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JLåroverket har, sedan sista redogorelsen utgavs, erhållit ny inspektor, i det att enligt med- 
delande från domkapitlets i Skara expedition den 19 augusti 1907 "H. H. Eforus entledigat Kyrko- 
herden m. m. C. T. Hellgren på egen begåran från inspektoratet vid Vånersborgs allmånna låro- 
verk från och med instundande låsårs borjan samt till inspektor vid låroverket från nåmnda tid 
forordnat Landshovdingen m. m. K S. Husberg".

Inspektion vid låroverket forråttades den 15 och 16 oktober 1907 av Overdirektoren m, m. 
fil. dr C. F. E. Carlson.

A. Undervisningen.
I. Hostterminen borjade med intrådes- och flyttningsprovningar lørdagen den 24 augusti och 

med upprop av samtliga lårjungar onsdagen den 28 augusti samt avslutades den 20 december. 
Undervisningen tog sin borjan den 29 augusti kl. 8 f. m. och slutade den 18 december kl. 10,35 f. m.

Vårterminen borjade måndagen den 13 januari, och dess avslutning år utsatt till torsdagen 
den 11 juni. Upprop ågde rum tisdagen den 14 januari; undervisningen tog sin borjan onsdagen 
den 15 januari kl. 8 f. m. och år åmnad att fortgå till torsdagen den 4 juni kl. 3,30 e. m.

Ledighet från undervisningen har låmnats for hela låroverket under hostterminen den 21 och 
22 oktober. Under vårterminen bar ledighet låmnats middagstimmarna den 29 januari (skridsko- 
lov), den 26 februari (Roskildefest) och den 1 maj samt hela dagarna den 28 och 29 februari.

For ovrigt hava klasserna 4, 5, 6, 7:1 och 7:2 samt ring 1 åtnjutit den ledighet, som i låro- 
verksstadgans § 19 mom. 2 år foreskriven, vilken ledighet blivit anvånd på sått, dår finnes stadgat.

2. Till gemensam morgonbon, som forråttats under ledning av omvåxlande lektorn och ad
junkten i kristendom och i nårvaro av rektor, hava lårjungarna samlats kl. 7,45 f. m. Den forstå 
sondagen varje månad har en forkortad hogmåssogudstjånst hållits på låroverket. Ovriga son- och 
helgdagar har en femtedel av låroverkets lårjungar i tur och ordning bevistat hogmåssogudstjånsten 
i stadens kyrka.

Undervisningstimmarna i såvål låro- som ovningsåmnena hava varit forlagda till kl. 8—10,35 
och 12-3,30. Någon undervisning i låroåmne har icke forekommit efter kl. 2,35 annat ån två 
timmar (frivillig) franska i sjatte klassen. Den enda undervisning, som forekommit efter middags
måltiden, har varit (frivillig) instrumentalmusik tisd. och fred. kl. 5,30-7 e. m.
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3. Antalet larotimmar i veckan for lasåmnena under hostterminen 1Q07.

1 2 3 4 5 6 7
T i tn m a r

Avdelningar
gc’S Gemensamma for
—tra S GO
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linjer
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,r under 
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linje
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eln. å oli 
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c
S
S

Anmårkningar

s <05 1 » 7

1 15 24 — — 24
2 25 26 — — 26
3 18 27 — — 27
4 17 28 — — 28
5 28 30’) — — 30 *) Darav frivillig franska 2 t.
6 17 30*) — — 30 *) Dårav frivillig franska 2 t.

R. I 12 11*) — 17 28 *) 1 t. eng., 7 t. matem., 1 t. fysik, 2 t. kemi.
L. I 2 11*) — (17) 11 *) 6 t. latin, 5 t. matem.
R. II 16 10*) — 19 29 *) 1 t. eng., 6 t. matem., 1 t. fysik, 2 t. kemi
L. II 10 10*) — (19) 10 *) 6 t latin, 4 t. matem.
R. 7:1 15 29 — 29
L. 7:1B 8 6*) 24 — 30 *1 2 t. eng., 1 t. franska, 2 t. matem., 11. biologi.
L. 7:1 A 2 7’) l**) + (24) - 8 *) 6 t grek., 11. friv. eng. **) 11. tyska med L. 7:2A.
R. 7:2 12 18 — 11*) 29 *) 2 t. krist., 2 t. mod., 1 t. tyska, 3 t. franska, 11. 

filos. med L. 7:2,11. franska, 11. biologi med L. 7:2 B.
L. 7:2B 5 4*) 15 (11) 19 *) 2 t. eng., 2 t. matem.
L. 7:2 A 4 7*) (1)”)+(15) (9) 7 *) 6 t. grek., 11. friv. eng. **) 11. tyska med L. 7:1A

Summa 206 278 40 47 365

4 a. Laro- och lasebocker.
*) Utmårker sådana bocker, som antingen tillhandahållas av låroverket eller, titan att vara direkt påbjudna, 

av lårjungarna i allmånhet anvåndas.

Kristendom.
Klass o. ring

Svenska bibeln ......................................... 1-7
Katekesen, Ostrands ed.............................. 1-5
Norlén och Lundgren, Biblisk historia. 1 -3, 5
H. Anderson, Den kristna tros- o. sedelåran 1, 2

• Klass o. ring

Herner, Israels historia.................................. 4
Hildebrand, Kyrkohistoria............................ 6
Lovgren, Kyrkohistoria.......................... 1, II, 7
Ullman, Religionslåra................................ II, 7

Modersmålet.
Kabner och Victorin, Råttskrivningslåra . 1 — 5
Beckman, Språklåra ................................ 3-5
Rebbe och Fischer, Exempelsaml............ 2-4
Warburg Litteraturhistoria................... I, II, 7
Selma Lagerlof, Nils Holgersons resa. . . 1, 2
Runeberg, Fånrik Ståls sågner................. 2, 3
Hedda Anderson, Från bokhyllan, V . . . 3
Cederschiold, Svensk låsebok................... 4

Runeberg, Julkvållen .................................... 4
Selma Lagerlof, Valda beråttelser (skoluppl.) 5
Tegner, Fritjofs saga .................................... 5
Snoilsky, Svenska bilder................................ 5
Tidner, Ovningar i uppsatsskrivning........... 6
Lindvall, Svensk låsebok................................ 6
Selma Lagerlof, En herrgårdssågen........... I
V. Rydberg, Vapensmeden............................ I
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Klass o. ring
Hildebrand, Låsebok i sv. litteratur ... I, II, 7
Laurin, Dansk och norsk låsning........  II, 7:1

Klass o. ring
*Sprinchorn, Handbok i sv. vitterhet........... I
*Lundell och Noreen, Svensk vitterhet 6, I, II, 7

Latin
Tessing, Skolgrammatik............................ I, II
Tornebladh och Lindroth, Grammatik ... 7
Tornebladh, Elementarbok....................... I
Cæsar, De bello gallico, ed. Håggstrbm-

Boéthius, 1 :sta o. 2:dra bock.............. I, II
Livius, 21:sta bok, ed. Frigell................. 7

» 23:dje och 24:de bock., ed. Bagge 7 
Ovidius, ed. Risberg................................ II
Virgilitis, Aeneis, ed. Risberg...............  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 bfversåttn. från

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

„ Latinskt skollexrkon.
„ Svensk-latinsk ordbok.

Salenius, Latinsk-svensk ordbok.

Grekiska.
Lbfstedt-Sillén, Grammatik............................ 7
Xenofon, Anabasis, ed. Dalsjb..................... 7
Homeros, Homers Odyssé, ed. Faesi-Kaegi, 

Berl. 1901.......................................... 7
Homeros, Homeri Iliadis carmina, ed. A. Rzach 7
Platon, Apologie des Socrates und Kriton 

nebst den Schlusskapiteln des Phaidon, 
ed. A. Th. Christ, Wien 1905........ 7

*Schneider, Schiiler-Kommentar zu Platons 
Apologia............................................. 7:2

"Autenrieth, Wbrterbuch zu den Homerischen 
Gedichten........................................... 7

Tyska
Calwagen,. Elementar- och låsebok........ 1—3
Hjorth, Grammatik.......................... 1 - 6, I, II
Lofgren, Grammatik.................................... 7:A
Rodhe och Kroger, Låsebok.......... ......... 4
Voss-Svedelius, Deutsches Lesebuch, 5, 6, I, II
Rpdhe, Tyska talovningar....................... 5-7
Auerbach, Låsebok i tysk handstil. . 6, I, II, 7

Heine, Die Harzreise, ed Rebbe............... 7:1
Calwagen, Tysk låsebok for skolans mel- 

lersta och hbgre klasser............... 7:2
Schough, Tyska ord och samtal............... 7:A
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, skoluppl.

„ Tysk-svensk d:o d:o

Engelska.
Mathesius, Skolgrammatik 4, 5, 6, I, II, R. 7:1,

L. 7:B, L. 7:A
Elfstrand, Elementarbok med bvningar ... 4
Afzelius, Elementarbok ........ 5, L. 7:1 A

„ Grammatik.................................. R. 7
Calwagen, Oversåttningsbvningar 5, 6, I, II, R. 7,

L. 7: B

Rodhe, Talovningar..................... 5, 6, L. 7:B
Stead, Aeso'ps Fables.............................. 1

„ Favourite Stories............................. > 6, I
„ Stories from "Sandford and Merton")
„ Story of Aladdin ........................... R. I
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Massey, In the Struggle of Life' 
Falk, Ordlista till Massey........

Klass o. ring

6, I, II,
Chas. Baker, The ABC Guide to L. 7: B, L.7:2A 

London ............................
Sturzen-Becker, Låsebok II..................... R. 7:2
Conan Doyle, Memoirs af Sherlock Hol

mes ................................................... L. 7: B

Klass o. ring

UT Collins, The Woman in White I. Tauchnitz II 
Jerotne, Three Men in a Boat, ed. Lindberg R. 7:1 
Beasley, Writing for Reading .............. 6, 7:2
Lindgren, Engelsk-svensk ordbok, skoluppl. 
Bjbrkman, Svensk-engelsk ordbok.
Wenstrbm-Harlock, Svensk-engelsk ordbok, skol

uppl.

Franska.
Ploetz, Elementarbok, oversåttn. och

bearb. av Pettersson o. Schulthess . 5, 6, II 
Widholm, Språklåra i sammandrag............ 7 
Philp, Inledande skrivovningar till franska

språket ..................................................... 7
Gullberg-Edstrbm, Overs.-ovningar.............. 7
Edstrbni, Urval bland oversåttningsuppgifter 

till franskan ....................................... 7

Erckmann-Chatrian, L’ami Fritz, ed. GuIIberg 7:1 
Gullberg, Ordlista till l'Ami Fritz ............ 7:1
Wijkander, Recueil de Poésies Frangaises . 7:1 
Augé-Petit, Histoire de France................... 7:1
Feu,illet, Le roman d'un jeune homme pau

vre, ed. Edstrom.................................... 7:2
Schulthess, Fransk-svensk ordbok.

» Svensk-fransk ordbok, skoluppl.

Historia.
Grimberg, Sveriges, Norges och Danmarks 

historia for realskolan, I, II, III.... 1,2,3
Odhner, Fåderneslandets historia, den 

mindre........................................... 4
Odhnei-Westman, Fåderneslandets histo

ria for realskolan..................... 5
Odhner, Fåderneslandetshistoria,denst6rre I, II, 7
Hajer, Oversikt av Sveriges nyaste historia 6
Pallin-Boethius, Allmån historia for real

skolan .......................................... 3 — 6
Pallin-Boethius, Nyare tidens hist..........  11, 7

Montelius ochHildebrand, Kulturhistorisk
oversikt av forn tidens och medeltidens 
svenska historia................................ I

Boethius, Kulturhistorisk oversikt av forn-
tidens och medeltidens allmånna hist. I

Hildebrand, Stats- och samhållskunskap 7:2
Rydfors, Historisk låsebok................... 1, 2
Estlander, Allm. hist, i beråttelser .... 3—5
*Ekmark, Låsebok till svenska historien 3 — 5 
*Ekmark, Låsebok till allm. hist............ 6:2, 7

Carlson, Skolgeografi, forrå kursen ....
Carlson och Fagerlund, Skolgeografi, an- 

dra kursen ..................................

