 t. Bibellåsning: Apostlagårningarna; Pauli missionsresor ha dårvid noggrannare 
inlårts; en kort dfversikt af bibelns bbcker muntligen genomgången. Katekes: de fyra 
sista hufvudstyckena; det mindre våsentliga (ungefår en tredjedel) af katekesutvecklingen 
har uteslutits. - Wetterlundh.

Modersmålet, 3 t. Låsning af Fritiofs. saga och Cederschiolds låsebok for klass 5. Utanlåsning 
af smårre poetiska stycken. Repetition af form- och satslåran. Dispositionsofningar. Sex 
råttstafningsprof. Hvarannan vecka en uppsats eller en bfversåttning, dåraf halften på 
låroverket. — Jonsson.

Åmnen for uppsatserna:
1. Vanersborgs nya kallbadhus. — 2. a) Ostergbtland. b) Klo ckuppr oret. c) Dackefejden. d) 
En saga (fritt val). — 3. Den stulna hasten (ofvers. från tyskan). — 4. a) Fredagslofvet (bref- 
form). b) Linkopings blodbad, c) Vastergbtland. —-5. Gotland. — 6. a) Slaget vid Lutzen. b) 
Redogbrelse for innehållet af Der geheilte Patient. — 7. Gården Framnas. — 8. a) Skeppet 
Ellida. b) Slaget vid Poltava. c) Skridskobanan å lilla Vassbotten. — 9. Bref till en kamrat 
med forslag till en gemensam fotvandring i sommar. — 10. a) Kung Rings frieri, b) Ett fickur 
beråttar sina oden, c) Gota kanal. — 11. De båda indianerna (ofvers. från tyskan). — 12. a) 
Statshvalfningen 1772. b) En promenad till skyttegillets skjutbana. c) Våra forfaders fostbrbdra- 
lag. — 13. — 14. — 15.

Tyska, 3 t. Låsning af styckena 128 i låseboken. Formlåran repeterad samt det viktigaste af 
syntaxen genomgånget. Rodhes talofningar 1-5. En skriftlig bfversåttning till tyska hvar
annan vecka, dåraf hålften på låroverket. - Jonsson.

Engelska, 6 t. Låsning af hela Stead och af Rodhe st. 7-30. Talofningar i anslutning till dessa
texter. Mathesii elementarbok slutlåst från st. 33 jåmte motsvarande grammatik. Muntlig 
och skriftlig bfversåttning af de motsvarande svenska styckena. Formlåran repeterad; hela 
syntaxen utom prepositionerna. Calwagens bfversåttningsbfningar, §id. 1 — 13. 4 profskrif- 
ningar utan hjålpredor, hvardera 1 timme. — M Blomgren,

Franska, 3 t. Ploetz: de 50 forstå lektionerna; de svenska styckena skriftligt och muntligt genom- 
gångna. Tre profskrifningar utan hjålpredor, hvardera 1 timme. — Schalin.

Historia, 3 t. Allmån (2 t.): nyare tiden. Fåderneslandets (1 t.): från Gustaf II Adolf till lårobo- 
kens slut, - von Hackwitz.
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Geografi, 1 t. Repetition af de foregående årens kurs. - von Hackwitz.
Matematik, 4 t. Aritmetik t.): repetition af den aritmetiska kursen; planimetriska och stereome

triska uppgifter. Geometri (2 t.): låran om cirkeln, likytiga figurer och regelbundna mång- 
sidingar jåmte enkla ofningssatser. Algebra (iy2 t.): låran om bråk; låttare elevationer af 
forstå graden med en obekant jåmte problem. — Jungner.

Naturlåra, 3 t. Repetition af låran om djuren och våxterna. De vanligaste kemiska naturforete- 
elserna och låran om jorden. - von Hackwitz.

Latinlinjen (L. 5).
Kristendom, 2 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Wetterlundh.
Modersmålet, 3 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Jonsson.
Latin, 7 t. Låsning af Cornelius Nepos: Miltiades och Themistocles. Grammatik: formlåran af- 

slutad och repeterad, af syntaxen kasuslåran och infinitivlåran. Skrifofningar. — Ewerth.
Tyska, 3 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Jonsson.
Franska, 3 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Schalin.
Historia, 3 t. Allmån (2 t.); romarna. Fåderneslandets: lika och gemensamt med reallinjen. — 

von Hackwitz.
Geografi, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. -- von Hackwitz.
Matematik, 4 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Jungner.
Naturlåra, 3 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — von Hackwitz.

Sjatte klassens nedre afdelning.

Reallinjen (R. 6: i).
Kristendom, 2 t. Bibellåsning: Johannes’ evangelium kap. 1 - 6 samt några af Davids psalmer. 

Kyrkohistoria: gamla tiden samt medeltiden till § 51. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Hufvuddragen af poetiken. Låsning af valda stycken af Tegnér, Geijer, Rune- 

berg, Snoilsky, Rydberg m. fl. i anslutning till den litteraturhistoriska låroboken. Referat, 
deklamation, dispositionsofningar. 16 uppsatser, dåraf 8 på låroverket. - Persson.

Åmnen for uppsatserna:
t (på låroverket). a) Sturemorden. b) Jesuiterorden, o) De olympiska spelen. d) Holland, 
e) Våra trådgårdar om hosten. — 2. Slaviska slatten. — 3 (på. låroverket). a) Ett ur berattar 
sina oden, b) Amerikas upptackt. c) Hur jag tirade midsommarafton i år. d) Rofdjurens tand- 
byggnad. —• 4. Ofversattning. — 5 (på låroverket). a) Gnosticismen, b) Riksdagen i Våsterås 
1527. c) Østeuropas vaxt- och djurvarld. d) Hvad har tilltalat dig mest vid ett besok i Vaners- 
borgs museum? —■ 6. Esaias Tegnérs ungdomstid. — 7 (på låroverket). a) Den liturgiska stri
den. b) Den afgorande kampen mellan Karl V och reformationen, c) Gota alf. d) En som- 
mardag på landet. — 8. Redogorelse for innehållet i N:o 15 Stolt. — 9 (på låroverket). a) Ne
derlandernas frihetskamp. b) Alperna. c) Hur jag anvånde mitt senaste skridskolof. d) Baro- 
metern. — 10. Frankrikes naringar. — 11 (på låroverket). a) Betydelsen af ungdomens nojes- 
lasning. b) Hvad gagn bereda oss vaxternas rotter? c) Uppkomsten af månfbrmorkelse. d) 
Min bostad, e) Foljderna af grefvefejden. —• 12. Ofversattning. — 13 (på låroverket). a) Folj
derna af slaget vid Nordi ingen. b) Mellaneuropas kustbildning. c) Redogorelse f6r innehållet 
i Runebergs dikt “Julkvållen11. d) Elisabet af England och Maria Stuart, e) Årlighet varar 
långst. — 14. — 15. — 16.

Tyska, 1 t. Låsning, delvis ex tempore, af styckena 63-87 i låseboken. Talofningar med led
ning af texten samt af Rodhes talofningar. Dechiffrering och ofversåttning af Auerbach. 
— Ewerth,
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Engelska, 3 t. Låsning, delvis ex tempore, af de 30 forstå sidorna af Massey; Favourite Stories, 
kursivt. Grammatik: råttskrifningen, verbets formlåra och syntax, muntliga och skriftliga 

" tillåmpningar enl. Calwagen. Calwagen, afd. II, sid. 60 -63, st. 7-14, muntligt och 
skriftligt. Talofningar: Rodhe, de 8 forstå styckena. 16 skriftliga ofversåttningar till en
gelska, dåraf 7 på låroverket. — Bergin.

Franska, 4 t. Ploetz: repetition af forrå årets kurs, dårefter slutlåst, d. v. s. lektion 51-90, låse
bok och systematisk elementargrammatik. Talofningar: de i "Låseboken" lorekommande 
samtalen. Af språklåran: uttalslåran och verbets formlåra. Philp: st. 125 — 131, muntligt 
och delvis skriftligt. 7 profskrifningar utan hjålpredor, hvardera 1 timme. - Å. Blomgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: nyare tiden till 1648. Fåderneslandets: från nyare 
tidens borjan till Karl X Gustaf. Geografi: till Sydeuropa. - Schalin.

Matematik, 6 t. Algebra (4 t): låran om digniteter och kvadratrotter; proportionslåra; ekvationer 
af forstå och andra graden med en obekant jåmte problem. Geometri (2 t): repetition af 
låroboken; ofningssatser. 16 skriftliga uppsatser, behandlande algebraiska och geometriska 
uppgifter, alla på låroverket. - Jungner.

N aturvetenskap. Naturalhistoria, 1 t. De fanerogama våxternas viktigaste familjer - von Hack 
witz.
Fysik, 2 t. Statik med talrika problem. - Bergin.
Kemi, 2 t. Forberedande kurs; till kolgruppen. — Bergin.

Latinlinjen (L. 6: i).
Kristendom, 2 t. Lika med reallinjen. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Det viktigaste af poetiken och verslåran. Litteraturhistoria: Tegnér, Geijer 

Runeberg, Snoilsky och Rydberg. Litteraturlåsning: stycken af Tegnér, Geijer, Snoilsky 
och Rydberg i Sprinchorns låsebok samt i Svensk vitterhet. Foredrag och deklamationer 
Dispositionsofningar. 16 uppsatser, hvaraf 8 på låroverket. — Schalin.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) De viktigaste bevisen for jordens klotform. b) Katten. — 2. Donau. — 
3 (på låroverket). a) Ett fickur beråttar sina oden, b) Klostervasendet. c) Hur Geiljer vann 
Svenska akademiens stora pris, d) Hur jag tirade midsommarafton i år. — 4. Kai'l XII:s ryska 
krig. — 5 (på låroverket). a) Den kristna kyrkans forfattning under martyrtiden, b) Muham- 
medanismens uppkomst ocli utbredning. c) Jordskalfvet den 23 oktober 1904. — 6. Ofversått
ning från tyskan. — 7 (på låroverket). a) Vanern. b) Orat. c) Otto den store, d) Hvad gagn 
har manniskan af vinden? — 8. Hvarpå beror kroppens hålsa? — 9 (på låroverket). a) Redo- 
gor for innehållet i Viktor Rydbergs dikt “Dexippos11! b) Blodomloppet hos manniskan. c) 
Skidsport, d) Hvad gagn har månniskan af hasten ? — 10. Hvad gagn har manniskan af vatt- 
net? — 11 (på låroverket). a) Spritdryckerna. b) Saulus’ omvandelse. c) Hur mitt blifvande 
hem skall se ut. d) Betydelsen af striden mellan hertig Karl och Sigismund. — 12. Ofversått
ning från tyskan. — 13 (på låroverket). a) Hvad år verklig lycka? b) Bjorken. c) En prome- 
nad genom Vånersborg. — 14. Orsakerna till Kalmarunionens upplosning. — 15. — 16.

Latin, 6 t. Låsning: Cæsars 5:te bok, kap. 1-27; Ovidius: Niobe och Dædalus och Icarus. 
Grammatik: det allmånnaste af syntaxen genomgånget i forening med skriftliga tillåmp
ningsofningar och extemporalier. 16 skriftliga ofversåttningar till latin på låroverket. - 
Ewerth.

Grekiska (for lin. A), 6 t Grammatik: formlåran till verba på (ii. Explikation: st. 1 —30 (de svenska 
såvål som de grekiska) i låseboken; Xenofons Anabasis kap. 1-2 af forståboken.- Thomson.

Tyska, 1 t. Lika med reallinjen. — Dårjåmte for lin. A. (tillsammans med L. 6:2 A), 1 t. Gram
matik. 16 skriftliga ofversåttningar till tyska, dåraf 8 på låroverket. - Ewerth.
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Engelska (for lin. B), 3 t. Uttalslåra. Elementarboken fullståndigt genomgången med dårtill ho- 
rande formlåra. Skriftliga ofversåttningar till engelska. Låsning af valda stycken ur Mo
réns låsebok for begynnare. — Bergin.

Franska, 4 t. Lika med reallinjen. - Å. Blomgren.
Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: medeltiden. Fåderneslandets historia: från bbrjan till 

Gustaf Vasa. — von Hackwitz.
Matematik, 3 t. Algebra (2 t): låran om digniteter, utdragning af kvadratrotter ur siffertal; pro

portionslåra; ekvationer af forstå graden med en obekant jåmte problem. Geometri (1 t.): 
repetition af låroboken; ofningssatser. — Dårjåmte for lin. Bit. Algebraiska problem 
samt 16 skriftliga uppsatser behandlande algebraiska och låttare geometriska uppgifter, hvar- 
af 8 på låroverket. - Jungner.

Naturvetenskap. Naturalhistoria (for lin. B.) 1 t. Lika med reallinjen. - von Hackwitz. 
Fysik, 1 t. Kap. 1 - 3 af statiken. — Bergin.

Sjatte klassens ofre afdelning.
Reallinjen (R. 6:2).

Kristendom> 2 t. Bibellåsning: valda delar af gamla testamentets profetiska bbcker, foretrådesvis 
Esaias. Kyrkohistoria: medeltiden afslutad och nya tiden till § 78. Religionslåra: kap. 
1—6. — Haller.

Modersmålet, 2 t. Ofversikt af Sveriges litteraturhistoria från forntiden till gustavianska tiden. Lås
ning af dansk och norsk litteratur. Referat, deklamation och dispositionsofningar. 16 upp
satser, dåraf 8 på låroverket. — L. Blomgren.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Erik Segersåll och Styrbjdrn Starke. b) Jåtten Finn (efter Tegner), c) 
Om vulkaner, d) Utmarsehen till Lilleskog den 14 sept. 1904. — 2. Våxtlifvet inom den varma 
zonen. — 3 (på låroverket). a) Franciskus af Assisi och franciskanorden. b) Gustaf Vasas be
frielsekrig. c) Schweiz’fysiska geografi, d) Skildring af en j akt. — 4. Ofversåttning från tyskan. 
— 5 (på låroverket). a) De viktigaste sekterna under medeltiden. b) Johan III, hertig Karl 
och adeln. c) Foljderna af slaget vid Nordlingen. d) Sveriges hufvudnaringar. — 6. Den yttre 
politiska stållningen i Sverige vid Karl X Gustafs tronbestigning. — 7 (på låroverket). a) Johan 
Gyllenstiernas politiska program, b) 1634 års regeringsform, c) Johannes Messenius. d) Hvil
ken nytta hai- manniskan af husdjuren? — 8 (på låroverket). a) Hvilken lefnadsbana foredrager 
du? b) En skolynglings arbetsdag. c) Kort ofversikt ofver det stora nordiska kriget. d) Lu
thers forstå upptradande som reformator (1517—19). — 9. a) De viktigaste kulturvåxterna i Sve
rige. b) Nederbord. 10 (på låroverket). a) Orsakerna till Frankrikes politiska bfvervikt i 
Europa vid borjan af Ludvig XIV:s regering, b) Vilhelm I af Oranien. c) Referat af innehål- 
let i Holbei’gs “Jeppe paa Bjerget", d) Huru kan kroppens halsa bast bibehållas? — 11. Ofver
såttning från tyskan. — 12 (på låroverket). a) Jamforelse mellan reformationen i Tyskland och 
i Schweiz, b) Hattaraes ekonomiska styrelse, c) Sverige och kurfurstendomet Sachsen under 
30-åriga krigets tid. d) Olof von Dalin. — 13. a) Återgifvande af innehållet och grundtankarna 
i “Den grimme alling“ af H. O. Andersen, b) Sjålfvaldt åmne. — 14. — 15. — 16.

Tyska, 1 t. Låsning, delvis ex tempore, af styckena 1—32 i låseboken. Talofningar: Rodhe, st. 
8—13. Dechiffrering och ofversåttning af Auerbach. — Ewerth.

