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A. Undervisningen.
I. Hostterminen borjade fredagen den 25 augusti och afslutades torsdagen den 21 december. 

Efter verkstållda profningar af intrådes- och flyttningssbkande fbrråttades upprop tisdagen den 29 
augusti. Undervisningen tog sin bbrjan den 30 augusti och slutade den 20 december kl. 10,35 f. m.

Vårterminen bbrjade lordagen den 13 januari, och dess afslutning år utsatt till tisdagen den 
12 juni. Upprop ågde rum måndagen den 15 januari. Undervisningen tog sin bbrjan den 16 
januari och år åmnad att fortgå till lordagen den 9 juni kl. 10,35 f. m.

Ledighet från undervisningen har låmnats åt alla klasserna under hbstterminen lordagen den 
14 och måndagen den 16 oktober (sedvanligt hbstlof) samt måndagen den 6 november (fosterlåndsk 
fest i staden). Under vårterminen låmnades ledighet åt ungdomen den 7 februari från kl. 10,35 
(skridskolof) och den 1 maj. I slutet af forrå låsåret, efter årsberåttelsens tryckning, var fridag 
den 24 maj, då gemensam utfård till Kinnekulle fbretogs.

Sjunde klassen har under hbstterminen haft ledighet från undervisningen under tillsammans 
11 dagar, af hvilka 9 anvåndts for skriftliga arbeten på låroverket; under vårterminen åro motsva- 
rande antal dagar for 7:1 15 och 12 samt for 7:2 fore mogenhetsskrifningarna 10 och 8. Femte 
klassen har under hbstterminen haft ledighet från undervisningen 2 hela och 5 halfva dagar, af 
hvilka 2 timmar hvarje dag anvåndts till skrifning på låroverket; under vårterminen omfattar ledig- 
heten 4 hela och 5 halfva dagar, af hvilka 2 timmar likaledes anvåndts till skrifning på låroverket. 
For fjårde klassen hafva ledighetsdagarna från undervisningen utgjort under hbstterminen 2 och 
under vårterminen 4, af hvilka 2 timmar under hvarje dag anvåndts till skrifning på låroverket.

2. Till gemensam morgenbon, som forråttats under ledning af omvåxlande lektorn och ad
junkten i kristendom och i nårvaro af rektor, hafva lårjungarna samlats kl. 7,45. Den forstå søn
dagen hvarje månad har en forkortad hbgmåssogudstjånst hållits på låroverket. Ofriga son- och 
helgdagar har en femtedel af låroverkets lårjungar i tur och ordning bevistat hbgmåssogudstjånsten 
i stadens kyrka.

Undervisningstimmarne i såvål låro- som bfningsåmnena hafva varit fbrlagda till kl. 8—10,35 
och 12-3,30. Den enda undervisning, som fbrekommit efter middagsmåltiden, har varit instru
mentalmusik månd. och torsd. kl. 5,30-7.
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3. Antalet larotimmar i veckan for lasåmnena under hostterminen 1905.

1 2 3 1 4 5 1 6 7

z Timmar
Gemensamma for

Afdelningar ?5 g oo CL —
och pr □ C Anmårkningar□ (T •

linjer CL “ g 3ra “ 3
2 n

21 24 — - 24
2 13 26 — 26
3 33 27 — — 27
4 27 28 - — 28
5 31 30 — — 30 Daraf frivillig franska 2 t.

R. 6:1 30 26 — 3*) 29 *) 3 t. skrifning med L. 6:1.
L. 6:1 B 7 5*) 22 (3)«) 27 *) 3 t. engelska, 1 t. matem., 1 t. biologi. **) Se

anm. vid R. 6:1.
L. 6:1 A 2 6*) l«) + (22) (3)***) 7 *) 6 t. grek. **) 1 t. tyska med L. 6:2 A. ***) Se

anm. vid R. 6:1.
R. 6:2 16 29 — — 29
L. 6:2B 11 5*) 25 — 30 *) 3 t. engelska, 1 t. matem., 1 t. biologi.
L. 6:2A 4 6*) (l)**)+(25) — 6 *) 6 t. grekiska. **) Se anm. vid L. 6:1 A.
R. 7:1 11 29 — — 29
L. 7: 1 B 4 6*) 24 - 30 *) 2 t. eng., 1 t. fransk., 2 t. matem., 11. biologi.
L. 7:1 A 4 7*) 1 **) + (24) — 8 *) 6 t. grek., 11. friv. eng. S) 11. tyska med L. 7:2 A.
R. 7:2 10 18 — 11*) 29 *) 2 t. krist., 21. mod., 11. tyska, 3 t. fransk., 1 t. filos.

med L. 7: 2,1 t. fransk., 1 t. biologi med L. 7: 2 B.
L. 7:2B 1 4*) 15 (iin 19 *) 2 t. eng., 2 t. matem. **) Se anm. vid R. 7: 2,
L. 7:2A 2 7*) (1)") (15) (9)***) 7 *) 6 t. grek., 1 t. friv. eng. **) Se anm. vid

Summa 227 283 88 1 I4 | 385 L. 7:1A. ***) Se anm. vid R. 7:2.

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

af lårjungarne i allmånhet anvåndas.

Kristendom.
Klasser

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

Klasser

Ullman, Religionslåra................................ 6, 7
Lovgren, Kyrkohistoria............................... 6, 7

Modersmålet.
Kabner och Victorin, Råttskrifningslåra . . 1—5
Sundén, Språklara ............................. 1, 2, 4, 5
Rebbe och Fischer, Exempelsaml............... 2
Beckman, Språklara.................................... 3
Warburg, Litteraturhistoria......................... 6-7
Svenska Akademiens ordlista, 7:de uppl. 1—5

» w w 6 de n 6 — 7

Ekmark-Nordlander, Svensk låsebok .... 1
Hedda Andersson, Från bokhyllan, IV . . 2
Schiick och Lundahl, Låsebok for folk- 

skolan, 1,2........................................ 3
Buneberg, Fånrik Ståls sågner.................. 2 — 3
Lundstrom och Widegren, Valda diktér. . 4
Tegner, Fritiofs saga.................................... 5
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Klasser

Cederschiold, Svensk låsebok.................. 4, 5
*Sprinchorn, Handbok i sv. vitterhet ... 6:1
Laurin, Dansk och norsk låsning .. 6:2, 7:1

Klasser

Hildebrand, Låsebok i sv. litteratur ... 6:2, 7
* Lundeil och. Noreen, Svensk vitterhet. . 6, 7

Latin.
Tdrnebladh och Lindroth, Grammatik ... 6-7
Cæsar, De bello gallico, ed. Boéthius ... 6
Ovidius, ed. Tornebladh ........................... 6:1
Livius, 23:dje, 24:de och 25:te bock., ed.

Bagge...................................................... 6:2, 7
Virgilius, Aeneis, ed. Tonebladh ..........  6:2,7
Cicero, Orationes in Catil., ed. Klingberg 7
Horatius, ed. Osterberg............................. 7:2
Lindroth, Romerska antikviteter ............. 7

Bergstedt, Mytologi........................................... 7
*Schlyter, Monumenta antiquitatis................ 7
*Lundgren, Uppgifter till ofversåttn. från

latin till svenska....................................... 7
*Sjbstrand, d:o d:o .................................... 7
Cavallin, Latinskt lexikon.

„ Latinskt skollexikon.
„ Svensk-Latinsk ordbok.

Salenius, Latinsk-Svensk ordbok.

Grekiska.

Lofstedt, Grammatik....................................... 6, 7
Petersson, Låsebok......................................... 6:1
Xenofon, Anabasis, ed. Dalsjd .................. 6, 7

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

Lofstedt, Ordforteckning till Homeros ... 7:1

Calwagen, Elementar- och låsebok 
Hjorth och Lindhagen, Den imitativa me

Tyska.
1

toden ........................................................ 2-3
Hjorth, Grammatik...................................... 1-5
Lofgren, Grammatik.................................... 6, 7
Rpdhe och Ijrbger, Låsebok.................... 4
Voss-Svedelius, Deutsches Lesebuch .... 5, 6
R.odhe, Tyska talofningar........................... 5-7

Auerbach, Låsebok i tysk handstil......... 6, 7
Heyse, Rolands Schildknappen, ed. Cal

wagen och Melin ......................... 7:1
Calwagen, Tysk låsebok for skolans mel- 

lersta och hogre klasser.............. 7:2
Schough, Tyska ord och samtal ... 6:2A, 7: A
Hoppe, Svensk-Tysk ordbok, skoluppl.

„ Tysk-Svensk d:o d:o

Engelska.
Mathesius, Elementarbok........... 4, 5, L. 6:1 B
Mathesius, Skolgrammatik 4, 5, L. 6: B, L. 7: B,

R. 7:1, L. 7:2A
Afzelius, Elementarbok................... L. 7:1 A

» Kortfattad eng. grammatik . L. 7:1 A
„ Grammatik.................... R. 6, R. 7:2

Calwagen, Ofvers.-ofningar 5, R. 6, R. 7, L. 6:2 B,
L. 7: B

Household Words, Febr. 1904........... L. 7:2B
Conan Doyle, Memoirs of Scherlock Holmes

L. 7:1 B, R. 7:2
Massey, In the Struggle of Life, ed. \

Afzelius ........................................| B
Falk, Ordlista till Massey................ . ‘ '
Chas. Baker, The ABC Guide to^ ’ ’ ’

London ......................................... I
R.odhe, Talofningar 4, 5, R. 6, R. 7:2, L. 6: B, 

L. 7:B, L. 7:2A
Stead, Nursery Tales.................................... 5

» Aesops Fables .............................. R. 6:1
» Andersen, The Christmas Tree . R. 6:1 
» Favourite Stories............... R. 6, R. 7:1

Sturzen-Becker, Låsebok II......................... R. 7
Lindgren, Engelsk-Svensk ordbok, skoluppl.
Bjbrkman, Svensk-engelsk ordbok.
Wenstrom-Harlock, Svensk-Engelsk ordbok, skol

uppl.



6

Franska.
Klasser

Ploetz, Elementarbok, bfvers. och bear- 
betn. af Pettersson och Schulthess ... 5, 6

Widholm, Språklåra i sammandrag........... 6, 7
Philp, Inledande skrifofningar till franska

Klasser

Feuillet, Le roman d'ttn jeune homme

språket............................................... 6:2, 7:2
Gullberg-Edstrbm, Ofvers.-ofningar .... 6:2, 7
Erckmann-Chatrian, L’ami Fritz, ed. Gull- 

berg............................................. 6:2, 7:1

pauvre, ed. Edstrom ........................ R. 7:2
Wijkander, Recueil de Poésies Fran- 

caises .............................................. R- 7:1
Augé Petit, Historie de France.............  7
Schulthess, Fransk-Svensk ordbok.

„ Svensk-Fransk ordbok, skoluppl.

Historia.
Grimberg, Sveriges, Norges och Danmarks

historia for realskolan, I ....................... 1
Odhner, Fåderneslandets historia, den min

dre......................................................  2-5
Odhner, Fådernesl. hist, den storre .... 6, 7
Pallin - Boéthius, Allmån historia for re

alskolan ......................................... 3, 4, 5

Pallin-Boethius, Medeltidens hist........... L. 6:1
„ Nyare tidens hist. R. 6, L. 6:2, 7

Hildebrand, Svensk statskunskap................ 7:2
Rydfots, Historisk låsebok......................... 1, 2
Estlander, Allmånna hist, i beråttelser . . 3-5

Geografi.
Carlson, Skolgeografi, forrå kursen .... 1-7 j Carlson, Skolgeografi, andra kursen......... 6, 7

Filosofisk propedevtik.
Sjdberg och KJlngberg, Logik ......................... 7 I Sjbberg och Klingberg, Antropologi........... 7:2

Matematik.
Moller, Larsson och Lundahl, Lårobok i 

råkning............................................. 1-5
Larsson och Lundahl, Sifferekvationer . . 4, 5
Moller, Algebra ........................................... 6, 7
Asperén, Geometri...................................... 4-7

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

„ Proportionslårans tillåmpning 
på plangeometrin.................................. 6: 2

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

Natur vetenskap.
Lyttkens, Låran om djuren .................... 1—5
Areschough, Låran om våxterna............. 2 — 5
Wijkander och Holmstrom, Låran om na-

turforeteelserna och vårldskropparne . 4, 5
Fotssell-Skårman, Botanik......................... 6, 7
Boas-Haij, Djurrikets naturalhistoria ... 6:2, 7

Moll, Fysik............................................... R. 6, 7
» Fysik, forkortad uppl......................... L. 6

Sundberg, Mekanik .................................. R. 7:2
Rempe, 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: gamla testamentet. Katekes: inledningen och forstå hufvudstyc- 
ket till och med fjårde budet; det mindre våsentliga har uteslutits. Bibellåsning i anslut- 
ning till bibliska historien och katekesen. Valda psalmer. — Schalin.

Modersmålet, 5 t. Låsning och forklaring af valda stycken ur Ekmark —Nordlanders låsebok jåmte 
ofningar att återgifva innehållet af det låsta eller af låraren muntligt framstållda beråttelser 
och beskrifningar. . Af språklåran sanima delar, som genomgåtts i tyskan. Satsbildnings- 
bfningar. Råttskrifningsbfningar. Dårjåmte ofning i att beråtta sagor. -- Schalin.

Tyska, 6 t. Styckena 1 - 34 i elementarboken. Substantivens och adjektivens bojning, personliga, 
forenade possessiva, interrogativa och de vanligaste demonstrativa pronomen, indikativ af 
de temporala hjålpverben samt af de svaga verben i aktivum. Ofning i sårskiljande af 
ordklasser och satsens hufvuddelar under jåmfbrelse med modersmålet. Muntliga och skrift- 

. liga tillåmpningsofningar. Forberedande talofningar. - Schalin.
Historia, 2 t. Beråttelser ur Nordens guda- och hjåltesaga samt åldre historia med stod af den 

antagna låseboken. Fåderneslandets historia under forntiden och medeltiden intill år 1319. 
— Schalin.

Geografi, 2 t. Vårldsdelar och vårldshaf efter globen jåmte upplysningar om jordens form och 
rbrelse. Ofningar att forstå och anvånda kartan. Sveriges och Norges geografi. Osteuro- 
pas geografi påbbrjad. - Schalin.

Matematik, 4 t. De 4 råknesåtten med hela tal. Råkneofningar med decimalbråk. Hufvudråkning. 
— Hagelin.

Naturlåra, 2 t. Månniskokroppen. Undersokning af några våxter. — Hagelin.

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

lagens slutord; tredje hufvudstycket; det mindre våsentliga har uteslutits. Bibellåsning (1 t.) 
i anslutning till bibliska historien och katekesen. En ofversikt af kyrkoåret samt en kort 
framstållning af den svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda psalmer. - Wetterlundli.

Modersmålet, 5 t. Låsning och forklaring af valda stycken samt ofningar att återgifva innehållet; 
framsågning af inlårda poetiska stycken samt ofning i att beråtta sagor. Af språklåran huf- 
vudsakligen samma delar, som genomgåtts i tyska språket. Satsbildningsbfningar, råttstaf- 
nings- och interpunktionsbfningar. - Jonsson.