Geogi’afi.
1-7 *Fehr, Geografisk låsebok

6, I, II I

4

Filosofisk propedevtik.
Sjbberg och KJingberg, Logik......................... 7 | Carlson och Steffen, Psykologi

Matematik.
Moller, Larsson och Lundahl, Lårobok i

råkning for realskolan ..................... 1-6
Moller, Algebra........................................ I, II, 7
Asperén, Geometri .................................. 4 — 7
Hagstrbm, Proportionslårans tillåmpning 

på plangeometrien ................... 1, II, 7
Tham, Planimetri.........................  R. I, R. II, 7

Eurenius, Trigonometri . . R. II, R. 7, L. 7:2
Josephson, Rymdgeometri ............... R. 7
Falk, Analytisk geometri......................... R. 7
Jonson, Råknetabeller .............................. 6
Logaritmtabeller av Lindman och Mebius R. II, 7
*Hellgren, Metoderfor losningavgeom.probl. R. 7 
*Problemsamlingar.
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Naturvetenskap. 

a) Biologi.
Klass o. ring

Boas-Haij, Lårobok i djurrikets naturalhist. 1,2, 7
Lyttkens, Låran om djuren..................... 3 — 5
Fischer, Månniskokroppen och dess vård 6
Almqvist, Lårobok i zoologi................. II
Lindman, Botanikens forstå grunder... 2, 3

b) F y s i k.
Mebius, Fysik.................................... 4, 5
Moli, Lårobok i fysik ................... I, II, R. 7

,, Lårobok i fysik, fbrkortad npp- 
laga............................................ L. II, L. 7

Sundberg, Mekanik............................ R. 7:2
*Problemsamlingar i fysik............... R. 7

Klass o. ring
Areschough, Låran om våxterna........... 4, 5
Bohlin, Våxternas livsforeteelser............. 6
Forssell-Skårman, Lårobok i botanik . . I, II, 7
Frok och Almquist, Svensk flora I. . . . 3-5

c) Kemi och geologi.
Johansson, Lårobok i kemi for realskolan 5
Wijkandcr och Holmstrbm, Låran om natur- 

foreteelserna och vårldskropparna ... 6
Kampe, Lårobok i oorganisk kemi R. I, R. II, R. 7
Henning, Lårobok i geologi for realskolan 5
Tornebohm,GrunddragenavSveriges geologi R.7:2

4 b. Lårokurser.

Forstå klassen.
Kristendom, 3 t. Biblisk historia (1 t.): gamla testamentet. Den kristna tros- och sedelåran (1 t.): 

sid. 1-58. Bibellåsning (1 t.) i anslutning till bibliska historien och den kristna tros- 
och sedelåran samt dessutom l:sta Moseboken. En bversikt av kyrkoåret samt en kort 
framstållning av den svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda psalmverser. — Wetterlundh.

Modersmålet, 5 t. Låsning av Selma Lagerlbfs Nils Holgersons resa I; reproduktionsbvningar, i 
regeln muntliga och någon gang skriftliga, ovningar att urskilja den enkla satsens hufvud- 
delar, beståmning och huvudord, de viktigaste ordklasserna; råttstavningsovningar; bvning 
i att beråtta sagor. — Jonsson.

Tyska, 6 t. Forstå avdehiingen i elementarboken; substantivens och adjektivens vanligaste bøjnings
former, personliga, forenade possessiva, interrogativa och de vanligaste demonstrativa pro
nomen, indikativ av de temporala hjålpverben samt av de svaga verben i aktiv; ovningar 
i sårskiljande av satsdelar och ordklasser under jåmfbrelse med modersmålet; talovningar 
och andra tillåmpningsbvningar. - Jonsson.

Historia, 2 t. Beråttelser ur Nordens guda- och hjåltesaga samt aldre historia med stod av den 
antagna låseboken; fåderneslandets historia under forntiden och medeltiden intill år 1319. 
— Wetterlundh.

Geografi, 2 t. Vårldsdelar och våridshav efter globen jåmte upplysningar om jordens form och 
rbrelse; ovningar att forstå och anvånda kartan; Sveriges geografi utfbrligt, Norges geo
grafi och bversikt av Skandinaviska halvbns, Østeuropas geografi påbbrjad. — Wetterlundh.

Matematik, 4 t. De fyra råknesåtten med hela tal; råknebvningar med decimalbråk; tillåmpnings- 
uppgifter; huvttdråkning. - Wendbladh.

Naturlåra, 2 t. Det allmånnaste av låran om månniskokroppen; undersbkning av några våxter; 
exkursioner. - Wendbladh.



8

Andra klassen.
Kristendom, 3 t. Biblisk historia (1 t): nya testamentet. Den kristna tros- och sedelåran (1 t.); 

sid. 61-120. Bibellåsning (1 t.) i anslutning till bibliska historien och den kristna tros- 
och sedelåran och dessutom Marci evangelium. En oversikt av kyrkoåret samt en kort 
framstållning av svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda psalmverser. - Wetterlundh.

Modersmålet, 5 t. Låsning och forklaring av Nils Holgersons resa; muntliga och skriftliga repro- 
duktionsovningar; framsågning av inlårda stycken i bunden form; fortsatt behandling av 
ordklasser, satsdelar och satser; råttstavnings- och interpunktionsovningar. — Persson.

Tyska, 6 t. Andra avdelningen i elementår- och låseboken; repetition av substantivens och adjek- 
tivens bojning, pronomen och verbens bojning; de vanligaste prepositioner och konjunk
tioner; muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar jåmte ovning i sårskiljande av ordklas
ser och satsdelar; talovningar. — Persson.

Historia, 3 t. Fåderneslandets historia 1319-1611 jåmte huvuddragen av Norges och Danmarks 
historia under samma tid; beråttelser ur Qreklands och Roms saga och historia. — Persson.

Geografi, 2 t. Ost- och Mellaneuropa efter låro- och låseboken. - Persson.
Matematik, 5 t. Låran om decimalbråk avslutad och repeterad; de fyra råknesåtten i allmånna 

bråk med tillåmpningsuppgifter; huvudråkning. - Ekander.
Naturlåra, 2 t. Zoologi: dåggdjuren med sårskilt avseende fåst vid djurens yttre byggnad och lev- 

nadssått. Botanik: blomvåxternas yttre organ; exkursioner. — Ekander.

Tredje klassen.

Kristendom, 3 t. Biblisk historia (1 t.): repetition av gamla och nya testamentet. Katekes (1 t): 
lagens slutord och trons artiklar. Bibellåsning (1 t): valda delar av Mosebockerna jåmte 
kap. 1—7 af Mathei evangelium. 1 sammanhang med bibliska historien och bibellåsningen 
en kort framstållning af Palestinas geografi och det israelitiska folkets seder och bruk. En 
oversikt av kyrkoåret samt en kort framstållning av svenska kyrkans gudstjånstordning. 
Valda psalmverser. — Wetterlundh.

Modersmålet, 6 t. Låsning av Hedda Andersons Från bokhyllan, femte delen, jåmte ovningar att 
återgiva innehållet; Fånrik Ståls sågner; framsågning av inlårda stycken i bunden form 
samt ovning i att beråtta sagor; formlåran genomgången med stod av Beckmans språklåra; 
sats- och interpunktionslåra i forening med satsanalys; råttstavnings- och interpunktionsov
ningar jåmte smårre uppsatser på lårorummet. - Ekander.

Tyska, 6 t. Tredje avdelningen i elementar- och låseboken; formlåran genomgången, av syntaxen 
det viktigaste av kasus- och infinitivlåran; muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar, taL 
ovningar. — Ewerth.

Historia, 3 t. Fåderneslandets historia 1611-1718; allmånna historien: forntiden efter låroboken 
samt Estlanders låsebok. — Ewerth.

Geografi, 2 t. Sydeuropas samt Brittiska oarnas fysiska och politiska geografi samt oversikt av Eu
ropa. - Ekander.

Matematik, 5 t. Aritmetik: låran om bråk avslutad och repeterad samt tillåmpningsuppgifter; regu
ladetri och låttare uppgifter tillhorande procent- och rånteberåkning; huvudråkning. Prakti
ska forberedande måtningar och konstruktionsovningar. — Ekander.

Natnrlåra, 2 t. Zoologi: fåglar och kallblodiga ryggradsdjur. Botanik: de hogre våxternas yttre 
organ, undersokning av levande våxter jåmte våxtbeståmning efter flora, exkursioner, våxt- 
insamling. — Ekander.
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Fjårde klassen.

Kristendom, 2 t. Israels historia, meddelad i sammanhang med en oversikt av gamla testamentets 
skrifter och under låsning av valda delar av desamma, foretrådesvis Samuels- och Konun- 
gabockerna. Oversiktlig framstållning av den kristna tros- och sedelårans grundtankar i 
anslutning till forstå huvudstycket samt forstå och andra trosartikeln i Luthers lilla katekes 
och den antagna katekesutvecklingen. Valda psalmer. En kort framstållning av svenska 
kyrkans gudstjånstordning samt en oversikt av kyrkoåret. Korta underråttelser ur den all- 
månna religionshistorien, foretrådesvis angående egyptiernas och de semitiska folkens reli
gioner. - Haller.

Modersmålet, 4 t. Låsning av Cederschiolds låsebok for klass 4 samt av Runebergs julkvållen; 
vållåsningens viktigaste grunder sammanfattade och inskårpta; ovningar i muntligt återgi- 
vande av det låsta; framsågning av inlårda stycken i bunden form; befåstande och full- 
ståndigande av det i form- och satslåran genomgångna; råttstavnings- och interpunktions- 
bvningar. Var tredje vecka efter lårarens anvisning med avseende på behandlingen en låt- 
tare uppsats, utford ån i hemmet, ån på lårorummet. — Jonssoti.

Åmnen for uppsatsema:
1. Hemkomsten (efter larms ber.) — 2. Den sOrjande kanariefågeln (efter larms ber.) — 3. Vårt 
klassrum. —4. Tredagarslovet (brevform). — 5. Våra vanligaste julseder. — 6. Hur jagtillbragte 
min julafton (brevform). — 7. Sagan om Wilhelm Tell. — 8. Sparkstøttingen. — 9. a) Kop- 
mannen och kameldrivaren. b) Gustaf III:s ryska krig 1790. — 10. -- 11.

Tyska, 4 t. Styckena 1-33 i låseboken; formlåran avslutad och repeterad, syntax och satsanalys 
såsom i foregående klass; muntliga och skriftliga tillåmpningsbvningar jåmte talovningar. 
Var tredje vecka en skriftlig reproduktionsovning eller en oversåttning till tyska, under host- 
terminen utford huvudsakudsakligen på årnnets lårotimmar och under lårarens ledning, un
der vårterminen ån i hemmet, ån på lårorummet. — Jonsson.

Engelska, 5 t. Elementarboken, sid. 1—65 såsom material for uttals-, lås- och talovningar; munt
liga och skriftliga tillåmpningsovningar i anslutning till sid. 147— 155 i elementarboken; 
det huvudsakligaste av formlåran. - Rfinzén.

Historia, 3 t. Fåderneslandets historia 1718- 1809 jåmte huvuddragen av de skandinaviska grann- 
låndernas historia under samma tid. Allmånna historien: medeltiden och tiden 1500 — 
1648. - Jonsson.

Geografi, 2 t. Asiens och Afrikas fysiska och politiska geografi. — Wendbladh.
Matematik, 5 t. Aritmetik och algebra: sifferekvationer av forstå graden med en obekant; aritme

tiska uppgifter, oftast losta med ekvationer; forklaring av de algebraiska reduktioner, som 
behofts for ekvationernas losning. Geometri: låran om råta linjer, vinklar, parallellogram- 
mer samt cirkeln till sats XXIX i låroboken; låtta ovningssatser. - Tbrnquist.

Naturlåra. Biologi, 1 t. Zoologi: de ryggradslosa djuren. Botanik: våxtundersokning och våxtbe- 
ståmning, exkursioner, insamling av 40 våxter. - Sjogren.
Fysik, 2 t. De viktigaste fysiska egenskaperna hos kroppar i olika aggregationsformer; 
enkla maskiner for mekanisk kraftoverforing; det allmånnaste om varmet. - Ekander.

Femte klassen.

Kristendom, 2 t. Framstållning av Jesu liv och verksamhet, meddelad i sammanhang med en over- 
sikt av nya testamentets skrifter och under låsning av valda delar av desamma, foretrådes
vis Lukas’ evangelium. Oversiktlig framstållning av den kristna tros- och sedelårans grund- 

2 
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tankar i anslutning till tredje trosartikeln samt de tre sista huvudstyckena i Luthers lilla 
katekes och den antagna katekesutvecklingen. Valda psalmer. En kort framstållning av 
svenska kyrkans gudstjånstordning samt en bversikt av kyrkoåret. En framstållning av Pa- 
lestinas geografi. — Haller.