Engelska, 3 t. Låsning af Massey, sid. 41 -83. Realia: bihanget i Massey jåmte Baker's Guide. 
Låsning ex tempore af valda stycken i The Strand Magazine. Mathesii grammatik i for
ening med genomgående af de skriftliga arbetena, sårskildt artikelns, substantivets, adjekti
vets, pronominets och råkneordets formlåra och syntax. Hårtill muntliga och skriftliga 
tillåmpningsofningar i Mathesii elementarbok och Calwagens dfversåttningsofningar. Ex- 
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temporerad ofversåttning ur Calwagen: dels några hela sammanhångande stycken for vin- 
nande af tillforsikt och fårdighet vid muntlig och skriftlig ofversåttning till engelska, dels 
valda meningar på studentstilarna, hufvudsakligen for ofning i anvåndningen af de svensk- 
engelska ordbockerna af Oman, Bjorkman och Wenstrom-Harlock. Talofningar: Rodhe, 
st. 11-17 med samtliga dårtill horande frågor och svar. Repetition af forrå låsårets 15 
skriftliga ofversåttningar. 8 skriftliga ofversåttningar till engelska på låroverket, dåraf 3 
utan hjålpredor. - Pahngren.

Franska, 4 t. Låsning af L'Ami Fritz, sid. 1-32. Grammatik: råttskrifningen; af formlåran: ar
tikeln, substantivet, adjektivet, råkneordet, adverbet, konjunktioner, prepositioner och inter- 
jektioner; af formlåran och syntaxen: pronomen samt af verbet: indikativen, konditionalis, 
konjunktivén, imperativen och tempusfoljden. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpnings- 
dfningar i Philp och Gullberg-Edstrom. Oregelbundna verb, muntligt och skriftligt bfvade 
på st. 132— 149 i Philp, hvilka helt eller delvis ofversatts. Talofningar: repetition af sam
talen 7, 9, 11, 13 och 17 i låseboken i Ploetz. 8 skriftliga ofversåttningar till franska 
på låroverket. - Å. Blomgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: nya tidens andra tidehvarf. Fåderneslandets: från 
Karl X Gustaf till Gustaf IV Adolf. Geografi: Frankrike, Spanien, Portugal, Italien och 
Balkanhalfons stater. - L. Blomgren.

Matematik, 6 t. Algebra (4 t): relationer mellan rotter och koefficienter till en ekvation af andra 
graden jåmte tillåmpningar; upplosning af ett andragradstrinom i faktorer; ekvationer af 
hogre grad; ekvationssystem af forstå och andra graden med flere obekanta jåmte problem; 
indeterminerade ekvationer; rotter och potensej; logaritmer; serier. -Geometri (2 t): pro
portionslårans tillåmpning på geometrien; ofningssatser. 16 skriftliga uppsatser, behandlande 
algebraiska och geometriska uppgifter, dåraf 9 på låroverket. — *h. t. Setterberg samt 
Lindskog och Lundal, v. t. Stalin.

Naturvetenskap. Naturalhistoria, 1 t. Zoologi: månniskokroppens byggnad; dåggdjuren. Botanik: 
de fanerogama våxternas viktigaste familjer. — von Hackwitz.
Fysik, 2 t. Låran om vårme, magnetism och elektricitet till kap. 17; problem. — Bergin. 
Kemi, 2 t. Till jårngruppen; experiment. - Bergin.

Latinlinjen (L. 6:2).
Kristendom, 2 t. Lika med reallinjen. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Ofversikt af Sveriges litteraturhistoria från gamla tiden till gustavianska tiden 

jåmte låsning af dithorande forfattare. Låsning af dansk-norsk låsebok. Ofning i muntlig 
framstållning: foredrag och deklamationsbfningar. Dispositionsofningar. 16 uppsatser, dår
af 8 på låroverket. — Haller.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Erik Segersall och Styrbjbm Starke. b) Jatten Finn (efter Tegnér). c) 
Om vulkaner, d) Utmarschen till Lilleskog den 14 sept. 1904. — 2. Hvilken årstid ar den an- 
genamaste? — 3 (på låroverket). a) Franciskus af Assisi och franeiskanorden. b) Gustaf Vasas 
befrielsekrig, cl Schweiz’ fysiska geografi, d) Skildring af en jakt. — 4. Klostrens uppkomst 
och betydelse. — 5 (på låroverket). a) De viktigaste sekterna under medeltiden. b) Johan III, 
hertig Karl och adeln. c) Foljderna af slaget vid Nordlingen. d) Sveriges hufvudnaringar. —• 
6. Ofversåttning från tyskan. — 7 (på låroverket). a) Johan Gylleristiernas politiska program, 
b) 1634 års regeringsform, c) Johannes Messenius. d) Hvilken nytta har månniskan af husdju- 
ren? — 8 (på låroverket). a) Hvilken lefnadsbana foredrager du? b) En skolynglings arbetsdag. 
c) Kort ofversikt ofver det stora nordiska kriget. d) Luthers forstå upptrådande som reforma-
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tor (1517—1519). 9. “Slottsherren11 af Carl Snoilsky. — 10 (på låroverket). a) Orsakerna till
Frankrikes politiska ofvervikt i Europa i borjan af Ludvig XIV:s regering, b) Vilhelm I af 
Oranien. c) Referat af innehållet i Holbergs “Jeppe paa Bjerget11, d) Huru kan kroppens halsa 
båst bibehållas? — 11. Roms katakomber. — 12 (på låroverket). a) Jåmforelse mellan refor
mationen i Tyskland och i Schweiz, b) Hattarnes ekonomiska styrelse, c) Sverige och kurfur- 
stendomet Sachsen under 30-åriga krigets tid. d) Olof von Dalin. — 13. Ofversåttning från 
tyskan. — 14. — 15. — 16.

Latin, 6 i. Låsning: Livius, 25:te boken kap. 1 -10; Cæsar, de bello gallico, 4:de boken; Virgi- 
lius, Aeneis, 1 :sta boken. Grammatik: formlåran repeterad, det viktigaste af syntaxen ge- 
nomgånget i forening med skriftliga tillåmpningsofningar och extemporalier. 16 skriftliga 
ofversåttningar till latin på låroverket. — Thomson.

Grekiska (for lin. A) 6 t. Låsning: Xenofons Anabasis, kap. 3-10 af forstå .samt kap. 4-6 af 
andra boken; Homeri Odyssé, v. 1-144 af forstå sången. Grammatik: formlåran afslu
tad och repeterad, af syntaxen fornamligast kasuslåran. — Thomson.

Tyska, 1 t. Lika med reallinjen. — Dårjåmte for lin. A, 1 t. Lika och gemensamt med L. 6:1 A. 
— Ewerth.

Engelska (for lin. B), 3 t. Elementarboken afslutad; Massey, 38 sidor. Talofningar enligt Rodhe; 
skrifofningar. Grammatik till verb jåmte något om prepositionerna. - von Hackwitz.

Franska, 4 t. Lika med reallinjen med undantag af de skriftliga ofversåttningarna. I deras stalle 
4 profskrifningar utan hjålpredor. - Palmgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: nya tidens forstå tidehvarf. Fåderneslandets: från 
nyare tidens borjan till Karl X Gustaf. Geografi: repetition af de skandinaviska lånderna, 
Ryssland och Tyskland. - L. Blomgren.

Matematik, 3 t Algebra (2 t): låran om kvad ratrot ter; elevationer af andra graden med en obe- 
kant jåmte problem; ekvationer af forstå graden med flere obekanta jåmte problem. Geo
metri (1 t): proportionslårans tillåmpning på geometrien påborjad (t. o. m. sats 88 i an- 
vånda låroboken); ofningssatser. - Dårjåmte for lin. B, 1 t.: låran om potenser och lo
garitmer med ofning i tabellers bruk samt 16 skriftliga uppsatser, behandlande algebraiska 
uppgifter, hvaraf 8 på låroverket. — h. t. Setterberg samt Lindskog och Lundal, v. t. 
Stalin.

Naturvetenskap. Naturalhistoria (for lin. B), 1 t. Lika med reallinjen. — von Hackwitz.
Fysik, 1 t. Statiken; kap. 1-4 af vårmelåran. — Bergin.

Sjunde klassens nedre afdelning.

Reallinjen (R. 7: i).
Kristendom, 2 t. Bibellåsning: Pauli bref till filipperna och tessalonikerna. Kyrkohistoria: nya 

tiden afslutad. Religionslåra: kap. 7-8. - Haller.
Modersmålet, 2 t. Litteraturhistoria: gustavianska tidehvarfvet och tiden 1809- 1830 jåmte låsning 

af motsvarande parti i Hildebrands låsebok. Låsning af dansk-norsk låsebok. Ofning i 
muntlig framstållning: foredrag, diskussions- och deklamationsbfningar. Dispositionsofningar 
i sammanhang med genomgång af uppsatserna. 9 skriftliga uppsatser, af hvilka 5 på lå
roverket. — Thomson.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Studiet af klassiska språk. b) Om valfrihet i fråga om skolamnen. c) 
Fbrhållandet mellan larare och larjungar. d) Den studerande ungdomen och politiken (efter 
“Es. Tegnérs skoltal11). e) Karakteristik af Karl X Gustaf, f) Framstallning af det nya stats- 
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skick, som inti’ådde med regeringsformen af 1719 och 1720. g) Kråldjurens kroppsbyggnad. —2. 
Om vikten af att våra fornlamningar tillvaratagas och skyddas. — 3 (på låroverket). aj Den 
lutherska ortodoxien. b) Kellgrens dikt “Ljusets fiender11. c) Sveriges stallning vid Karl XI:s 
dbd. d) Foljderna af hattpartiets seger vid 1738 års riksdag. e) Afrikas floder, f) Jarnets egen
skaper och anvåndning. — 4. a) Den sibiriska jarnagen och dess betydelse. b) Våtskors for
vandling i gaser. — 5 (på låroverket). a) Liknelsen om den barmhårtige samariten. b) Pietis
mens fortjånster och lel. c) Det utmårkande for fru Lenngrens skaldskap. d) Grundlaggandet 
af Rysslands storhet. e) Sveriges och Rysslands mbordes fbrhållande under Gustaf IV Adolf 
f) Centralasiens berg. g) Skytterbrelsen och dess betydelse for fosterlandet. — 6. Månniskans 
ratt att råda ofver djuren. — 7 (på låroverket). a) Kallelsens och upplysningens nådeverk. b) 
Voltaire. c) Svenska riksdagens makt enligt nu gallande regeringsform, d) Jåmforelse mellan 
mundelarnes byggnad hos insekterna. e) F. M. Franzéns lif och diktning. f) “Dåligt såliskap 
fordårfvar fgodayseder". — 8 (på låroverket). a) Jåmforelse mellan herrnhutismen och metodis- 
men.^b) Har den franska bildningens herravålde i Sverige under 1700-talet verkat bfvervagande 
godt? c) Konstit. nationalforsamlingens lagstiftningsarbete. d) Canning och den politiska re
staurationen. e) Gustaf IV Adolf och Napoleon. f) Optiska fenomen i atmosfåren. — 9.

Tyska, 1 t. Låsning, delvis ex tempore, af Ans Liibecks alten Tagen. Talofningar. Dechiffrering 
och ofversåttning af Auerbach. - Ewerth.

Engelska, 3 t. Forhor af feriearbetet. Låsning af fbljande stycken i Sturzen-Becker II: The Hi- 
story of England, The Spectre Bridegroom, A. Field-Day, Antony’s Address to the Romans, 
The Country Clergyman, The Village Master, Hamlet’s Soliloquy on Death. Kursivt: Stur
zen-Becker II. Talofningar: Rodhe, st. 18-21. Grammatik: adverb, prepositioner, kon
junktioner, interjektioner samt ordfoljden; tillåmpningar ur Calwagen sid. 1 1 — 13, 44 — 57. 
Calwagen II, styckena 35 - 46. 4 profskrifningar utan hjålpreda, hvardera 1 timme. 9 
skriftliga ofversåttningar till engelska, dåraf 2 på låroverket. - Bergin.

Franska, 4 t Forhor af feriearbetet: inalles 60 sidor ur L’Ami Fritz och Augé-Petit, Histoire de 
France, (Cours élémentaire). Låsning af Wijkander, Recueil de Poésies francaises, sid. 9 — 
14 och 37-51; dessutom af Feuillet, Le Roman d'un jeune homme pauvre, de 23 forstå 
sidorna. Låsning ex tempore: Le Roman, omkr. 10 sidor samt 5 sidor i Augé-Petit, 
hvilka senare låxvis repeterats. Af syntaxen: ordfoljden, artiklarna, substantivet, adjektivet 
och råkneordet, af verbet: numerus och person, regim, infinitiven, participet och verbets 
upprepning; adverbet, prepositionerna och konjunktionerna. Hårtill muntliga och skriftliga 
tillåmpningsofningar ur Philp och Gullberg— Edstrom. Oreg. verb, muntligt och skriftligt 
ofvade på st. 150 - 159 i Philp, hvilka helt eller delvis ofversatts. Ofning i anvåndningen 
af de fr.-sv. och sv.-fr. ordbockerna af Schulthess, sårskildt med afseende på de gramma
tiska artiklarna. Repetition af forrå låsårets 4 profskrifningar. 4 profskrifningar utan hjålp
redor, hvardera 1 timme. Talofningar med anslutning till 5 fortit såsom feriearbete låsta 
beråttelser i Augé-Petit. 16 skriftliga ofversåttningar till franska, dåraf 5 på låroverket. - 
Palmgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: nya tidens tredje tidehvarf. Fåderneslandets: från 
Gustaf IV Adolf till nårvarande tid. Geografi: de fråmmande vårldsdelarna. - L. Bloni- 
gren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Logiken genomgången. - Haller.
Matematik, 7 t. Algebra: sammansatt rånta, indeterminerade ekvationer. Plan trigonometri. Stere

ometri. Analytisk geometri: punkten och råta vinkeln. Metodisk losning af geometriska 
uppgifter. 16 skriftliga uppsatser, dåraf 6 på låroverket. - Lundal.

Naturvetenskap. Naturalhistoria, 1 t. Zoologi: månniskokroppens byggnad; djurriket. Botanik: 
de kryptogama våxterna. - von Hackwitz.
Fysik, 3 t. Elektricitetslåran afslutad; akustik och optik; repetition af vårmelåran; losning 
af talrika problem. 9 skriftliga uppsatser, dåraf 3 på låroverket. - Linclskog.
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Kemi, 2 t. De tunga metallerna; experiment - Bergin.

Latinlinjen (L. 7: i).
Kristendom, 2 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Thomson..
Latin, 7 t. Låsning: Cicero, Katilinariska tal I —II; Virgilius, Aeneiden 4:de boken; Livius, 23:dje 

boken kap. 14--49 samt 24:de boken kap. 1—20, delvis ex tempore. Antikviteter, my
tologi och grammatik i samband med ofversåttningen. 16 skriftliga ofversåttningar, dåraf 
6 på låroverket. — Tessing.

Grekiska (for lin. A.), 6 t. Låsning: Xenofons Anabasis, bockerna 3 - 4 af Dalsjos urval. Homeri 
Odyssé, sång. 1 - 3. Formlåran repeterad; hela syntaxen genomgången. — Tessing.

Tyska, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Dårjåmte for lin. A 1 t. Grammatik; tyska 
ord och samtal af Schough. 16 skriftliga ofversåttningar till tyska, dåraf 5 på låroverket. 
— Ewerth.

Engelska. Lin. B, 2 t. Låsning af Massey, de 24 forstå sidorna. Låsning ex tempore: valda 
stycken i Household words, hvilka låxvis repeterats. Af syntaxen i Mathesii grammatik: från verb 
till grammatikens slut. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar ur Calwagen, 
sid. 33 - 57. Extemporerad ofversåttning af några af de sammanhångande styckena i Cal
wagen. Innanlåsning af prepositionerna § 156 i grammatiken. 4 profskrifningar utan 
hjålpredor, hvardera 1 timme. Talofningar: Rodhe, st. 12-16 med dårtill hbrande 10 
frågor och svar på hvarje stycke. — Pahngren.
Lin. A, 1 t. Elementarboken: de 29 forstå styckena med motsvarande grammatik. Form- 
låra. Rodhes talofningar: de 17 forstå styckena. - Å. Blomgren.