Tyska, 6 t Styckena 23-42 i låseboken. Repetition af substantivens och adjektivens bojning, 
pronomen, de svaga verbens och delvis åfven starka verbs bojning. De vanligaste prepo- 
sitioner och konjunktioner. Muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar jåmte ofning i sår
skiljande af ordklasser och satsdelar. Talofningar. - Jonsson.

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

Geografi, 2 t. Ost- och Mellaneuropa. - Jonsson.
Matematik, 5 t. Aritmetik: de fyra råknesåtten i bråk med tillåmpning på sorter; hufvudråkning. 

— Tornqnist.
Naturlåra, 2 t. Zoologi: dåggdjuren. Botanik: blomvåxternas yttre organ. Exkursioner. — Hagelin.
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Tredje klassen.
Kristendom, 3 t. Biblisk historia (1 t): repetition af gamla och nya testamentet. Katekes (1 t.): 

tredje trosartikeln; tredje hufvudstycket; det mindre våsentliga har uteslutits. Bibellåsning 
(1 t.) i anslutning till bibliska historien och katekesen. En ofversikt af kyrkoåret samt en 
kort framstållning af svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda psalmer. — Wetterlundh.

Modersmålet, 6 t. Låsning och forklaring af valda stycken ur Låsebok for folkskolans hbgre klas
ser af Schiick och Lundahl, andra håftet, samt ofningar att återgifva innehållet; Fånrik Ståls 
sågner; framsågning af några inlårda poetiska stycken dels ur låseboken, dels ur Fånrik 
Stål. Forrnlåran genomgången med stod af Beckmans språklåra, sats- och interpunktions
låran påborjad; satsanalys och satsbildningsofningar. Råttstafningslåran afslutad med undan
tag af t-ljudet, råttstafnings- och interpunktionsofningar hvarje vecka; mindre uppsatser på 
lårorummet. — Persson.

Tyska, 6 t. Styckena 50 -69 i Hjorth och Lindhagens lårobok. Forrnlåran i hufvudsak genom
gången; behofliga delar af syntaxen i anslutning till den låsta texten; bfning i sårskiljande 
af ordklasser och satsdelar samt hufvudsatser och bisatser under jåmforelse med moders
målet. Muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar. Talofningar. - Persson.

Historia, 3 t. Fåderneslandets historia under tiden 1611-1718 jåmte hufvuddragen af Danmarks 
och Norges historia under samma tid efter Odhnes mindre lårobok samt Ekmarks låsebok. 
Allmånna historien: forntiden efter Pallin - Boéthius’ lårobok for realskolan samt Estlanders 
låsebok. — Persson.

Geografi, 2 t. Sydeuropas samt Brittiska oarnes fysiska och politiska geografi samt ofversikt af 
Europa efter Carlsons skolgeografi. - Persson.

Matematik, 5 t. Aritmetik: låran om bråk och dess tillåmpning på sorter afslutad och repeterad; 
enkel regula de tri samt låttare uppgifter, tillhorande procent- och rånteråkning; hufvud- 
råkning. - Stalin.

Naturlåra, 2 t. Zoologi: de kallblodiga ryggradsdjuren. Botanik: blomvåxternas yttre organ. 
Exkursioner. — Hagelin.

Fjårde klassen.
Kristendom, 2 t. Bibellåsning: Lukas evangelium. Katekes: fjårde och femte hufvudstyckena. En 

ofversikt af kyrkoåret samt en kort framstållning af svenska kyrkans gudstjånstordning. 
Valda psalmer. — Wetterlundh.

Modersmålet, 4 t. Vållåsning: valda diktér (andra serien) af Lundstrom och Widegren samt Ce- 
derschiolds låsebok for klass 4; underråttelser om forfattarna åfvensom nodiga upplysnin- 
gar ur verslåran. Ofningar i muntligt återgifvande af det låsta. Framsågning af inlårda 
fosterlåndska stycken. Sats- och interpunktionslåran afslutad. Råttskrifningsofningar. Flvar- 
annan vecka, efter lårarens anvisning med afseende på behandlingen, en uppsats ofver låt
tare åmne eller en skriftlig ofversåttning från forut låst tysk text, oftast utford på lårorum
met. — Wetterlundh.

Åmnen for uppsatserna:
1. En elefants håmnd (eft. lårs ber.) —2. Råttan och lejenet (eft. lårs ber.)— 3. Gossen fram- 
for applekorgen (eft. lårs ber.) — 4. Tigern (eft. lårs beskrifn.) — 5. Bref (eft. lårs anvisn.)
6. Bref (enligt foreg, i hemmet). — 7. Gustaf Vasas ungdom. — 8. Blekings natur och nårings- 
kallor (eft. lårs beskrifn.) — 9. Den kloka staren (eft. lårs ber.) — 10. Karl XII. — 11. Mag
nus Ladulås soner. — 12. Ofversåttning från tyskan. — 13. Sveriges jarnvågar (eft. lårs be
skrifn.) — 14. Jåtten och skråddaren (eft. lårs ber.) — 15. — 16. — 17.
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Tyska, 4 t. Styckena 1—42 i låseboken. Formlåran fullståndigt genomgången och repeterad; syn- 
tax och satsanalys såsom i foregående klass. Muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar. 
Talofningar. — Hvarannan vecka en skriftlig reproduktion eller en ofversåttning till tyska, 
under hostterminen utford på åmnets lårotimmar och under lårarens ledning, under vår
terminen an i hemmet, ån på lårorummet. - Wetterlundh.

Engelska, 5 t. Uttalslåran i Mathesii grammatik, sid. 214- 238, exemplen såsom sammanfattande 
och kompletterande ofning. Mathesii elementarbok från bbrjan till st. 32 med dårtill ho- 
rande formlåra jåmte, såsom tillåmpningsofningar, muntlig och skriftlig ofversåttning af de 
motsvarande svenska styckena samt 4 snabbskrifningar utan hjålpredor, hvardera 1 timme. 
Rodhes talofningar: de 9 forstå anekdoterna med dårtill horande talofningar. - Wetterlundh.

Historia, 3 t. Fåderneslandets historia 1718— 1809 jåmte hufvuddragén af Danmarks och Norges 
historia under samma tid efter Odhners mindre lårobok och Ekmarks låsebok. Allmånna 
historien: medeltiden och tiden 1500 - 1648 efter Pallin - Boethius' lårobok for realskolan 
samt Estlanders låsebok. — Persson.

Geografi, 2 t. Asiens fysiska och politiska samt Afrikas fysiska geografi. — Tornquist.
Matematik, 5 t. Aritmetik oeh algebra: bolagsråkning; medelvården; anvåndning af parenteser; 

planimetriska råkneofningar i anslutning till den geometriska kursen; sifferekvationer af for
stå graden med en obekant jåmte problem. Geometri: låran om linjer, vinklar, trianglar 
och parallelogrammer. Låtta bfningssatser. - Tornquist.

Naturlåra, 3 t. Zoologi: ryggradslosa djur. Botanik: viktigare naturliga familjer. Exkursioner. Fysik: 
aggregationstillstånden, de enkla maskinerna, det allmånnaste af vårmelåran. — Hagelin.

Femte klassen

Kristendom, 2 t. Bibefiasning: Apostlagårningarna; kort bfversikt af bibelns bbcker. Kort sam- 
manfattning af den kristnå tros- och sedelåran på grundval af Luthers lilla katekes och 
bibelord ur den antagna utvecklingen. Ofversikt af kyrkoåret samt en kort framstållning 
af den svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda psalmer. — Haller.

Modersmålet, 3 t. Låsning af Tegnér, Fritiofs saga, samt Cederschiblds låsebok for kl. 5 med for- 
klaringar och muntligt återgifvande af innehållet jåmte underråttelser om forfattarne samt 
nbdiga upplysningar ur verslåran. Ofversikt af den i språklåran genomgångna kursen. 
Dispositionsofningar. 6 råttskrifningsprof. Hvarannan vecka en uppsats eller en ofversått- 
ning, dåraf hålften på låroverket. - Tornquist.

Åmnen for uppsatserna:
1. Min roligaste dag under sommarlofvet. — 2. a) Forstå korstaget, b) Bref till en van med 
beskrifning af Vtaersborg. — 3. Den stulna hasten (bf vers. fr. tyskan). — 4. a) Nilen, b) Be- 
dogbrelse for innehållet i dikten “Kung Bing“. — 5. Manniskans tander. — 6. a) Klosterlifvets 
bbrjan. b) En dag under skolterminen. — 7. Sveriges jårnvågar. — 8. a) Balders bål. b) Skrid- 
skolofvet. — 9. De geografiska beteckningarna nas, udde, halfb, 6 och holme. — 10. a) Vårt 
laroverkshus. b) Beskrifning af en frammande stad. — 11. Framlingen från Memel (bfvers. fr. 
tyskan). — 12. a) Tåget bfver Balten. b) Kedogbrelse for innehållet af Das kluge Gretel. — 
13. Vånern. — 14. — 15. — 16.

Tyska, 4 t. Låsning af styckena 1 -39 i låseboken. Formlåran repeterad samt det viktigaste af 
syntaxen genomgånget. Rodhes talofningar 1—5. En skriftlig ofversåttning till tyska hvar
annan vecka, dåraf hålften på låroverket. — Ewerth.

Engelska, 5 t. Mathesii elementarbok slutlåst från st. 33 jåmte motsvarande grammatik. Muntlig 
och skriftlig ofversåttning af hithbrande svenska stycken. Låsning af Rodhe, st. 10-21 
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samt af Stead, Nursery Tales. Talofningar i anslutning till Rodhe. Mathesii grammatik: 
formlåran repeterad, hela syntaxen utom prepositionerna. Calwagens ofversåttningsdfningar 
sid. 1-13. Uttalet repeteradt enl. Mathesii grammatik och anteckningar efter lårarens dik- 
tamen. 4 profskrifningar utan hjålpredor, hvardera 1 timme. - Till 1 febr. Å. Blomgren, 
dårefter Banzén.

Franska (frivillig), 2 t. Ploetz’ elementarbok: lektionerna 1-40 och 60-73, hufvudsakligen de 
franska styckena. Talofningar. Tre skrifningar utan hjålpredor, hvardera upptagande 1 
timme (dels svensk, dels fransk text). - Schalin.

Historia, 3 t. Allmån: medeltiden och nyare tiden. Fåderneslandets: från Gustaf Vasa till lårobo- 
kens slut. — Ewetth.

Geografi, 2 t. De fråmmande vårldsdelarnes fysiska och politiska geografi repeterad. - Tdmquist. 
Matematik, 5 t. Aritmetik och algebra (31/, t.): planimetriska råkneofningar i anslutning till den 

geometriska kursen; ekvationer och problem i samband med enkel bokstafsråkning. Geo
metri (l1/, t.): repetition af 4:e klassens kurs; låran om cirklar, likytiga figurer och mång- 
horningar; låtta dfningssatser. — Stalin.

Naturlåra, 4 t. Zoologi: repetition af djurriket. Botanik: kryptogamernas hufvudgrupper, kultur- 
våxter, viktigare naturliga familjer. Exkursioner. Kemi: experiment. Geologi: elementerna 
af geologien och mineralogien. — Hagelin.

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. - Wetterlandh.

Modersmålet, 2 t. Litteraturlåsning: stycken af Geijer, Tegnérs Axel, Runebergs Julkvållen samt 
Snoilskys svenska bilder i anslutning till den litteraturhistoriska låroboken. Hufvuddragen 
af poetiken. Referat, deklamation och dispositionsofningar. 16 uppsatser, dåraf 7 på låro- 
verket. — Jonsson.

Åmnen for uppsatserna:
1. Svei’iges hufvudnåringar. — 2 (på laroverket). a) Skildra ditt återvandande till Vanersborg 
vid innevarande termins horjan samt de tankar och kånslor, som rorde sig in om dig. b) Vintern. 
c) Vånersborgs promenadplatser. — 3. Våra fbrnåmsta rofdjur. ■— 4 (på laroverket). a) Redo
gorelse for Geijers dikt Den siste skalden. b) Bevisen for jordens klotfoi'm. c) Eldsvådan i 
tandsticksfabriken d. 13 okt. d) Rafven. — 5. Ett bref. — 6 (på laroverket). a) Det långa par
lamentet under Karl I:s regering, b) Israeliternas okenvandring. c) Skyttegillets fest vid pris- 
utdelningen den 4 nov. d) Granen. — 7. Ofversåttning från tyskan. — 8 (på laroverket). a) 
Uppsala mote 1593. b) E. G. Geijer (lefnadsteckning). c) Hvilka åro dina planer for framtiden? 
— 9. Kållorna till vår kunskap om forntiden. — 10 (på laroverket). a) Redogorelse for inneh. 
af Tegnérs Axel, b) Ett besok på utstållningen hårstades. c) Rhen. — 11. Sven Dufva (enl. 
Fanrik Ståls sagner). — 12 (på laroverket). a) Rysslands vaxt- och djurvarld. b) Slaget vid Lut
zen 1632. c) Redogorelse for innehållet af någon nyligen låst bok. — 13. Luktviolen (ofvers. från 
tyskan). — 14. - 15. — 16.

Tyska, 1 t. Låsning, mest ex tempore, af styckena 29-59 i låseboken. Talofningar med ledning 
af texten samt af Rodhes talofningar. Dechiffrering och ofversåttning af Auerbach. — 
Ewerth.

Engelska, 3 t. Låsning af Massey, In the Struggle of Life, sid. 1 - 29, samt ex tempore stycken 
ur Favourite Stories, Aesop’s Fables och The Christmas Tree. Afzelii grammatik: råttskrif- 
ningen, verbets formlåra och syntax. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar 
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ur Calwagen afd. I, st. 9, 11, 14-18; afd. II, sid. 33-44; afd. III, st. 1-16. Talofnin- 
gar: Rodhe, de 10 forstå styckena. 16 skriftliga ofversåttningar till engelska, dåraf 7 på 
låroverket. - Till 1 febr. Å. Blomgren, dårefter Kanzén.

Franska, 4 t. Ploetz: dels repetition af och 1 snabbskrifning på forrå låsårets kurs (lekt. 1—50 
med dårtill horande snabbskrifningar), dels nytt: lektion 51—80, såvål de franska styckena, 
af hvilka några retroverterats, som ock några af de svenska. Storre delen af den systematiska 
elementargrammatiken i Ploetz samt framfor allt Widholm: verbets formlåra. Till såvål 
Ploetz som Widholm muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar, bland de senare 3 snabb
skrifningar utan hjålpredor, hvardera 1 timme. Af låseboken i Ploetz st. 1-11, af hvilka 
st. 7, 9 och 11 anvåndts som talofningar. — Palmgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: nya tidens forstå tidehvarf. Fåderneslandets: från nyare 
tidens borjan till Karl X Gustaf. Geografi: Skandinaviska halfons och Rysslands fysiska 
och politiska samt Mellaneuropas fysiska geografi. - Tomqnist.

Matematik, 6 t. Algebra (4 t): låran om digniteter och kvadratrotter; proportionslåra; ekvationer 
af fdrsta och andra graden med en obekant jåmte problem. Geometri (2 t.): repetition af 
Asperéns lårobok; ofningssatser. 16 skriftliga uppsatser, behandlande algebraiska och geo
metriska uppgifter, alla utarbetade på låroverket. — Tdrnqnist.

Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Våxtfamiljer. Organografi. - Hagelin.
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. Stycken af Tegnér, Gijer, Runeberg, 

Snoilsky och Rydberg låsta med anslutning till den litteraturhistoriska låroboken. Referat 
samt disposionsofningar. 16 uppsatser, hvaraf 8 på låroverket. — L. Blomgren.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Themistocles (efter Cornelius Nepos), b) Behandling af något amne, håm- 
tadt från det frivilliga feriearbetet. c) Skildra ditt återvandande till Vanersborg vid innevarande 
termins borjan samt de tankar och kånslor, som darvid rorde sig inom dig. — 2. Håsten. — 3 
(på låroverket). a) Karl den store, b) Hur har du anvåndt det s. k. “tre-dagars-lofvet?“ c) 
Eldsvådan i tandsticksfabriken den ls/io och den dårvid intraffade olyckshåndelsen. — 4. Esaias 
Tegnér. — 5 (på låroverket). a) Investiturstriden, b) Gustaf Adolfs-festen i Vånersborg den 6 
nov. 1905. c) Hur skulle du an vanda din rikedom, ifall du vore millionSs? — 6. Vanersborgs 
hamn. — 7. Jarnets betydelse. — 8 (på låroverket). a) Vågen till Oxnered. b) Min baste van. 
c) Jesus uppvåcker Lazarus, d) Innehållet i någon teaterpjes. — 9. Jungfrun af Orleans. — 
10 (på låroverket). a) Innehållet i Runebergs Julkvållen. b) Vanersborgs fabriker, c) Påjårn- 
vågsperrongen vid tågets afgång. — 11. En tåndsticka berattar sin historia. — 12 (på lårover
ket). a) Dexippos af Viktor- Rydberg. b) Andliga fralseståndets uppkomst. c) Min bokhylla. — 
13. Ofversåttning från tyskan. — 14. — 15. — 16. '

Latin, 6 t. Låsning: Cæsars forstå bok, kap. 1 -29; Ovidius: Pyramus och Thisbe samt Orpheus.
Grammatik: forrnlåran och kasussyntaxen repeterade; det allmånnaste af den ofriga syn
taxen genomgånget i forening med skriftliga tillåmpningsofningar och extemporalier. 16 
skriftliga ofversåttningar till latin på låroverket. — Ewerth.

Grekiska (for lin. A), 6 t. Grammatik: forrnlåran till verba på -pi. Explikation: st. 1—30 (de 
svenska såvål som de grekiska) i låseboken. Xenofons Anabasis kap. I af forstå boken. - 
Jonsson.

Tyska, 1 t. Lika med reallinjen. - Dårjåmte for lin. A. (tillsammans med L. 6:2A), 1 t. Gram
matik. 16 skriftliga ofversåttningar till tyska, dåraf 7 på låroverket. - Ewerth.
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Engelska (for lin. B), 3 t. Mathesii grammatik, 8:de uppl., sid. 214 - 238, exemplen såsom sam- 
manfattande och kompletterende ofning. Mathesii elementarbok fullståndigt genomgången 
med dårtill horende formlåra jåmte muntlig och skriftlig ofversåttning af de svenska styc
kena. Rodhes talofningar: de 7 forstå styckena med dårtill horende talofningar. — Persson.

Franska, 4 t Lika med reallinjen och dessutom lekt. 81 -90 i Ploetz.-Till den 1 febr. Å. Blom- 
gren, dårefter Panzén.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: medeltiden. Svensk historia: ofversiktlig repetition 
af forntiden och medeltiden med framhållande af viktigare partier. — L. Blomgren.

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 Euklides 4 forstå bbcker; bfningssatser. — Dårjåmte for lin. Bit.: algebra
iska och låttare geometriska problem samt 16 skriftliga uppsatser, behandlande geometriska 
och hufvudsakligen algebraiska uppgifter, dåraf 8 på låroverket. - Stalin.

Naturvenskap. Biologi (for lin. B), 1 t. Våxtfamiljer. Organografi. - Hagelin.
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 bocker, fbretrådesvis 
Esaias. Kyrkohistoria: medeltiden afslutad och nya tiden till § 78. Religionslåra: kap. 1 - 
6. — Haller.

Modersmålet, 2 t. Ofversikt af Sveriges litteraturhistoria från gamla tiden till gustavianska tiden 
jåmte låsning af dithorande forfattare. Låsning af dansk och norsk litteratur. Referat, de
klamation och dispositionsofningar. 16 uppsatser, dåraf 8 på låroverket. - Schalin.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Eddakvådena. b) Stenkolens uppkomst och anvåndning. c) Kristinas och 
Karl X Gustafs forhållande till reduktionsfrågan. d) Ett åskvåder. — 2. En promenad utåt 
landet en septemberdag. •— 3 (på låroverket). a) Hufvuddragen af den pyreneiska halfons fy
siska geografi, b) Den andra engelska revolutionens betydelse. c) Kapplopningarnas nytta och 
skada. — 4. Månniskans piikter mot djuren. — 5 (på låroverket). a) Orsakerna till Polens van- 
makt under Ludvig XIV:s tidehvarf. b) Olaus Petris forfattareverksamhet. — 6. Lutherska 
kyrkans fornåmsta hogtider. — 7. Ofversåttning från tyskan. — 8 (på låroverket). a) Zar Peter 
I:s betydelse. b) Blodomloppet hos månniskan. c) Guldet, d) Rikedomens fordelar. — 9. Kort 
redogorelse for innehållet i Stiernhielms “Hercules**. — 10 (på låroverket). a) Frihetstidens stats- 
skick. b) Luthers forstå steg på den reformatoriska banan, c) Potatisen. d) Vintern och ål- 
derdomen. — 11. Storhetstidehvarfvets religiosa diktning. — 12 (på låroverket). a) Englands 
industri, b) Dalins “Argus“. c) Polens andra delning. d) Askledaren. — 13. Svenska adels- 
ståndets uppkomst. — 14 (på låroverket). a) Karl X:s utrikespolitik. b) Om vulkaner ochvul- 
kaniska utbrott. c) Hvilket af skolans låroåmnen intresserar dig mest? Hvarfor? d) Sjålf- 
valdt åmne. — 15. Ofversåttning. — 16 (på låroverket).

Tyska, 1 t. Låsning, mest ex tempore, af styckena 1 - 27 i låseboken. Talofningar: Rodhe, st. 11 
— 15. Dechiffrering och ofversåttning af Auerbach. - Ewerth.

Engelska, 3 t. Låsning af Massey, sid. 41-83 jåmte realia i Bihanget och Baker’s Guide; dess
utom ex tempore stycken ur Favourite Stories. Afzelii grammatik i forening med genom- 
gående af de skriftliga arbetena, sårskildt artikelns, substantivets, adjektivets, pronominets 
och råkneordets formlåra och syntax. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar 
dels i Calwagens bfversåttningsofningar sid. 14-33, dels sammanhångande texter i Gal- 
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wagen afd. IIJ, sid. 73- 77, st. 38-45. Talofningar, dels Rodhe st. 1117 med samtliga 
dårtill horande frågor och svar, dels friare ofningar med ledning af texter, som foredragits 
af låraren. 9 skriftliga ofversåttningar på laroverket, dåraf 2 (i nårmaste anslutning till 
grammatikkursen) utan hjålpredor. - Bergin.

Franska, 4 t. Låsning af L’Ami Fritz, sid. 1-32. Grammatik: af formlåran råttskrifningen, ar
tikeln, substantivet, adjektivet, råkneordet, adverbet, konjunktioner, prepositioner och inter- 
jektioner; af formlåra och syntax pronomen, samt af syntaxen indikativ, konditionalis, 
konjunktiv, imperativ och tempusfbljd. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar 
i Philp och Gullberg — Edstrbm. Oregelbundna verb, muntligt och skriftligt bfvade på st. 
132 - 149 i Philp. Talofningar: repetition af samtalen 7, 9, 11, 13, 17 i låseboken i 
Ploetz« 8 skriftliga ofversåttningar till franska på laroverket, dåraf 2 utan hjålpredor och 
i nårmaste anslutning till den låsta grammatikkursen. — Till den 1 febr. Å. Blomgren, 
dårefter Ranzén.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: nya tidens andra tidehvarf. Fåderneslandets: från 
Karl X Gustaf till Gustaf IV Adolf. Geografi: Sydeuropa och Brittiska barna. — Schalin.

Matematik, 6 t. Algebra (4 t): relationer mellan rotter och koefficienter till en ekvation af andra 
graden jåmte tillåmpningar; upplbsning af ett andragradstrinom i faktorer; ekvationer af 
hbgre grad; ekvationssystem af forstå och andra graden med flere obekanta jåmte problem; 
maxima och minima; rotter och potenser; logaritmer; serier. Geometri (2 t.): proportions
lårans tillåmpning på geometrin jåmte bfningssatser; planimetri. 16 skriftliga uppsatser, 
behandlande algebraiska och geometriska uppgifter, dåraf 9 på låroverket. - Stalin.

Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Zoologi: jåmfbrande framstållning af ryggradsdjurens organsystem- 
Månniskokroppens byggnad och fbrråttningar, hålsolåra. Botanik: våxtfamiljer, organografi. 
— Hagelin.
Fysik, 2 t. Låran om vårme, magnetism och elektricitet till kap. 17; problem. — Lundal. 
Kemi, 2 t Till jårngruppen. - Bergin.

Latinlmjen (L. 6:2).

Kristendom, 2 t. Lika med reallinjen. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Ofversikt af Sveriges litteraturhistoria från forntiden till gustavianska tiden jåmte 

låsning af dithbrande fbrfattare. Låsning af dansk och norsk litteratur. Foredrag, dekla
mation och dispositionsbfningar. 16 uppsatser, dåraf 8 på låroverket. — Persson.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på laroverket). a) Archimedes’ princip jåmte tillampningar. b) Skytterbrelsens betydelse. c) 
Nåringslifvet i Italien, d) Luther och aflatskråmeriet. 2. En resa jorden rundt. — 3 (på la
roverket). a) Filip II af Spanien, b) Birgitta, c) Om strandbildningar. d) Anordningar for 
frosp ridning hos våxterna. — 4. Hvilka voro de syf ten, som Filip II sokte i sin politik full- 
folja? — 5 (på låroverket). a) Den forstå engelska revolutionen, b) Olaus Petri forfattareverk- 
samhet. c) Kattslåktet. — 6. Karaktaristik af Gustaf Vasa. — 7. Ofversåttning. —• 8 (på lå
roverket). a) Richelien. b) Georg Stjernhjelm, c) Skyddande likhet och “fbrkladnad“. d) Ba
rometern. e) Vinterns nojen. — 9. Olika kustbildningar. — 10 (på låroverket). a) Johan Hus. 
b) Estlands besittningstagande och dess betydelse for Norden.- c) Om pumpar. d) Ett besok i 
Vånersborgs slojdutstållning. e) Luthers forstå steg på den reformatoriska banan. — 11. Min 
forstroelselektyr. — 12 (på laroverket). a) Karl IX:s betydelse for Sverige, b) Hedvig Charlotta 
Nordenflycht. c) Kalmarkriget. d) Om du vore rik, bur skulle du anvånda din formogenhet? e) 
Askledaren. — 13. Tidningspresseus betydelse. — 14 (på låroverket): a) Gustaf II Adolf i Tysk
land efter slaget vid Breitenfeld. b) Hafstången och dess anvåndning. c) Redogor for inne
hållet i fjårde boken af Virgilius Aeneid! d) Johan Kalvin. e) Sjålfvaldt åmne. — 15. — 16.
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Latin, 6 t. Låsning: Livius, 23:dje boken, kap. 1-10; Cæsar, de bello gallico, l:sta boken kap. 
1-29; Virgilius, Aeneis, fjårde boken samt andra boken versarna 1 - 505 (Risbergs urval). 
Formlåra och syntax i anslutning till texten. 16 skriftliga ofversåttningar till latin på låro
verket. — Tessing.

Grekiska (for lin. A), 6 t. Låsning: Xenofons Anabasis, kap. 3—10 af forstå boken; Homeri 
Odyssé hela forstå sangen. Grammatik: forrnlåran afslutad och repeterad, af syntaxen 
fornåmligast kasuslåran. - Thomson.

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

Engelska (for lin. B), 3 t. Låsning af Massey, sid. 1-30. Mathesii grammatik: från borjan af 
syntaxen till verb samt rums- och tidsprepositioner. Hårtill muntliga och skriftliga til
låmpningsofningar dels i Calwagen sid. 11 - 33, dels af låraren muntligt gifna. Talofnin- 
gar: Rodhe, st. 8-16 jåmte de 10 forstå frågorna och svaren till hvarje stycke. - Bergin.

Franska, 4 t. Lika med reallinjen, med undantag af de skriftliga ofversåttningarna. 1 deras stalle 
4 snabbskrifningar utan hjålpreda, hvardera 1 timme. — Till den 1 febr. Å. Blomgren, 
dårefter R.anzén.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: nya tidens forstå tidehvarf. Svensk historia: 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 kvadratrotter; ekvationer af andra graden med en obe- 
kant jåmte problem. Geometri (1 t): proportionslårans tillåmpning på geometrin till låran 
om likstållda figurer; ofningssatser. - Dårjåmte for lin. B, 1 t.: låran om potenser och 
logaritmer med ofning i tabellers bruk; 16 skriftliga uppsatser, behandlande algebraiska 
uppgifter och några geometriska, dåraf 8 på låroverket. - Stalin.

Naturvetenskap. Biologi (for lin. B), 1 t. Zoologi: jåmforande framstållning af ryggradsdjurens 
organsystem. Månniskokroppens byggnad och forråttningar, hålsolåra. Botanik: våxtfamiljer, 
organografi. - Hagelin.
Fysik, 1 t. Mekanik; kap. 1—3 af vårmelåran. — Bergin.

Sjunde klassens nedre afdelning.
Reallinjen (R. 7: i).

Kristendom, 2 t. Bibellåsning: Pauli bref till filipperna samt (delvis) forstå brefvet till korintierna. 
Kyrkohistoria; nya tiden afslutad. Religionslåra kap. 7, 8. — Haller.