Modersmålet, 3 t. Låsning av Tegner: Fritjofs saga, Snoilsky: svenska bilder, Selma Lagerlbf: 
valda beråttelser; muntliga referat och framsågning av stycken i bunden form; oversikt av 
form- och satslåran; råttstavnings- och interpunktionsprov. 11 skriftliga uppsatser, dårav 
8 på låroverket. — Wendbladh.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Redogbrelse for en resa eller utflykt under sommaren. b) Beskriv en 
idrottslek! — 2. a) En rast mellan tvenne lektionstiinmar. b) Vad vi gora under en gymnastik- 
timme. o) Foreningen mellan Sverige och Norge. — 3 (på låroverket). a) Baldersbålet (efter’ 
Tegnér). b) En botanisk utflykt (med beskrivning av någon eller några vaxter). c) Redogor 
for en berattelse, som du nyligen låst! — 4 (på låroverket). a) Amazonfloden. b) Vikingaliv. c) 
En dag i mitt hem. — 5. Oversåttning. — 6 (på låroverket). a) Engelbrekt Engelbrektsson. b) 
En rolig julbok. c) Bå skridskor. — 7 (på låroverket). a) Striden mellan greker och perser, b) 
Travtavlingarna på Dalbosjon den 16 februari. c) En indianhistoria. — 8 (på låroverket). a) 
Eskimåerna. b) Biet, c) Spindeln berattar om sig sjalv (referat). — 9. Oversåttning. — 10. — 11. 

Tyska, 4 t. Låseboken styckena 1 - 45, delvis kursivt. Grammatik: formlåran repeterad samt det 
viktigaste av syntaxen genomgånget. Muntliga och skriftliga tillåmpningsbvningar efter 
Hjorth; talovningar dels over den låsta texten, dels efter Rodhes talovningar, styckena 1 - 
5. Varje lårjunge i tur och ordning har beråttat en anekdot på tyska. 11 skriftliga 
bversåttningar till tyska, dårav 9 utfbrda på låroverket. Reproduktionsbvningar. — Wet
terlundh.

Engelska, 5 t. Elementarboken, sid. 35-76; Rodhes talovningar, st. 1-15, jåmte de 7 forstå frå- 
gorna och svaren till varje stycke; avslutning och repetition av formlåran och av syntaxen: 
artiklarna, substantivet, adjektivet och pronomen; oversåttningsbvningar. — Persson.

Franska (frivillig), 2 t. Ploetz’ elementarbok, lekt. 1 - 40, 60 - 73, huvudsakligen de franska styc. 
kena; fbrberedande talovningar. — Ranzén.

Historia, 3 t. Fåderneslandets historia från år 1809 till nårvarande tid jåmte låmpliga delar av de 
skandinaviska grannlåndernas historia under samma tid, repetition av svenska forntidens och 
medeltidens historia. Allmånna historien från år 1648 till nårvarande tid. — Wendbladh.

Geografi, 2 t. Australiens och Amerikas fysiska och politiska geografi. - Wendbladh.
Matematik, 4 t. Aritmetik och algebra: ekvationer av forstå graden med en obekant jåmte pro

blem; algebraiska reduktioner: multiplikation, upplbsning i faktorer av enkla polynom samt 
enkel bråkråkning. Geometri: låran om cirkeln, trianglars och parallellogrammers ytor, cir
kelns omkrets och yta, av månghorningar fyrhbrningens och sexhbrningens grupper. Låtta 
bvningssatser; planimetriska beråkningar; uppritning av enkla diagram. - h. t. Setterberg, 
v. t. Sjbman.

Naturlåra. Biologi, 2 t. Zoologi: repetition. Botanik: några viktigare fanerogama våxtfamiljer, kul- 
turvåxter, typer for kryptogamernas huvudgrupper; exkursioner; insamling av 60 våxter. — 
Sjbgren.
Fysik, 1 t. De enklaste magnetiska och elektriska fenornenen. — Ekander.
Kemi, 2 t. De viktigaste fbreteelserna tillhbrande den oorganiska kemien; det allmånnaste 
av geologien. - Sjbgren.
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Sjatte klassen.
Kristendom, 2 t. Bibellåsning: Johannes evangelium, kap. 1-12. Kyrkohistoria: de viktigaste de

larne av låroboken genomgångna med huvudvikten lagd på den åldsta kyrkans historia och 
reformationstiden. Valda psalmverser. Allmån religionshistoria: några av de viktigare re
ligioner, med vilka kristendomen trått i beroring, foretrådesvis islam och buddismen. — 
Wetterlundh.

Modersmålet, 3 t. Låsning av svenska litteraturprov, huvudsakligen från senaste århundradet, ur 
"Svensk vitterhet" av Lundeli och Noreen samt "Svensk låsebok for realskolans 6:te klass" 
av F. W. Lindvall. Referat och deklamationsovningar samt foredrag; dispositionsovningar; 
ovningar att uppsåtta enklare skrivelser av praktisk art i anslutning till "Ovningar i upp- 
satsskrivning vid praktiska skolor" av A. Tidner. 9 uppsatser, dårav 6 på låroverket. — 
Persson.

Åmnen for uppsatserna:
1. a) Vastergo tlands kommunikationel', b) Skildra en dag i en lantbrukares liv! c) Sommarens 
angenamaste dag. d) Vid jarnvagsstationen fore tågets avgång. e) Slaget på Brunkeberg. — 2. 
a) Huru stiftas lag i Sverige? bl Havets rørelser, c) Varf or fira vi Gustav II Adolf s minne? 
d) En våxt i mitt herbarium. — 3 (i hemmet). Slaviska slatten. — 4. a) Unionen med Polen och 
dess upplosning. b) Varav beror en orts temperaturforhållanden? c) Vannets fortplantning, 
d) En torgdag i Vanersborg. — 5 (i hemmet). Oversåttning från engelskan. — 6. a) Ljusets 
fortplantning, b) Johan Huss. c) Gustav IH:s ryska krig, d) Min hembygd. e) Ett julkalas.— 
7. a) En mårklig dag i Sveriges historia. b) Om basta sattet att lara kanna sitt fadernesland. 
c) Våra skogar och livet i dem. d) Representationsforåndringen 1865. e) Sveriges bergsbruk. 
f) Jesuitorden. — 8. a) Tillståndet i Frankrike fore den franska revolutionen, b) Den senaste 
stavningsreformen, c} Någon viktig fråga, som avgjordes under Oscar U:s regering, d) Tele
fonen. e) Den schweiziska reformationen, f) Rysslands kommunikationer. — 9 (i hemmet). 
Uppkomsten av det nuvarande tyska riket.

Tyska, 3 t. Låsning av styckena 39 samt 67-90 i låseboken. Grammatik: det viktigaste av form
låran och syntaxen repeterat i forening med muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. 
9 skriftliga oversåttningar till tyska, dårav 6 utffirda på låroverket. Skriftliga reproduk- 
tionsovningar på lårorummet; talovningar; dechiffrering och oversåttning av Auerbach. - 
Ewerth.

Engelska, 4 t. Massey, sid. 10-51; kursivt, valda stycken i Stead: Aesop’s Fables, Favourite Sto- 
ries och Stories from "Sandford and Merton"; talovningar i anslutning till de låsta tex- 
terna; ovning i låsning av engelska handstilar i Beasley, Writing for reading; Rodhes 
talovningar, st. 22-30; syntaxen i dess helhet (prepositionslåran starkt forkortad); tillåmp
ningsovningar till grammatiken efter Calwagens oversåttningsovningar. 12 skriftliga over
såttningar till engelska, utforda an på låroverket, ån i hemmet, samt 3 reproduktionsov- 
ningar, alla på låroverket. — Wetterlundh.

Franska (frivillig), 2 t. Ploetz’ elementarbok st. 41 -59, 74-90 huvudsakligen de franska styc
kena; dessutom låsning av stycken i "Låseboken" i Ploetz, s. 83 ff.; talovningar st. 7, 9 
och 11 i Ploetz’ "låsebok". - Panzén. »

Historia, 4 t Huvuddragen av Sveriges nuvarande statsforfatning samt av dess centrala och kom
munala forvaltning. Fåderneslandets historia: repetition av nyare tiden med sårskild vikt 
lagd på tiden efter 1809. Allmånna historien: repetition av nyare tiden med sårskild vikt 
lagd på tiden efter 1815. — Wendbladh.

Geografi, 2 t. Sammanfattad oversikt av den allmånna geografien; i anslutning dårtill de viktigare 
kulturlåndernas, foretrådesvis Sveriges, geografi oversiktligt behandlad med sårskilt fram- 
hållande av befolknings- och samhållsforhållanden, nåringsliv, samfårdsel och kolonialvå- 
sen. - Wendbladh.
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Matematik, 5 t. Aritmetik och algebra: aritmetiska uppgifter av praktisk betydelse; våxlar, obliga
tioner, rånta på rånta; ekvationer av forstå graden med en eller flera obekanta jåmte pro
blem. Begreppen irrationellt tal och kvadratrot. Kurs uti dubbelt bokhålleri samt i an- 
slutning hårtill oversikt av enkel bokforing. Geometri: repetition av foregående kurs; om 
likformig avbildning enligt låroboken; geometriska ovningssatser samt planimetriska och 
stereometriska beråkningar; uppritning av diagram. — Tornquist.

Naturlara. Biologi, 2 t. Månniskokroppen med hålsolåra samt rusdryckernas och tobakens natur 
och verkningar; våxternas levnadsforhållanden, livsforeteelser och inre byggnad. - Sjogren. 
Fysik, 2 t. Någon utvidgning av kurserna i mekanik och vårmelåra; de enklaste Ijus- och 
Ijudfenomenen; repetition av den foregående kursen; det allmånnaste om solsystemet och 
himlakropparna i ovrigt. — Lundal.
Kemi, 1 t. Organiska foreningar; tordestillation och forbrånning; tillåmpad kemi. - Sjogren.

Forstå ringen.

Realgymnasiet (R I).

Kristendom, 2 t. Bibellåsning: Paulus’ brev till filipperna, Johannes’ 1 brev. Kyrkohistoria: gamla 
tiden och medeltiden. Allmån religionshistoria: grekernas och romarnes religion, germa
nernas samt islam. - Haller.

Modersmålet, 3 t. Låsning av svensk litteratur från senaste århundradet: Viktor Rydbergs Vapen- 
smeden; stycken av Strindberg, Froding, Heidenstam och Karlfeldt; islåndska sagor och 
eddasånger i oversåttning åvensom valda stycken av medeltidens svenska litteratur i anshit- 
ning till den litteraturhistoriska låroboken. Deklamation, referat och dispositionsovningar. 
Var tredje vecka, efter lårarens anvisning med avseende på behandlingen, en uppsats, nå
gon gång omvåxlande med en oversåttning från tyska, 5 utfbrda i hemmet, 6 på låro
verket. — Blomgren.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på. låroverket). a) De forandringar av jordytans form, vilka benamnas veokning ocli forkast
ning. b) Vita frun av Snoilsky. — 2 (på låroverket). a) Kulturlivet i Atén under Perikles’ tid. 
b) Havets roreiser, c) Har du någon alsklmgsforfattare? — 3. Om renlighet. — 4 (på lårover
ket). a) Folk tribunatet i Rom. b) Nederbord. c) Teckning av magister Lars’ karaktår i Viktor 
Rydbergs Vapensmeden, d) Kamratlivet. — 5. Oversåttning från tyskan. — 6 (på låroverket). 
a) Manniskoraserna. b) Påvedbmets uppkomst. c) Kungsgatan i Vanersborg, d) “En julotta i 
barkbrbdets Finland1' av Tavaststjerna — 7. Eken. — 8 (på låroverket.) a) Den konstitutio
nella monarkiens grundlaggning i England, b) Storbritanniens industri, c) “Sjonodslbftet" av 
Aug. Strindberg d) Roskildefesten i li. a. låroverkets aula den 26 febr. 1908. — 9. Trollhåt- 
tan. — 10. — 11.

Tyska, 2 t. Låsning av styckena 39 samt 67-84 i låseboken; grammatik: §§ 15 —31, 50 — 55, 
73 — 76, 80.-83; talovningar med ledning av texten samt’av Rodhes talovningar; dechiff- 
rering och oversåttning af Auerbach. 11 skriftliga oversåttningar till tyska, och reprodttk- 
tionsovningar, dårav 7 (bland dem alla reproduktionsovningarna) utarbetade på låroverket. 
— Ewerth.

Engelska, 2 t. tillsammans med L. 1. Massey, sid. 10-38; talovningar i anslutning till texten; 
låsning ex tempore av valda stycken ur Aesop's Fables, Favourite Stories from English 
history, Stories from "Sandford and Merton«, ed. Stead; grammatik: verbets syntax jåmte 
hithorande tillåmpningsovningar i Calwagen. - R. I. dessutom 1 t: kursivlåsning av 
Stead, Story of Aladdin (omkr. 30 sid.); oversåttningsovningar ur Calwagen; genomgång 
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av under låsåret skrivna 11 oversåttningar till engelska, varav 6 på låroverket, dårav 2 
reproduktionsovningar. — Ranzén.

Historia, 3 t Kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens allmånna och svenska historia. 
— Jo nsso ti.