Franska. Lin. B, 4 t. Lika och gemensamt med R. 7:1. - Lin. A, 3 t. Lika och gemensamt 
med reallinjen minus 28 timmar, som anvåndts till sidorna 37 — 45 och 50, 51 i Wijkan- 
der, de 12 forstå sidorna i Le Roman, verbets regim i Widholm, styckena i Philp samt 
den extemporerade låsningen i Le Roman. — Pahngren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: från borjan af andra tidehvarfvet i nya tidens historia 
till 1815. Fåderneslandets: från Karl X Gustaf till Karl XIV Johan. - L. Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Haller.
Matematik, 3 t. Proportionslårans tillåmpning *på plangeometrien; planimetri; samband mellan 

rotter och koefficienter; ekvationer af hogre gradtal, som kunna losas som andragradsekva- 
tioner; ekvationssystem af forstå, andra och hogre gradtal med två och flere obekanta; 
indeterminerade ekvationer. - B-linjen dessutom 2 t.;' logaritmer; exponentialekvationer; arit
metiska och geometriska serier; sammansatt rånta. 16 skriftliga uppsatser, dåraf 5 på låro
verket. - Lundal.

Naturvetenskap. Naturalhistoria, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - von Hackwitz. 
Fysik, 2 t. Låran om varme, magnetism och elektricitet. — Lindskog.

Sjunde klassens ofre afdelning.

Reallinjen (R. 7:2).
Kristendom, 2 t. Lårobockerna repeterade. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Låsning af valda stycken ur svenska litteraturen efter 1809 med anslutning till 

Varburgs lårobok. Referat, deklamation och foredrag. Dispositionsofningar. 7 uppsatser, 
af hvilka 4 på låroverket. — L. Blomgren.
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Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Hvilka aro svenskarnes viktigaste insatser i våridshistorien? b) Rhen. c) 
Ryssland och Japan, d) Agnas i våra undervisningsanstalter onskvård uppmårksamhet åt hål- 
solåran? e) Sveriges berggrund. —. 2. Gustaf Vasas betydelse for utvecklingen af Sveriges 
naringslif. — 3 (på låroverket). a) Sigismund och hertig Karl, b) Kraftmatningen mellan Gu
staf III och adeln. c) Nyromantikens karaktår. d) Vår yttre månniskas vård. — 4. a) Kan 
man påstå, att Gustaf II Adolf redan 1621 ingrep i 30-åriga kriget? b) Den trådlosa telegra
fen. — 5 (på låroverket). a) Jåmforelse mellan Gustaf I:s och Karl XI:s reduktioner, b) Gustaf 
IV Adolf (karakteristik), c) Hvilket år att foredraga, valrike eller arfrike? — 6. a) Habsbur- 
garnes .roll i historien, b) De viktigaste orsakerna till emigrationen från Sverige. — 7 (på låro- 
verket). a) Hvilka natioualekonomiska principer ha fdljts under nya tiden? b) Sekularisatio- 
nerna i Tyskland intill Vestfaliska freden, c) Den liberala oppositionen i Sverige under Karl 
XIV Johans regering', d) Ar Frithiofs saga en historiskt tillfbrlitlig bild af vikingatiden ? e) Si
birien. f) Hvarfor år jordytan ojamn?

Tyska, 1 t. Låsning af sid. 163 - 204, 264 -275 i tysk låsebok for skolans mellersta och hogre 
klasser af Calwagen; talofningar. Dechiffrering och ofversåttning af Kolb. - Ewerth.

Engelska, 3 t. Forhor af feriearbetet: valda uppsatser och berattelser ur Harmsworth London 
Magazine July 1902. Låsning af fbljande stycken i Sturzen-Becker II: State of the High
lands at the Time of the Revolution, Walter Scott, The Wife; dessutom ex tempore omkr. 
10 sidor. Realia: Bihanget i Massey och Baker’s Guide. Repetition af Mathesii gram
matik med muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar ur Mathesii elementarbok och Cal
wagen sid. 1-57. Muntlig och delvis skriftlig ofversåttning af Calwagen sid. 85-91, st. 
60 — 69. Repetition af forrå lasårets 9 skriftliga ofversåttningar. 4 profskrifningar utan 
hjålpredor, hvardera 1 timme. Talofningar med anslutning till dels Stead's Miinchhausen 
och Favourite Stories, dels — hufvudsakligen såsom horofriingar - till af låraren fore- 
dragna beråttelser o. dyk - 7 skriftliga ofversåttningar till engelska, dåraf 2 på låroverket. 
- Palmgren.

Franska, 4 t. Le Roman: repetition af forrå låsårets kurs sid. 1-30, feriearbete sid. 31-90, sta
tarisk låsning sid. 91-130. Låsning ex tempore: valda stycken i Lectures pour Tous. 
Språklåran repeterad i forening med muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar ur Philp 
och Gullberg — Edstrom. 4 profskrifningar utan hjålpredor, hvardera 1 timme. Repetition 
af forrå låsårets 16 skriftliga ofversåttningar. Talofningar med anslutning till dels stycken 
i Lectures, dels — hufvudsakligen såsom horofningar — till af låraren foredragna anek
doter. 13 skriftliga ofversåttningar till franska, dåraf 4 på låroverket. - Palmgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: repetion från nya tidens borjan. Fåderneslandets: 
repetition foretrådesvis af nyare tiden. Statskunskap: hufvuddragen af Sveriges grundlagar 
och kommunalforfattning. Dessutom, såsom feriearbete: repetition af Europas geografi. - 
L. Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Logik: repetition. Psykologi: låroboken genomgången. — Haller.
Matematik, 7 t. Analytisk geometri efter Falks lårobok: låran om cirkeln, ellipsen, hyperbeln och 

parabeln samt behandling af allmånna andragradsekvationer, dock endast medtaget hvad 
som ror råtvinkliga koordinater. Repetition af hela skolkursen. 13 skriftliga uppsatser, 
dåraf 5 på låroverket. - Lindskog.

Naturvetenskap. Naturalhistoria, 1 t. Repetition. - von Hackwitz.
Fysik, 3 t. Mekanik. Repetition af kursen. 7 skriftliga uppsatser, dåraf 2 på låroverket. 

— Lundal.
Kemi, 2 t. Hela kursen repeterad; laborationer. Geologi och mineralogi. — Bergin.
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Latinlinjen (L. 7:2).
Kristendom, 2 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Haller.
Modersmålet, 2 t Lika och gemensamt med reallinjen. — L. Blomgren.
Latin, 7 t. Låsning: Livius, 25:te boken kap. 12- 41 samt 25:te och 26:te bockerna repeterede; 

Horatius, urval af carmina; extemporerad ofversåttning af Livius och Justinus; Virgilius, 
2:dra och 4:de bockerna repeterede; Cicero, valda bref. Antikviteter och mytologi. 13 
skriftliga ofversåttningar till svenska, dåraf 5 på låroverket. - Tessing.

Tyska, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Ewerth.
Engelska, 2 t. Massey, sid. 58 - 83. Repetition af bihanget i Massey. Kursivlåsning af valda 

stycken i Memoirs of Sherlock Holmes. Talofningar: Rodhe, st. 11-15. Mathesii gram
matik repeterad med muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar ur Calwagen och Mathesii 
elementarbok. 4 profskrifningar utan hjålpredor. - Å. Blomgren.

Franska, 4 t. Lika och gemensamt med reallinjen minus feriearbetet. - Pahngren.
Historia och geografi, 3 t. Altman historia: tiden efter 1815 samt repetition af hela nya tiden. 

Fåderneslandets: nyaste tiden samt repetition foretrådesvis från nyare tidens borjan. Stats- 
kunskap: hufvuddragen af Sveriges grundlagar och kommunalforfattning. . Dessutom, såsom 
feriearbete: repetition af gamla tidens allmånna historia och af Europas geografi. - L. 
Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Haller.
Matematik, 5 t. Maxima och minima, indeterminerade ekvationer, planimetri, trigonometri. 12 

skriftliga uppsatser, dåraf 4 på låroverket. - Lundal.
Naturvetenskap. Naturalhistoria, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - von Hackwitz. 

Fysik, 2 t. Akustik och optik. Repetition af kursen. — Lindskog.

5. Nya lårobocker.
Under låsåret år betråffande verkliga lårobocker endast den forandringen vidtagen, att den 

forkortade upplagan af Molis fysik inforts på latinlinjen i st. f. den storre samt att Hagstrbms pro
portionslåra inforts i 6:1 i st. f. Solanders.

6. Undervisning i vålskrifning
har på lårorummet ofvats, hufvudsakligen efter Påhlmanska metoden med l:a klassen 2 timmar i 
veckan (Jonsson), med 2:dra klassen 2 tim. (Ewerth) och med 3:dje klassen 1 t. (Schalin).

7. Undervisning i teckning.
Lårobocker och undervisningsmateriel.

«Lårobok i geometrisk konstruktionsritning for de allm. låroverken» af P. Henriques; Deko
rative Vorbilder, 1903; «De forstå grunderna i lavering med tusch® af E. Klingstrom; <De forstå 
grunderna i skugglåggning med penna® af H. Horlin; «Pennteckningsstudier» af O. Lindberg; Of- 
ningsblad i akvarellmålning af Er. Liljeblad. Våggtaflor af A. Sjostrom. Klotsar af glas och trå. 
Tillåmpningsmodeller af trå for linearritning och frihandsteckning. Dresdnergipser;-diverse gipser 
från tekniska skolans i Stockholm gipsgjuteri. Diverse varor af porslin, terracotta och lera. Hus- 
gerådssaker och verktyg. Pressade våxter.
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Ofningskurser.
Gemensamma linjen.

Klass 1, 1 t. Teckning i punkterad ritbok efter forteckning på svarta taflan; teckning på hvitt 
papper efter våggtaflor och enkla fristående foremål i projektion; låttare fårglåggning; hem- 
uppgifter.

„ 2, 1 t Teckning efter våggtaflor och fristående foremål i projektion; låttare fårglåggning; 
hemuppgifter.

» 3, 2 t. Teckning efter våggtaflor och fristående foremål i projektion; teckning af plana gips
ornament; fårglåggning; hemuppgifter.

„ 4, 2 t. Teckning efter fristående foremål i projektion; teckning af gipsornament och pressade 
våxter, fårglåggning; hemuppgifter. Linearritning: ritinstrumentens anvåndning; enklare 
geometriska konstruktioner i ett plan.

Reallinjen.
„ 5, 2 t Teckning af gips och pressade våxter; perspektivisk teckning af klotsar och andra 

fristående foremål; fårglåggning; penselteckning. Linearritning: plana geom. knstruktioner 
samt de forstå grunderna af projektionslåran.

„ 6:1, 3 t. Teckning af gips samt pressade våxter; teckning af fristående foremål med åter-
gifvande af skuggor -och fårger i pastell och kol; akvarellmålning. Linearritning: projek
tionslåra; uppritning af verkliga foremål.

„ 6:2, 3 t. Teckning af fristående foremål i trå, porslin samt lera, uppstoppade fåglar med
återgifvande af skuggor och fårger i pastell och akvarell. Linearritning: runda kroppar; 
uppmåtning och uppritning af verkliga foremål såsom verktyg, mobler o. dyl. med fårg
låggning.

» 7:1, 2 t. Pastellmålning; lavering; pennteckning. Linearritning: krokiteckning, uppmåtning
och uppritning af verkliga foremål; geometrisk skugglåra.

„ 7:2, 2 t. Pastell- och akvarellmålning; skuggning i krita, blyerts och kol af ornament och
figurer. Linearritning: geom. skugglåra; perspektivlåra; tillåmpningar på verkliga foremål.

Latinlinjen.
« 5, 1 t. Frihandsteckning i likhet med R. 5. Linearritning: plana geom. konstruktioner.
„ 6:1 B, 2 t. Frihandsteckning i likhet med R. 6:1. Linearritning: projektionslåransgrimder 

med tillåmpning på verkliga foremål.
» 6:2B, 2 t. Frihandsteckning i likhet med R. 6:2. Linearritning: projektionslåran med till- 

låmpningar; runda kroppar.
» 7:1B, 1 t. Pastellmålning; skuggning i krita och kol. Linearritning: krokiteckning; upp

måtning och uppritning af verkliga foremål med' fårglåggning.
v 7:2B, 1 t. Pastellmålning; skuggning i kol af ornament. Linearritning: lika med L. 7:1 B. 

Linearritning har ofvats under hela hostterminen. De lårjungar, som ej hunnit afsluta de 
lagstadgade kurserna under denna tid, hafva vid vårterminens borjan fått fortsåtta med dessa ofnin- 
gar omkring en månads tid, så att kurserna blifvit genomgångna.

Frivillig teckning
har ågt rum två timmar i veckan nåmi. onsd. kl. 5 — 7 e. m. Antalet dåri deltagande lårjungar 
utgjorde under hosttermnen 48 och under vårterminen 44. Under den frivilliga teckningen hafva 
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lårjungarna dels fortsatt med de ritningar, som voro i arbete under de obligatoriska teckningstim- 
marna, dels ritat saker, som ligga utanfor den lagstadgade planen for teckningsundervisningen, så
som monogram, textningar, studier af djur, fåglar, kranier samt utveeklingsstadier hos våxter, hvilka 
samtliga teckningar sedan vanligen fårglagts. Dessutom hafva åt flere lårj ungar utlånats planscher 
for frivilligt hemarbete.

8. Undervisningen i sang och instrumentalmusik.
Musikens teori och sang.

Sångklass 1. Månd. o. torsd. 5-6. Elementarsång: allman musikteori, tontråffnings-, takt- och 
tonbildningsofningar. Korsång: stycken ur "Normalsångbok'' af C. J. Berg m. fl., 
koraler.

» 2, afd. A, månd. 6-6,30, tisd. 5 — 6; afd. B, månd, 6-6,30, fred. 5 — 6. Elementarsång;
lika med sångkl. 1. Korsång; valda sånger ur Sv. skolkvartetten.

» 3. Månd. 6-7, torsd. 4,30-5. Elementarsång: lika med sångklass 1. Korsång: valda
sånger ur Sv. skolkvartetten.

» • 4. Månd. o. torsd. 6- 6,30. Korsång: valda sånger ur Sv. skolkvartetten.
Sångklassen 1 bildar den lagre korafdelningen och sångklasserna 2, 3 o. 4 den hogre.

Instrumentalmusik
har ofvats tisd. och fred. 6 — 7 och lord. 4 — 6. Undervisning har meddelats i violin-, piano- och 
orgelspelning. Foljande arbeten ha dårvid anvåndts: Hennings och Hohmanns violinskolor, Hirsch’s 
bibliotek for violinister, Hennes pianoskola, Sonatinalbum af Kleinmichel, Lunds orgelskola, orgel
album af Hågg m. fl. Vid samspelning har forekommit inofning af stycken, arrangerade for viol- 
kvartett, piano och orgel.

9. Undervisningen i gymnastik och militårdfningar.
A) Gymnastik och faktning.

Gymnastikofningarna ha omfattat en half timme dagliget! for hvarje afdelning, och hårunder 
har, så långt tiden medgifvit, en fullståndig pedagogisk ofning genomgåtts.

Klasserna 6 och 7:1 ha två timmar i veckan ofvats i florettfåktning på led med och utan 
motståndare.

Vid gymnastikofningarna hafva lårjungarne varit fordelade på tre afdelningar med foljande 
antal i hvarje.

Hbstterminen 1904:
l;sta afdelningen ur klass 1-6:1.................................. 67 lårj.
2:dra „ „ „ 3-6:2................................... 76 »
3:dje » n » 6:1 — 7:2 .............................. 73 w

Summa 216 lårj.
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Vårterminen 1905:
l:sta afdelningen ur klass 1-6:1.........................  68 lårj.
2:dra « „ „ 3-6:2.................................. 73 „
3:dje „ „ „ 6:1-7:2 .............................. 79 „

Summa 220 lårj. 
Ofningstiderna ha varit foljande:

Gymnastik:
l:sta afd. alla låsdagar kl. 1 1,25- 1 1,55 f. m.
2:dra „ „ „ „ 10,5 - 10,35 f. m.
3:dje „ „ „ „ 7,10- 7,40 f. m.

Vapenofningar:
Klass 6:1 mand., torsd. 4,30 - 5; tisd., fred. 5 - 5,30 e. m.

„ 6:2 och 7:1 tisd. och fred. 5,30 -.6,30 e. m.