Modersmålet, 2 t. Litteraturhistoria: gustavianska tidehvarfvet. Låsning af dansk-norsk litteratur. 
Ofning i muntlig framstållning: foredrag, diskussions- och deklamationsofningar. Dispo- 
sitionsofningar i sammanhang med genomgång af uppsatserna. 9 uppsatser, af hvilka 5 
på låroverket. - L. Blomgren.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på, låroverket). a) Jakobiterna i Englands historia. b) Den katolska reaktionen, c) Hvad år 
det, som fSrorsakar den'stora inflyttningen till ståderna af landsbygdens befolkning? d) I hvilka 
afseenden foråndras vårt faderneslands stallning genoin svensk-norska unionens upplosning? — 
2. Rysslands yttre maktutveckling under 18:de århundradet. — 3 (på låroverket). a) Huru såg 
Europas karta ut år 1810? b) Kampen f6r den europeiska jamviktens uppratthållande under 
Ludvig XIV:s tidehvarf. c) Den svenska kyrkan under Karl Xl:s regering, d) Anser du den 
nya timplanen for undervisningen vara att foredraga framfor den gamla? — 4. Amnena for 
mogenhetsskrifningen h. t. 1905. — 5 (på låroverket). a) Hur blef Napoleon III kejsare? b)
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William Pitt d. il. och hans statsmannagarning. c) Afrikas klimat. d) Kyrkoåret. e) Om fri- 
luftslekar och deras betydelse. f) Vårt sållskapshf och onskvårdheten af dess reformering. — 
6 (på låroverket). a) Hugenotternas stallning i Frankrike under 1500- och 1600-talet. b) Natio- 
nalitetsforelserna i Europa efter 1815. c) Tomas Thorild. d) Sydamerikas befolkningsforhål- 
landen. e) Kvafvet och dess foreningar. f) Vårmets fortplantning, g) Om utstållningar och 
deras betydelse. — 7. Om frisk luft i våra bostader. — 8. — 9.

Tyska, 1 t. Låsning, delvis ex tempore, af Roland’s Schrldknappen von Paul Heyse. Talofningar. 
Dechifrering och ofversåttning af Auerbach. — Ewerth.

Engelska, 3 t. Låsning af foljande stycken i Sturzen-Becker II: Antony’s Address to the Romans, 
Hamlet's Soliloquy of Death, The County Clergyman, The Willage Master; The History 
of England, The Spectre Bridegroom, A Tild-Day; dessutom ex tempore och aldrig i foljd 
omkr. 12 sidor i samma bok, hvilka låxvis repeterats. Mathesii grammatik i forening med 
genomgåendet af de skriftliga arbetena, sårskildt adverbet, prepositionerna, konjunktionerna, 
interjektionerna och ordfoljden. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar dels i 
Calwagen såvål sid. 11 — 13 och 44-57 som ock af de sammanhångande texternas afd. 
III sid. 79 — 82, st. 49 - 54, dels 4 snabbskrifningar utan hjålpredor, hvardera 1 timme. 
Ofning i anvåndandet af Bjorkmans och Wenstrbm-Harlocks sv.-eng. ordbbcker, sårskildt 
med afseende på grammatiska artiklar. Repetition af forrå låsårets 8 skriftliga ofversått- 
ningar. Talofningar med anslutning till Stead's Favourite Stories; uteslutande horofningar: 
af låraren foredragna anekdoter ur Branner-Rodhe. 7 skriftliga bfversåttningar till engelska, 
dåraf 1 på låroverket; 2 uppsatser på engelska, dåraf 1 på låroverket. — Pabngren.

Franska, 4 t. Låsning af L’Ami Fritz, sid. 33 - 58, samt af Wijkander, Recueil de Poésies fran- 
caises, sid. 1—6, 10-22. Dessutom ex tempore: Augé Petit, Histoire de France, omkr. 
20 sid., hvilka låxvis repeterats. Grammatik: af syntaxen ordfoljd, artikeln, substantivet, 
adjektivet, råkneordet, verbets numerus och regim, infinitiven, participet och verbets upp- 
repning. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar ur Gullberg-Ekstrom jåmte 4 
snabbskrifningar utan hjålpredor, hvardera 1 timme. Repetition af forrå årets snabbskrif
ningar. Talofningar med anslutning till 5 af de låsta beråttelserna i Augé-Petit. Horof
ningar: af låraren foredragna beråttelser ur samma bok. 16 skriftliga ofversåttningar till 
franska, dåraf 5 på låroverket. - Till den 1 febr. Å. Blomgren, dårefter Rctnzén.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: nya tidens tredje tidehvarf. Svensk historia: från 
Gustaf IV Adolf till nårvarande tid. Geografi: de fråmmande vårldsdelarna. — L. Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Logikén genomgången. — Haller.
Matematik, 7 t. Låran om serier och sammansatt rånta. Plan trigonometri. Stereometri. Analy

tisk geometri: punkten och råta linjen. Losning af geometriska uppgifter, behandlade 
efter olika syntetiska metoder samt med algebraisk behandling. 16 skriftliga uppsatser, 
dåraf 6 utarbetade på låroverket. - Lindskog.

Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Zoologi: jåmforande framstållning af djurens organsystem; månni- 
skokroppens byggnad och forråttningar; hålsolåra. Botanik: kryptogamer. — Hagelin. 
Fysik, 3 t. Dynamisk elektricitet (repetition och afslutning); akustik; optik. 9 skriftliga 
uppsatser, dåraf 3 på låroverket. — Lundal.
Kemi, 2 t. De tunga metallerna; laborationer. — Bergin.

Latinlinjen (L. 7: i).

Kristendom, 2 t. Lika med reallinjen. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Litteraturhistoria: gustavianska tidehvarfvet jåmte låsning af motsvarande parti i 

Hildebrands låsebok. Låsning af dansk och norsk litteratur. Foredrag, diskussions- och 
deklamationsofningar. Dispositionsofningar. 9 uppsatser, dåraf 5 på låroverket. — Haller.
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Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Jakobiterna i Englands historia. b) Den katolska reaktionen, c) Hvad 
år det som fSrorsakar den stora inflyttningen till staderna af landsbygdens befolkning? d) I 
hvilka afseenden forandras vårt faderneslands stallning genom svensk-norska unionens upplos- 
ning? — 2. Korstågens fbljder. — 3 (på laroverket). a) Huru såg Europas karta ut år 1810? 
b) Kampen for den europeiska jåmviktens uppratthållande af under Ludvig XTV:s tidehvarf. c) 
Den svenska kyrkan under Karl XI:s regering, d) Anser du den nya timplanen for undervis
ningen vara att fbredraga framfor den gamla? — 4. a) Volga. b) Arbetets åra och velsignelse. 
— 5 (på låroverket). a) Hur blef Napoleon HI kejsare? b) William Pitt d. a. och hans stats- 
mannagårning. c) Afrikas klimat. d) Kyrkoåret. e) Om friluftslekar och deras betydelse. f) 
Vårt sållskapslif och onskvardheten af dess reformering. — 6 (på låroverket). a) Hugenotter- 
nas stallning i Frankrike under 1500- och 1600-talet. b) Nationalitetsrorelserna i Europa efter 1815. 
c) Tomas Thorild. d) Sydamerikas befolkningsforhållanden. e) Kvafvet och dess foreningar. 
f) Varmets fortplantning, g) Om utstallningar och deras betydelse. — 7. a) Hvarfor kan ung
domen kalias lifvets såningstid? b) Skildra utsikten från ett berg! — 8. — 9.

Latin, 7 t. Låsning: Cicero, Katilinariska tal I-II; Virgilius, Aeneiden 2:dra boken; Livius, 25:te 
boken, kap. 10-41. Extemporerad ofversåttning af Curtius jåmte idiomatiska ofningar å 
svarta tafian. Repetition af hela grammatiken. Romerska antikviteterna fullståndigt genom- 
gångna. Hufvuddragen af mytologien. 16 skriftliga ofversåttningar (flertalet till svenska), 
dåraf 6 på låroverket. - Thomson.

Grekiska (for lin. A), 6 t. Låsning: Xenofons Anabasis, bockerna 3 och 4 af Dalsjos urval. Ho- 
meri Odyssé, sång I v. 144-III. Formlåran repeterad, hela syntaxen genomgången i for
ening med smårre skriftliga tillåmpningsofningar. - Thomson.

Tyska, 1 t. Lika med reallinjen. - Dårjåmte for lin. A (tillsammans med L. 7:2A) 1 t. Gram
matik; tyska ord och samtal af Schough. 16 skriftliga ofversåttningar till tyska, dåraf 5 
på låroverket. — Ewerth.

Engelska. Lin. B, 2 t. Låsning af Massey, sid. 39—61; dessutom ex tempore i Memoirs of Sher- 
lock Holmes: stycken hår och dår, hvilka låxvis repeterats. Mathesii grammatik från Verb 
på syntaxen till grammatikens slut. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpningsofningar dels 
ur Calwagen, sid. 33-57, dels 4 snabbskrifningar utan hjålpredor, hvardera 1 timme. 
Innanlåsning af prepositionerna § 156 i grammatiken. Talofningar: Rodhe, st. 12-16 
med de 10 forstå frågorna och svaren på hvarje stycke. — Palmgren.
Lin. A, 1 t. Afzelii elementarbok, 4:de uppl., sid. 18 — 40; hårtill behoflig grammatik i 
Afzelii kortf. eng. grammatik. — Persson.

Franska. Lin. B, 4 t. Lika med reallinjen. - Lin. A, 3 t. Lika och gemensamt med L. 7: 1 B 
med undantag af 29 timmar, hvilka anvåndts till Wijkander, sid. 10—14 och 19-22; L'Ami 
Fritz, sid. 43 - 58; Historie de France, 10 sidor; verbets regim i Widholm samt repeti
tion af oreg. verb. — Palmgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: från borjan af andra tidehvarfvet å nya tidens hi
storia till 1815. Svensk historia: från Karl X Gustaf till Karl XIV. — L. Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Lika med reallinjen. - Haller.
Matematik, 3 t. Proportionslårans tillåmpning på plangeometrin; samband mellan koefficienter och 

rotter; ekvationer af hogre gradtal, som kunna losas som andragradsekvationer; ekvations- 
system af forstå, andra och hogre gradtal med två och flere obekanta. — B-linjen dess
utom 2 t: exponentialekvationer; aritmetiska och geometriska serier; sammansatt rånta. 16 
skriftliga uppsatser, dåraf 5 på låroverket. — Lundal.

Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Zoologi: jåmforande framstålining af djurens organsystem. Mån
niskokroppens byggnad och forråttningar, hålsolåra. Botanik: kryptogamer. — Hagelin. 
Fysik, 2 t. Låran om vårme, magnetism och elektricitet. - Lundal.
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Sjunde klassens ofre afdelning.

Reallinjen (R. 7:2).

Kristendom, 2 t. Lårobockerna repeterade. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Litteraturhistoria: tiden efter 1809. Låsning af Hildebrands låsebok i svensk 

litteratur, del III, och svensk vitterhet, utg. af Lundeli och Noreen. Ofning i muntlig 
framstållning: foredrag, diskussions- och deklamationsbfningar. Dispositionsofningar. 7 
uppsatser, af hvilka 4 på låroverket. — Thomson.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Jamforelse mellan kristendomen ooli muhammedanismen, b) Nyromanti- 
kens fortjånster och fel. c) Framstållning af samhållsskicket under vår forntid. d) Svenska 
riksrådets uppkomst och utveckling till 1680. e) Skildring af 1789 års riksdag. f) Regnbågen. 
g) Klor, h) Hafvets inflytande på manniskans karaktår. — 2. a) Foljderna dåraf att Gustaf 
Vasa tilldelade sina yngre soner årftliga hertigdomen. b) Franska revolutionens inverkan på 
Norden. — 3 (på låroverket). a) Laran om Guds belåte. b) Esaias Tegnér (karaktaristikj. c) 
Grundtankama i Stagnelius’ “Martyrerna“. d) Det karolinska envåldet i Sverige, e) Ofversikt 
af Sveriges inre och yttre stållning 1809. f) De svenska malmerna och deras betydelse. g) Om 
fordelarne af utlåndska resor. — 4. Treenighetslårans utveckling. — 5 (på låroverket). a) Af- 
latsvåsendet i dess ursprungliga och dess utbildade form, b) De olika riktningarna inom den 
svenska vitterheten under åren 1809—1830. c) Forhållandet mellan protestanter och katoliker i 
Europa under 1570- och 1580-talen. d) Julirevolutionens foljder. e) Det svenska valdet ofver 
Ingermanland, Estland och Livland, f) Jamforelse mellan svafvel och fosfor, g) Vikten af en 
grundlig kånnedom om modersmålet. — 6. Bevisa genom exempel ur historien, att yttre faror 
ofta medfora nationell samling och storhet. — 7 (på låroverket). a) Predestinationslaran. b) 
Oraniernas roil i historien, c) Maria Teresias fortjånster om Osterrike. d) Vaxternas skydds- 
medel mot for stark afdunstning. e) Hvilken ar den tyngsta metallen'? f) Polarvinterns skon- 
het. g) Ofotenbanans betydelse. h) “Fyller du din plats, så år han arofull. huru ringa han an 
aktas“. (Tegnér).

Tyska, 1 t. Låsning af sid. 204 -275 i tysk låsebok for skolans mellersta och hbgre klasser af 
Calwagen; talbfningar. — Ewerth.

Engelska, 3 t. Låsning af foljande stycken i Sturzen-Becker II: The Wife, State of the Highlands 
at the Time of the Revolution, Walter Scott; dessutom ex tempore dels omkr. 10 sidor i 
samma bok, dels beråttelsen Silver Blaze i Memoirs of Sherlock Holmes. Repetition af
Afzelii grammatik med studentstilar i Calwagen såsom tillåmpningsofningar. Talofningar: 
dels Rodhe, st. 20 — 22, dels friare ofningar med ledning af texter, som fbredragits af lå
raren. 7 skriftliga ofversåttningar till engelska, hvaraf 2 på låroverket. - Bergin.

Franska, 4 t. Repetition af forrå låsårets prosakurs: de 23 forstå sidorna i Le Roman. Nytt: Le 
Roman dels låxvis sid. 24 — 43, dels ex tempore omkr. 30 sidor, hvilka låxvis repeterats. 
Widholms grammatik repeterad: uttal, formlåra och syntax. Hårtill muntliga och skriftliga 
tillåmpningsofningar dels ur Philp och Gullberg-Edstrom, dels 4 snabbskrifningar utan 
hjålpredor, hvardera 1 timme. Repetition af forrå låsårets 16 skriftliga ofversåttningar. 
Talofningar med anslutning till 5 beråttelser i Historie de Trance. 13 skriftliga ofversått
ningar till franska, dåraf 4 på låroverket. - Palmgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: repetition från nya tidens borjan. Svensk historia: 
repetition af nyare tiden. Statskunskap: hufvuddragen af Sveriges grundlagar och kommu- 
nalforfattning. — L. Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Logik: repetition. Psykologi: låroboken genomgången. - Haller. 
Matematik, 7 t. Analytisk geometri. Repetition af kursen. 13 skriftliga uppsatser, dåraf 5 på 

låroverket. — Lundal.
3
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Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Elementerna af blomvåxternas anatomi och fysiologi, våxtfysiolo- 
giska experiment; repetition. — Hagelin.
Fysik, 3 t. Mekanik. Repetition af kursen. 7 skriftliga uppsatser, dåraf 2 utarbetade på 
låroverket. - Lindskog.
Nemi, 2 t. Hela kursen repeterad; laborationer. Geologi och mineralogi. - Bergin.

Latinlinjen (L. 7:2).
Kristendom, 2 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Thomson.
Latin, 7 t. Livius, 23 och 24 bbck. afslutade och repeterade. Horatius, urval af carmina; Virgi- 

lius, 2:dra och 4:de bbck. repeterade. Cicero, de två forstå katilin.talen. Antikviteter och 
mytologi. 13 skriftliga bfversåttningar till svenska, dåraf 5 på låroverket. — Tessing.