Geografi, 2 t. Sammanfattande oversikt av den allmånna geografien; Rysslands, Tyska rikets, Stor- 
britanien och Irlands samt Frankrikes geografi med sårskilt framhållande av befolknings- 
och samhållsforhållanden, nåringsliv, samfårdsmedel och kolonialvåsen. - Blomgren.

Matematik, 7 t. Algebra: utforlig kurs i hela tal, uppdelning i faktorer samt bråk, utdragning av 
kvadratrotter, råkning med kvadratrotter, ekvationer av forstå graden med en eller flera 
obekanta jåmte problem, ekvationer av andra graden med en eller flera obekanta jåmte 
tillåmpningar sårskilt på planimetrien. Geometri: foregående kurs repeterad, proportions
lårans tillåmpning på plangeometrien enligt Hagstroms lårobok till satsen om den råtvink- 
liga triangeln, ovningssatser. 11 skriftliga uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Tbrnquist.

Biologi, 1 t. Några viktigare familjer bland fanerogamerna. — Sjogren.
Fysik, 2 t. gemensamt med L. I. Mekanikens viktigaste fenomen; meteorologiska observationer; det 

allmånnaste om solsystemet och himlakropparna i ovrigt. — R. I dessutom 1 t. problemlos
ning. - Lttndal.

Kemi, 2 t. Inledande kurs; av metalloiderna till fosfor. - Sjogren.

Latingymnasiet (L I).
Kristendom, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller.
Modersmålet, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Blomgren.
Latin, 6 t. Låsning: Tornebladhs elementarbok, styckena 1-23 jåmte repetition hårav; 

Cæsar, De bello gallico kap. I - XXIX jåmte repetition; externporalier. Gramma
tik: formlåran, kasuslåran och ovriga delar av syntaxen (ackus. m. inf., abl. absol., gerun- 
divum etc.) i samband med texten. - Bergny.

Tyska, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Ewerth.
Engelska, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda timmen dår. - Ranzen. 
Historia, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Jonsson.
Geografi, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. - Blomgren.
Matematik, 5 t. Algebra (3 t): utforlig kurs i hela tal, uppdelning i faktorer samt bråk, utdragning 

av kvadratrotter, råkning med kvadratrotter, ekvationer av forstå graden med en eller flera 
obekanta jåmte problem. Geometri (2 t.): repetition av den foregående kursen, om trans
versaler och trianglars likformighet enligt låroboken, geometriska ovningssatser. 11 skrift
liga uppsatser, varav 9 på låroverket. - h. t. Setterberg, v. t. Sjoman.

Biologi, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. - Sjogren.
Fysik, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda timmen dår. - Lnndal.

Andra ringen.

Realgymnasiet (R. II).
Kristendom, 2 t. Bibellåsning: valda delar av Jesaja samt Johannes’ evangelium kap. 1 - 6. Kyr

kohistoria: nya tiden till § 83, repetition av § 56 — 58. Religionslåra: kap. 1-6. Allmån 
religionshistoria: bramanismen och buddismen. — Haller.

Modersmålet, 3 t. Låsning av valda stycken ur svenska litteraturen från nyare tidens borjan till 
1763 i anslutning till litteraturhistorien; valda stycken av dansk och norsk litteratur; fore
drag, deklamation och dispositionsovningar. 11 uppsatser, dårav 6 på låroverket. - Wendbladh.
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Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Redegørelse for (eller bedomande av) ett diktverk av någon nu levande 
forfattare. b) Ur en lantbrukares liv. c) En sommarsaga. — 2 (på larovorket). a) Orsakerna 
till Luthers framtradande som reformator, b) Åmne efter fritt val ur de geografiska upptack- 
ternas historia. c) En skårgårdsbild. dl Efter en frostnatt. — 3. a) Stiernhielms betydelse for 
vårt språk och vår vitterhet. b) Englands handel, c) Eilip II och den katolska reaktionen, d) 
Min hembygds flora (eller fauna), e) Nar loven falla. — 4 (på låroverket). Oversåttning. — 5. 
a) Striden mellan guiser och bourboner. b) Gustav II Adolfs betydelse for den andliga odlingen 
i Sverige, c) Våra jårnvågar och deras betydelse for vårt lands utveckling. d) Vastgotaslatten. 
e) Skildring av en familjehogtid. f) Våra skogstrad och deras inflytande på ett landskaps ka
raktar. g) En blick in i framtiden. — 6 (på låroverket). a) Olof Rudbeck d. å. b) Termome
tern och dess historia. c) Åkerbrukets betydelse for månsklig odliug. d) Skildring av en per
son (efter egen erfarenhet). e) Ett minne från mina forstå skolår. — 7. a) Riddarliv. b) Ur 
en klosterbroders liv. c) En sagoberåttare. d) I fattigmans koja. e) En kulturbild från Ost
asien. — 8 (på låroverket). a) Sveriges forhållande till Danmark efter befrielsekriget till och 
med freden i Stettin. b) Åkerbruket i Sverige, c) Sveriges fornamsta naturliga tillgångar. d) 
Djurlivet i skogen under vintern. e) En hjåltebragd. — 9. a) Erik XIV:s och Johan III:s før" 
hållande till adeln. b) Olof von Dalin som prosaførfattare. c) Jarnet i det moderna samhal” 
lets tjanst. d) Rattstavningsfrågan. e) En fard i snostorm. — 10. — 11.

Tyska, 2 t. Låsning ex tempore av styckena 28 — 38 i låseboken; grammatik: §§ 15—31, 50- 
55, 73 — 76, 80-83; talovningar med ledning av Rodhes talovningar; dechiffrering och 
oversåttning av Auerbach. 11 oversåttningar till tyska och reproduktionsovningar, dårav 6 
på låroverket. — Ewerth.

Engelska, 2 t. tillsammans med L. II. Massey, sid. 19-51; talovningar i anslutning till texten; 
låsning ex tempore av W. Collins, The Woman in White (omkr. 25 sid.); grammatik: ar
tikelns, substantivets, adjektivets, pronominas och råkneordets formlåra och synlax, jåmte hit- 
horande tillåmpningsovningar i Calwagen. — R. II dessutom 1 t.: kursivlåsning av The 
Woman in White, oversåttningsovningar ur Calwagen; genomgång av under låsåret skrivna 
11 oversåttningsovningar till engelska, varav 6 på låroverket, dårav 2 reproduktionsov
ningar. — Ranzén.

Franska, 4 t. Av Ploetz’ elementarbok: lektionerna 1—76, åven de svenska styckena; hårtill mot- 
svarande delar i den "systematiska elementargrammatiken"; av "låseboken" de 18 forstå styc
kena, av vilka st. 7, 9, 11 och 13 åven anvånts till talovningar. - Palmgren.

Historia, 2 t. Fåderneslandets historia 1520- 1654, i utforligare framstållning och med sårskild 
vikt lagd på den inre utvecklingen, jåmte det viktigaste av de skandinaviska grannlåndernas 
historia under samma tid. Allmånna historien 1500 - 1648, behandlad i likhet med fåder
neslandets. — Blomgren.

Geografi, 1 t. Sverige, Storbritannien och Irland, Amerikas Forenta stater, Kina och Japan efter 
Carlson - Fagerlunds skolgeografi, andra kursen. - Tornquist.

Matematik, 6 t. Algebra: potenser och logaritmer. Geometri: likformighetslåran avslutad; geome
triska ovningssatser; sammanfattande kurs i planimetri; trigonometrisk beråkning av triang- 
lar. 11 skriftliga uppsatser, dårav 6 på låroverket. - h. t. Setterberg, v. t. Sjoman.

Biologi, 2 t. Månniskokroppens organ, våvnader och fysiologi; i anslutning hårtill hålsolåra, dåri 
inbegripet de rusgivande åmnenas samt tobakens natur och verkningar; cellåra; mikroor- 
ganismerna och deras betydelse. — Sjogren.

Fysik, 1 t. gemensamt med L. II. Vårmelåran jåmte grunddragen av meteorologien. — R. II dess
utom 1 t. låran om magnetismen och elektrostatik; problemlosning. -• Lundal.

Kemi, 2 t. Återstående metalloider; alkalimetallerna och de alkaliska jordmetallerna; organisk kemi. 
- Sjogren.
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Latingymnasiet (L. II).
Kristendom, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. -- Haller.
Modersmålet, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Wendbladh.
Latin, 6 t. Cæsar, de bello gallico, l:sta boken samt kap. 1-3 av 2:dra boken. Ovidius (Ris

berg): Pyramus et Thisbe, Dædalus et Icarus, Orphei mors, Phaéthon, Quattuor aetates. 
Grammatik: repeterat §§ 1-87; det viktigaste av den återstående syntaxen. Tillåmpnings
ovningar. — Tessing.

Tyska, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. - Ewerth.
Engelska, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda limmen dår. — Rftnzén.
Franska, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. - Palmoren.
Historia, 2 t.
Geografi, 1 t.

D:o
D:o

d:o
d:o

Blomgren.
Tornquist.

Matematik, 4 t. Algebra: låran om kvadratrotter repeterad och avslutad; ekvationer av andra gra
den, huvudsakligen med en obekant, jåmte tillåmpningar, sårskilt på planimetrien. Geo
metri: proportionslårans tillåmpning på plangeometrien. 11 skriftliga uppsatser, dårav 9 
på låroverket. — Tornquist.

Biologi, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. - Sjogren.
Fysik, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda limmen dår. — Lundal.

Sjunde klassens nedre avdelning.

Reallinjen (R. 7:i).
Kristendom, 2 t. Bibellåsning: viktigare delar av Paulus' båda brev till korintierna. Kyrkohisto- 

ria: nya tiden avslutad. Religionslåra: kap. 7 — 9. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Litteraturhistoria: gustavianska tidevarvet jåmte låsning av motsvarande parti i

Hildebrands låsebok; låsning av dansk och norsk litteratur i Laurins låsebok; foredrag, de
klamations- och dispositionsovningar. 9 uppsatser, dårav 5 på låroverket. - Haller.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Luther och Melankton. bf Orsakerna till missnOjet under Gustav III:s 
regering, c) Pyreneiska halvons naturbeskaffenhet och huvudnaringar. cl) Potatisvåxten och 
dess anvåndning. e) Sommarferiernas betydelse. f) En hbstdag i skogen. — 2. a) Vikingatå- 
gen. b) Huru kan kroppens halsa båst bibehållas? — 3 (på låroverket). a) Upplysningsfilosofien 
och dess inverkan på kyrkan. b) Napoleon I och England, c) Johan Henrik Kellgren. d) Få- 
gellivet i våra bygder under vintern. e) Våra skogsbår och deras ekonomiska betydelse. f) Var- 
for fira vi den sjatte november? •— 4. “Den glada festen11 av Anna Maria Lenngren. — 5 (på 
låroverket). a) Pietismen, b) Fransk-tyska kriget 1870—71. c) Svamparne och deras betydelse 
for manniskan. d) Framstallningen av jarn. e) Om fosterlandskarlek. — 6 (på låroverket). a) 
Kyrkoåret. b) Karl X Gustavs fdrsta krig med Danmark och Poskildefredens betydelse. c) Anna 
Maria Lenngren. d) Sveriges huvudnaringar. e) Minne och fantasi. — 7. a) Huru skildras Karl 
IX:s karaktar i Snoilskys "dikt “Vita frun“? b) Fjårde akten av Ibsens “Kongsemnerne11 (redo- 
gorelse for innehållet) — 8.-9.

Tyska, 1 t. Låsning ex tempore, av Die Harzreise von Heine; talovningar; dechiffrering och over
såttning av Auerbach. — Ewerth.

Engelska, 3 t. Låsning av Jerome, Three men in a Boat, sid. 1 - 87, delvis i låxor, delvis kursivt;
grammatik: ordfoljden, verbets kongruens, adverbet, konjunktionerna och prepositionerna; 
hårtill såvål muntliga som skriftliga tillåmpningsovningar ur Calwagen; talovningar i an- 
slutning till den låsta texten. 9 skriftliga oversåttningar till engelska, dårav 6 på låroverket, 2 
med anvånd 4 timmars arbetstid, och 4 med anvånda 45 min. - Panzén.
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Franska, 4 t Låsning av L’Ami Fritz sid. 28 — 53 samt av Wijkander, Rectieil de Poésies frail- 
caises, sid. 1—6, 10-16 och L’Epave; dessutom ex tempore: Augé et Petit, Histoire de 
France, valda stycken, vilka låxvis repeterats och dårefter anvånts till talovningar. Oregel- 
bundna verb ovade på stycken i Philp och på stilar på låroverket; syntaxen slutlåst, med 
tillåmpningsovningar ur Gullberg-Edstrom. Repitition av forrå låsårets stilar; ovning i an- 
våndningen av Schulthess’ sv.-fr. ordbocker, skolupplagorna. 16 skriftliga oversåttningar 
till franska, varav 6 på låroverket. — Palmgren.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia; nya tidens tredje tidevarv. Svensk historia: från Gu
stav IV Adolf till nårvarande tid. Geografi: de fråmmande vårldsdeiarna. — Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Psykologi: låroboken genomgången. Logik: systemlåran, — Haller. 
Matematik, 7 t. Serier, och sammansatt rånta; plan trigonometri; stereometri; av analytisk geometri 

behandling av punkten och rata linjen; losning av geometriska uppgifter efter olika synte
tiska metoder samt med algebraisk behandling; 16 skriftliga uppsatser, dårav 6 utarbetade 
på låroverket. — Lindskog.

Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Zoologi: jåmforande framstållning av djurens organsystem. Bota
nik: kryptogamer. — Sjogren.
Fysik, 3 t. Elektrisk induktion, akustik och optik. 9 skriftliga uppsatser, dårav 4 utarbe
tade på låroverket. — Lnndal.
Kemi, 2 t. Metallerna avslutade; organisk kemi. - Sjogren.

Latinlinjen (L. 7: i).

Kristendom, 2 t. Lika med reallinjen. — Haller.
Modersmålet, 2 t. Litteraturhistoria: Gustavianska tidevarfvet; stycken ur norsk och dansk litteratur- 

ovning i muntlig framstållning: referat, deklamation, foredrag; dispositionsovningar. 9 upp- 
satser, dårav 5 på låroverket. - Blomgren.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket/ a) Sammanhanget mellan den envåldiga furstemakten och merkantilismen, 
b) Medforde Ludvig XIV:s regering några skadliga foljder for Frankrike? c) Gustav III och 
svenska vitterheten. d) Vilken ståmning erfar du vid hostens annalkande? e) Vore det nyttigt 
for månniskan att kunna blicka in i framtiden? — 2. a) Tidningarnas betydelse. b) Manniskans 
pliktei- mot djuren. — 3 (på låroverket). a) Polens forstå delning. b) Johan Henrik Kellgrens 
skaldskap. c) Vaxternas betydelse for månniskan d) Huru gå tillvaga for att hamma emigra
tionen från vårt land till Fbrenta staterna? — 4. Det politiska forhållandet mellan Frankrike 
och Osterrike under nya tiden intill 1756 års allians. — 5 (på låroverket). a) Hur kommer det 
sig, att stadern a så snabbt tillvaxa i våra dagar? b Heferera innehållet i något skonlitterart 
arbete, som du under de gångna julferierna last, c) Eglé och Annette af Leopold, d) Ludvig 
XlV:s forhållande till hugenotterna och betydelsen dårav for Frankrike. — 6 (på låroverket). a) 
Kriget mellan Napoleon och Preussen 1806—1807. b) Någon av Jesu liknelser. c) Thorild. d) 
Elden såsom manniskans tjanare. e) Mina framtidsplaner. — 7. Karl X Gustav. — 8. — 9.

Latin, 7 t Låsning: Cicero, forstå talet mot Katilina; Virgilius (Risberg): 2:dra boken från v. 560 
samt 4:de boken; Livius: 21:sta boken från k. 11,3 samt 24:de boken kap. 1-7. Anti
kviteter, mytologi och grammatik. 16 skriftliga oversåttningar, dårav 6 på låroverket. — 
Tessing.

Grekiska (for lin. A), 6 t. Låsning: Odysséen I, fr. o. m. vers 178 t. o. m. II jåmte repetition hår- 
av fr. o. m. I, v. 96; Iliaden I påborjad; Xenophon I: 10, 16—19, II och III jåmte repe
tition hårav fr. o. m. I, 7 enligt Dalsjo; kursivt Platos Crito. Grammatik: pronomina t. 
o. m. finalsatserna jåmte repetition hårav samt av formlåran i samband med explikationen. 
Skrivovningar. — Bergny.
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Tyska, 1 t. Lika med reallinjen. - Dårjåmte for lin. A. (tillsamman med L 7:2 A) 1 t: gram
matik; tyska ord och samtal av Schough; 16 skriftliga oversåttningar till tyska, dårav 6 på 
låroverket. — Ewerth.

Engelska. Lin. B., 2 t. Låsning av Massey, sid. 29 - 49; dessutom ex tempore i Memoirs of Sher- 
lock Holmes valda stycken, vilka låxvis repeterats. Av grammatiken i syntaxen: verb, ad- 
verb, konjunktioner, ordstållning samt av Bihang sid. 204-209; dessutom ett par exem- 
pel på vardera av prepositionerna § 156. Till denna grammatikkurs muntliga och skrift
liga tillåmpningsovningar dels ur Calwagen, dels i form av 4 skrivningar utan hjålpredor, 
vardera 1 lektionstimme. Talovningar: Rodhe, st. 16 till 21 jåmte de 10 forstå frågorna 
och svaren till varje stycke. - Palmgren.
Lin. A, 1 t. Forstå kursen i Afzelii Elementarbok; formlåra. — Persson.

Franska. Lin. B, 4 t. Lika med reallinjen. - Palmgren.
Lin. A, 3 t. Lika och gemensamt med B-linjen med undantag av 1 veckotimme, vilken 
anvånts till delar av L’Ami Fritz, Histoire de France, Wijkander och 7 stilforhor. — Palmgren. 

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: från borjan av andra tidevarvet i nya tidens historia 
till år 1815. Svensk historia: från Karl X Gustaf till Karl XlV. - Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Lika med reallinjen. - Haller.
Matematik, 3 t. Geometri: proportionslårans tillåmpning på plangeometrien. Algebra: samband 

mellan rotter och koefficienter i andragradsekvationen; ekvationer av hogre gradtal, som 
kunna losas med tillhjålp av forstå och andragradsekvationer; ekvationssystem av forstå, an
dra och hogre gradtal med två eller flera obekanta. — B-linjen dessutom 2 t: logaritmer 
exponentialekvationer, aritmetiska och geometriska serier; 16 skriftliga uppsatser, dårav 6 
på låroverket. - h. t. Setterberg, v. t. Sjoman.

Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Lika med reallinjen. - Sjogren.
Fysik, 2 t. Låran om varme, magnetism och elektricitet. — Lundal.

Sjunde klassens ovre avdelning.

Reallinjen (R 7:2).
Kristendom, 2 t. Lårobockerna repeterade. - Haller.
Modersmålet, 2 t. Litteraturhistoria: tiden 1809- 1830 jåmte repetition av den gustavianska tiden. 

Låsning av Hildebrands låsebok i svensk litteratur, del III; foredrag, diskussions- och de- 
klamationsovningar; dispositionsovningar. 7 uppsatser, av vilka 4 på låroverket. — Bergny, 

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Den åldsta kristna kyrkans forfattning. b) Frans I:s och Karl V:s krig, 
c) Vilhelm av Oranien. d) Den heliga alliansen. e) Faradays elektrolytiska lag och dess till- 
lampningar. f) Om cellen, g) Kan ett anfallskrig i något avseende ur moralisk synpunkt for
svaras? — 2. a) Oliver Cromwell. b) Italiens enhet. c) Johan Olov Wallin. — 3 (på lårover
ket). a) Augustinus och Pelagius. b) Polens delningar och undergång. c) Tronfoljarevalet år 
1810. d) Osterrikes yttre politik efter 1815. e) Tegnérs stållning till sin tids litteråra frågor. f) 
De musikaliska instrumenten, g) Vastgotabei’gens geologiska byggnad. h) Vilken av Sveriges 
nutida forfattare tilltalar dig mest? — 4. a) Fosforismen och dess man. b) Grunderna for be- 
domandet av en regents storhet. — 5 (på låroverket). a) Jåmforelse mellan skolastiken och my- 
stiken under medeltiden. b) Tegnérs dikt “Sång till solen11, c; De utmårkande dragen i den 
fornklassiga epiken. d) Skråckvaldet i Frankrike 1793—94. e) I vad mån kan den svensk-norska 
unionens upplosning påkalla en forandring i Sveriges yttre politik? f) Vårt planetsystem och 
dess uppkomst. g) Våxternas fortplantning, h) I vilka avseenden kan det nutida foreningslivet 
inverka gagneligt eller skadligt på vår karaktarsutveckling? — (1 (på låroverket). a) Humanis
men och dess betydelse for reformationen, b) I vad mån kan inforandet av allmån rostratt in-

3
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verka på vårt nuvarande representationsskick? c) Otto von Bismarck. d) Nationalitetspolitik 
och de nutida fredsstråvandena. e) De optiska instrumentel!, f) Vattnets underjordiska cirku
lation och dess verkningar. g) Nutida skalder och deras forhållande till aldre riktningar i den 
svenska vitterheten. — 7. Den gotiska skolan.

Tyska, 1 t. Låsning av sid. 185 -204, 213- 222 och 234-259 i tysk låsebok for skolans mel- 
lersta och hbgre klasser av Calwagen; talovningar. — Ewerth.

Engelska, 3 t. Låsning av styckena The Wife och The State of the Highlands at the Time of the 
Revolution i Sturzen-Beckers låsebok, senare kursen; dessutom ex tempore: valda stycken 
ur samma bok, vilka låxvis repeterats. Beasley: bvning, låxvis och ex tempore, i låsning 
av engelska handstilar, omkr. 20 sidor, vilka åven oversatts. Repetition av Afzelii gram
matik med muntliga och skriftliga tillåmpningsbvningar ur Calwagen; repetition av forrå 
låsårets samtliga stilar; uttalet repeterat i Mathesii grammatik; talovningar i anslutning till 
5 sidor av The Spectre Bridegroom, som låstes forrå låsåret; 7 skriftliga bversåttningar 
till engelska, varav 6 på låroverket. Av de senare 4 utan hjålpredor, vardera 1 lektions- 
timme. — Palmgren.

Franska, 4 t. Låsning av Le Roman, dels låxvis sid. 1 - 40, dels ex tempore omkr. 30 valda 
sidor, vilkas obekanta ord och uttryck låxvis repeterats. Vidholms grammatik repeterad: 
uttal, formlåra och syntax. Hårtill muntliga och skriftliga tillåmpningsbvningar ur Philp 
och Gullberg-Edstrbm; oversåttning (muntlig och skriftlig) av valda uppgifter ur Edstrbms 
urval; tal- och hbrbvningar i anslutning till den låsta texten; 13 skriftliga bversåttningar 
till franska, dårav 5 på låroverket. — Ranzén.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: repetition från nya tidens bbrjan. Svensk historia: 
repetition av nyare tiden. Statskunskap: huvuddragen av Sveriges grundlagar och kommu- 
nalfbrfattning. - Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Logik: låroboken genomgången. Psykologi: repetition. — Haller.
Matematik, 7 t. Analytisk geometri; repetition av skolkursen; 13 skriftliga uppsatser, dårav 5 på 

låroverket. — Lundal.
Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Grunderna av blomvåxternas anatomi och fysiologi; repetition. 

- Sjogren.
Fysik, 3 t. Mekanik; repetition av skolkursen. 7 skriftliga uppsatser, dårav 3 utarbetade 
på låroverket. — Lundal.
Kemi, 2 t. Repetition av hela kursen; valda delar ur Tbrnebohms geologi. — Sjogren.

Latinlinjen (L. 7:2).
Kristendom, 2 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Haller.
Modersmålet, 2 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Bergny.
Latin, 7 t. Låsning: Livius, 21 :sta boken, k. 1-45, repeterat 23:dje boken; Cicero, avslutat och 

repeterat l:sta talet mot Katilina; Virgilius, repeterat l:sta, 2:dra och 4:de bbckerna (Risberg); 
Horatius, urval av carmina; extemporerad oversåttning; antikviteter, mytologi och gramma
tik; 13 skriftliga bversåttningar till svenska, dårav 5 på låroverket. — Tessing.

Grekiska, 6 t. Iliadens Lsta bok jåmte repetition av denna och Odysséens tre forstå bbcker; Xe- 
nophon, 5:te boken jåmte repetition av denna samt de tre foregående bbckerna enligt Dal- 
sjb; Platos Phådo, kapp. LVII, LXII, LXVI jåmte repetition hårav; Platos Chrito repeterad; 
Platos Apologia Socratis låst kursivt. Grammatik: beroende påstående satser t. o. m. den 
Homeriska formlåran jåmte repetition hårav samt av formlåran och syntaxen i dess helhet. 
— Bergny.