Tabellarisk uppglft å antalet lårjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit 
i de ordnade kroppsofningarna eller hånvisats till sårskild afdelning eller rote for svagare lårjungar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Termin och klasser

Sjukdoniar

A
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CO e
S2
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lårjungar

J syn- och horsel- 
organerna

I nervsystem
et

I cirkulationsorga- 
nerna

1 
I andedraktsorga- 

' 
nerna

I m
atsm

altningsor- 
ganerna

I urin- och kons- 
organerna

I rorelseorganerna 
och bensystem

et

M
edfodd m

issbild- 
ning

Tarm
bråck

A
llm

ån svaghet
A

ndra sjukdoniar
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Vårterminen 1904:
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5
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-■ 5
13
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„ 6, 7..................................
Summa

Hbstterminen 1904:
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Vårterminen 1904:
Af lårjungarne i 7:2 hafva endast 4 deltagit i fåktning.
Antalet af i gymnastikofningarna icke deltagande har sedan forrå terminen okats med 1; an- 

talet till svagrote hånvisade år oforåndradt.

Hostterminen 1904:
Lårjungarne i 7:2 hafva ej deltagit i fåktning.
Antalet af i gymnastikofningarna icke deltagande har sedan forrå terminen minskats med 3; 

antalet till svagrote hånvisade har minskats med 1.
Det fail, som hånfores under rubriken "andra sjukdomar", år skrofler.

B) Militarbfningar.
Redogorelse bfvtr militårbfningarna år 1904.
a) Militårbfningarna togo sin bbrjan tisdagen den 30 augusti och afslutades måndagen den 

19 september. Tidsfbrdelningen har varit fbljande:

I.

tim.

II.

tim.
III. 
tim.

IV. 

tim.

Exercis.............................................................................................. 16 14 10 6
Instruktion....................................................................................... 10 10 9% 7
Fbrberedande målskjutningsbfningar........................................... 19 8 8 3
Skjutning......................................................................................... 11 22 22% 22
Afståndsmåtning och bedbmning................................................. — 3 7 9
Fåltmarsch....................................................................................... 4 3 3 3
Tjånstgbring som befal .............................................................. — — — • 10

Summa 60 60 60 60

b) De fbreskrifna bfningarna hafva alla medhunnits.
c) Under bfningarna har i regeln hvarje klass utgjort en bfningsafdelning och har antalet 

elever i afd. I, II, III, IV varit respektive 34, 30, 12 och 16. Dessutom hafva 12 icke vapenfbre 
elever tjånstgjort såsom laddare, markbrer etc.

d) Ofningarna hafva sedan den 2 september ledts af undertecknad,)  som till denna tjånst- 
gbring blifvit kommenderad.

*

e) Inspektion af bfningarna har forrattats af ofversten fbr Kungl. Våstgbta reg:te E. W. Berg- 
strbm lordagen den 10 september.

f) Onskvårdt vore, om ånnu ett underbefål kunde erhållas, for att ledaren behbrigen skall 
kunna bfvervaka utbildningen vid alla afdelningar, något som nu ej alltid kunnat åga rum, då han 
sjålf måst fora afdelning.

*) Under de forstå dagarna leddes dfningarna af gymnastiklåraren, som sedan af sjukdom blef forhindrad.

Skjutning om doktor A. Hellgrens vandringspris har ågt rum.
Vånersborg den 21 september 1904.

Axel G. Linder,
Lojtnant vid Kungl. Våstgota regemente.
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B. Lårarne.
under hostterminen 1904.Lårarnes tjånsteåligganden10.

Rektor N. Lindskog:
matematik i R. 7:2..................... 7 t.

fysik i L. 7:2..................... 2 „
„ i L. 7; 1..................... 2 „
n i R. 7:1..................... 3 n — 14 t.

matematiska skripta i R. 7:2,
fysikaliska „ i R. 7:1.

Lektor S. Tessing: 
latin i L. 7:2................................ 7 t.

„ i L. 7: 1................................ 7 „
grekiska i L. 7:1 A................... 6 « = 20 t.
latinska skripta i L. 7:2 och L. 7:1, 

klassforeståndare i L. 7:1.

Lektor E. M. Haller-.
kristendom i 7:2......................... 2 t.

» i 7:1 ......................... 2 »
» i L. 6:2..................... 2 »
ir i R. 6:2..................... 2
„ i L. 6:1..................... 2 „
„ i R. 6:1 ................ 2 »
ir i 4............................. 2 n

modersmålet i L. 6:2................... 2
filos. prop, i 7:2......................... 1 „

„ n i 7:1........................ 1 » = 18 t.
svenska skripta i L. 6:2, 
morgenboner hvarannan vecka, 
skolgudstjånst hvar 4:de sondag.

Lektor /. A. Thomson:
modersmålet i 7:1......................... 2 t.

latin i L. 6:2.................... 6 „
grekiska i L. 6:2A................ 6 „

u i L. 6:1A .   & " = 20 t
svenska skripta i 7:1, 
latinska « i L. 6:2,

klassforeståndare i L. 6:2.

Lektor J. F. Palmgren:
engelska i R. 7:2 ..........  3 t.

„ i L. 7:1B....................... 2 „
» i R. 6:2 ........................ 3 »

franska i 7:2................................. 4 t.
n i 7:1....................................3 ii

,, i L. 7:1 B + R. 7:1 . . . . 1 „
» i L. 6:2............................  4 „ = 20 t.

engelska skripta i R. 7:2 och R. 6:2, 
franska „ i 7:2 och 7:1.

Lektor A. E. Lundal:
matematik *i L. 7:2........................ 5 t.

» i L. 7:1........................ 3 ti

u i L. 7:1 B.................... 2 „
„ i R. 7:1........................... 7 „

fysik i R. 7:2........................ 3 „ — 20 t.
matematiska skripta i L. 7:2, L. 7:1 B o. R. 7:1, 
fysikaliska „ i R. 7:2,

klassforeståndare i R. 7:1.

Adjunkt O. O. D. von Hackwitz:
engelska i L. 6:2 B....................... 3 t.
historia och geografi i L. 6:1 . 3 .»
svensk hist, i 5............................ 1 „
allm. hist, i L. 5........................ 2 „

n n i R. 5........................ 2 ir

geografi i 5 . . ........................ 1 „
naturalhist. i 7:2 ........................ 1 „

„ i L. 7:1 B + R. 7: 1 . 1 „
„ i L. 6:2 B................ 1 „
i, i R. 6:2..................... 1 „
„ i L. 6:1 B................ 1 „
n i R. 6:1.................... 1 „

naturlåra i 5............................. 3 „
„ i 3............................. 2 „

vakt vid skrifning i 6................. 2 „ = 25 t

Adjunkt P. G. Bergin:
enge1 ska i R. 7:1..........................  3 t.

n i L. 6:1 B........................... 3 ii

u i R. 6:1.......................... 3 „
fysik i L. 6:2........................... 1 „

n i R. 6:2........................... 2 „
» i L. 6:1.......................... 1 „
n i R. 6:1........................... 2 „

4
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kemi i R. 7:2................................. 2 t.
ii i R. 7:1................................. 2 n

„ i R. 6:2............................... 2 „
n i R. 6:1 .............................. 2 n

vakt vid skrifning i 6................. 1 » = 24 t
engelska skripta i R. 7:1 och R. 6:1.

Adjunkt /<. Ewertlr. 
latin i L. 6:1................................. 6 t.

„ i L. 5................................... 7 „
tyska i 7:2 .................................. 1 »

» i 7:1.................................... 1 11

» i L. 7: 1 A............................. 1 ir

ii 1 L. 6:2................................. 1 v
„ i R. 6:2................................. 1 »
11 i L. 6:1................................. 1 11

„ i L. 6: A............................... 1 u

,1 i R. 6:1............................... 1 »
vålskrifning i 2............................ 2 »
vakt vid skrifning i 6................. 1 » = 24 t.
latinska skripta i L. 6:1, 
tyska » i L. 7: 1 A och L. 6: A, 

klassforeståndare i L. 6:1.

Adjunkt G. Wetterlundh'. 
kristendom i 5............................ 2 t.

„ i 3............................... 3 „.
11 i 2............................... 3 11

„ il..................................3 „
modersmålet i 3 ......................... 6 „
tyska i 3 ...................................... 6 „ _ 23 t.
morgenboner hvarannan vecka, 
skolgudstjånster hvar 4:de sondag, 

klassforeståndare i 3.

Adjunkt O. F. Jonsson: 
modersmålet i 5............................ 3 t.

11 il........................... 5 11

tyska i 5............................ 3 „
il. .............. 6 » 

historia i 1  2 „
geografi i 1............................ 2 »
naturlåra i 1............................ 2 »

vålskrifning il...............................2 „ = 25 t
svenska skripta i 5, 
tyska „ i 5, 

klassforeståndare i 1.

Adjunkt L. S. Blomgren: 
modersmålet i 7:2 ..................... 2 t.

„ i R. 6:2................... 2 „
historia o. geogr. i L. 7:2..........  3 „

u n i R. 7:2........... 3 11

„ i L. 7:1........... 3 „
u 11 i R. 7:1..............3 11

>1 n i L. 6:2.......... 3 v
” „ i R. 6:2. . . . . . 3 „ = 22 t.

svenska skripta i 7:2 och R. 6:2, 
klassforeståndare i 7:2.

Adjunkt A. Persson:
modersmålet i R. 6:1...................... 2 t.

„ i 2 .......................... 5 „
tyska i 2 .......................... 6 „

historia i 3 ..........................  3 „
„ i 2 ........................... 3 „

geografi i 3........................... 2 „
" > 2................... ■ 3 „ = 24 t.

svenska skripta i R. 6: 1, 
klassforeståndare i 2. 

■

Adjunkt G. Setterberg: 
matematik i L. 6:2......................... 3 t.

« i L. 6:2 B....................... 1 „
„ i R. 6:2......................... 6 »
» i 4................................. 5 »
11 i 2 . . .  .5«

naturlåra i 4...........................   2 »
"■ i 2................................. 2 » — 24 t

matematiska skripta i L. 6:2 B och R. 6:2, 
klassforeståndare i R. 6:2.

Vik. adjunkt Å. L. Blomgren: 
engelska i L. 7:2.......................... 2 t.

11 i L. 7: 1 A ..................... 1 11

„ i R. 5 ............................ 6 n

u i 4.................................. 5 n
franska i R. 6:2.......................... 4 „

11 i L. 6:1 ........................ 4 11

„ i R. 6: f ................. ■ ■ ■ 4 „ = 26 t.
franska skripta i R. 6:2,

klassforeståndare i R. 6:1.
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Vik. adjunkt H. Jungner: 
matematik i L. 6:1........................ 3 t.

» i L. 6:1 B................... 1 „
„ i R. 6:1 ...................... 6 »
w i 5.............    4 »
» i 3............................... 5 w
» i 4............................... 4 „

vakt vid skrifning i -6................. 1 „ = 24 t.
matematiska skripta i L. 6:1 B och R. 6:1, 

klassforeståndare i 5.

Extra lårare O. F. Schalin: 
modersmålet i L. 6:1.................... 2 t.

„ i 4............................ 4 „
fyska i 4............................ 5 *

franska i 5............................ 3 „
historia o. geogr. i R. 6:1 ......... 3 „
historia i 4.................................... 3 „

geografi i 4 ................................ 2 t.
vålskrifning i 3............................ 1 „
vakt vid skrifning i 6................. 1 " = 24 t.
svenska skripta i L. 6:1 och 4, 
tyska skripta i 4,

klassforeståndare i 4.

Vik. teckn.-låraren C. W. Rune: 
teckning ..................................................... 27 t.

Vik. musiklåraren M. Hoffman: 
sång............................................... 6 t.
instrumentalmusik.........................  4 » = io t.

Qymnastiklåraren A. T. Warodell: 
gymnastik...................................... 9 t.
fåktning..........................................  4 „ = 13 t.

II. Tjånstledighet har åtnjutits
af adjunkt Bergman under låsåret for sjukdom;
» „ von Sydow „ „ for hålsans vårdande;
„ „ Setterberg „ hostterminen från den 15 november till terminens slut från 6 timmars

undervisning for hålsans vårdande, vårterminen for idkande af akademiska studier;
„ teckningslårarinnan fru Henning under låsåret for sjukdom.

12. Fbrordnade hafva varit
såsom vikarier:

fil. lic. Å. L. Blomgren under låsåret for adjunkt Bergman;
fil. kand. D. H. T. Jungner under låsåret for adjunkten von Sydow;
fil. kand. A Stalin under vårterminen for adjunkt Setterberg;
t. f. postmåstare M. Hoffman under hbstterminen till den 1 november for att uppehålla den lediga 

musiklårarebefattningen;
teckningslåraren C. W. Rune under låsåret for teckn.-lårarinnan Henning;
rektor Lindskog och lektor Lundal under hostterminen från den 15 november for adjunkt Setter

berg, 3 timmar hvardera;
såsom extra lårare:

fil. kand. O. F. Schalin under låsåret.

13. Den 13 maj 1904 afled musiklåraren L. Hjort. Sålunda bortkallades redan i sin tidigare 
mannaålder en person, som helt hångaf sig åt det kali, som han skaffat sig till uppgift i lifvet. Af 
naturen begåfvad med en djup kånsla och ett varmt intresse for musik, sbkte han, så langt han 
fbrmådde, hålla musiklifvet uppe inom staden, och sårskildt som organist i kyrkan tillvann han sig 
forsamlingens odelade bifall och tacksamhet. Plikttrogen i sin tjånst och vånsåll i sitt umgånge, 
som han var, behåller låroverket honom i tacksamt minne.

Till innehafvare af den genom lektor Solanders transport ledigblifna lektorsbefattningen, hvil
ken anslagits i åmnena matematik och fysik, utnåmndes den 4 maj 1904 lektorn vid Ostersunds
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h. allm. låroverk fil. dr A. E. Lnndal, till adjunkt i matematik (foretrådesvis) och naturlåra efter 
likaledes transporterade adjunkt Holmgren utnåmndes den 25 maj 1904 fil. dr G. Setterberg, och till 
musiklårare efter aflidne musiklåraren Hjort utnåmndes den 14 sept. 1904 musikdirektøren E. N. 
Ullman. Lektor Lundal och adjunkt Setterberg tilltrådde sina platser den 1 juli och musiklårare 
Ullman den 1 november.

Angående sina lefnadsomståndigheter hafva de nyutnåmnda meddelat foljande uppgifter:
Axel Edvard Lundal ar fodd den 9 december 1864 i Mbne, Alfsborgs lån; fbråldrar: landtbrukaren 

Levin Andersson och Maria Margareta Lundstedt. Intogs i Skara h. allm. låroverk hostterminen 18'9 
och aflade mogenhetsexamen dårstådes den 22 maj 1886. Inskrefs som student i Uppsala den 16 Sep
tember s. å. och ingick i Vastgota nationsforening; fil. kand. den 30 januari ‘1890; efterprofning den 30 
maj s. å ; fil. lic. den 29 maj 1896; disp. for graden den 20 februari 1897; fil. doktor den 31 maj s. &.; tjenst
gjorde vid meteoroldgiska observatoriet i Uppsala dels såsom molnobservator dels såsom e. o. amanuens 
från 1 maj 1896 till augusti 1898; genomgick profårskurs vid Uppsala h. allm. låroverk lasåret 1897—1898; 
tjenstgjorde som vik. lektor vid Hudiksvalls h. allm. låroverk hostterminen 1898—vårterminen 1902; ut
nåmndes till lektor i matematik och fysik vid Ostersunds h. allm. låroverk den 11 december 1901 och 
tjånstgjorde dårstådes såsom sådan hostterminen 1902—vårterminen 1904; utnåmndes till lektor i samma 
amnen vid Vånersborgs h. allm. låroverk den 4 maj 1904 och har tjanstgjort dårstådes från borjan af 
hostterminen 1904.

Af trycket utgifvit: Bidrag till kånnedomen om de fysiska egenskaperna hos kautsckuk, Uppsala 
1897; Beitrage zur Kenntniss der physikalischen Eigenschaften des Kautschuks. Leipzig 1898; Mesures 
photogrammétriques des nuages 1896 — 1897 å Uppsala par A.—E. Lundal et J. Vestman, Uppsala 1898.