Grekiska, 6 t. Xenofons Anabasis, bbckerna 14 af Dalsjbs urval afslutade och repeterade. Ho- 
merus Odyssén, sång 6 samt Iliaden I, v. 1 -303 jåmte repetition. Repetition af Odyssén, 
sång 1 - 3. Repetition af formlåra och syntax. - Tessing.

Tyska, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Dårjåmte for lin. A 1 t. Lika och gemen
samt med L. 7:1 A. 13 skriftliga bfversåttningar till tyska, dåraf 4 på låroverket. - Ewerth.

Engelska. Lin. B, 2 t. Låsning af Massey, sid. 25-39. Realia: Bihanget i Massey och Baker's 
Guide. Låsning ex tempore Household Words, Febr. 1904: stycken hår och dår, hvilka 
låxvis repeterats. Repetition af Mathesii grammatik i forening med muntliga och skriftliga 
tillåmpningsofningar dels ur Calwagen sid. 1 — 57, dels 4 snabbskrifningar utan hjålpredor, 
hvardera 1 timme. Talofningar: Rodhe, st. 17—19 med samtliga dårtill hbrande frågor 
och svar; uteslutande horofningar: af låraren foredragna anekdoter ur Branner-Rodhe. — 
Lin. A, 1 t. Låsning af st. 18-20 (ej samtalen) i Rodhes talofningar samt af de 17 
forstå sidorna i Massey. Hårtill behbflig grammatik ur Mathesius. Realia: Bihanget i 
Massey och Baker’s Guide. — Paltngren.

Franska. Lin. B, 4 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Lin. A, 3 t. Lika och gemensamt 
med reallinjen med undantag af 28 timmar, hvilka anvåndts till uttal, till några af ex-tem- 
pore-timmarna, stilfbrhbr samt repetition af forrå låsårets 16 skriftliga bfversåttningar. — 
Paltngren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: tiden efter 1815 samt repetition af hela nya tiden. 
Svensk historia: nyaste tiden samt repetition från nyare tidens bbrjan. Statskunskap: huf- 
vuddragen af Sveriges grundlagar och kommunalfbrfattning. — L. Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Haller.
Matematik, 3 t. Maxima och minima, planimetri, repetition af skolkursen i såvål algebra som geo

metri. - B-linjen dessutom 2 t: trigonometri samt repetition af B-linjens sårskilda kurs. 
13 skriftliga uppsatser, dåraf 4 utarbetade på låroverket. - Lindskog.

Naturvetenskap. Biologi (for lin. B), 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Hagelin. 
Fysik, 2 t. Akustik och optik. Repetition af kursen. — Lundal.

5. Nya lårobocker.
Under låsåret åro infbrda foljande nya lårobocker att successivt ingå:

från och med klass 3: Nat. Beckman, Svensk språklåra i st. f. Sundéns lårobok;
„ „ „ „ 1: Calwagen, Tysk elementar- och låsebok i st. f. Hjorth och Lindhagen;
„ „ „ „ L. 7:1A: Afzelius, Engelsk elementarbok;
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från och med klass L. 7:1 A: Afzelius, Kortfattad engelsk grammatik;
» „ „ » 1: Grimberg, Sveriges, Norges och Danmarks historia for realskolan, i st. f.

Odhners lilla lårobok;
» „ „ » 6:2: Hagstrom, Proportionslårans tillåmpning på plangeometrin, i st. f. Solan

ders lårobok;
samt på en gång i 3 — 5 klassen: Pallin-Boethius, Allmån historia for realskolan, i st. f. Pallins 

lårobok.

6. Undervisning i vålskrifning
har på lårorummet ofvats, hufvudsakligen efter Påhlmanska metoden, med l:a klassen 2 timmar i 
veckan (Schalin), med 2:a klassen 2 timmar (Jonsson) och méd 3:e klassen 1 timme (Hagelin).

7. Undervisning i teckning.
Lårobocker och undervisningsmateriel.

«Lårobok i geometrisk konstruktionsritning for de allm. låroverken« af P. Henriques och C. 
Verner; Dekorative Vorbilder, 1903; «De forstå grunderna i lavering med tuschs af E. Klingstrom; 
«De forstå grunderna i skugglåggning med pennas af H. Horlin; «Pennteckningsstudiers af O. 
Lindberg; Ofningsblad 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. Husgerådssaker och verktyg. Pressade våxter.

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 fristående foremål i projektion; låttare fårglåggning; hemuppgifter.
„ 3, 2 t. „ „ „ » » teckning af plana gipsornament; fårg

låggning; hemuppgifter.
„ 4, 2 t. Teckning efter fristående foremål i projektion; teckning af pressade våxter, fårglågg

ning; hemuppgifter. Linearritning: ritinstrumentens anvåndning; enklare geometriska kon
struktioner i ett plan.

„ 5, 2 t Teckning af gips och pressade våxter; perspektivisk teckning af klotsar och andra 
fristående foremål; fårglåggning; penselteckning. Linearritning: plana geom. konstruktioner 
samt de forstå grunderna af projektionslåran.

Reallinjen.
„ 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; 
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uppmåtning och uppritning af verkliga foremål såsom verktyg, mobler o. dyl. med fårg- 
låggning. '

Klass 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.
„ 6:1 B, 2 t. Frihandsteckning i likhet med R. 6:1. Linearritning: projektionslårans grunder

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

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

ning och uppritning af verkliga foremål med fårglåggning.
„ 7:2B, 1 t. Pastellmålning; skuggning i kol af ornament. Linearritning: lika med L. 7:1 B. 

Linearritning har dfvats under hela hostterminen. De lårjungar, som ej hunnit afsluta de 
lagstadgade kurserna under denna tid, hafva vid vårterminens borjan fått fortsåtta med dessa of
ningar, så att kurserna blifvit genomgångna.

Frivillig teckning
har ågt rum två timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under hostterminen 
44 och under vårterminen 39. Under den frivilliga teckningen hafva lårjungarna dels fortsatt med 
de ritningar, som voro i arbete under de obligatoriska teckningstimmarna, dels ritat saker, som ligga 
utanfor den lagstadgade planen for teckningsundervisningen, såsom monogram, textningar, studier 
af djur, fåglar, kranier samt utvecklingsstadier hos våxter, hvilka samtliga teckningar sedan fårglagts. 
Dessutom hafva åt flere lårjungar utlånats planscher for frivilligt hemarbete.

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

Sångklass 1. Onsd. o. lord. 9,50— 10,35. Elementarsång: allmån musikteori, tontråffnings-, takt- 
och tonbildningsofningar. Korsång: stycken ur “Normalsångbok" af C. J. Berg m. 
fL, koraler.

„ 2. Torsd. 2,45 - 3,30, lord. 2,45 - 3,30. Elementarsång: lika med sångkl. 1. Korsang:
valda sånger nr Sv. skolkvartetten.

„ 3. Tisd. 2,45-3,30, onsd. 3,15-3,30, lord. 2,45-3,15. Elementarsång: lika med sång
klass 1. Korsång: valda sånger ur Sv. skolkvartetten.

„ 4. Onsd. o. lord. 2,45-3,15. Korsång: valda sånger ur Sv. skolkvartetten.
Sångklassen 1 bildar den lagre korafdelningen och sångklasserna 2, 3 o. 4 den hogre.

Instrumentalmusik
har ofvats månd. o. torsd. 5,30 - 7. Undervisning har meddelats i violin-, piano- och orgelspelning. 
Foljande arbeten ha dårvid anvåndts: Hennings violinskola, Hirsch’s bibliotek for violinister, Bock- 
lets pianoskola, Sonatinalbum af Kleinmichel, Lunds orgelskola, orgelalbum af Hågg m. fl. Vid 
samspelning har forekommit inofning af stycken for piano, orgel och violer.
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9. Undervisning i gymnastik och militårdfningar.
A) Gymnastik och faktning.

Gymnastikofningarna ha omfattat for klasserna 5-7 % timme dagligen, af- och påklådning 
inberåknad, samt for klasserna 1-4 % timme 4 ggr. i veckan, af- och påklådning ej inberåknad, 
och har hårunder en fullståndig pedagogisk dagofning genomgåtts.

Klasserna 6 och 7:1 ha 2 ggr. i veckan under 3/4 timme hvarje gång dfvats i florettfåktning.
Vid gymnastikofningarna hafva lårjungarne varit fordelade på 3 afdelningar med foljande 

antal i hvarje:
Hostterminen'' 1905: 

l:sta afdelningen ur klass 1-4 ....................................... 86 lårj.
2:dra ,, » „ 5 — 6:1..................................... 66 ,,
3:dje „ ,, „ 6:2 - 7..................................... 58 „

Summa 210 lårj.
Vårterminen 1906: 

l:sta afdelningen ur klass 1—4 ....................................... 87 lårj.
2:dra ,, „ ,, 5 — 6:1...................................... 62 ,,
3:dje „ „ „ 6:2-7...................................... 58 „

Summa 207 lårj. 
Ofningstiderna ha varit foljande:

Gymnastik:
1 :sta afd. månd., tisd., torsd. och fredag kl. 9,50- 10,35 f. m.
2:dra ” forset} kL 2,45-3,50, kl. 1,50- 2,35, kl. 9,50-10,35

3:dje „ „ „ 1,50- 2,35 „ „ 2,45- 3,50 „ „ 1,50- 2,35
Vapenofningar:

Klass 6:1 månd., torsd. 8,55- 9,40 f. m.
„ 6:2 och 7:1 tisd. och fred. 8,55 - 9,40 f. m.
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Vårterminen 1905:
Lårjungarne i 7:2 hafva ej deltagit i fåktning.
Antalet af i gymnastikofningarna icke deltagande har sedan forrå terminen okats med 2; an- 

talet till svagrote hånvisade år ofdråndradt.

Hostterminen 1905:
Lårjungarne i 7:2 hafva ej deltagit i fåktning.
Antalet af i gymnastikofningarna icke deltagande har sedan fbrra terminen okats med 1; an

talet till svagrote hånvisade har okats med 2.
Det fail, som hånfores under rubriken "andra sjukdomar", år for vårterminen skrofler, for 

hostterminen hufvudvårk.

B) Militarofningar.
Redogorelse ofver militårbfningarna år 1905.
a) Militårbfningarna togo sin bbrjan den 28 augusti och afslutades den 19 september. 
Tidsfbrdelningen har varit foljande:

I II III IV

Exercis................................................................................................. 19 17% 11 7
Instruktion............................................................................................. 13 12 12 6
Fbrberedande målskjutning............................................................. 17 8 8 3
Skjutning.................... .......................................................................... 6 16% 19 24
Afståndsmåtning och bedbmning.................................................... — 3 7 9
Fåltmarsch............................................................................................. 5 3 3 3
Tjånstgbring som befål.................................................................   . — — — 8

Summa tim. 00 60 60 60
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b) De foreskrifna dfningarna hafva alla medhunnits.
c) Under dfningarna har i regeln hvarje klass utgjort en dfningsafdelning, och har antalet 

elever i afdelningarna I, II, III och IV varit respektive 27, 31, 23 och 9. Dessutoni hafva 13 icke 
vapenfore elever tjånstgjort som laddare, markdrer m. m.

d) Ofningarna hafva ledts af undertecknad, som till denna tjånstgdring blifvit kommenderad.
e) Inspektion af bfningarne har forrattats af chefen for Kungl. Våstgota regemente ofverste E. 

W. Bergstrom den 7 september.
f) Onskvårdt vore, om ånnu ett underbefål kunde erhållas, for att ledaren behorigen skall 

kunna bfvervaka utbildningen vid alla afdelningarna, något som nu ej alltid kunnat åga rum, då 
han sjålf måst fora afdelning.

Onskvårdt vore åfven, att antalet skarpa patroner per man något okades, så att till exempel 
50 °/0, i stållet for nu 30, utofver det for hvarje elev beståmda antalet finge anvåndas till omskjut- 
ning, tåflingar m. m.

For utbildningen i skjutning skulle det vara synnerligen formånligt, om antalet 6,5 mm. gevår 
m/96 kunde okas till 30 st. En hel dfningsafdelning kunde då forses med sådana gevår vid de 
forberedande målskjutningsdfningarna, under det att nu 2 elever fått slå sig ihop om 1 gevår.

Sammandrag af skjutprotokollen bifogas.
Vånersborg den 20 september 1905.

Hj. Elf man,
Løjtnant vid Kungl. Våstgota regemente.

B. Lårarne.
10. Lårarnes tjånsteåligganden under hostterminen 1905.

Rektor N. Lindskog: 
matematik i L. 7:2......................... 3 t.

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

fysik i R. 7:2 ......................... 3 „
vakt vid skrifning i 6:1................ 1 „ = 16 t.
matematiska skripta i L. 7:2B och R. 7:1, 
fysikaliska „ i R. 7:2.

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

» i L. 6:2.................................. 6 „
grekiska i L. 7:2A...................... 6 „
vakt vid skrifning i 6:1 och 6:2 2 „ = 21 t. 
latinska skripta i L. 7:2 och L. 6:2, 

klassfdreståndare i L. 7:2.

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

w i L. 7:1 ...................... 2 »
n i R. 7:1....................... 2 n

kristendom i L. 6:2........................ 2 t.
v i R. 6:2....................... 2 »
„ i L. 6:1 ..................... 2 „
» i 5................................. 2 „

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

» » i L. 7:1 ..................... 1 w
» n i R. 7:1 ..................... 1 „ — 19 t.

svenska skripta i L. 7:1, 
morgenboner hvarannan vecka, 
skolgudstjånst en sbndag hvarannan månad.

Lektor J. A. Thomson: 
modersmåleti 7:2........................... 2 t.

latin i L. 7:1...................... 6 „
grekiska i L. 7:1A................. 6 „

n i L. 6:2 A................. 6 » — 20 t.
svenska skripta i 7:2, 
latinska „ i L. 7:1, 

klassfdreståndare i L. 7:1.
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Lektor J. F Paltngren: 
engelska i L. 7:2A ...................... 1 t.

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

franska i 7:2................................ 3 „
„ i L. 7:2B + R. 7:2. . . . 1 „
„ i L. 7:1............................ 3 „
„ i L. 7:1 B ....................... 1 »
« i R. 6:1 .......................... 4 »

vakt vid skrifning i R. 6:2......... 1 » = 21 t.
engelska skripta i R. 7:1, 
franska „ i 7:2 och L. 7:1, 

klassforeståndare i R. 7:1.

Lektor A. E. Lundal: 
matematik i R. 7:2.......................... 7 t

„ i L. 7:1.......................... 3 „
„ i L. 7: 1 B..................... 2 „

fysik i L. 7:2 ........................ 2 „
n i L. 7:1 ........................ 2 u

„ i R. 7:1........................ 3 „
n i R. 6:2............  2 „ = 21 t.

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

klassforeståndare i R. 7:2.

Adjunkt P. G. Bergin: 
engelska i R. 7:2 .......................... 3 t.

» i L. 6:2 B....................... 3 w
„ i R. 6:2 .......................... 3 i,

fysik i L. 6:2 .......................... 1 »
ii i L. 6:1 ......................... 1 n

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

kemi i R. 7:2 .......................... 2 „
n i R. 7:1 .......................... 2 n

» i R. 6:2 .......................... 2 »
ii i R. 6:1 .......................... 2 ii

vakt vid skrifning i 6:1................ 1 » = 22 t.
engelska skripta i R. 7:2 och R. 6:2.