Tyska, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Dårjåmte for lin A. 1 t.: lika och gemensamt 
med L. 7:1 A; 13 skriftliga bversåttningar till tyska, dårav 5 på låroverket. — Ewerth.
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Engelska. Lin. B, 2 t Låsning av Massey, sid. 69-83; realia: Bihanget i Massey och Baker’s 
Guide; låsning ex tempore i Memois of Sherlock Holmes; valda stycken, vilka låxvis re- 
peterats; Beasley: ovning, låxvis och ex tempore, i låsning av engelska handstilar, omkr. 
20 sidor, vilka åven oversatts. Repitition av Mathesii grammatik, huvudsakligen i anslut
ning till “Ovningar till formlåran" i Calwagen, vilka oversatts muntligt och delvis skriftligt; 
hårlill 4 skrivningar titan hjålpredor, vardera 1 lektionstimme. Talovningar: Rodhe, st. 15 
— 20 med de 10 forstå frågorna och svaren till varje stycke. - Palmgren.
Lin. A, 1 t. Låsning av Massey, sid. 10-21; realia: Bihanget i Massey och Baker’s 
Guide; Beasley: ovning, låxvis och ex tempore, i låsning av engelska handstilar, omkr. 20 
sidor, vilka åven oversatts; behovlig grammatik enl. Mathesius. - Palmgren.

Franska, 3 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Lin. B. dessutom gemensamt med reallinjen 
1 t, som anvånts till muntliga och skriftliga oversåttningsovningar ur Edstroms urval, fort- 
satta stilgenomgångar samt kursivlåsning. - Ranzén.

Historia och geografi, 3 t. Allmån historia: tiden efter 1815 samt repetition av hela nya tiden. 
Svensk historia: nyaste tiden samt repetition från nyare tidens borjan. Statskunskap: hu
vuddragen av Sveriges grundlagar och kommunalforfattning. — Blomgren.

Filosofisk propedevtik, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. — Haller.
Matematik, 3 t. Diofantiska ekvationer, maxima och minima, planimetri, repetition av hela skolkur- 

sen i algebra och geometri. — B-linjen dessutom 2 t.: trigonometrisk beråkning av tri- 
anglar och andra plana figurer samt repetition av B-linjens sårskilda kurs; 13 skriftliga 
uppsatser, dårav 5 utarbetade på låroverket. — Lindskog.

Naturvetenskap. Biologi, 1 t. Lika och gemensamt med reallinjen. - Sjogren.
Fysik, 2 t. Akustik och optik; repetition av skolkursen. - Lindskog.

5. Nya larobocker.
Under låsåret åro inforda foljande nya låro- och låsebocker:

S. Tessing, Latinsk skolgrammatik;
Daniel Elfstrand. Engelsk elementar- och låsebok, jåmte ett håfte ovningar till samma bok, att an- 

våndas i klass 4 och foljande år i klass 5;
Heine, Die Harzreise, ed. Rebbe;
Collins, The woman in White, I, Tauchnitz ed.;

Jerotne, Three Men in a Boat, ed. Lindberg;
Carlson och Fagerlund, Skolgeografi, andra kursen, for klass 6 och ring I och II;
Knut Bohlin, Våxternas livsfbreteelser, for klass 6;
S. Almqvist, Lårobok i zoologi, for ring II och sedan successivt uppåt i st. f. Boas—Haij, Djur- 

rikets naturalhistoria, som endast skall låsas i realskolan;
samt på forsok att anvåndas under detta låsår:

H. Anderson, Den kristna tros- och sedelåran, for klass 1 och 2;
S. Herner, Israels historia i kort sammandrag, for klass 4;
C. G. Grimberg, Sveriges, Norges och Danmarks historia, for klass 3;
Ad. Meyer, Fåltmåtning, for klass 3;
C. A. Mebius, Handledning vid undervisningen i fysik, for klass 4 och 5;
Ludvig Johansson, Lårobok i kemi, for klass 5 och 6;
A. Hennig, Lårobok i geologi, for klass 5.
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6. Undervisning i valskrivning
har på lårorummet bedrivits efter Holmqvistska metoden, med l:a klassen 2 tirnmar i veckan, varvid 
bbckerna I - V blivit genomgångna, samt ovningar skett på svarta tavlan, med 2:a klassen 2 tirnmar 
i veckan, likaledes med ovningar på svarta tavlan, och med 3:e klassen 1 timme i veckan, varvid 
de mera forsigkomna åven ovats i rundskrift. - Berg.

7. Undervisningen i teckning.

Lårobocker och undervisningsmateriel.

"Lårobok i geometrisk konstruktionsritning for de allm. låroverken" av P. Henriques och C 
Verner; Dekorative Vorbilder. "De forstå grunderna i lavering med tusch" av E. Klingstrom; "De 
forstå grunderna i skugglåggning med penna" av H. Horlin; "Pennteckningsstudier" av O. Lindberg; 
"Blomsterstudier" av Elisabeth Bjork; bvningsblad i akvarellmålning; klotsar av glas och trå. Tillåmp- 
ningsmodeller av trå for linearritning och frihandsteckning; diverse gipser från tekniska skolans i 
Stockholm gipsgjuteri; diverse varor av porslin, terracotta och lera; husgerådssaker och verktyg; 
pressade våxter.

Ovningskurser.

Realskolan.

Klass 1, 1 t. Teckning på opunkterat papper efter forteckning på krittavlan; konturteckning efter 
verkliga foremål; låttare fårglåggning; minnesteckning; hemuppgifter.

„ 2, 1 t. Konturteckning efter verkliga foremål; låttare fårglåggning; minnesteckning; hem
uppgifter.

„ 3, 2 t. Teckning efter verkliga foremål i projektion; teckning av plana gipsornament; enklare 
ornament och monsterteckning med fårglåggning; teckning efter pressade våxter med mål- 
ning; minnesteckning; hemteckning.

» 4, 2 t. Konturteckning efter fristående foremål i projektion och efter plana gipsornament; 
ornament- och monsterteckning med fårglåggning; teckning och målning efter pressade 
våxter. Linearritning: plana geometriska konstruktioner.

„ 5, 2 t. Perspektivisk konturteckning; ornament- och monstermålning; teckning efter pressade 
våxter med målning. Linearritning: plana geom. konstruktioner; de forstå grunderna av 
projektionslåran med tillåmpning på enklare modeller.

„ 6, 2 t. Teckning av fristående foremål med återgivande av skuggor och fårger; pennteckning; 
kolteckning; akvarellmålning. Linearritning: projektionslåra; uppritning av verkliga fbremål; 
krokiteckning.

Gymnasiet.

Ring I, 2 t. I huvudsak detsamma som klass 6.
„ II, 2 t. Teckning av fristående foremål, uppstoppade fåglar o. dyl. med återgivande av skuggor 

och fårger i pastell och akvarel); kolteckning; pennteckning. Linearritning: runda kroppar; 
uppmåtning och uppritning av verkliga foremål såsom verktyg, mbbler o. dyl. med lavering.
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Sjunde klassen.

Klass R. 7:1, 2 t. Pastellmålning; akvarellmålning; lavering; kolteckning; pennteckning. Linearrit- 
ning: krokiteckning; uppritning av verkliga foremål; geometrisk skugglåra med ovnings- 
uppgifter.

» L. 7:1, 1 t. Samma kurs som R. 7:1 fastån något mindre.
» R. 7:2, 2 t. Pastell- och akvarellmålning; skuggovningar i kol och blyerts; pennteckning. 

Linearritning: geom. skugglåra; perspektivlåra (indirekt och direkt metod); tillåmpningar.
„ L. 7:2, 1 t. Samma kurs som R. 7:2 fastån något mindre.

Linearritning har ovats under hela hostterminen. De lårjungar, som ej hunnit avsluta de 
lagstadgade kurserna under denna tid, hava vid vårterminens borjan fått fortsåtta med dessa ov
ningar, så att kurserna blivit genomgångna.

Frivillig teckning

har ågt rum två timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under hostterminen 
31 och under vårterminen ungefår lika många. Under den frivilliga teckningen hava 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 av djur, fåglar, kranier samt utvecklingsstadier hos våxter, vilka samtliga tecknin- 
gar sedan fårglagts. Dessutom hava åt flera lårjungar utlånats planscher for frivilligt hemarbete.

8. Undervisningen i sang och instrumentalmusik.

A) Musikens teori och sång.

Sångklass I (lårjungar i kl. 1). Onsd. 9,50- 10,35, torsd. 2,45-3,30. Elementarsång: allmån musik
teori, tonbildnings-, tontråffnings- och taktovningar. Kbrsång: stycken ur "Normal- 
sångbok" av C. J. Berg m. fl.; koraler.'

II (lårjungar i kl. 2, 3 o. 4). Onsd. 2,15-2,30, fred. 9,50- 10,35, lord. 2,45 — 3,15. 
Elementarsång: lika med sångklass I. Korsång: Unisona sånger ur sångsamlingen 
"Sjung, svenska folk" samt valda fyrståmmiga ur Sv. skolkvartetten.

III (lårjungar i kl. 5, 6 och ring I). Tisd. 2,45 - 3,30, lord. 2,45 -3,30. Elementar- och 
korsång lika med foreg.

IV (lårjungar i klass 6, ring I, II och kl. 7). Onsd. o. lord. 2,45 — 3,15. Korsång: 
lika med foreg.

Sångklass I bildar den lågre koravdelningen och sångklasserna II, III o. IV utgora den hogre.

B) Instrumentalmusik

har ovats tisd. och fred. 5,30—7. Undervisning har meddelats i violin-, piano- och orgelspelning. 
Foljande arbeten ha anvånts: Hennings violinskola, Hirsch’s bibliotek for violinister, Bocklets 
pianoskola, Sonatiner, samlade och utgivna av Kleinmichel, Lunds orgelskola, orgeialbum av Hågg, 
m. m. Vid samspelning har fbrekommit inovning av stycken for piano, orgel och violer.
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9. Undervisningen i gymnastik ocb militårdvningar.
A) Gymnastik och fåktning.

Gymnastikovningarna hava for alla klasser pågått 3/i timme dagligen 4 dagar i veckan, av- 
och påklådning ej inberåknad, och har dårunder en fullståndig pedagogisk dagovning genomgåtts.

Klass 6, ringarna I och II samt klass 7:1 hava 2 ganger i veckan, under % timme varje 
gang, ovats i florettfåktning.

Under hostterminen 1907 hava 10 st. lårjungar i 7:de klassen haft 1 timmes sabelhuggning 
i veckan.

Vid gymnastikovningarna hava lårjungarna varit fordelade på 4 avdelningar med foljande 
antal i varje.

Hostterminen 1907:
l:sta avdelningen klass 1 och 2.................................................. 39
2:dra „ „ 3 » 4.................................................. 34
3:dje „ „ 5, 6 och ring I....................................... 56
4:de „ ring II och klass 7........................................ 64

Summa 193
Vårterminen 1908: 

l:sta avdelningen klass 1 och 2.................................................. 35
2:dra „ „ 3 „ 4.................................................. 35
3:dje „ „ 5, 6 och ring I........................................ 55
4:de „ ring II och klass 7......................................... 61

Summa 186
Ovningstiderna ha varit foljande:

Gymnastik:
l:sta avdeln. mand., tisd., torsd., fred. kl. 9,50- 10,35 f. m.
2:dra „ “H kl. 8,55-9,40 f. m., J°nSJd- kl. 9,50- 10,35 f. m.

torsd. ] ’ Jlord.
3:dje „ tisd., onsd., fred., lord. kl. 8,55 - 9,40 f. m.
4:de » tisd., onsd., fred., lord. kl. 1,50- 2,35 e. m.

Fåktning:
Klass 6 och ring I mand., torsd. kl. 1,50- 2,35 e. ni.,
ring II och klass 7:1 månd., torsd. kl. 2,45 - 3,30 e. m.
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Tabellarisk uppgift å antalet lårjungar, som på grund av nedanstående orsaker icke deltagit i 
de ordnade kroppsovningarna eller hånvisats till sårskild avdelning eller rote for svagare lårjungar.

1 2 3I 4 5 1 61 7 8 9 101 11 12 13 14 15 16

S j u k d o m a r

Termin och klasser

: 
I syn- och horsel- 

organerna

I nervsystem
et

I cirkulationsorga- 
nerna

I andedraktsorga- 
nerna

I m
atsm

altningsor- 
ganerna

I urin- och kons- 
organerna

1 rorelseorganerna 
och bensystem

et

M
edfodd m

issbild- 
ning

Tarm
bråck

A
llm

ån svaghet
A

ndra sjukdom
ar

Sum
m

a

A
ndra orsaker____

1

Sum
m

a

antalet nårvarande 
larj ungar

Vårterminen 1907:

Icke deltagande: 
klasserna 1-5.........................  

„ 6, I, II, 7................. 1
1 2

8
— —

2 _
- 1

1
- 3

2
7

14
— 7

14
125
109

Summa 1 1 10 - - 2 — - 2 5 21 - 21 234

Hånvisade till svagavdelning 
eller svagrote:

klasserna 1 -5.........................
„ 6, I, II, 7.................

- -- 3
1

- 1 — - — - - 1 5
1

- 5
1

—

Summa - - 4 - 1 — — - __ - 1 6 - 6 —

Hostterminen 1907:

Icke deltagande: 
klasserna 1—5.........................