Gosta Setterberg, fodd den 1 jan. 1875 i Jakobs och Johannes forsamling af Stockholms stad; for- 
åldrar: laroverksadjunkten Axel Hugo Setterberg och hans hustru Sofia Charlotta Askeroth; inskrefs vid 
Stockholms norra latinlaroverk hostterminen 1884; aflade mogenhetsexamen dårstådes d. 17 maj 1893; in
skrefs vid Stockholms hogskola hostterminen 1893; inskrefs vid Uppsala universitet hbstterminen 1895; 
aflade filosofle kandidatexamen jan. 1896; undergick efterprofning till samma examen maj 1897; aflade filo
sofle licentiatexamen”sept. 1899; disputerade for graden d. 22 sept. 1900; promoverades till filosofie doktor 
d. 31 maj 1901; genomgick profårskurs vid Stockholms reallaroverk låsåret 1900—1901; tjånstgjorde som 
extralårare vid Sodertalje pedagogi lasåret 1901 — 1902; tjånstgjorde som foreståndare for Borlånge sam- 
skola lasåret 1902—1903; tjånstgjorde som vik. lektor vid Halmstads h. allm. låroverk lasåret 1903—1904! 
utnåmndes till adjunkt i matematik och naturlåra vid Vånersborgs h. allm. låroverk d. 25 maj 1904; åt- 
njuter innevarande vårtermin tjånstledighet for studier.

Af trycket utgifvit: Hvilka funktioner åro representabla (doktorsafhandling)? Uppsala 1900 (40 
sidor). Nykterhetsfrågan från biblisk och etisk synpunkt, Svenska Nykterhetsforlaget, Stockholm 1904 
(68 sidor). Smarre uppsatser i tidningai’ och tidskrifter.

Elis Nathanael Ullman, fodd den 12 juni 1872 i Norra Kedum Skarab. lan; son af kyrkoherden, fil. 
dr E. M. Ullman och H. von Aken; lårjunge vid Skara h. allm. låroverk 84—91, elev vid K. Musikkonser
vatorium, Stockholm sept. 91, aflagt organistexamen dårstådes 93, kyrkosångare- och musiklårareexamina 
95, elev i kontrapunkt hostterminen 95—vårterminen 96, elev vid Konigl. Hochschule flir Musik Berlin 
april 97—febr. 99, vik. musiklårare vid h. allm. låroverket och vik. organist vid Domkyrkan i Skara sept. 
99—juni 1900, vik. domkyrkoorganist i Lund aug.—okt. 1900, ordinarie organist, kantor och klockare i La
holm nov. samma år, vik. musiklårare vid Skara h. allm. låroverk hostterminen 1903, ordinarie musiklå
rare vid Vadstena 1. allm. låroverk 14 okt. 03, vald till organist, kantor och klockare i Vadstena och S:t 
Per jan. 04, utnåmnd till musiklårare vid h. allm. låroverket i Vanersborg 14 sept. 04, tilltrådde 1 nov. 
vik. organist i Vånersborg 1 nov. 01—1 maj 05, ordin. organist darsammastådes fr. 1 maj 05.,

14. Den 1 maj 1905 år ingen ordinarie lårarebefattning vid låroverket ledig.
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C. Lårjungarne.
15. De nårvarande lårjangarnes antal.

Hostterminen 1904.

Klasser
Gemen-
samma Reallinjen

Latinlinjen

Summautan med
linjen grekiska

1 11 — — 11
2 29 — — i 29
3 23 — — , 23
4 33 — — — 33
5 — 25 7 — 32
6:1 — 27 11 4 42
6:2 — 19 7 4 30
7:1 — 11 2 2 15
7:2 — 9 6 — 15
Summa 96 91 33 10 230

Anm. Under terminen hafva varit frånvarande 1 lårj. i klass 2, 1 i R. 6:2 och 1 i L. 7:1 A 
alla tre for sjukdom.

Vårterminen 1905.

Klasser
Gemen- 
samma 
linjen

Reallinjen

Latinlinjen

Summautan med

gre'. iska

1 11 — — — 11
2 30 — — — 30
3 25 — — — 25
4 33 — — — 33
5 — 23 6 — 29
6:1 — 28 12 5 45
6:2 — 21 7 4 32
7: 1 — 11 2 2 15
7:2 — 10 6 — 16
Summa 99 93 33 11 236

Antn. Under terminen har 1 lårj. i L. 7:1 A varit frånvarande for sjukdom.
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16. De narv arande lårjungarnes ålder hostterminen 1904.

Klasser och 
linjer

9 

år

10 

år

11

år

12 

år

13 

år

14 

år
15 

år

16 

år

17

år
18 
år

19 

år
20 

år

Sum
m

a

1 ................... 5 2 4 _ _ 1 1
2................... 1 7 11 7 3 — — - — — — — 29
3................... — 1 4 9 6 1 2 ■ — — — — 23
4................... — — 1 1 21 6 3 1 — -- — — 33
R. 5............... — •- — — ■ 8 5 7 2 2 1 — 25
L. 5............... -- — — — 1 4 1 1 — — — 7
R. 6:1 .......... - — — ' — — 5 8 10 2 2 — 27
L. 6:1 ........... — — — — T 2 5 2 3 2 — — 15
R. 6:2........... — — ■ ■— : — ■ — 1 6 4 3 5 — — 19
L. 6:2........... — — — — — * 3 1 1 5 1 — 11
R. 7:1 ........... -- — — — — — — 3 2 4 2 — 11
L. 7:1 ........... — — — ■ — — — 1 2 - — 1 4
R. 7:2........... — - — — — — ; — ■ — — 3 3 2 1 9
L. 7:2........... - — — — — — — i — 1 3 1 1 6
Gemens. linjen 6 10 20 17 30 7 5 1 — — _ — 96
Reallinjen.... • — < — ..._ — £ 8 11 21 19 12 15 4 1 91
Latinlinjen .. . . - — — — 2 6 9 5 7 10 2 2 43

Summa 6 10 20 17 40 24 35 25 19 25 6 3 230

17. De narv arande lårj'ungarnes hemorter hostterminen 1904.

a) fbrdelade efter lån:

Lån Antal 
lårj. ’

Ålfsborgs lån.............................. 189
Skaraborgs lån............................ 20
Goteborgs och Bohuslån........... 12
Vårmlands lån ................... 7
Kristianstads lån................... 1
Stockholm......... ........................... 1

Summa 230

b) efter hemort antingen i låroverkssladen eller på 
an nan ort:

Klasser och 
linjer

Antal lårj. med hemort
Summa

i Vånersborg på annan ort

1 ................... 5 6 11
2 ................. 21 8 29
3 ................. 10 13 23
4 ................... 16 17 33
R. 5............... 9 16 25
L. 5............. 2 5 7
R. 6:1 ........ 6 21 27
L. 6:1 ;. . 5 10 15
R. 6:2 ........... 2 17 19
L. 6:2............. 3 8 11
R. 7:1............. 1 10 11
L. 7:1 ........... 1 3 4
R. 7:2............. 2 7 9
L. 7:2............. 1 5 6

Gemens. linjen 52 44 96
Reallinjen .... 20 71 91
Latinlinjen 12 31 43

Summa 84 146 230
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18. Under hostterminen hafva de lårjungar i sjunde klassen, som lå^a grekiska, nåmi. 2 i 
nedre sjunde klassen, tillika begagnat sig af undervisningen i engelska.

19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militårofningar undervisade lårjungar 
hostterminen 1904.

Under vårterminen 1904 var antalet lårjungar, som den 1 februari deltog i frivillig teckning, 42. '

Teckning Musik Gymnastik och 
litårofningar

mi-

Afdelningar och 
linjer

Nårvarande lår-
Lårjungar som deltagit Lårjungar, som un- 

dervisats i
- Lårjungar, som del- 

tagit i :

jungar

i obligatorisk 
teckning

i frivillig 
teckning och 
dårjåm

te ob
ligatorisk

endast 
i fri

villig
1 

teckning

.m
usikens 

teori och 
sång

instrum
ental

m
usik

gym
nastik 

och 
fåktnirig

.

Cg is:
3:
5'T

1 ................. 11 1 1 7 1 1 1 10
2................... 29 29 10 — 25 6 27
3................... 23 » 23 6 17 5 22 .
4................... 33 33 9 — ■ 14 2 33 -
R. 5............... 25 25 6 — 11 3 23
L. 5............... 7 7 — — 1 — 7 -
R. 6: 1 ... 727 27 1 — 9 25 ZO

L. 6:1 ........... 15< B 11
A 4

11 3
— } 5 5 14 --14 •

R. 6:2........... 19 19 — — 8 — 18 18

L. 6:2 . . . . 11.
B 7 

[A 4
7 1

1
1 6 2 10 10

R. 7:1 11 11 - 4 — 11 1 3

L. 7: 1 .......... 4
B 2
A 2

2
—

— ! 2 2 3 2?
R. 7:2 . . . . 9 9 — 5 - 7 7

L. 7:2........... 6] B 6
A 0

6 -- — ■ ! 2 -. 6 5

Gemens. linjen 96 96 32 — 67 14 92 -
Reallinjen. . . 91

L. 5 7
91 7 — 37 10 84 60

7 -— ■ —- ■
Latinlinjen . . . 43 B. 6 o. 7 26 26 4 16 9 40 32

A. 6 o. 7 10 — — 1
Summa 230 220 43 1 120 . 33 . . .216 . 02

20. Antalet åmnen, i hvilka hemlåxor blifvit for hvarje dag lårjungarne foresatta, åfvensbm 
den dagliga ofverlåsningstiden hafva varit fordelade på ungefår foljande sått.

I klass 1 dagi. hemlåxor ii 3 åmnen, ofverlåsningstid i medeltal 1% tim.
11 2 11 „ i 3 W V M 1 ir

3 » „ i 3 -n w HA ■ ir

>1 4 11 „ ii 3 å 4 » ir » i3A li

„ R. 5 n 11 i 3 å 4 » ... i> V ■ ir

„ L. 5 n >1 i 3 å 4 i) i' II 1% il
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I klass R. 6:1 dagi. hemlåxor i 3 å 4 åmnen, dfverlåsningstid 2 tim
» L 6:1 « » i 3 a 4 » w 2 p
n R. 6:2 p i) i 3 a 4 u » 2^/g »
„ L. 6:2 v » i 3 a 4 » » 3 p
« R. 7* 1 « w i 3 a 4 p p M
p L 7; 1 » p i 4 a 5 p p ,i
p R. 2 p •/ i 3 å 5 p p 4 p
p L. 7; 2 y p i 4 a 5 p p 3 p

I ofvanstående arbetstimmar år icke inberåknad den tid, som åtgår till utarbetande af hem- 
skripta. Hårtill åtgå i hvarje vecka 1% timme for klass 5, 2 for 6:1, 2^ å 3 for 6:2, 5 å 6 
for 7:1 och 3 å 4 for 7:2.

Till forberedelse till måndagarne har arbetet minskats, så att l:sta och 2:dra klassen haft låx- 
fritt, 3:dre och 4:de klassen 1 låxa, 5:te och 6:1 hvardera 2, 6:2 och 7:de klassen 3 låxor.

21. Angående lårjungarnes kroppskonstitution och hålsotillstånd har låroverkets låkare afgif- 
gifvit foljande uppgifter.

Tabellarisk uppgift ofver lårjungarnes kroppsbyggnad och allmånna hålsotillstånd 
samt ofver antalet nårsynta och dofva.

a) Vårterminen 1904.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M e d e 1- Lidande Ofta be- Nårsynthetsgrad Sum- Lidan
de af 
dofhet

Klass lårjun
gar ålder långd vikt

af 
bleksot

svårade af 
hufvud- 

vårk

svårade af 
nåsblod

Under 
3 D

3—6 
D

Ofver 
6 D

ma 
når
synta

1 24 HVn 1 — — — — —
2 24 12V24 1 2 — — — —
3 31 139/bi 2 1 — — — —
4 25 142/25 — 2 — — — —
5 31 15«/si 1 — — 1 — 1
6:1 36 17V12 1 — — — 1 1
6:2 26 17^/2C — — — -- —
7:1 17 19717 — — 1 — — —
7:2 19 19%« — 1 1 2 1 3
Summa 233 6 6 2 3 2 5

b) Hostterminen 1904.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 11 9'711 — — — —
2 29 113/29 ... — — —
3 23 12723 2 — — —
4 33 13733 1 1 — 1
5 32 14'732 2 — 1 1
6:1 42 1527„ — — — —
6:2 30 1621/3o — — — —
7:1 15 17715 — — — —r-
7:2 15 18715 — — — —
Summa 230 5 1 1 2
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Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lårjungarne.

a) Vårterminen 1904.

1 2 3 4 5 6 7

z
g. <z>

Sjukdomar

grande 
j tingar

’O 
s 
8

5o
3

3*
7Q

D
oda Anmårkningar

3ro

III. 4. Varicellæ.......................................... 233 2 2 13
III. 7. Rubeola............................................. — 3 3 16
III. 16. Influenza......................... .............. — 37 37 173
X. 136 a. Otitis externa diff..................... — 2 2 11

XII. 158. Bronchitis acuta............................ — 3 3 24
XII. 162. Laryngo-trach. acuta................... - 4 4 22

XIII. 174. Angina tonsillaris ....................... — 22 22 81
XIII. 181. Enteritis acuta................................ — 1 1 6
XVI. 239. Rheum. muse, acut........................ - 1 1 3
XVII. 257. Eczema........................................... ... 1 1 5
XIX. 296. Vulnus........................................... — 2 2 13
XIX. 298. Congelatio.................................... — 1 1 3

b) Hostterminen 1904.

1 2 3 4 5 6 7

III. 16. Influenza........................................ 230 3 3 14
VIII. 86. Neurastenia .................................... — 1 1 1 1

X. 136 a. Otitis externa diff........................ 2 2 9
XII. 162. Catarrhus bronch........................... — 4 4 23

XIII. 174. Angina tonsillaris......................... - 24 24 112
XIII. 177. Gastritis acuta .............................. — 2 2 12
XIII. 181. Gastro-Enteritis acuta................... — 2 2 18
XIII. 183. Neuroses intestinales................... — 2 2 11
XIX. 294. Distorsio......................................... — 1 1 7

Under midten af terminen uppstod en form af bindhinnekatarr i ogonen (Conjuntivitis Ca- 
tarrhalis), som visade epidemisk karaktår, men som var af synnerligen mild natur och forsvann i 
allmånhet på 3 å 4 dagar. Sjukdomen angrep ratt många, ungefår 30 °/0. — Långt flera trodde 
sig hafva densamma och anmålde sig, men torde suggestion och onskan att få några dagars ledig- 
het varit den hufvudsakliga orsaken dårtill.
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36

Lårjungarnes omsdttning hositerminen 1904.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nårvarande larjungar i afdelningen 
den 15 september

Larjungar afgångna från 
låroverket i afdelningen

Afdelningar och linjer

K
var 

i 
s 

fåregi
Flyttade till 

afdelningen på 
grund af be

slut

Inskrifr 
und'

från term
 

och m
ed

från och 
i 

till te

under 
m

e cnifdelningen från 
iende term

in

vid foregående 
term

ins slut

vid hostterm
inens 

borjan

la 
i låroverket 

er term
inen

u m m a

*1

inens borjan till 
den 14 sentem

ber

ned 15 septem
ber 

rm
inens slut

nåst foljaude 
'lianterm

in

u m m a

1 2 — — 9 11 — — — —
2 5 16 2 6 29 1 — — 1
3 1 13 6 3 23 — — — -
4 — 21 8 4 33 — 1 1
R. 5............................................................ 2 12 7 4 25 — 1 1
L. 5............................................................ — 3 1 3 7 — — 1 1
R. 6-1 4 8 5 10 27 2 — — 2
L. 6:1 B..................................................... 1 9 — 1 11 — — — —
L. 6:1 A..................................................... — 2 -- 2 4 1 — — 1
R. 6:2....................................................... 1 8 8 2 19 1 — 1 2
L. 6r2B..................................................... 2 -- 5 — 7 2 — 2
L. 6:2A..................................................... — 4 — — 4 —
R. 7:1 ....................................................... 8 3 — 11 — — - —
L. 7:1 B..................................................... — 1 1 -- 2 1 — — 1
L. 7:1A..................................................... — 2 -- — 2 — — —
R. 7:2....................................................... — 7 2 9 — — — —
L. 7:2B..................................................... 1 2 3 — 6 — — — —
L. 7:2A..................................................... — - — — — — — — --

Gemensamma linjen ................................ 8 50 16 22 96 1 — 1 2
Reallinjen...................................................
Latinlinjen.................................................