Adjunkt Af. Ewerth: 
latin i L. 6:1................................ 6 t.
tyska i 7:2..................................... 1 »

v i L. 7:1................................. 1 ii

ii i L. 7: A................................... 1 ii

tyska i R. 7:1.................................. 1 t.
n i L. 6:2................................... 1 u

ii i R. 6:2................................... 1 ii

n i L. 6:1................................... 1 w
n i L. 6: A . .. ............................. 1 ii
„ i R. 6:1................................... 1 „
» i 5 ......................................... 4 n

historia i 5 .................................... 3 7 = 22 t.
latinska skripta i L. 6:1, 
tyska „ i L. 7:A, L. 6:A och 5. 

klassforeståndare i 5.

Adjunkt G. Wetterlundh: 
kristendom i R. 6:1......................... 2 t.

» i 4................................ 2 ii

ii i 3................................ 3 ii

ii i 2................................ 3 n

modersmålet i 4 ........................... 4 »
tyska i 4 ......................................... 4 „
engelska i 4.................................... 5 » = 23 t.
morgenboner hvarannan vecka, 
skolgudstjånst en sondag hvarannan månad, 

klassforeståndare i 4.

Adjunkt O. F. Jonsson: 
modersmålet i R. 6:1 ................... 2 t.

ii i 2............................ 5 ii

grekiska i L. 6:1 A................. 6 „
tyska i 2............................ 6 „

historia i 2............................ 3 »
geografi i 2............................ 2 „

vålskrifning i 2............................ 2 » = 26 t.
svenska skripta i R. 6:1, 

klassforeståndare i 2.

Adjunkt L. S. Blomgren: 
modersmålet i R. 7:1 .................. 2 t.

ii i L. 6:1 ................2 n
historia o. geogr. i L. 7:2............ 3 »

ii n i R. 7:2............ 3 »
ii ii i L. 7:1............ 3 ii

ii ii i R. 7:1............ 3 n

ii ii i L. 6:2...... 3 ii

» n i L. 6:1............ 3 » = 22 L
svenska skripta i R. 7:1 och L. 6:1, 

klassforeståndare i L. 6:1.
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Adjunkt A. Persson: 
modersmålet i L. 6:2 .................. 2 t.

„ i 3............................. 6 . •
tyska i 3................................. 6 »

engelska i L. 7:1 A................. 1 »
„ i L. 6:1 B.................3 ,

historia i 4................................ 3 „
n i 3................................ 3 n

geografi i 3........... L........... 2 „ = 26 t. 
svenska skripta i L. 6:2, 

klassforeståndare i 3.

Vik. adjunkt Å. L. Blomgren: 

engelska i R. 6:1 ......................... 3 t.
„ i 5................................... 5 „

franska i R. 7:1.............................. 4 „
ii i L. 6:2............................. 4 „
» i R. 6:2............................. 4 „
„ i L. 6: 1 ........................... 4 „ _ 24 t.

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

klassforeståndare i R. 6:2.

Vik. adjunkt K. A. Stalin: 
matematik i L. 6:2 ....................... 3 t.

„ i L. 6:2 B....................... 1 11
ii i R. 6:2 ....................... 6 ti
n i L. 6:1......................  3 ti
„ i L. 6:1 B.................  1 „
u i 5.................................. 5 „
ii i 3...........................  . . 5 n

vakt vid skrifning i L. 6:2......... 1 „ — 25 f.
matematiska skripta i L. 6:2 B, R. 6:2 

och L. 6:1 B.

Vik. adjunkt Af. H. K- Hagelin .- 
matamatik i 1.................................. 4 t.
biologi i L. 7:2 B+R. 7:2 .... 1 „

„ i L. 7:1 B ........................... 1 v
i R. 7:1................................. 1 „

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

naturlåra i 5 .................................. 4 t.

naturlåra i 4 .................   3 „
ii i 3...................................... 2 11
n i 2 ... . ........................... 2 11
i> il .............. 2 „

vålskrifning i 3 ...................... 1 „
vakt vid skrifning i 6: 2 ............. 2 » 27 t.
genomgående af herbarierna.

Vik. adjunkt G. R. E. Tårnquist. 
modersmålet i 5............................. 3 t.
hist, och geogr. i R. 6:1...............3 „
geografi i 5................................... 2 „

n i 4................................... 2 11
matematik i R. 6:1 ........................... 6 »

11 i 4................................ 5 11
n i 2.................   . ..... 5 11

vakt vid skrifning i 6:2................ 1 » = 27 t.
matematiska skripta i R. 6:1, 

klassforeståndare i R. 6:1.

Extra lårare O. F. Schalin: 
kristendom i 1................................ 3 t.
modersmålet i R. 6:2.................... 2 »

» il ........ . . 5 i>
tyska i 1............................. 6 „

franska i 5..................  2 „
hist. o. gecgr. i R. 6:2...................3 „
historia il .................................. 2 »
geografi il .................................. 2 „
vålskrifning il ............................. 2 H — 27 t.
svenska skripta i R. 6:2, 

klassforeståndare i 1.

Vik. teckn.-lårare C. VE. Rune: 
teckning........................................................... 26 t.

Musiklårare E. N. Ullman: 
sång.......................................................6 t.
instrumenlalmusik........................... 4 „ = 10 t.

Gymnastiklårare A. T. Warodell: 
gymnastik..................................... 4 t. å 45 min.

11 .................................. 12 » å 30 n
fåktning......................................... 4 „ å 45 „

4
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II. Tjånstledighet har åtnjutits
af adjunkt Bergman under låsåret for sjukdom;
n „ von Sydow „ » for hålsans vårdande;
» » Setterberg „ „ for idkande af akademiska studier;
» teckningslårarinnan fru Henning under låsåret for sjukdom.

12. Forordnade hafva varit 
såsom vikarier:

fil. lic. Å. L. Blomgren forordnad under låsåret for adjunkt Bergman, men beviljad ledighet från 
forordnandet på grund af sjukdom från den 1 februari;

fil. kand. Aj A. Stalin under låsåret for adjunkt Setterberg;
fil. kand. K.. H. K.. Hagelin under låsåret att uppehålla en ledig adjunktstjånst;
fil. kand. G. R. E. Tornquist under låsåret for adjunkt von Sydow;
fil. kand. S. A. R. Ranzen från 1 februari till vårterminens slut for adjunkt Bergman;
teckningslårare C. VE. Rune under låsåret for teckn.-lårarinnan Henning; 

såsom extra lårare:
fil. kand. O. E. Schalin under låsåret.

13. Vid vårterminens slut 1905 afgick från låroverket adjunkt G. O. D. von Hackwitz, som 
beviljats sokt afsked med pension. Kunskapsrik i sina åmnen, sårskildt i naturalhistorien, åt hvars 
studium han ågnat sina basta krafter, genom sina enkla lefnadsvanor en vacker forebild for kam
rater och lårjungar, foljes han vid sin afgång af låroverkets tack for ett plikttroget arbete i dess 
tjånst och en onskan, att en god hålsa må tillåta honom i lugn och ro under kommande dagar 
fortsåtta sina kåra studier.

14. I sammanhang med den stora låroverksreformen har genom nådigt bref den 6 oktober 
19,05, den adjunktstjånst, som sålunda hårstådes blifvit ledig, ofverflyttats till Sodermalms hogre all- 
månna låroverk i Stockholm och i stållet forordnats om inråttande vid hårvarande låroverk af en 
lektorsbefattning. Såsom åmnen for denna befattning, hvilken den 1 maj 1906 ånnu icke blifvit 
tillsatt, åra beståmda historia och geografi.
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C. Lårjungarne.
15. De nårvarande lårjtingames antal.

Hostterminen 1905.

Klasser
Gemen- 
samma Reallinjen

Latinlinjen
Summautan med

linjen grekiska

1 21 — -- — 21
2 13 — — - 13
3 33 — — — 33
4 27 — — — 27
5 31 — — 31
6:1 — 30 7 2 39
6:2 — 16 11 4 31
7:1 11 4 4 19
7:2 — 10 1 2 13
Summa 125 67 23 12 227

Vårlerminen 1906.

Klasser
Gemen- 
samma Reallinjen

Latinlinjen
Summautan med

linjen grekiska

1 18 — — 18
2 15 — — — 15
3 33 — — — 33
4 27 — — 27
5 32 ... — — 32
6:1 — 30 7 2 39
6:2 — 18 10 4 32
7:1 10 4 4 18
7:2 10 2 2 14
Summa 125 68 23 12 228

Ingen frånvarande under någondera terminen.
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16. -
17. -

18. Under hostterminen hafva de lårjungar i sjunde klassen, som låsa grekiska, nåmi. 4 i 
nedre sjunde och 2 i ofre sjunde klassen, tillika begagnat sig af undervisningen i engelska.

19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militårofningar undervisade lårjungar 
hostterminen 1905.

Afdelningar och 
linjer

Nårvarande lår
jungar

Teckning Musik Gymnastik och mi- 
litårdfningar

Lårjungar, som deltagit Lårjungar, som un- 
dervisats i

Lårjungar, som del
tagit i

i obligatorisk 
teckning

i frivillig 
teckning och 

| dårjåm
te ob

ligatorisk

endast 
i fri

villig 
teckning

m
usikens 

teori och 
sang

instrum
ental

m
usik

gym
nastik 

och 
fåktning

m
ilitarof- 

ningar

1....................... 21 21 6 21 1 20
2...................... 13 13 2 - 9 — 11 —
3...................... 33 33 8 — 22 5 30 -
4....................... 27 27 2 15 4 25
5....................... 31 31 9 12 7 31 _
R. 6:1 ........... 30 30 1 — 12 3 26 26

L. 6:1 ........... o,B 7 
yIA 2

-7 : 1 2
I 2 2 9 8

R. 6:2 ........... 16 16 1 - 6 — 14 14

L. 6:2 ........... 15P H
1S1A 4

11
_ — ) 9 2 15 15

R. 7:1 ........... 11 11 _ 6 - 11 11

L. 7:1 ........... sP 4 4a 4
4 -

_
i 6 1 7 7

R. 7:2........... 10 10 - — 4 - 9 8

L. 7:2 ........... 3P 1
JlA 2

1 —
—

} 3 1 2 1

Gemens. linjen 125 125 27 — 79 17 117 —
Reallinjen .... 67 67 2 — 28 3 60 59

Latinlinjen . . . „JB. 6 0. 7 23
"lA. 6 0. 7 12

23 — } 20 6 33 31

Summa | 227 215 29 — 127 26 210 90

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

I klass 1 dagi. hemlåxor i 2 åmnen, dfverlåsningstid :i medeltal Ws tim.
if 2 n w 1 3 11 i) V 8A II

» 3 v «i 3 V V V 9/io V

v 4 v wi 3 M V V 1Vs V

ii 5 v w i 3 a 4 o » V 1 3A II

„ R. 6:1 v „ i 3 a 4 » v 11 13A 11

u L. 61 1 v i> i 3 a 4 « w 11 1 7s II
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I klass R. 6:2 dagi. hemlåxor ii 3 å 4 åmnen, dfverlåsningstid 2V2 tim.
» L. 6:2 v i) i 3 å 4 „ 2V2 II

» R. 7:1 » » i 4 ii H 3 II

n L. 7:1 „ „ i 4 i> ii II

n R. 7:2 ti n i 4 n n 2 ■ ’/g II

» L. 7:2 w n i 4 M „4 II

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

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

21. Angående lårjungarnes kroppsbyggnad och allmånna hålsotillstånd har låroverkets låkare 
afgifvit foljande uppgifter.

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

a) Vårterminen 1905.

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

af 
bleksot

Ofta be- Nårsynthetsgrad Sum-
Klass lår

jungar alder langd vikt
svårade af 

hufvud- 
vårk

svårade af 
nåsblod

Under 
3 D

3-6 
D

Ofver
6 D

ma 
når
synta

de af 
dofhet

1 11 H10/u - — — —
2 29 12%9 - — — —
3 25 IS12^ 2 — — —
4 33 1412/88 — — — —
5 29 151o/29 2 — — —
6:1 45 163% 2 1 3 3
6:2 32 1716/32 - — -- —
7:1 16 188/16 1 - — —
7:2 16 195/t6 — -- — —

Summa 236 7 1 3 3

b) Hostterminen 1905.

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

1 21 IOW21 1 — — _
2 13 1 1 713 - — — —
3 33 12 V33 — —
4 27 132V27 3 — — —
5 31 1410/3i 2 1 2 2
6:1 39 1527b9 — — — --
6:2 31 1618/3i — — 3 3
7:1 19 1713/i9 — — — — '
7:2 13 18 713 -- — — -
Summa 227 6 1 5 5
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Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lårjungarne.

a) Vårterminen 1905.

1 2 3 4 5 6 7

Sjukdomar

N
årvarande lårjungar 

__________
1

Sjuka personer
Sjukdom

sfall

Sjukdagar

D
oda Anmarkningar

III. 
III. 
X.
»

XI. 
XII. 
XII. 
XII.

XIII. 
XVI. 
XIX.

n

16.
20.

136.
139.
146.
162.
174.
177.
181.
243.
296.
297.

Influenza.........................................
Erysipelus......................................
Otitis externa diffusa..................
Otitis media pusulenta................
Vitium org. cordis.........................
Catarrh. bronch...............................
Angina tonsillaris...........................
Gastritis acuta..................................
Enteritis...........................................
Lynovitis gen....................................
Vulnus.............................................
Combustio.........................................

236
19

1
1
1

2
2
2
2

19
1
1
1
1
1

13
1
2
2
2
2

84 
?

16

68
3
8

24
8

19

b) Hostterminen 1905.

> 2 3 4 5 6 7

III. 16. Influenza...........................................
227

2 2 10
XII. 162. Catarrhus bronch.............................. 1 1 41

„ 158. Laryngo-trach. catarrh..................... 1 1 4
XIII. 174. Angina tonsillaris ...................... 4 4 17

„ 194. Icterus catarrh.................................... 1 1 10
XVII. 268. Phlegmone...................................... 2. 2 12
XIX. 295. Contusio........................................... 2 2 7

„ 296. Vulnus................................................ 1 1 8 ■
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22 a. Antal inom låroverket flyttade lårjungar kalenderåret 1Q05.

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

Afdelningar och 
linjer

N
årvarande lårjungar vid vårter
m

inens slut fore flyttningen

Vårterminen 1905 Hostterminen 1905

Lårjungar, som vid vårterminens 
flyttats till afdelningen

efter att hafva tillhort nårmast lågre 
afdelning af samma linje foljande 

antal terminer

1

-g 
.1 

fr. annan linje

Lårjungar, som vid hostterminens 
jan flyttats till afdelningen 

efter att hafva tillhort nårmast 
lågre afdelning af samma 

linje foljande antal terminer

,o 
fr. annan linje

0 1 2 3 4
5 

eller 
flere

0 1 i
2 ; 3 4

5 
eller 
flere

1...........................
2...........................
3...........................
4...........................
5.........................
R. 6:1..................
L. 6:1 B.............
L. 6:1 A ...........
R. 6:2 ................
L. 6:2B...........
L. 6: 2 A..............
R. 7: 1 ..................
L. 7:1 B .............
L. 7: 1 A..............
R. 7:2..................
L. 7:2B..............
L. 7:2A..............