6, I, II, 7.................
— ]

8
—

_ 1
-

__
1 -

2
2

11
— 2

11
103
103

Summa — 1 8 — 1 — — 1 — 2 13 — 13 206

Hånvisade till svagavdelning 
eller svagrote:

klasserna 1—5..........................
„ 6, I, II, 7.................

— 1
1

- —
1
1

—
-

— — — - 2
2

- 2
2

—

Summa -- 2 —
1 2

— 1 - — - — — 4 — 4 —

Vårterminen 1907:
Lårjungarna i 7:2 hava ej deltagit i florettfåktning.
Antalet av i gymnastikovningarna icke deltagande har sedan forrå terminen okats med 5; an

talet till svagrote hånvisade har okats med 3.
De olika arterna av fail under rubriken "andra sjukdomar" åro: blindtarmsinflammation, hu- 

vudvårk och skrofler.
Hostterminen 1907:

Lårjungarna i 7:2 hava ej deltagit i florettfåktning.
Antalet av i gymnastikovningarna icke deltagande har sedan forrå terminen minskats med 8; 

antalet till svagrote hånvisade har minskats med 2.
De olika arterna av fali under rubriken "andra sjukdomar" åro: blindtarmsinflammation och 

blodbrist.
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B) Militårdvningar.

Redogorelse over militårovningarna år 1907.
a) Militårovningarna togo sin borjan tisdagen den 27 augusti och avslutades torsdagen den 

12 september. Tidsindelningen har under ovningarne varit foljande:

I II III IV

F. b. målskjutning och skjutning............................................... 45 46 45 36
Exercis ............................................................................................ 8 6 4 4
Instruktion ..................................................................................... 4 4 3 4
Avstånds-måtning och bedomning............................................... 3 4 8 8
Tjånstgoring som befal................................................................ — — 8

Summa tim. 60 60 60 60

b) Samtliga fbreskrivna ovningar hava tack vare en gynnsam våderlek medhunnits; dock hava 
ovningarna n:ris 17, 18, 20, 21, 22 och 23 tabeli I måst utforas på 15 meters avstånd på grund 
av att den vid låroverket befintliga kammarskjutningsbanan ej medgiver skjutning å långre håll ån 
15 meter.

c) Under ovningarna har i regel varje klass utgjort en ovningsavdelning och har antalet elever 
i avdelningarne I — IV utgjort respektive 28, 18, 19 och 24, varjåmte 6 tillhbrt sårskild avdelning. 
Dessutom hava, 9 icke vapenfbre tjånstgjort såsom ammunitionsredogorare och markorer in. m.

d) Ovningarne hava letts av underteeknad med bitråde av 3 distinktionskorpraler, som till 
denna tjånstgdring blivit kommenderade.

e) Inspektion av ovningarna har forråttats fredagen den 6 september av chefen for Kungl. 
Våstgota regemente.

Rorande de for årets militårovningar den 3 maj 1907 utfårdade beståmmelserna har jag intet 
att erinra, och synas mig tabellerna for kammarskjutningen och skolskjutningen vål valda. Genom 
inskrånkningen av antalet ovningsdagar erfordras emellertid, att ovningarna ej storas av ogynnsam 
våderlek, ty i annat fail torde resultatet av ovningarna bliva i hog grad forminskat.

Till militårovningarna vid Vånersborgs låroverk skall enligt generalorder kommenderas 1 of
ficer och 3 underbefål. Tydligt- år, att under sådana forhållanden officeren måste direkt leda en 
avdelnings ovningar, och då skolskjutnings- och kammarskjutningsbanorna åro belågna på omkring 
2 km. avstånd från varandra och dessutom med svårighet och endast i undantagsfall medgiva att 
mer ån en avdelning i sander begagnar respektive banor, bliver det for ledaren så gott som omoj- 
ligt att overvaka de ovriga avdelningarnas ovningar. Genom beordrande av ytterligare ett underbe
fål torde denna stora olågenhet bora avhjålpas till ett kommande år.

Då skjutovningarna enligt de nya beståmmelserna måste pågå med samtliga avdelningar på 
en gång, år det antal 6,5 mm. gevår m/96, varover låroverket ’forfogar, allt for litet, och anser jag 
gevårens antal, nu 16, bdr okas till åtminstone 30 st.

Bland kammarammunitionen hava forekommit några patroner med mantlade kulor, och hava 
dessa vid skottlossning fastnat i loppet.

Vånersborg den 13 september 1907.

Robert Sahlberg.
Lojtnant vid Kungl. Våstgota regemente.
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B. Lararna.
1 0. Lårarnas tjanståligganden under hostterminen 1907.

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

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

fysik i L. 7:2........................ 2 » = 14 f.
matematiska skripta i L. 7:2B och R. 7:1.

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

n i L. 7:1................................ 7 n

» i L. II .......................  6 » = 20 t.
latinska skripta i L. 7:2 och L. 7:1.

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

„ i L. 7:1....................... 2 „
„ i R. 7:1....................... 2 „
„ i II............................. 2 „
„ il............................ 2 „
„ i 5............................. 2 „
„ i 4............................. 2 „

modersmålet i R. 7:1...................... 2 „
filos. prop, i 7:2.......................... 1 »

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

svenska skripta i R. 7:1, 
morgonboner varannan vecka, 
skolgudstjånst en sondag varannan månad, 

klassforeståndare i L. 7:2.

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

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

franska i L. 7:1........................ 3 „
„ i L. 7:1 B...................... 1 „
„ i R. 7: 1....................... 4 „
» i II............................... I ” 20 t.

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

klassforeståndare i R. 7:1.

Lektor A. E. Lu ndal: 
matematik i R. 7:2......................... 7 t.

fysik i R. 7:2......................... 3 »
„ i L. 7:1........................ 2 „
„ i R. 7:1...........  3 „
„ i II................................. 1 »
„ i R. Il.......................... 1 „
o il................................. 2 »
„ i R. I............................. 1 »
» i 6...................... 2 „ = 22 t.

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

klassforeståndare i R. 7:2.

Lektor L. S. Blomgren: 
modersmålet i L. 7:1.................... 2 t.

„ il........................... 3 n

hist. o. geogr. i L. 7:2......................  3 „
ir >1 ir i R. 7: 2.................... 3 ir

11 il ir i L. 7: 1.................... 3 ir

n ir 11 i R. 7:1...................... 3 ir

historia i II.......................... 2 „
geografi il..................... ■ ■ ■ ■ 2 „ = 21 t.

svenska skripta i L. 7:1 och I, 
klassforeståndare i L. 7:1.

Vik. lektor A. V. Bergny: 
modersmålet i 7:2........................  2 t.

latin i L. 1........................ 6 „
grekiska i L. 7:2A................ 6 »

« i L. 7:1 A................ 6 « = 20 t.
svenska skripta i 7:2.

Adjunkt K. Ewerth: 
tyska i 7:2..................................... 1 t.

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

ir i L. 7:1.................................. 1 »
11 i R. 7:1 ................................. 1 n

11 i II.......................................  2 n

„ il.......................................... 2 „
„ i 6 ..................................... 3 „

4
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tyska i 3 ...................................... 6 t.
historia i 3.................................... 3 „ = 20 t.
tyska skripta i L. 7: A, II, I och 6, 

klassforeståndare i II.

Adjunkt O. Wetterlundh: 
kristendom i 6........................  2 t.

n i 3............................... 3 n

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

„ il............................... 3 „
lyska i 5............................... 4 „

engelska i 6............................... 4 „
historia i 1............................... 2 »
geografi i 1....................  2 » = 23 t.

engelska skripta i 6, 
morgenboner varannan vecka, 
skolgudstjånst en sondag varannan månad, 

klassforeståndare i 1.

Adjunkt O. F. Jonsson: 
modersmålet i 4............................ 4 t.

„ il .......................... 5 ii

tyska i 4 .......................... 4 „
n il .......................... 6 n

historia il............................ 3 „
» i 4............................ 3 „ — 25 t.

svenska skripta i 4, 
tyska „ i 4, 

, klassforeståndare i 4.

Adjunkt A. Persson-. 
modersmålet i 6............................. 3 t.

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

tyska i 2............................. 6 „
engelska i L. 7:1 A................. 1 „

ii i 5 . . ........................ 5 >i

historia i 2............................. 3 „
geografi i 2............................ 2 » = 25 t.

svenska skripta i 6, 
klassforeståndare i 2.

Adjunkt G. Setterberg-. 
matematik i L. 7:1........................ 3 t.

„ i L. 7:1 B.................... 2 „
„ i R. II........................ 6 „
„ i L. 1............................. 5 „
" 1 5................................ 4 " = 20 t.

matematiska skripta i L. 7:1 B, R. II och L. I.

Adjunkt R J- F. Sjogren-. 
biologi i L. 7:2 B + R. 7:2........ 1 t.

n i L. 7:1............................ 1 n

ii i R. 7:1............................ 1 „
„ i II..................................... 2
i: il..................................... 1 ii

ii i 6..................................... 2 ii

„ i 5..................................... 2 »
ii i 4............................ . - 1 n

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

„ i R. II............................... 2 „
,i i R. I................................. 2 „
» i 6..................................... 1 n

v i 5.........................................2 „ = 22 t.
granskning av herbarier, 

klassforeståndare i 6.

Adjunkt H. G. Wendbladh: 
modersmålet i II ........................... 3 t.

n i 5 . ........................... 3 u

historia i 6............................. 4 „
n i 5............................. 3 n

geografi i 6............................. 2 „
ii i 5 ... . ..................... 2 ii

n i 4............................. 2 i>

matematik il............... .. 4 „
naturlåra i 1............................. 2 » — 25 t.

svenska skripta i II och 5, 
klassforeståndare i 5.

Vik. adjunkt G. R. E. Tbrnqnist-. 
geografi i II.................................. 1 t.
matematik i L. II........................... 4 „

n i R. I............................ 7 n

» i 6................................. 5 „
" i 4......................  5 „ = 22 t.

matematiska skripta i L. II, R. I och 6.

Vik. adjunkt S. A. R Ranzén:
engelska i R. 7:1...........................3 t.

» i II............................. 2 u

„ i R. Il............................ 1 „
ii il................................... 2 u

„ i R. I.............................. 1 „
ii i 4................................... 5 ii
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franska i 7:2 ............................. 3 t.
„ i L. 7:2 B+R. 7:2...... 1 „
» i6............................... 2 »
„ i 5 ..................... • — • 2 „ = 22 t.

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

klassforeståndare i I.

Extra lårare J. E. Ekander: 
modersmålet i 3............................ 6 1.

geografi i 3........................... 2 „
matematik i 3........................... 5 „

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

n i 2............................ 2 n

fysik i 5............................ 1 t.
n i 4.................  2 „ = 25 t.

klassforeståndare i 3.

Vik. teckningslårare O. B. L. Berg-, 
teckning ...................................... 22 t.
vålskrivning.................................. 5 » — 27 t.

Musiklårare E. N. Ullman-.
musikens teori och sång............. 6 t.
instrumentalmusik....................... 4 , = jq t

Gymnastiklårare A. T. Warodell-. 
pedagogisk gymnastik................. 16 t.
fåktning........................................ 4 » — 20 t.

Under vårterminen har vik. adjunkt F. A. Sjotnan haft samma tjanståligganden, som under 
hostterminen tillkommo adjunkt Setterberg.

II. Tjånstledighet har åtnjutits
av adjunkt Bergman for sjukdom från låsårets borjan till och med den 24 januari, då han bevil- 

jats avsked;
» „ von Sydow under låsåret for hålsans vårdande;
>, i, teckningslårarinnan fru Henning for sjukdom från låsårets borjan till den 1 mårs, då

hon beviljats avsked;
„ „ gymnastiklåraren Warodell under tiden 8 febr.-7 mårs for sjukdom.

Dessutom har adjunkt Settetberg av Kungl. Overstyrelsen for rikets allmånna låroverk blivit 
avstångd från tjånstgoring från och med ingången av vårterminen tillsvidare och intill dess i mål 
som mot honom blivit anhångiggjort infor domkapitlet i Skara, blivit slutligen domt eller domstol’ 
annorlunda fbrordnat.

12. Forordnade hava varit 
såsom vikarier:

fil. lic. A. K Bergny under låsåret i ledigheten efter avlidne lektor Thomson;
fil. kand. G. R. E. Tornquist under låsåret for adjunkt von Sydow;
fil. kand. S. A. R. Ranzen under låsåret for adjunkt Bergman samt, efter hans avskedstagande, i 

ledigheten;
fil. kand. F. A. Sjoman under vårterminen for adjunkt Setterberg;
teckningslårare O. B. L. Berg under låsåret for teckningslårarinnan Henning och, efter hennes av

skedstagande, i ledigheten;
underlojtnant C. J. O. Carlberg under tiden 8 febr.-7 mårs for gymnastiklårare Warodell; 

såsom extra lårare:
fil. stud. J. E. Ekander under låsåret.