7
4

43
23

25
10

16
6

91
43

3
4 —

2
1

5
5

Summa 19 116 51 44 230 8 - 4 12
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22 b. Lårjungames omsåttning vårterminen 1904.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nårvarande lårj ungar i afdelningen 
den 1 februari

Lårjungar afgångna från 
låroverket i afdelningen

Afdelningar och linjer

K
var i 

; 
foreg:

Flyttade till 
afdelningen på 
grund af be

slut

Inskrifr 
und

från tern: 
och m

ec

från och 
till 

t(

under 
m

e GOafdelningen från 
lende term

in

vid foregående 
term

ins slut

vid vårterm
inens 

borjan

la 
i låroverket 

er term
inen

u m 
m 

a

linens borjan till 
1 den 31 januari

m
ed 1 februari 

erm
inens slut

nåst foljande
■lianterm

in

u m m a

1 20 _ 4 24 1
2 22 — - 2 24 — __ 1 1
3 31 _ _ - 31 _ _ 1 1
R. 4 ............................................................ 19 — — 2 21 - 1 1
L. 4 ............................................................ 4 — — — 4 — — ... —
R. 5 ............................................................ 18 — — — 18 — 1 3 4
L. 5 ............................................................ 12 — — 1 13 — 1 1 2
R. 6:1......................................................... 22 — — 1 23 — — 1 1
L. 6: IB....................................................... 7 — — — 7 — — 1 1
L. 6:1A ..................................................... 5 __ — 1 6 — — - - —
R. 6:2......................................................... 16 — — — 16 — 1 1 2
L. 6:2B ..................................................... 7 — — — 7 — — 2 2
L. 6:2A....................................................... 3 — — — 3 — — —
R. 7:1 ......................................................... 10 - — — 10 — — 1 1
L. 7: IB ..................................................... 6 — — — 6 — — — —
L. 7:1A..................................................... 1 - — — 1 - 1 — 1
R. 7=2......................................................... 6 -- — — 6 — — 6 6
L. 7:2B....................................................... 10 — — — 10 — — 9 9
L. 7:2A....................................................... 3 — - — 3 — 3 3

Gemensamma linjen.................................. 73 — 6 79 — — 3 3
Reallinjen..................................................... 91 _ _  • 3 94 _ 3 12 15
Latinlinjen................................................... 58 — — 2 60 — 2 16 18

Summa 222 — 11 233 — 5 31 36
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Lårjungarnes omsdttning hostterminen 1Q04.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nårvarande larj ungar iafdelningen 

den 15 september
Lårj ungar afgångna från 
låroverket i afdelningen

Afdelningar och linjer

K
var 

i 
£ 

■ 
foreg:

Flyttade till 
afdelningenpå 
grund af be

slut

Inskrifr 
und' æ

från term
in, 

och m
ed de

från och 
i 

till te

under 
m

c æ
2 S 3 E c ned 15 septem

ber 
:rm

inens slut

Fr s r*ielningen från 
ide term

in

vid foregående 
term

ins slut

d hostterm
inens 

borjan

i låroverket 
term

inen

m m a
ens borjan till 
n 14 sentem

ber

åst foljaude 
m

term
in

m m a

1 2 — — 9 11 — — —
2 5 16 2 6 29 1 — — 1
3 1 13 6 3 23 — — — -
4 — 21 8 4 33 — — 1 1
R. 5............................................................ 2 12 7 4 25 — 1 1
L. 5............................................................ — 3 1 3 7 — — 1 1
R. 6:1 ....................................................... 4 8 5 10 27 2 — 2
L. 6:1 B..................................................... 1 9 — 1 11 — — — -
L. 6:1 A..................................................... — 2 -- 2 4 1 — — 1
R. fi-9 1 8 8 2 19 1 — 1 2
L. 6r2B..................................................... 2 -- 5 — 7 2 — — 2
L. 6:2A..................................................... — 4 — — 4 — — -
R. 7:1 ....................................................... — 8 3 — 11 — — - —
L. 7: IB..................................................... — 1 1 — 2 1 — 1
L. 7:1 A..................................................... — 2 — 2 — — —
R. 7:2....................................................... — 7 2 -- 9 - — — —
L. 7:2B..................................................... 1 2 3 — 6 — — —
L. 7:2A..................................................... — — — — — — — — —

Gemensamma linjen ................................ 8 50 16 22 96 1' 1 2
Reallinjen...................................................
Latinlinjen.................................................

7
4

43
23

25
10

16
6

91
43

3
4 —

2
1

5
5

Summa 19 116 51 44 230 8 - 4 12
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23. Af de under låsåret inskrifna hafva fbrut bevistat låroverk, nåmi. senast
• folkskola .................................................................. 15

allmånt låroverk ..................................................... 21
enskildt »   13
endast undervisats i hemmen................................ 3

Summa 52

Bland de å raden for "folkskola" uppfbrda lårjungarna hafva 6 efter afgången från folksko- 
lan åtnjutit enskild undervisning såsom forberedelse for intråde vid låroverket.

24. Under vårterminen 1904 hafva fbljande lårjungar, 
klass, aflagt godkånd mogenhetsprofning.

Realister: 
Gunnar J. A. FLodin.....................................................

Jonas F. Fo leker.....................................................  
Simon G. Grånse.........................................................  
Gunnar Jonsson............................................................. 
Lage C. Posse...............................................................  
Tor H. Wibom ............................................................

som genomgått låroverkets sjunde

till militåryrket,
11 11

„ apotek,
„ tekniska hbgskolan,
n »

„ militåryrket;

latinar e, icke-greker: 
Sigurd H. A. Barkstedt................................................. utan uppgifvet mål,
Bertil F. Hallberg.......................................................... till universitet,
D. A. Gunnar Hanson..........................   utan uppgifvet mål,
Sven M. Hollberg.......................................................... till universitet,
J. Bernhard Jansson..................................................... „ »
C. A. Ragnar Lagergréen............................................. » militåryrket,
D. David V. Nilsson................................................... „ universitet,
Per S. Pyhlson ............................................... .............. „ »
Georg A. A. Wachtmeister........................................... » militåryrket;

latinare, greker:
Arvid J. Carlsson ..........................................................
E. Torsten Westberg ...................................................
Axel D. Wetterberg........................................................

till universitet, 
„ apotek, 
„ universitet.

Under vårterminen och påfbljande mellantermin:
25. I bfrigt hafva under år 1904 fbljande lårjungar ajgått från låroverket.

från klass 1 E. Gunnar Hallqvist................. .... till folkskolan,
11 1! 2 Carl Otto Bjorndahl................. ... 11 handel,
11 1) 3 Gunnar E. K Lennstrom........ .................... M annat allm. låroverk,
11 1) R. 4 RlidolJ L. Miintzing ............... .................... W 11 11 11

1) « R. 5 Folke U. Andersson................... teknisk elem.-skola,
11 11 1! Bror K Fock............................ handel,
11 11 11 Cyril G. Holmberg................... .................... 1) landtbruk,
11 >1 11 Karl O. Johansson ................. .................... Il kontor,
V 11 L. 5 OloJ Andersson......................... . ... . H enskilda studier,
11 11 11 A. Einar Wirén......................... ... . 11 annat allm. låroverk,
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från klass R. 6:1 Richard H. Låftman..................... utan uppgifvet mål,
„ „ L. 6:1 C. Hj. Adolf Freudenthal......... till enskilda studier,
„ „ R. 6:2 Anders Sandberg........................... „ teknisk elem.-skola,
„ „ „ Karl E. Twedberg ................. . . „ lånsmanskontor,
„ „ L. 6:2 Ludvig F. Wennerstrbm................ „ annat allm. låroverk,
„ „ i, Sigurd Wikman............................ utan uppgifvet mål,
„ „ R. 7:1 Thord R. G. Ekstedt...................... till enskildt låroverk,
„ „ L. 7: 1 A. Gottfrid Mellander.................... „ postverket;

under hostterminen och påfoljande mellantermin:
från klass 2 J. Gunnar Larsson............................ utan uppgifvet mål,

„ „ 4 Gunnar Stenstrbm.................................. „ „ „
„ „ R. 5 F. J. J. Ulrik Moller............................. „ „ „
„ „ L. 5 Albert O. Bergendorff........................... „ „ „
„ „ R. 6:1 Gerhard R. Ring.................................. „ „ „
» » „ L. A. Birger Storck .......................... „ „ „
„ „ L. 6:1 J. Arthur Bergman............................ till enskilda studier,
» „ R. 6:2 Sven A. Andreasson.......................... utan uppgifvet mål,
* » » A. David Dahlin................................ till enskildt låroverk,
« » L. 6:2 A. Georg Bergman............................... „ enskilda studier,
» » » A. Ragnar Westberg............................. „ annat allm. låroverk,
« » L. 7:1 Gillis G. A. Lam............................... „ enskilda studier.

26. Under sist forflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats såsom 
stipendier................................................... kr. 835,—
premier............................................................................. „ 224,10
understod-........................................................................ „ 30,—

Summa kr. 1,089,10
"En gammal vån till låroverket" har vid vårterminens slut 1904 likasom under två foregå

ende år ihågkommit låroverket med en gåfva af 50 kr. att "efter rektors och kollegiets nårmare 
beståmmande vid innevarande termins slut utdelas såsom stipendium till en eller flere af lårover- 
kets larjungar". Beloppet fordelades mellan 2 lårj. med 25 kr. åt hvardera.

Kortfattad redogorelse for beståmmelserna angående stipendie- och andra dylika fonders 
åndamål och anvåndning vid Vånersborgs hogre allmånna låroverk.

Salmeniska donationsfonden. - Qenom ett hos rådhusråtten i Vånersborg den 26 november 
1832 bevakadt testamentariskt fbrordnande, uppråttadt den 4 April s. å., skånkte rektor Anders Sal- 
menius 66 rdr 32 sk. rgs att "anvåndas till inkop af skolbocker, hvilka fattige och flitige gossar i 
hårvarande lårdomsskola åga att under sin lårotid dår begagna; dock skulle hvarje gosse vid skils- 
måssan från låroverket de af honom sålunda lånta bocker till rektor återlåmna".

Ektnanska och Larssonska stipendiefonderna. — Angående dessa fonder finnes ingen annan 
handling an ett af kyrkovården B. Andersson i Vånerskorg den 4 juli 1837 utfårdadt intyg, att, 
enligt hvad Vånersborgs kyrkoråkenskaper utvisa, de så kallade Ekmanska och Larssonska stipendie- 
medlen, hvilka ditintills innestått i kyrkans kassa, då utgjort, det forrå b:ko rdr 33,16, det senare 
8,16 eller tillsammans 41,32 rdr b:ko.

Subskriptionsstipendiefonden. — Vid sammantråde den 21 maj 1845 med dem, som i anled
ning af Hans Maj:ts besok i Vånersborg i juni månad 1844 subskriberat till en stipendiefond for 
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hogre apologistskolan dårstådes, uppvisades af apotekaren Pyhlson, som haft hufvudsakligt besvar 
med insamlingen, att de subskriberade medlen utgjorde 775 rdr b:ko, och beståmdes, "att råntan å 
detta kapital, som under namn af “Subskriptionsstipendiefonden" kommer att af rektor forvaltas, år- 
ligen vid vårterminens slut, efter skolkollegii profning af omståndigheterna, skall utdelas till en eller 
flere af de aldre ynglingarne, helst sådana som till akademien afgå, hvilka åro medellosa, pien dår
jåmte utmårkt sig for flit och goda seder".

R.ektorsstipendiet. — Den 25 september 1846 skånkte rektor C. S. Hultstrom till Vånersborgs 
h. apologistskola 150 rdr b:ko, “som af rektor jåmte skolans ofriga medel forvaltas och hvaraf år
liga råntan utdelas till någon inom rektors klass, helst mindre bemedlad, men tillika for flit, kun
skaper och goda seder utmårkt yngling, hvilken, om rektor så for godt finner, kan genom omrost- 
ning af kamraterna utses, då likvål alltid råttighet forbehålles rektor och lårare, att, i håndelse 
af giltiga skål, detta val forkasta och annan stipendiat utnåmna”.

Sållskapet P. B:s stipendiefond. — Genom gåfvobref den 10 november 1863 skånkte såll
skapet P. B. i Vånersborg "grundpenningen" 100 rdr rmt till denna fond under foreskrift, att ka- 
pitalet skulle af rektor och kollegium vårdas, och så snart årliga råntan uppgår till 20,00 rdr rmt eller 
dårutofver, “utdelas vid hvarje vårtermins examen hålften dåraf, beråknad uti jåmnt riksdalerstal, 
till en behofvande samt for flit och goda seder utmårkt lårjunge uti någon af låroverkets tre hog- 
sta klasser; stående dock kollegium fritt att, i håndelse af befogenhet, fordela stipendiet mellan flera 
lika fortjanta ynglingar".

1865 års Sallskapsfond. - Den 20 mårs 1865 skånktes af tio personer i Vånersborg, som 
"genom några af en vålvillig allmånhet uppmuntrade dramatiska forestållningar kommit i tillfålle att 
visa sitt varma deltagande for låroverket", 500 rdr rmt såsom grundkapital for denna fond att for
valtas af rektor och kollegium och med foreskrift, att af årliga råntan skulle låggas till kapitalet, 
tilis detta vuxit till 1,000 rdr rmt, sedan ståndigt återstoden af råntan “utdelas till någon for
synnerlig flit, mogenhet i kunskaper och goda seder utmårkt, från låroverket afgående yngling", 
till dess denna summa uppgår till 75 rdr rmt; sedermera fordelas de till utdelning afsedda rånte- 
medlen så, att en dylik yngling erhåller af dem, och den återstående tredjedelen "fordelas lika 
mellan 2:ne for flit, kunskaper och goda seder utmårkta ynglingar inom låroverkets fem nedersta klas
ser". Det forrå stipendiet får dock aldrig ofverstiga 100, de senare 25 rdr rmt hvardera; ofver- 
skottet lågges till kapitalet for bildande af nya stipendier efter samma grunder, med hvars utdelande 
får borjas, då summan uppgår till 20 rdr rmt.

Hultstromska stipendiefonden. - Den 24 mårs 1869 dfverlåmnade rektor C. S. Hultstrom 
till låroverket en summa af 1,695 rdr rmi, som af foråldrar, målsmån och forna lårjungar blifvit 
sammanskjutna vid hans afskedstagande från rektorsbefattningen, och foreskref, att af årliga råntan 
ett stipendium å 75 rdr skulle utdelas, till dess dfverskottsmedlen uppgå till 500 rdr, då dessa 
tillåggas kapitalet, och stipendiet okas til! 100 rdr. o. s. v. allt framgent. Stipendiet utdelas till en 
lårjunge, foretrådesvis åt en behofvande, inom de tvenne hogre (6:te och 7:de) klasserna, som jåmte 
vitsord om beromlig flit och mycket godt uppforande åfven har hogsta betyg (beromlig) i ett eller 
åtminstone nåst hogsta betyg (med berom godkånd) i tre låroåmnen, utan att i något eller på sin 
hojd ett åmne hafva mindre ån godkånd. Stipendiet kan få behållas i fyra år.

G. S. Karstroms stipendiefond. - Den 9 november 1868 skånktes af tullforvaltaren G. S. 
Karstrom 800 rdr rmt att forvaltas af rektor och kollegium, och af hvilkas rånta ett stipendium af 
40 rdr rmt årligen skulle utdelas "till en behofvande samt for flit och goda seder utmårkt lår
junge uti någon af låroverkets 2:ne hogsta klasser, hvarvid foretrådesvis afseende bor fåstas vid 
goda insikter uti naturvetenskap och matematik".
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Dahllbfska stipendiefonden. — Genom testamentariskt forordnande den 10 november 1865 
beståmde godsågaren J. F. Dahllof, att efter hans dod 500 rdr rmt skulle anvåndas till bildande af 
en stipendiefond vid låroverket, hvaraf råntebeloppet, så snart kapitalet vuxit till 1,000 rdr rmt, 
skulle fordelas i “två lika stora stipendier for tvenne behofvande, flitiga och skickliga ynglingar vid 
låroverket«, med foretråde for testators efterkommande, om de åro i behofvande omståndigheter.