9
29
25
32
29
28
12

5
21

7
4

11
2
2

10
6

I 
! 

i 
i 

1 
: 

1 
: 

i 
I 

. 
1 

l 
i 

1 
I

1

1

1

6
21
16
21
12

5
1

12
6
4
6
3
4
6

2 i l 
l 1 

i i 
i ■ 

i ' 
' 

i i 
i _ 1

2
1

2
1

2

1 i
 1 

i 1
 i 

1 1
 1 

1 1
 1 

! 1
 : 

1 i
1

I 1
 1 

: 1
 1 

1 1
 . 

1 1
 1 

1 l 
i i

 1
1
1 1

-

1

1

1
2
2
6
3

3
3

3

3
1

1

1

3

2

i 
l 

i 
1 

1 
1 

i 
i 

1 
l 

i 
1 

I 
I 

1 
i 

1 1 1 
1 i

 1 
1 i

 l 
' 1 

i 1
 1 

i 1
 1

Geniens. linjen . . 
Real linjen ...........

124
70
38

- 1
2

64
36
25

1

W
 N)

 h 2 1
2

16
12
4

1
1

3
2
- l l 

i

1
Latinlinjen...........

Summa 232 - 3 125 1 9 - - 2 3 32 2 5 - 1

Vid vårterminens borjan flyttades till R. 6:1 2 lårjungar och till R. 6:2 1 lårjunge, hvilka 
alla tillhort nårmast lagre afdelning af samma linje 1 termin.
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22 b. Lårjungarnes omsåttning vårterminen 1Q05.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Afdelningar och linjer

Nårvarande larjungar i afdelningen 
den 1 febrttari

Larjungar afgångna från 
laroverket i afdelningen

K
var 

i afdelningen från 
foregående term

in

Flyttade till 
afdelningen 
på grund af 

beslut

Inskrifna 
i laroverket 

under term
inen

Sum
m

a

från term
inens bdrjan till 

och m
ed den 31 januari

från och m
ed 

1 
febr. till 

term
inens slut

under nåst foljande 
m

ellanterm
in

Sum
m

a

vid foregående 
term

ins slut

vid vårterm
inens 

borjan

1 - — 11 — 2 — 2
2 .................................................................. 30 — 30 — 1 — 1
3 .................................................................. 23 — 2 25 — — 3 3
4 .................................................................. 32 - — 1 33 — 1 3 4
R. 5.............................................................. 22 — ■- 1 23 — — 2 2
L. 5............................................................... 6 -- — 6 — — —
R. 6: 1......................................................... 26 - 2 — 28 — — 4 4
L. 6:1 B ...................................................... 11 — — 1 12 — — — • —
L. 6:1 A...................................................... 4 — 1 5 — — —
R. 0'9 19 — 1 1 21 — — 5 5
L. 6:2B ...................................................... , 7 — — — 7 — — 1 1
L. 6:2A...................................................... 4 — — 4 — — — —
R. 7:1........................................................... 11 — — - 11 — — 1 1
L. 7:1 B ...................................................... 2 — -- 2 — -— — —
L. 7: 1 A...................................................... 2 - — 2 — __ 1 1
R. 7-9 9 - — 1 10 — — 9 9
L. 7:2B ...................................................... 6 — -• — 6 — — & 6
L. 7:2A ...................................................... — — — — — — —

Gemensamma linjen......... ........................ 96 3 99 —■ 4 6 10
Reallinjen .................................................... 87 — 3 3 93 — 21 21
Latinlinjen.................................................... 42 — — 2 44 — - s 8

Summa 225 — 3 8 236 — 4 35 39
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Lårjungames omsåttning hostterminen 1905.
—

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 

; 
foreg:

Flyttade till 
afdelningen 
på grund af 

beslut

Inskrifna 
i1 CD

från term
 

och m
ed

från och tern

under 
nn CG

ro r— CL — r- —t 3 — — 3 r-lelningen frår 
nde term

in

rid foregåend 
term

ins slut

id hostterm
ine 

borjan

åroverket un(
•m

inen

m m a

lens borjan ti 
m 14 septem

l

ed 15 sept. 
t 

nens slut

åst foljande 
anterm

in

m m a

O □ ro O —‘ k—(

1 — — 21 21 1 — 1
2 1 7 1 4 13 1 1
3 2 22 6 3 33 — —
4 3 17 4 3 27 —
5 3 19 6 3 31 1 — 1 2
R. 6:1.................................................................. 7 12 6 5 30 1 1 — 2
L. 6: IB ............................................................. 1 5 — 1 7 — — — —
L. 6:1 A........................................ 1 1

12
2

R. 6:2.................................................................. 3 1 — 16 6 — — 6
L. 6:2B ............................................................. 1 6 4 — 11 1 — — 1
L. 6:2A ...................... 4 4
R. 7:1.................................................................. — 7 4 11 1 — — 1
L. 7: 1 B .................. 4 4 1 1 9
L. 7:1 A ............................................................. — 4 — 4 — —
R. 7:2.................................................................. 1 6 3 10 — —
L. 7:2B ............................................................. — — 1 i — — —
L. 7:2A............................................................. 2 - 2 — — — —

Gemensamma linjen...................................... 9 65 17 34 125 1 1 2 4
Reallinjen............................................................. 11 37 14 5 67 8 1 9
Latinlinjen.......................................................... 3 26 5 1 35 2 — 1 3

Summa 23 128 36 40 227 11 2 3 16
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23. Af de under låsåret inskrifna hafva forut bevistat låroverk, nåmi. senast
folkskola........................................................................ 17
allmånt låroverk........................................................... 14
enskildt „   9
endast undervisats i hemmen.................................. 8

Summa 48

Bland de å raden for “folkskola" uppforda lårjungarne hafva 4 efter afgången från folksko- 
lan åtnjutit enskild undervisning såsom forberedelse for intråde vid låroverket.

24. Under vårterminen 1905 hafva foljande lårjungar, som genomgått låroverkets sjunde 
klass, aflagt godkånd mogenhetsprofning.

Realister:
K I- Ebbe Almqvist ................................ ....................
S. E. Arnold Brobeck........................................................
Karl A. Brobeck....................................................................
Herman Barsle......................................................................
Carl Gosia Carlson............................................................ 
Wolrnar Ax:son Ehrling..................................................  
Carl Axel Johansson.........................................................  
A. Olov Lindskog............................................................... 
Jean R. Thorssell..................................................................

latinare, icke greker:
K Severin Bergqvist.............................................................
E. Alar Engstrom .............................................................  
Yngve E. Hagstrand.......................................... ...............
Karl O. Tunblad.................................................................  
Arnold W. Ullman.............................................................  
Eric G. Wassberg...............................................................

till militåryrket,
„ handelsinstitut,
v u

„ tekniska hbgskolan,
v » n

„ militåryrket,
„ handelsinstitut,
„ tekniska hogskolan,
„ militåryrket;

till landtstaten,
„ universitet,
>, tekniska hogskolan,
„ handelsinstitut,
„ banktjånst,
„ militåryrket.

25. 1 bfrigt hafva under år 1905 foljande lårjungar afgått från låroverket.
Under vårterminen och påfoljande mellantermin:

från klass 1
ff V tf

tf tf 2
ff tf 3
ff tf tf

ff tf ft

ft tf 4
tf tf tf

tf tf tf

tf tf 1)

tf ft R. 5
tf tf tf

tf tf R. 6:1
ff tf tf

Hans A. Hulthén.......................  
E. Stuart A. Rosencrantz.......... 
Erik O. Åhman..........................  
Karl O. Granlund...................... 
Torsten Hultengren ................... 

John W. Sjo.................................. 
Casper T. Kronlein...................  
K O. Rudolf Larsson............... 
J. Olof L. Ryberg.........................  
A. Gottfrid W. Sundelius........  
Ernst W. Bergman ...................  
E. Sixten Olsson........................  
Konrad V. Hemqvist.................  
Axel V. Larsson ........................

for afflyttning till Tyskland 
„ „ „ Amerika,
w u tt tf

utan uppgifvet åndamål,
f) ff tf

till annat allm. låroverk, 
„ sjbkrigsskolan, 
„ fabriksarbete, 

utan uppgifvet åndamål,
ff tf ff

till enskilda studier, 
utan uppgifvet åndamål, 
till annat allm. låroverk, 
utan uppgifvet åndamål,
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från klass R. 6:1 Sigurd Lundin....................... . . . till enskildt låroverk,
M » » Arvid Magnusson.................. . . . . utan uppgifvet åndamål,

„ R. 6:2 Ragnar A. T. Gabrielii .... . . . . till enskilda studier,
y » „ O. M. Hasmark Jensen*}  . . .
y » „ Ivar H. Nilsson....................... . . utan uppgifvet åndamål,
y » u Axel C. Olzon.................. ■ • ■ y y y

y n u J. Arthur Twedberg......... ■ ... y y y

y „ L. 6:2 Magnus E. Flygare.............. . . . . till annat allm. låroverk,
y » R. 7:1 J. O. Helge Fred holm ........... ... „ enskilda studier,
y i, L. 7:1 Oskar F. Olsson**) ...................... for sjukdom;

under hostterminen och påfoljande mellantermin:
från klass 1 Axel J. P. Hagelbdck................ . . . . till annat allm. låroverk,

y » 2 Torsten O. Holmberg................
y „ 5 Jakob A. K Moller*} ................ ... „ enskilda studier,
y „ » R. Engelbert Warholm........... . . . . » handel,
y » R. 6:1 Erik Sjbberg............................. • ■ • y y

y „ „ K Pontus F. Strbmvall........... ... „ enskildt låroverk,
y » R. 6:2 Einar G. A. Almgren ............. ... „ annat allm. låroverk,
y „ „ J. G. Artur Engqvist*) ............. . . . . „ enskilda studier,
y » » Birger Lundin........................... . . . n postverket,
y „ » Henrik Fr:son NauckhoJJ .... . . . . „ enskildt låroverk,
y „ „ Konrad A. Schinkler.................. ... „ teknisk elem.-skola,
y „ » O. William N. Svensson......... ... „ jårnvågstjånst,
y „ L. 6:2 C. Algot Ekstram....................
y „ „ Knut S. Kållander.................... ... „ enskildt låroverk,
y » R. 7:1 Thord Ax:son Ehrling ........... . . . . ,, enskilda studier,
y „ L. 7: 1 Sven C. O. Olsson***) ............. ■ ■ y y y

*) Återintagen vårterminen 1906.
**) Frånvgrande under 2 terminer.

***) Intagen i L. 7:2 vårterminen 1906,

26. Under sist forflutna kalenderår hafva till lårjungarne mdelats såsom 
stipendier....................................................... kr. 835,00
premier......................................................................  „ 163,15
understod............................................................................. „ 30,00

Summa kr. 1,028,15

Af "En gammal van till låroverket" dfverlåmnades åfven under 1905 en gåfva af 50 kr. med 
samma beståmmelser som under de foregående åren. Beloppet fordelades mellan 4 lårjungar med 
15 kr. åt de två och 10 kr. at de två andra hvardera.
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27. Uppgift for låsåret angående antalen befriade från en del af terminsafgiften.

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

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

Hostterm. Vårtenn.

59

168

64

164
Summa nårvarande lårjungar 227 228

Afgiften till' Ijus- och vedkassan har utgjort 9 kr. 50 Qre under hvardera terminen samt er
lades af 227 lårjungar under hostterminen och 228 under vårterminen.

Från afgiften till statsverket hafva under hostterminen och vårterminen 35 resp. 37 lår
jungar i de 5 nedre klasserna och 26 resp. 27 i 6:te och 7:de erhållit fullståndig befrielse, hvar- 
jåmte 18 resp. 20 i de 5 nedre och 9 resp. 9 i de ofre beviljats befrielse från halfva afgiften.

D. Boksamlingar och. undervisningsmateriel.
28. Såsom gåfvor hafva under låsåret ofverlåmnats

a) till biblioteket:
från vederborande åmbetsverk: Sveriges officiella statistik, nåmlingen delarne: A) Befolknings

statistik, 1900, 1902; - B) Råttsvåsendet, 1903; — C) Bergshandteringen, 1904; - D) Fabriker 
och handtverk, 1903, 1904; — E) Sjofart, 1903; F) Handel, 1904; — G) Fångvården, 1904;
— I) Telegrafvåsendet, 1904; — L) Statens jårnvågstrafik: Allmån svensk jårnvågsstatistik, 1903, 
Jårnvågsstyrelsens beråttelse, 1904; — M) Postverket, 1904; — N) Jordbruk och boskapsskotsel, 
1904, 1905; — O) Landtmåteriet, 1904; — P) Undervisningsvåsendet: Folkskolorna, 1901, Statens 
allm. låroverk, 1902—1903; — Q) Statens domåner, 1903; — S) Allmånna arbeten, 1904; — T) 
Lotsvåsendet, 1904; — U) Kommunernas fattigvård och finanser, 1903; — V) Brånnvin och hvit- 
betor, 1903 -1904; — Y) Sparbanksstatistik, II, Postsparbanken, 1904;

från Kjtngl. Civildepartementet: Kungl. Våg- och vattenbyggnadskåren 1851 —1901;
» Kungl. Ecklesiastikdepaitementet: Danska skolprogram 1903—1904; — Kungl. Tekniska 

Hogskolans i Sthm program 1905 - 1906; — Lov om højere Almenskoler; — Meddelanden från 
Sv. riksarkivet, ny foljd 1: 9, 11; — Norska skolprogram 1903 —1904; — Svenska forn skriftsål 1- 
skapets samlingar, hh. 127, 128;

från Kungl. Ofverstyrelsen for rikets allmånna låroverk: Kungl. Ofverstyrelsens underdåniga 
beråttelse 1 jan.— 30 juni 1905;

från Kungl. Vetenskapsakademien: Arkiv for botanik, Bd 4: 1—4; 5: 1, 2; — Arkiv for 
kemi, mineralogi och geologi, Bd 2: 1, 2; - Arkiv for matematik, astronomi och fysik, Bd 2: 1, 2; 
— Arkiv for zoologi, Bd 2: 3, 4; 3: 1; - K- Vet.-Akad. Handlingar, Bd 39: 1 — 6; — Les prix 
Nobel 1902; — Meteorologiska iakttagelser i Sverige, Bd 46 (1904); — Nobel, Meddelanden I: 
1, 2; — Årsbok 1905;

från Kungl. Biblioteket: Sveriges off. bibi. accessionskatalog 1903;
„ Staten: Svensk forfattningssamling 1905; — Ny tidning for Idrott 1905;
„ Stockholms Hogskola: Från Stockholms Hogskolas kvartsekelfest;
„ Våstgota nation i Upsala: Universitetskatalogerna och akademiskt tryck;
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från Beijers forlag: Moliére, les précieuses ridicules, utg. af C. A. Fahlstedt;
» Wilh. Billes forlag: Elfstrand, Engelsk elementar- och låsebok; Elfstrand, Engelsk gram

matik, 2:a uppl.; — Hjorth, Kort ofningsbok; — Hjorth, Tysk grammatik, 4:de uppl.; — Hjorth, 
Ofningsbok till tyska grammatiken, II, Syntax; — Hjorth och Heumann, Tyska skrifofningar och 
bref; - Osterberg, Ordlista till Little Lord Fauntleroy;

från Alb. Bonniers forlag: Gullberg, Ordlista till l’ami Fritz; — Meyer och Hedstrbm, Ex- 
empel till ekvationslåran; - Tidner, Ofningar i uppsatsskrifning vid praktiska skolor;

från C. E. Eritzes forlag: C. J. Gardeil, Folklifsskildringar, I, Sverige; — Lov, Allmån hi
storia, II, medeltiden;

från Wettergren & Kerbers forlag: Anna Wijkander, Recueil de poésies francaises;
> . fbrfattarne: Biskop Hj. Danell, Herdabref; - Lebastien Voirol, L’Eden; - Lebastien 

Voirol, Ser de Sérandil;
från bfversåttarne: Femte klassen i Strångnås låroverk 1904- 1905, Den stora stråkvågen 

jorden rundt efter Seydlitz geografi;
från lårjungen i R. 6:1 Hans Larsen: Maryat, Piraten, dfvers. af Granlund;

„ lektor Palmgren: Lofgren, Engelsk ofningsbok for nyborjare;
„ dbfstumlåraren Er. Svanstrbm: J. O. Åberg, Historiska småberåttelser;

b) till myntsamlingen:
från Svenska akademien: dess minnespenning bfver Magnus Stenbock;

c) till samlingen af åskådningasmateriel for undervisningen i biologi:
af adjunkt A. G. Bergman: ett storre herbarium.
Till samtliga gifvarne ofverbringas låroverkets varma tacksamhet.