Rådberg-Castorinska stipendiefonden. — Genom gåfvobref den 16 december 1872 ofverlåm- 
nade lektor K. F. Rådberg å sin moders vågnar for bildande af denna fond en summa af 500 rdr 
rmt, hvaraf enligt den 17 januari 1873 dagtecknad stipendieforfattning årliga råntan utdelas "till en 
eller flere vålartade, flitige och skicklige lårjungar inom låroverket" dock med den inskrånkning, 
att 10 rdr rmt årligen inbesparas, tilis dessa besparingar vuxit till 100 kr., då de låggas till kapi
talet o. s. v. allt framgent.

Ryding-Liedzénska stipendiefonden. - Den 14 juni 1875 skånkte makarna, landskamreraren 
J. M. Ryding och fru Karin Ryding, fodd Liedzén, på sin silfverbrollopsdag en summa af 1,000 
kronor uti Stådernas hypotekskassas grundfondsobligationer till bildande af stipendier for i Vaners- 
borgs hogre skolor studerande gossar och flickor, under foreskrift att årligen, innan någon utdel- 
ning sker, fonden tillågges en obligation å 50 kronor eller dåremot svarande vårde, samt att den 
ofriga behållningen årligen utdelas "i forstå hånd till en eller flere vålartade och flitige lårjungar 
inom låroverken, som med oss kurma råkna slåktskap, samt i andra rummet, dår slåkting till oss 
ej finnes, till en eller flere ynglingar eller flickor, hvilka med vitsord om goda kunskaper och be- 
romligt uppfbrande låmna låroverkens hogsta afdelningar".

Innan utdelningen biir 50 kr., må endast allmånna låroverket komma i åtnjutande dåraf.
F. A. Zettergrens stipendiefond. — Genom gåfvobref den 17 mårs 1884 forårade tecknings- 

låraren F. A. Zettergren till låroverket en summa af 500 kronor, af hvars rånta en procent af ka
pitalet årligen skulle tillåggas detta och resten "utdelas såsom premier till dem af låroverkets lår
jungar, hvilka genom godt uppforande, flit och framsteg i teckning gjort sig dåraf fortjånta".

1871 års abitnrienters stipendiefond. - Sedan 1871 års abiturienter sammanskjulit en summa 
till en fanfond vid låroverket, men denna under årens lopp vuxit utofver det for åndamålet afsedda 
behofvet, beslbto stiftarne år 1891 att, sedan 150 kr. aftagits till fanfond, med återstående 550 kro
nor bilda grundplåten till en stipendiefond, hvartill en af dem, komministern A. Leuwgren dessu- 
tom kontant bidrog med 450 kronor. Enligt stipendieforfattningen den 14 december 1891 skall af 
nåmnda fonds rånteafkastning årligen till och med år 1901 en summa af 5 kronor foras till låro
verkets fanfond, ofriga råntan utdelas årligen till en eller flere vålartade, flitiga och skickliga lårjun
gar inom låroverket, dock med den inskrånkning att 10 kr. årligen besparas, tilis besparingarna 
vuxit till 100 kr., då de låggas till kapitalet o. s. v. allt framgent.

Rektor C. S. Hultstroms stipendiefond. - Genom testamente i februari 1882 skånkte rektor 
C. S. Hultstrom 2,000 kronor till en stipendiefond vid låroverket och genom samtidigt uppråttad 
stipendieforfattning beståmdes, att af råntan skulle utgå två stipendier å 50 kr. hvardera; når dfver- 
skottet stigit till 200 kr., okas stipendierna till 55 kr. hvartdera o. s. v. allt framdeles. Villkoren 
for erhållande af dessa stipendier åro desamma, som galla for Hultstromska stipendiefonden.

Rådberg-Pyhlsonska stipendiefonden. — I sitt den 1 oktober 1892 uppråttade och den 29 
maj 1893 bevakade testamente beståmde fru Sofia Amalia Rådberg, fodd Pyhlson, att af hennes 
blifvande kvarlåtenskap 2,000 kronor skulle tilldelas låroverket såsom stip.-fond, af hvars årliga rånta 
2/g skulle utdelas, såsom kollegium fritt åger att beståmma; den återstående tredjedelen, afrundad 
till nårmast lågre tiotal, besparas, tilis detta belopp vuxit till 100 kr., då det lågges till kapitalet o. s. v.

Helena Christina Wdstbergs stipendiefond. - Genom testamente den 7 juni 1887, bevakadt 
den 27 maj 1895, forordnade kollegan V. A. Wåstberg, att all hans kvarlåtenskap skulle ofverlåm- 
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nas till låroverket for att bilda en stip.-fond, hvaraf årliga råntan skulle utdelas "åt en i de hogre 
klasserna varande medelids yngling, som med verkliga anlag for studier stadse ådagalagt godt upp- 
forande och godkånd flit", med fbretrådesrått for slåktingar samt ynglingar från Vånersborgs och 
Levene pastorater, dock med det villkor att hålften af nåmnda rånta tillfaller testators brorsdotter, 
frbken Emma Helena Wåstberg, så lange hon lefver ogift.

Stipendium Johanneum. — I testamente, uppråttadt den 23 maj 1893 och bevakadt den 15 
februari 1897, forordnade kollegan J. A. Nyberg, att af hans kvarlåtenskap 2,000 kronor skulle till- 
delas låroverket såsom en stip.-fond, med villkor att råntan årligen utbetalas till testators broder C. 
M. Nyberg och hans hustru Anna Nyberg, fodd Assarsson, i Svenljunga, så långe någon af dem 
lefver; dårefter tilldelas nåmnda rånta någon "lårjunge i nedre sjatte eller dåremot svarande klass". 
"Ratt till stipendiets erhållande åger foretrådesvis slåkting med godt uppforande och godkånda kun- 
skapsbetyg i allmånhet, dårnåst den, som år son af lårare vid allmånna låroverket i Borås och dår
efter den, som i Borås år fodd eller vid allmånna låroverket dårstådes studerat, allt i dessa senare fail 
under villkor, jåmte godt uppforande, af goda eller med berom godkånda kunskaper i moderna 
språk, latin eller historia, hvilket villkor åfven galler, om mot formodan studerande med fbretrådes
rått ej skulle finnas vid låroverket. Stipendiat, som fortfarande gbr sig fbrtjånt af stipendiet, behål- 
ler detsamma, så långe han vid låroverket studerar".

Småfåglarnes Vanners stipendiefond. - I maj 1898 skånktes af sållskapet "Småfåglarnes Vån- 
ner» i Vånersborg en summa af 1,000 kr. till låroverket att bilda en stip.-fond, hvaraf årliga rån
tan utdelas "till en eller flere lårjungar vid låroverket, foretrådesvis till sådana, som jåmte vitsord 
om god flit och godt uppforande visat intresse for djurskyddssaken och naturalhistoriens studium", 
dock med den inskrånkning, att årligen 10 kr. besparas, tilis dessa besparingar vuxit till 100 kr., 
då de tillåggas kapitalet o. s. v. allt framgent.

1876 års Forelåsningsforenings stipendiefond. — Qenom gåfvobref den 21 april 1899 skånkte 
den då upplbsta Vånersborgs Fbrelåsningsfbrening en summa af 628 kr. 12 bre till låroverket for 
utgbra grundkapitalet till ett stipendium, hvaraf årliga råntan utdelas “till en eller flere vålartade, 
flitige och skicklige lårjungar inom låroverket, foretrådesvis till sådana, som ådagalagga goda kun
skaper i modersmålet och visat framstående anlag vid dess behandling", dock med samma inskrånk
ning, som i nåst foregående stip. år fbreskrifvet.

Llitøverkets Fanfond — (se "1871 års abiturienters stipendiefond"!) år afsedd till inkbp och 
underhåll af en fana eller flagga åt låroverket.

27. Uppgift for låsåret angående antalen befriade från en del af terminsafgifterna.

Befriade från afgift till 
endast biblioteks- och materielkassan.........................................................

„ byggnadsfonden ......................... ....................... ..........................
båda ofvannåmnda kassor ..............................,........................................
Ej befriade från någondera afgiften .......... ...............................................

Hostterm. Vårterm.

38
51

141

69

167
Summa nårvarande lårjungar 230 236

Afgiften till Ijus- och vedkassan har utgjort 9 kr. 50 bre under hvardera terminen samt er
lades af 230 lårjungar under hostterminen och af 235 under vårterminen.

Från afgiften till statsverket under vårterminen hafva 35 i de 5 nedre klasserna och 26 i de 
ofre erhållit fullståndig befrielse, hvarjåmte 16 i de 5 nedre och 8 i de ofre beviljats befrielse från 
halfva afgiften.

6
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D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
28 . Såsom gåfvor hafva tinder låsåret ofverlårnnats

a) till biblioteket'.
från vederbbran.de åmbetsverk: Sveriges officiella statistik, nåmi. delarne B) Råttsvåsendet, 

1902; - C) Bergshandteringen 1903; - D) Fabriker och handtverk, 1902; — E) Sjofart, 1902; 
-- F) Handel, 1903; — H) K. Befh:s femårsber. 1896- 1900, Elfsborgs lån; - I) Telegrafvåsen- 
det, 1903; — L) Statens jårnvågstrafik: Allmån svensk jårnvågsstatistik for 1902, Jårnvågsstyrelsens 
beråttelse for 1903; — M) Postverket, 1903; - N) Jordbruk och boskapsskotsel, 1902, 1903, 1904; 
— O) Landtmåteriet, 1903; — Q) Statens domåner, 1902; — S) Allmånna arbeten, 1903; — T) 
Lotsvåsendet, 1903; - U) Kommunernas fattigvård och finanser, 1902; - V) Brånnvinstillverkning 
och hvitbetor, 1902 1903; - Y) Sparbanksstatistik: I. Sparbanker och folkbanker, 1903; II. Post
sparbanken, 1903;

från Kungl- Ecklesiastikdepartementet: Apercu de la principale litteratlire biographique de la 
Suéde; -- Danska skolprogram 1902- 1903; - Kungl. Tekn. Hbgskolans i Sthm program 1900 

■1905; - Liggare dfver statsverkets specialutgiftsstater for år 1904; - Meddelanden från Sv. 
riksarkivet, ny foljd, I: 6, 7 & 8; - Norska skolprogram 1902 - 1903; — Sammanfattning af 
utlåtanden m. m. i anl. af låroverkskomiténs betånkande; - Svenskt diplomatarium IV: 1, 2; - 
Svenska fornskriftsållskapets samlingar, hh. 125, 126;

från K- Vetenskapsakademien: Arkiv for botanik, bd 2: 1-4, 8; 3: 1 -4; - Arkiv for kemi, 
mineralogi och geologi, bd 1: 2—4; — Arkiv for matematik, astronomi och fysik, bd 1: 3, 4; — 
Arkiv for zoologi, bd 1:3, 4; 2: 1, 2; — K. Vet.-Akad. Handlingar, bd 37: 3, 7, 8; 38: 1—5; — 
Les prix Nobel 1901; — Meteorologiska iakttagelser i Sverige, bd 44, 1902 & 45, 1903; — 
Retzius, skrifter; — Årsbok. 1904;

från K- Biblioteket: Sveriges off. bibi. accessionskatalog 1902;
„ Staten: Svensk forfattningssamling, 1904; Ny tidning for Idrott 1904;
» Våstgota nation i Upsala: Universitetskatalogerna och akademiskt tryck;
„ Beijers forlag: Landahl, Svensk råttskrifningslåra; — Selected adventures and memoirs 

of Sherlock Holmes af Conan Doyle, utg. C. A. Ringenson;
från Willi. Billes forlag: Fagerlund och Lindqvist, Ur svensk diktning; — Hjorth, <)fnings- 

bok till den tyska grammatiken, II, Syntax;
från Alb. Bonniers forlag: N. Beckman, Svensk språklåra; — E. Edstrom, Fransk skolgram- 

matik;
från C. E. Eritzes forlag: Bergman, Låsebok for skola och hem I, II; — Carli, Rendahl, 

Wiklander, Praktisk råknebok; — Eckl.-dep. Engelska ofversåttningsuppgifter, utg. af Rodhe; — Ek- 
mark—Nordlander, Svensk låsebok, 3:je delen; —

English reading for Schools, andra uppl. I, Ewing Jackanapes, ed. Casselli;
„ „ „ „ „ » II, u Short Stories for Children, Casselli; —

Moderne Deutsche Schriftsteller VIII, Freytag, Aus dem Krezzuge, ed. Rodhe;
„ „ ,u IX, Hoffman, "Hente mir, morgen dir«, ed. Rodhe; — Rodhe

och Wallmo, Ofningsbok till tyska formlåran;
från Ljus' forlag: Hallendorff, Vårt folks historia; — Yngvar Nielsen, Af Norges historie;

„ P. A. Nordstedt & Sonets forlag: C. A. M. Lindman, Lårobok i botanik; — Ljung- 
stedt, Valda sånger ur den poetiska eddan; — K. Vineli, Euklides' fyra forstå bocker;

från forfattarne: J. Moller, Lårokurs i algebra, 3:e uppl., forrå delen; — Anton Nystrbm, 
Striderna om ostra Europa; — A. G. Nathorst, Svenska våxtnamn, 5;

vederbbran.de
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från ofversåttaren: Iliaden, metriskt ofversatt af C. A. Melander;
« lektor Palmgren: I Schmidt, Grammatik der Englischen Sprache; —
« „ Solander: Elektrotecknische Zeitschrift, 1903; — Svenska Lifforsåkringsbolaget

1891 —1900; — Terrestrial Magnetism m. m. 1902 n:r 1, 3, 4:
från lifforsåkringsbolaget Thule: Liffors.-bolaget Thule, 1873 — 1902;

b) till myntsamlingen:
från Svenska akademien: dess minnespenning ofver Birgitta.

w K- Vetenskapsakademien: dess minnesmedaljer ofver W. E. Svedelius och Jonas L. Bagge.
Under låsåret har inkopts: Afzelius, Engelsk grammatik, 4:de uppl.; — Books for the Bairns, 

I, XXII, XXIII, XXXI; — Calwagen, Tysk elementår- och låsebok; — Hjorth och Lindhagen, Prak
tisk lårobok i tyska språket; — Household Words, Febr. 1904; —Kiihner, Grammatik der griechi- 
schen Sprache II: 2; — Lindman, Logaritm-tabeller; — Lindman, Bilder ur Nordens flora, hh. 16 
—19; — Skrifter utg. af Sv. Litteratursållskapet, Samlaren 1903, Sv. anonym och pseudonymlexikon 
af L. Bygdén, hh VII, VIII; 1500- och 1600-talens visbocker, utg. af Noreen och Lundeil, l:a h.; 
— Noreen, Vårt språk hh 3, 4; — Rein, Encyclopådisches Handbuch der Pådagogik, Bd II; — 
The Strand Magazine, Aug. 1904; — Sundbårg, Sverige; — Svenska akademiens ordbok, hh 27, 
28; — Wenstrom och Harlock, Svensk-engelsk ordbok; — Tidskrifterna: Nordisk, Ord och Bild, 
Pedagogisk, Verdandi, Mimer, I vår tids lifsfrågor, Nette Kirchliche, Philologische Wochenschrift 
Litteraturblatt fur germ. u. rom. Phil., Zeitschrift frir franz. u. engl. Unterricht, Historisk, Nyt Tidskr, 
for Mathematik, Naturvissenschaftliche Wochenschrift, Zeitschrift fttr phys. u. chem. Unterricht och 
Svensk kemisk tidskrift.

E- Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. Under sommaren 1903 reparerades rummet till vånster i sodra korridoren samt denna 

korridor fullståndigt med vattenrifning och målning af våggar och tak, nya trosklar och pålåggning 
af dorrarne. Taket på samma byggnad reparerades genom inlåggning af ny plat i hela nedre kan
ten, och gesimsen dårunder lagades. På gamla skolhuset strokos plåtbelåggningen och fotrånnorna.

Då det redan under någorlunda kalia vintrar visat sig omoligt att få en dråglig varmegrad i 
rummen på nedra botten i låroverkshuset, utan såvål lårare som lårjungar måst formligen frysa un
der arbetstimmarne, ingick undertecknad i hostas till hrr stadsfullmåktige med en anhållan om ett 
anslag af 1,500 kronor for uppsåttande af en reservvårmeledning for vattenånga af lågt tryck i of- 
verensståmmelse med bifogad beskrifning och kostnadsforslag. Stadsfullmåktige gåfvo vålvilligt sitt 
bifall, och under julferierna installeredes ifrågavarande vårmeledning af firman Wallberg & Lundvik 
hårstådes. Med denna ledning hojes vid behof temperaturen i 8 rum i nedre våningen inom ett 
par timmar efter uppeldandet med 5 å 8 grader, och det hela funktionerer val.
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F. Ekonomiska forhållanden.
31. Uppgifter om nedannåmnda till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1904.

Kassans rubrik

D—e—b—e—t K—r—e—d—i—t

Behållning 
vid årets 

borjan

Summa 
inkomster

Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld 
årets 

jan

vid
Dor- Summa 

utgifter

Behållning 
vid årets 

slut
Summa

Kr. ore Kr. ore Kr. ore Kr. ore Kr. Ore Kr. ore Kr. ore Kr. ore ।
Byggnadsfonden . — 1402 19 2312 33 3714 52 2291 49 1423 03 — — 3714 52 '
Ljus o. vedkassan 
Biblioteks- o. ma-

2512 75 4646 85 — — 7159 60 — — 5511 37 1648 23 7159 60

terielkassan . . . 
Premie- och fat-

3774 70 2021 12 4 50 5800 32 — — 2403 24 3397 08 5800 32

tigkassan........ 227 33 265 50 — -■ 492 83 — — 254 10 238 73 492 83

Summa 6514 78 8335!66 2316 83 17167 27 2291 49 9591 74 5284 04 17167 27

32. Under år 1904 har utgått for underhall och tillokning af 
a) boksatnlingarna ....................................... kr. 372,80
b) den ofriga undervisningsmaterielen........................... „ 59,19
c) inredningsmaterielen.................................................... „ 813,21

Q. Examina och terminsafslutning.
33. Muntlig mogenhetsprofning forråttades den 10 och 11 juni sistlidet år med 18 lårjungar 

tillhbrande låroverket och 6 från enskild undervisning samt 1 komplettant under ledning af censo- 
rerna professoren m. m. fil. dr P. A. Geijer, professoren m. m. fil. dr IC B. Hasselberg och pro
fessoren m. m. fil. dr F. R Kjellman samt i nårvaro af låroverkets inspektor och de af eforus for- 
ordnade vittnena f. d. rektorn m. m. fil. dr G. Th. Bergman, kyrkoherden m. m. teol. dr/. Blomqvist, f. 
d. regementslåkaren in. m. K, J. N. Bylund, kontraktsprosten m. m. R L. Johansson och rektorn 
F. Nordin. Landshofdingen m. m. L. W. Lothigius var hindrad att tillstådeskomma. Af de exatni- 
nerade godkåndes alla låroverkets egna samt komplettanten, men ingen af privatisterna.

34. Årsexamen kommer att forråttas i foljande ordning.
Uppvisning i gymnastik och fåktning åger rum på låroverkets gymnastiksal onsdagen den 7 

juni kl. 12 midd.
Uppvisning i sang och musik anstålles i låroverkets aula samma dag kl. 6 e. m.
Under året utforda arbeten i teckning åro torsdagen den 8 juni utstållda i teckningssalen kl. 

9-12.
Forhor i låroåmnena hålles torsdagen den 8 juni kl. 9 f. m. — 12 midd.
Efter forhorens slut sker .samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och flyttningen 

tillkånnagifves, hvarefter ungdomen hemforlofvas.

35. Till bfvervarande af dessa offentliga forråttningar får jag vordsamt inbjuda lårjungarnes 
foråldrar och målsmån åfvensom andra for låroverkets verksamhet intresserade personer.

36. Nåsta låsår borjar med^allmånt upprop tisdagen den 29 nåsta augusti kl. 5 e. m.
Sjatte och sjunde klasserna samlas mandagen den 28 augusti kl. 12 midd. for att undergå 

låkarebesiktning, hvarefter militårofningarna omedelbart taga sin borjan.
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Intrådes- och flyttningssdkan.de vid hostterminens borjan må anmåla sig hos undertecknad rek
tor muntligen eller skriftligen efter den 15 augusti och senast torsdagen den 24 augusti kl. 11- 
12 f. ni. Profningen af dessa bbrjar fredagen den 25 aug. kl. 10 f. m.

Vånersborg i maj 1905.
NAT. LINDSKOG.

w Utdrag ur Kungl. Maj:ts nådiga stadga for rikets allmånna låroverk, gifven den 18 
febr. 1905.

§ 28.
1. Ej må i allmånt låroverk som lårjunge intagas under hostterminen annan ån den, som, då 

intråde sbkes, redan uppnått eller som fore kalenderårets utgång tippnår nio års ålder, ej heller 
under vårterminen annan ån den, som fore utgången af nårmast foregående kalenderår uppnått 
nåmnda ålder.

2. Ej må någon, som fore det kalenderår, då intråde sokes, fyllt tolf år, intagas i realskolans 
forstå klass; och iakttages betråffande intagning i realskolans bfriga klasser, att den med ledning af 
detta stadgande for hvarje klass beråknade åldern ej må vara ofverskriden. Undantag från de i 
detta moment gifna beståmmelser må rektor eller vid samskola dess styrelse efter profning af om- 
ståndigheterna och efter kollegiets horande kunna medgifva.

3. Intrådessbkande skall forete dels intyg af vederbbrande pråsterskap, innehållande uppgift 
om foråldrar, fodelseort, ålder och, dår så ske kan, uppforande samt anteckning dårom, att han haft 
naturliga eller vaccinkoppor, dels ock intyg af låkare, att han icke lider af sjukdom eller lyte, som 
gor honom olåmplig for skolarbete eller kan menligt inverka på medlårjungar. Har han fbrut varit 
i annat allmånt låroverk intagen, skall han dessutom forebringa vederborligt afgångsbetyg från det 
låroverk, han senast bevistat, samt, dårest han ofvergår under termins lopp, kvitto å de af honom 
senast erlagda terminsafgifter, eller, såvida han från erlåggande af dylika i fbreskrifven ordning be- 
friats, bevis dårom.

§ 29.
1. For intråde i realskolans forstå klass fordras:
a) fbrmåga att tydligt och såkert låsa innantill och att med egna ord redogora for innehållet 

af en upplåst enkel beråttelse;
b) någon fårdighet i vålskrifning;
c) någon fårdighet i råttskrifning;
d) kånnedom om viktigare beråttelser ur gamla och nya testamentets bibliska historia; några 

psalmverser;
e) fårdighet i anvåndandet af de fyra råknesåtten med hela tal, hbgst fyrsiffriga, dock att icke 

må fordras anvåndning af mer ån tvåsiffriga multiplikatorer och divisorer; någon kånnedom om 
sorter och någon ofning i hufvudråkning ;

f) kånnedom om Skandinaviska halfbns grånser, om det allmånnaste af dess hojdforhållanden 
och om Sveriges hufvuddelar; nårmare kånnedom antingen om Gotaland eller om Svealand och 
Norrland; fbrmåga att på kartan utvisa det genomgångna.

flyttningssdkan.de
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Anvisning 
på ett antal for frivilliga sjålfstudier under sommarferierna 

låmpliga uppgifter.

Till femte klassen.
Tyska. Ofversåttning i Rodhe ocli Krogers låsebok från st. 41.
Engelska. Odman, Ungdoms- och reseminnen, II (pris 2,75).
Historia. Beråttelser ur Greklands och Roms saga och historia i Historisk låsebok af A 

Rydfors (pris 2,25).
Geografi. Geografiska skildringar af Isak Fehr, del 4, Amerika (pris 1,75).
Matematik. Geometriska dfningssatser till Euklides af J. Todhunter, bfversatta af F. W 

Hultman (pris l,oo).
Naturlåra. Aurivillius, Svenska fåglarna (pris 2,25).

Kolthoff, Minnen från mina vandringar i naturen (pris 3—).

Till nedre sjatte klassen.
Modersmålet. Låsning af Topelius, Fåltskårns beråttelser (pris 15 — ) och Snoilsky, Svenska 

bilder (pris 1—).
Tyska. Ofversåttning af valda stycken i låseboken jåmte skrifning af glosor.
Engelska. Odman, Ungdoms- och reseminnen, II (pris 2,75).
Franska. Samma bok.
Matematik- «En samling planimetriska och stereometriska råkneuppgifter» af K. Asperén 

(pris 0,25).
«Sifferekvationer af forstå graden med en eller ilera obekanta jåmte problems af 
Larsson och Lundahl (pris O,so), inom området ex. 1—250.

Naturhistoria. De till femte klassen samt Strombom, Våra vanligaste svenska svampar 
(pris 1—) och Reuter, Drag ur djurens lif (pris 1,25).

Till ofre sjatte klassen.

Reallinjen.
Kristendom C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria, I (pris 2,50), sid. 1—104.
Modersmålet. Låsebok for folkskolans hogre klasser, utg. af Schiick och Lundahl, 3:dje håf- 

tet (pris 2,4o).
Engelska. = 6:1.
Franska. = 6:1.
Geografi. Låsebok i allmån geografi af W. Ekedahl, andra haltet (pris 1,25).
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Matematik. «Geometriska ofningssatser« af K. Asperén (pris I.25), forstå afd. 
«Ofningsexempel i algebra«, II, af Jonson (pris 1,75).

Natvrhistoria. = 6:1 samt Rudberg, Forteckning ofver Våstergotlands fanerogamer och 
karlkryptogamer (pris 1,75, men om flera ex. tagas på en gang genom rektor, 0,75).

Latinlinjen.
Kristendom, modersmålet, franska, geografi och naturhistoria = reallinjen.
Grekiska. Bergstedt, Mytologi (pris 2,50).
Matematik. Asperén — reallinjen, 

«Sifferekvationer af forstå graden ... jåmte problem« af Larsson och Lundahl (pris 
O,5o), inom området ex. 250 — 350 och ex. 451 — 500.

Till nedre sjunde klassen.
Reallinjen.

Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria, II (pris 2,75), sid. 1—140.
Modersmålet. N. Beckman, Svensk språklara (pris 2.50).

V. Heidenstam, Karolinerna (pris 9—).
K. A. Melin och H. Hernlund, Svensk låsebok (pris 3,50), .sid. 163—406,

Tyska. Zwei Novellen von J. Stinde (pris 1,25).
Burg Neideck von Riehl (pris 0,so)

Engelska. = 6: 2 samt dessutom
Sweet, Elementarbuch des Gesprochenen Englisch (pris 2,ro).
Wallstrom, Artikeln i engelska språket (pris 0,75).
Rider Haggard, King Solomons Mines, Tauchnitz ed. (pris l,oo).
Gunter, Mr. Barnes of New York, Tauchnitz ed. (pris l,so).
Cuthbert Bede, The Adventures of Mr. Verdant Green, London, Blackwood (pris 3—). 
Calwagen, Ofningar i engelskt talspråk (pris 1,75).
Rodhe, Engelsk brefsamling (pris l,eo).
Morén—Harvey, England och engelsmånnen (pris 3—).
Steffen, Från det moderna England (.pris 8—).

Franska. = 6:1 samt dessutom
Ploetz, Systematische Darstellung der franzosischen Au«sprache (pris l,oo).
Passy, Les Sons du Francais (pris 1,25).
Wulff, De franska historiska tempora (pris 1—).
Voltaire, Historie de Charles XII, ufg. med forklaringar af A. Lundberg (pris l,so). 
Laboulaye, Abdallah, Paris, Charpentier (pris 3,50).
Laboulaye, Abdallah, ofversåttn. af Alund (pris 1,50).
Dumas, Le Comte de Monte-Christo I. Paris, Lévy (pris 1—).
Wigert—Malmberg, Enbloms ordforråd och ordstållningar till vågledning i franska 

språket (pris 2,10).
Ringenson, Franska synonymer (pris 3,75).

Historia och geografi. L Stavenow, Frihetstiden, Gustaf III (Populårt vetenskapliga fore- 
låsningar vid Goteborgs hogskola, pris 2,25 o. 2.) 
E. Carlson, Skolgeografi, kurs II.

Matematik. Geometriska ofningssatser till Euklides 6:te bok, af Arvid Lindhagen (pris 0,25). 
Allmånna metoder vid plangeometriska teorems och problems losning af A. E. Hell- 

gren, forstå kursen (pris 3,50), sårskildt forstå afdelningen.
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C. F. Lindman, Samling af exempel och problem till algebra och ekvationslara (pris l,eo). 
Naturhistoria. = 6:2 samt

Thomson, Skandinaviens insekter, Coleoptera (pris 3,75).

Latinlinjen.

Kristendom, modersmålet, tyska, franska, och naturhistoria = reallinjen.
Latin. Hedqyist, C. Sallustii Crispi De bello Jugurthino.

Klingberg, Cato major de senectute.
Gbransson, Romerska antikviteter.

Grekiska. Krål, Platonis Apologia et Crito.
Schickinger, Plutarchs Perikles.

Historia och geografi. H. Schwerin, de stora upptåckternas tidehvarf (Ljus 1901, pris 4—). 
M. Weibull, Gustaf II Adolf.

Matematik. Geometriska dfningssatser till Euklides af Todhunter, ofversatta af F. W. Hult- 
man (pris 1—).
G. F. Lindman, Samling af exempel och problem till algebra och ekvationslara (pris 1,60).

Till ofre sjunde klassen.
Reallinjen.

Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria, II (pris 2,76) sid. 205—333.
Modersmålet. Ljungstedt, Grunddragen af modersmålets historia (pris 3—).

Cederschiold, Om svenskan som skriftspråk (pris 3,50).
Hildebrand, C. J. L. Almqvist, Palatset, Araminta May, Arturs jakt.

Tyska. = 7:1.
Engelska. = R. 7:1 samt dessut om

Shakespear’s Hamlet i Hagbergs ofversåttning.
Franska. = 7:1.
Historia och geografi. N G. Hogbom, Huru naturen danat Sverige (i Sveriges rike, I, Ljus 

1902).
Bering—Liisberg, Det nittonde århundradet. (Ljus 1900, pris 3—).
Excellensen Skoldebrands memoarer, del I (pris 4—).

Matematik. Matematiska och fysikaliska uppgifter, gifna i de skriftliga mogenhetsexamina 
på reallinjen v. t. 1898—1904, andra delen/ med svar och anvisn. af A E. Hellgren; 
losn. af ex. 7, 11, 19; 23, 24; 28, 34; 42, 44, 45; 50, 51; 55, 57, 58, 61, 70; 79, 80 
82, 86, 88; 109, 112, 114, 117; 167—170.
Algebraiskt-geometriska problem af Brynolf Holmqvist (pris 0,25).

Fysik. Magnetism och elektricitet af E. Solander (i låroverkets årsred ogbrel se 1899—1900). 
Naturhistoria. = 7: 1 samt dessutom

Andersson, Svenska våxtvårldens historia (pris 4—).

Latinlinjen.
Kristendom, modersmålet, tyska, franska och naturhistoria = reallinjen.
Latin. Terentius’ Phormio med forklaringar af Hilding Andersson.
Grekiska. Odysséen, sångerna 5 och 6. ordforteckning af Lundgren (pris 0,40 for hvarje sång).
Historia och geograf. E. Svensén, Sverige och dess grannar (i kulturbiblioteket, pris 2,25).
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L. Stavenow, Den stora engelska revolutionen ^pris 1,75).
S. Boethius, Franska revolutionen (pris 7—).

Matematik (for lin. B). I samma problemsaml, som for reallinjen ex. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 
19, 21, 22 23, 24; 28, 29, 31, 32; 36, 43, 47; 49, 52. 53, 54.

„ (for lin. A). Matematiska uppgifter, gifna i de skriftl. mog.-ex. på latinlinjen v. t. 
1896—v. t. 1904 med svar af A. E. Hellgren, de 49 forstå uppgifterna.

Vånersborg i maj 1905.

NAT. LINDSKOG.