Under låsåret har inkbpts
a) for biblioteket:

Ahlenius, Sverige, hh. 1 — 12; - j. A. Afzelius, Engelsk elementarbok; - J. A. Afzelius, Kort- 
fattad engelsk grammatik for prakt. beh. - Bergqvist, Nya låroverksstadgan och Undervisningsplan 
for realskolan m. m. - Bygdén, Sv. anonym- och pseudonymlexikon; — Carl Grimberg, Sveri
ges, Norges och Danmarks historia for realskolan, I; — Heyse, Rolands Schildknappen; - Emil 
Hildebrand, Lårobok i Svensk statskunskap; — Lindman, Bilder ur Nordens flora, hh. 20, 21; — 
Lecture pour Tous, juin 1904; — Noreen, Vårt språk, hh. 5, 7, Bd III: 1; - Ordbok ofver Sv. 
språket, utg. af Sv. Akad., hh. 29, 30, 31; - Pallin-Boéthius, Lårobok i allm. historien for realsko
lan; - W. Rein, Encyclopådisches Handbuch der Pådagogik, Bd III; - Samlaren, 25:te årg., 1904; 
Svenska skolkvartetten, 2:a saml., 10 ex.; — Weinhold, Physikalische Demonstrationen; — Anna 
Wijkander, Recueil de Poésies Francaises, 2:a uppl.; — Tidningar och tidskrifter: Tidning for 
Sveriges låroverk, Svensk kyrkotidning, Nordisk, Ord och Bild, Pedagogisk, Verdandi, Mimer, I vår 
tids lifsfrågor, Neue Kirchliche, Philologische Wochenschrift, Litteraturblatt fur germ. u. rom. PhiL, 
Zeitschrift ftir franz. u. engl. Unterricht, Historisk, Nyt tidskrift for Mathematik, Naturvissenschaft- 
liche Wochenschrift, Zeitschrift frir phys. u. chem. Unterricht och Svensk kemisk tidskrift.

b) for undervisningen i geografi:
Bamberg, Schulwandkarte von Russiand; — Debes, Erdkarte phys. 

c) for undervisningen i fysik:
1 skolampéremeter, 1 termometer med alla tre skalorna, 1 laboratorietermometer, 1 vattenka- 

lorimeter efter Weinhold, 2 universalstativ efter Bunsen, 1 kvicksilfverflaska.
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E. Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. Under sommaren 1905 undergick taket å stora skolbyggnaden fullståndig strykning.
Nya svarta taflor anskaffades till 4 rum, dåraf en gjordes våggfast och de 3 ofriga flyttbara. 

Allesamman åro dubbeltaflor att hissa upp och ned.

30. -

F Ekonomiska forhållanden.
31. Uppgifter om nedannåmnda till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1905.

Kassans rubrik

D—e—b—e—t K—r—e—d—i—t

Behållning 
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld 
årets

vid 
slut Summa

Skuld vid 
årets bor

jan
Summa 
utgifter

Behållning 
vid årets 

slut
Summa

Kr. ore Kr. ore Kr. ore Kr. ore Kr. ore Kr. ore Kr. ore Kr. ore
Byggnadsfonden . — 1202 93 2185 71 3888 64 2312 33 1576 31 — — 3888 64
Ljus- o. vedkassan 
Biblioteks- o. ma-

1648 23 4646 28 — — 6294 51 — - 5074 58 1219 93 6294 51

terielkassan . . . 
Premie- och fat-

3397 08 2519 06 — — 5916 14 4 50 2259 83 3651 81 5916 14

tigkassan......... 238 73 282 — — — 520 73 — — 193 15 327 58 520 73

Summa 5284 04 9150 27 2185 71 16620 02 2316 83 9103 87 5199 32 16620 02

32. Under år 1905 har utgått for underhåll och tillokning af 
a) boksamlingarna........................................... kr. 438,75
b) den ofriga undervisningsmatérielen............................ „ 237,18
c) inredningsmaterielen......................................................... „ 287,19

G-. Examina och terminsafslutning.
33. Muntlig mogenhetsprofning forråttades den 13 och 14 juni sistlidet år med 15 lårjungar 

tillhorande låroverket och 7 från enskild undervisning under ledning af censorerna professoren m. 
m. fil. dr S. J. Boethius, professoren m. m. fil. dr K- B. Hasselberg och professoren m. m. teol. 
dr L. O. J. Sbderblom samt i nårvaro af låroverkets inspektor och af eforus forordnade vittnen kyr- 
koherden m. m. teol. dr J. Blomqvist, f. d. regementslåkaren m. m. AS J- N. Bylund och rektorn 
m. m. F. Nordin. Af de examinerade godkåndes alla låroverkets egna samt 5 af privatisterna.

34. Årsexamen kommer att forråttas i foljande ordning.
Uppvisning i gymnastik och fåktning åger rum på låroverkets gymnastiksal mandagen den 11 

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 tisdagen den 12 juni utstållda i teckningssalen kl. 

9-12.
Forhor i låroåmnena hållas tisdagen den 12 juni kl. 9 f. m.~12 midd.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och flyttningen 

tillkånnagifves, hvarefter ungdomen hemforlojvas.
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36. Nåsta låsår borjar fredagen den 24 nåsta augusti kl. 10 f. m. med profning af intrådes- 
och flyttningssokande, hvilka må anmåla sig hos rektor muntligen eller skriftligen efter den 15 
augusti och senast torsdagen den 23 augusti kl. 11 -12 f. m.

35. Till ofvervarande' af dessa offentliga forråttningar får jag vordsamt inbjuda lårjungarnes 
fbråldrar och målsmån samt andra for låroverkets verksamhet intresserade personer.

Sjatte och sjunde klasserna samlas tisdagen den 28 augusti kl. 12 midd. for att bbrja mili- 
tårofningarna.

Allmånt upprop hålles tisdagen den 28 augusti kl. 5 e. m.
Vånersborg i maj 1906.

_______________ Nat. Lindskog.

gp^** 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 sokes, redan uppnått eller som fore kalenderårets utgång uppnår nio års ålder, ej heller 
under vårterminen annan ån den, som fore utgången af nårmast foregående kalenderår uppnått 
nåmnda alder.

2. Ej må någon, som fore det kalenderår, då intråde sqkes, fyllt tolf år, intagas i realskolans 
forstå klass; och iakttages betråffande intagning i realskolans ofriga klasser, att den med ledning af 
detta stadgande for hvarje klass beråknade åldern ej må vafa 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. Intrådessokande skall forete dels intyg af vederborande 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 forut 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 foreskrifven ordning be- 
friats, bevis dårom.

§ 29.
1. For intråde i realskolans forstå klass fordras:
a) formåga 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 

psalm versar.
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 halfons grånser, om det allmånnaste af dess hojdforhållanden 
och om Sveriges hufvuddelar; nårmare kånnedom antingen om Gotaland eller om Svealand och 
Norrland; formåga att på kartan utvisa det genomgångna.
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Anvisning
på ett antal for frivilliga sjålfstudier under sommarferierna 

låmpliga uppgifter.

Till femte klassen.
Engelska. Odman, En dag i ett engelskt hem. Illustrerad och bunden pris 3,25.
Geografi. Tibetanska åfventyr af Sven Hedin (pris 4 kr.)
Matematik. Sifferekvationer af Larsson och Lundahl, ex. 321 — 350.

Till sjatte klassen och forstå ringen.
Tyska. Ofversåttning af valda styrken i låseboken jåmte skrifning af glosor.
Engelska. = klass 5.
Geografi. Tibetanska afventyr af Sven Hedin (pris 4 kr.)
Matematik. Geometriska ofningsuppgifter till Euklides af Todhunder, bfversatta af F. W. Hult- 

man (pris 1 kr.)

Till ofre sjatte klassen.
Modersmålet. Låsning af Runebergs episka diktér.
Tyska. Auf ranhen Pfaden, utg. af Emil Rodhe (pris 1,50).
Engelska. Reallinjen: Skriftlig ofversåttning af 2:a kapitlet i Massey, In the Strnggle of life. 

Latinlinjen: = klass 5.
Geografi. Lårobok i allmån fysisk geografi af K. Hagman (pris 4,25) eller Låsebok i allmån 

geografi af W. Ekedahl, andra håftet (pris 1,25).
Matematik. Geometriska bfningssatscr af K. Asperén (pris 1,25), forstå afd. — Ofningsexempel 

i algebra, H, af Jonson (pris 1,75).

Till nedre sjunde klassen.
Reallinjen.

Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria, II: 1 (pris 2,75), sid. 1—140.
Modersmålet. Nat. Beckman, Svensk språklåra (pris 2,50).

K. A. Melin och H. Hernlund, Svensk låsebok (pris 3,50), sid. 163 — 406.
Tyska. Tewei Novellen von J. Stinde (pris 1,25).
Engelska. Rider Haggard, King Solomon’s Mines, Tauchnitz ed. (pris 1,60).

Samlande och ordnande af de exempel på tonande och tonlbst s inom substantivboj- 
ningen, som forekomma i 6:te kapitlet i Massey.
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Franska: Laboulaye, Abdallah, Paris, Charpentier (pris 3,50).
Laboulaye, Abdallah, ofversåttning af Alund (pris 1,50).
L’aini Fritz: upptecknande af de fyra forstå sidornas verbalformer (i den ordning de 
komma) jåmte resp. tema.

Historia och geografi. L. Stavenow, Frihetstiden, Gustaf III.
Ekedahl, Låsebok i allmån geografi.
Fehr, Geografiska skildringar.
Carl son, Skolgeografi, andra kursen.

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. Hellgren, 
forstå kursen (pris 3,50), sårskildt forstå afdelningen.

Latinlinjen.
Kristendom, modersmålet, tyska, engelska (B-lin.), franska. = reallinjen.
Historia och geografi. Schwerin, de stora upptackternas tidehvarf.

M. Weibull, Gustaf II Adolf.
Matematik. Geometriska ofningssatser till Euklides af Todhunter, bfversatta af F. W. Hultman 

(pris l kr.)
C. F. Lindman, Samling af exempel och problem till algebra och ekvationslåra (pris 1,60).

Till ofre sjunde klassen.
Reallinjen.

Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria, II: 3 (pris 3,75), sid. 421 -525.
Modersmålet. Nat. Beckman, Hjålpreda vid uppsatsskrifning (pris 0,75).

K. A. Melin och H. Hernhmd, Svensk låsebok (pris 3,50), sid. 1-160 (Tegnér, Geijer, 
Runeberg).

Tyska. Wilhelm Tell, utgifven af Rådmann (pris 1,50).
Engélska. = R. 7:1 samt dessutom Steffen, Från det moderna England (pris 8 kr.).

Shakspere’s Hamlet i Hagbergs ofversåttning.
Franska. = R. 7:1.
Historia och geografi. A. G. Hbgbom, Huru naturen danat Sverige (i Sveriges rike, I, Ljus).

Bering Liisberg, Det nittonde århundradet (Ljus).
Excellensen Skoldebrands memoarer, I.

Matematik. Losning af studentproblem for reallinjen, utgifna af Hellgren eller Rydberg.
Fysik. Losning af studentproblem.
Kemi. Undersok medelst utspådd saltsyra, om leran i hembygden år kalkhaltig (mårgel). Angif 

på en karta platserna for mårgel.

Latinlinjen.
Kristendom, modersmålet, tyska, franska. = reallinjen.
Engelska. = L. 7:1.
Historia, och geografi. E. Svensén, Sverige och dess grannar.

L. Stavenow, Den stora engelska revolutionen.
S. Boethius, Franska revolutionen.

Matematik. Losning af studentproblem for latinlinjen, utgifna af C. F. Rydberg.



Uppgifter utan hånsyn till sårskild klass.
1. Sått i sand eller lågg mellan gråpapper gurkkarnor, arter, bruna bonor, lokfro, hvete- 

korn och granfro (många af hvarje slag), hall sanden eller gråpapperet standigt fuktiga; 
iakttag groningsfbrloppet och den foljande utvecklingen, så langt sig gbra låter; an- 
teckna tiderna for samt afrita våxterna på olika utvecklingsstadier (sårskildt i bor- 
jan of ta)!

2. Skår itu en potatis, så att några «ogon» finnas på hvarje del, lågg den ena delen på 
ett underlag, som stundom fuktas, vid ena gafveln i en lång cigarrlåda, hvars lock till- 
slutes, och skår på niotsatta gafveln ett hål något mindre ån en 10-dring; lågg den 
andra delen i det fria! Iakttag, beskrif och afrita utvecklingsforloppen!

3. Insamla och forvara i glasburkar, ofvertåckta med tyil, larver af t. ex. kålfjåril, nåssel- 
fjåril, någon svårmare och nattfjåril (de båda sistnåmndas burkar bora innehålla något 
fuktig sand, små stickor o. d. på bottnen samt ett storre bark- eller grenstycke af lof
tråd); fodra larverna med friska blad af den våxt, hvarpå de funnits; iakttag utveck- 
lingen och afrita djuret for hvarje gang någon iogonenfallande forandring intråffat samt 
anteckna tiden!

4. Iakttag noga och anteckna glaciarrefflomas riktning i din hembygd eller på andra orter, 
du under sommaren besoker.

5. Iakttag och anteckna vattnets hastighet (med anvåndning af flytande bark- eller 
bitar) på olika stållen i en å eller storre båck, uppmåt åns bredd och medeldjup 
dessa stållen samt beråkna huru mycket vatten som framrinner i en tvårgenomsk; 
ning af ån for hvarje sekund!

Vanersborg i maj 1906.
Nat. Lindskog.