13. Den 4 augusti 1907 avled lektorn vid låroverket J. A. Thomson. For att om mojligt 
stårka sina sedan gammalt angripna nerver tillbragte han som maren vid Bjerreds saltsjobad invid 
Oresund. Under besok i Lund hade han då kommit i beroring med en nervfeberepidemi, som 
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vid den tiden utbrot dår, och hade icke tillråcklig motståndskraft att overvinna sjukdomen, utan du- 
kade under. Vid ånnu icke fyllda 50 år rycktes han bort från sin familj, sitt land och sitt arbete. 
Låroverket forlorade i honom en ovanligt dugande, kunnig och plikttrogen lårare, som under sin 
verksamhet hår fbrvårvat sig såvål ungdomens som sina medbroders djupa hbgaktning och varma 
tillgivenhet. Hans minne kommer alltid att leva årat bland dem, som med honom kommo i beroring. 
Frid over detta minne!

Den 24 januari 1908 erhbll adjunkten A. G. Bergman på egen begåran nådigt avsked med 
pension, och den 14 februari meddelades teckningslårarinnan fru J. K.- Henning likaledes på egen 
begåran avsked från och med februari månads utgång, sedan hon dessforinnan av K- M:t beviljats 
pension vid avskedstagandet. Såvål adjunkt Bergman som fru Henning hava alllsedan år 1900 haft 
tjånstledighet från sina befattningar får sjukdom. Låroverket hembår dem nu sitt tack for samvets- 
grant arbete i dess tjånst under hålsans dagar och onskar, att deras återstående må bliva så myc- 
ket som mbjligt fria från lidanden och sorger.

Den 9 april 1908 utnåmndes adjunkten vid hogre allmånna låroverket i Lund fil. doktor 
Nils Berner till lektor i modersmålet och tyska hårstådes från och med den 1 maj. Lektor Ber- 
uer har om sig meddelat fbljande biografiska notiser.

Nils Berner ar fodd i Billinge, Malmohus lan, den 11 januari 1867. Foråldrar: vaktmåstaren Nils 
Andersson och hans hustru Anna Nilsson. Intogs hostterminen 1881 i Lunds hogre allmånna laroverk och 
avlade mogenhetsexamen dår den 31 maj 1888. Inskrevs som student vid Lunds universitet den 31 au- 
gusti 1888; avlade examcn stili latini pro gradu philosophiae den 31 januari 1889, filosofie kandidatexa- 
men den 31 maj 1893, filosofie licentiatexamen den 14 september 1899, disputerade for filosofisk doktors
grad den 26 maj 1900 och promoverades till filosofie doktor den 31 maj s. å. Genomgick under lasåret 
1900-1901 provårskurs vid Lunds hogre allmiinna laroverk. Har tjanstgjort som vikarierande och extra 
lårare vid Lunds hogre allmånna laroverk, utom kortare forordnanden fore och under provåret, från och 
med hostterminen 1901; som vikarierande lektor vid Malmo hOgre allmånna laroverk den 1—15 septem
ber 1905; som lårare i engelska och franska vid Hogre elementarskolan i Lund for flickor lasåren 1901— 
1905; som lårare i tyska och engelska vid Lunds fullstandiga låroverk for flickor lasåret 1903—1904. Ut- 
nåmndes till adjunkt vid Lunds hogre allmånna laroverk den 15 mårs 1907 samt till lektor i modersmålet 
och tyska vid Vanersborgs hogre allmånna laroverk den 9 april 1908. Har for språkstudier på egen be- 
kostnad foretagit foljande resor, sommaren 1900 till Tyskland, deltog darunder i feriekurs vid Marhurgs 
universitet, sommaren 1901 till Frankrike samt somrarna 1902 och 1903 till England. Har av Kungl. Maj:t 
erhållit resestipendium for att instundande sommar idka språkstudier i Tyskland. Var från den 24 sep
tember 1900 till samma dag 1903 Helsingborg—Landskrona Nations kurator.

Har av tryeket utgivit: Die mit der Partikel ge- gebildeten Worter im Héliand, gradualdisp., Lund 
1900. Helsingborgs-Landskrona Nation vårterminen 1890—vårterminen 1902, i Till Martin Weibulls Minne, 
Lund 1903.

Den 1 augusti 1907 avled låroverkets låkare f. d. regementslåkaren m. m. med. lic. K. J. N. 
Bylund, som alltsedan skollåkareinstitutionens uppkomst tjånstgjort hårstådes. Till hans eftertrådare 
år fbrordnad stadslåkaren med. lic. P. H. R Jennische for en tid av tre år, råknat från den 1 juli 
1907.

14. Den 1 maj detta år åro en adjunktsbefattning, anslagen med åmnena engelska (foretrå- 
desvis) och franska, samt teckningslårarebefattningen vid låroverket lediga,
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C. Lårjungarna.
15. De  lårjungarnas antal.narvaran.de

Hostterminen 1907.

Klasser
Gemen-
samma Reallinjen

Latinlinjen
Summautan med

linjen grekiska

1 15 — — — 15
2 25 — — — 25
3 18 — — — 18
4 17 — — — 17
5 28 — — — 28
6 17 — — — 17
I — 12 2 — 14

II — 16 10 — 26
7:1 — 15 8 2 25
7:2 - 12 5 4 21

Summa 120 55 25 6 206

Vårterminen 1908.

Klasser 
och ringar

Gemen- 
samma 
linjen

Reallinjen
Latinlinjen

Summautan med
grekiska

1 14 — — — 14
2 22 — — — 22
3 19 — — — 19
4 17 — — — 17
5 28 — — — 28
6 17 — — — 17
I — 11 2 — 13

II — 16 10 — 26
7: 1 — 15 8 2 25
7:2 — 13 5 4 22

Summa 117 55 25 6 203

Ingen frånvarande under någondera terminen.

narvaran.de
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16. -
17. -
18. Under hostterminen hava de lårjungar i sjunde klassen, som låsa grekiska, nåmi. 2 i 

nedre sjunde och 4 i ovre sjunde klassen, tillika begagnat sig av undervisningen i engelska. I 
femte klassen hava 13 och i sjåtte klassen 10 begagnat sig av den frivilliga undervisningen i fran
ska. Av dessa hava 4 i femte och 9 i sjåtte klassen åtnjutit befrielse från undervisningen i teckning.

19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militårovningar undervisade lårjungar 
hostterminen 1007.

Avdelningar 
och linjer

Nårvarande 
lårjungar

Teckning Musik Gymnastik och mi- 
litårovningar

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
ilitårov- 
ningar

1.....................
2.....................
3.....................
4.....................
5.....................
6.....................
R. I ...............
L. I ...............
R. II...............
L. II...............
R. 7:1 ...........

L. 7:1 ...........
R. 7:2...........

L. 7:2...........

15 
25
18
17
28 
17 
12

2 .
16
10
15

B 8 10i A 2 
12
J b 5 
yl A 4

15
25
18
17
24

8
12

2
16
10
15

8

12
5

4
3
3
5

11
1
2

5

1

1 1 
1 1 

1 i 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 15

24
15

8
13

3
3
1
4
3
7

} 6

3
1 4

1
7
3
4
7
2
4
1
3
2
3

1

15
24
18
16
28
15
12

1
15
8

14

9
10

8

15
12

15
8

14

9
10

8

Qernens. linjen 
Reallinjen ....

Latinlinjen . . .

120‘
55
„JI, II o. B 7 25
J1lA 76

107
55
25

26
8 —

78
17

} 14

24
10

4

116
51

26

15
51

25

Summa 206 187 34 — 109 38 193 91

20. Antalet åmnen, i vilka hemlåxor blivit for varje dag lårjungarna foresatta, åvensom den 
dagliga overlåsningstiden hava varit fordelade på ungefår foljande sått.

I klass 1 dagliga hemlåxor i 2 å 3 åmnen, overlåsningstid i medeltal 46 min.
V 2 v ji i 3 h ti ii 6 6 ti

V 3 >1 ii i 3 å 4 ii ii ji 64«
4 ii ii i 4 „ „ „ 59 m

V S ii ii i 4 ii o i/ 1 tim. 11 ii

» 6 « »i 4 ii ii jj 2 ii 11 u
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I ring R. I dagi. hemlaxor i 4 åmnen, overlåsningstid ii medeltal 1 tim. 52 min.
» L- I h v i 4 V 11 w 2 II 15 n

„ R. II u i 4 II II 11 1 II 46 ti

» L. II w m i 4 V V II 2 II 24 ti

I klass R. 7:1 w w i 4 11 11 1! 2 11 50 n

« L. 7:1 « i) i 4 II 11 II 2 II 59 ii

v R. 7:2 » i 4 11 » II 3 11 16 ii

m L. 7:2 « i/ i 4 W II 11 3 II 30 ii

I ovanstående arbetstimmar år icke inberåknad den tid, som åtgår till utarbetande av hem-
skripta. Hårlill åtgå i medeltal i varje vecka 2 timmar for klass 6 och ring I, 2 for R. Il, 2
for L. II, 4y2 for R. 7:1, 5 for L. 7:1, 6 for R. 7:2 och 5 for L. 7:2.

Till forberedelse till måndagarna har arbetet minskats, så att 1 :sta och 2:dra klassen haft låx-
fritt, 3:dje klassen 1 låxa, 4:de 2, 5:te och hbgre klasser 3 låxor.

21. Angående lårjungarnas kroppsbyggnad och allmånna hålsotillstånd har låroverkets låkare 
avgivit foljande uppgifter.

Tabellarisk uppgift over lårjungarnas kroppsbyggnad och allmånna hålsotillstånd 
samt over antalet nårsynta och dova.

Hbstterminen 1907.

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

Medel- Nårsynthetsgrad Sum- Lidan-
Klass lår- långd vikt av svårade av svårade av Under 3—6 O fver

ma de av
jungar alder cm. kg. bleksot huvudvark nåsblod 3 D D. 6 D. synta dovhet

1 .................. 15 9,7 134,3 29,1 — —
2.................. 25 11,1 141,0 32,6 — • —
3.................. 18 11,9 143,1 34,2 1 —
4.................. 17 13,9 156,1 43,2 - —
5............. 28 14,0 157,4 45,8 — —
6.................. 17 16,2 165,9 54,9 1 —
I.................... 14 15,4 162,3 46,9 1 —
II.................. 26 16,5 170,9 60,5 2 -
7:1 ............. 25 17,6 174,3 63,0 3 1
7:2............... 21 18,5 176,6 67,9 1

Summa 206 — — ... 9 1
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Tabellarisk appgift å antalet sjaka och sjukdomar bland lårjungarna.

Hostterminen 1907.

1 2 3 4 5 6 7

Sjukdomar

N
årvarande lårjungar

Sjuka personer
Sjukdom

sfall

Sjukdagar

D
oda Anmårkningar

XI. 154. Lymfadenitis acut........................
XII. 162. Bronchitis acut............................

206

gifter

1
16

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1

på gru

1
16

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1

nd av

85
25

4
8

14

8
3

21
9

dåvarånde skollåkarens sjukdom.

XIII. 174. Angina tonsillaris ...................
„ 181. Enteritis acut...............................
„ 182. Appendicitis................................

XVI. 239. Rheumai. muscul........................
» 244. „ artic. acut.................

XVII. Eczema...................................................
„ Furuncularis.................................... : . .

XIX. 295. Distorsio......................................
„ 296. Vulnus.........................................

Vegetat, adenoid (operatio)................................

For vårterminen 1907 inkommo inga upp

22. -
23. Av de under låsåret inskrivna hava forut bevistat låroverk, nåmi. senast 

folkskola ..................................... 12
allmånt låroverk ........................................................ 2
enskilt......................................................................... 8
samt endast undervisats i hemmen .......................... 3

Summa 25

Bland de å raden for
åtnjutit enskild

"folkskola" uppforda lårjungarna hava 3 efter avgången från folkskolan
undervisning såsom forberedelse for intråde vid låroverket.

24. Under vårterminen 1907 hava foljande lårjungar, som gcnomgått låroverkets sjunde 
klass, avlagt godkånd mogenhetsprovning.

Realister:
A. Georg Bergman.................................................  
C. Wilhelm Folcker................................................  
B. Erik Franzén.....................................................  
A. Ivan Hæger.......................................................  
Carsten Jacobsen.....................................................  
O. Wilhelm Larsen.................................................
Algot F. M. Rfismusson......................................... 
Fnat T. Wolgast...................................................

utan uppgivet levnadsyrke, 
till militåryrket, 
„ handelsinstitut, 
„ universitet, 
„ handelsinstitut, 
„ militåryrket, 
„ lantmåteriyrket, 
„ mariningenjorsstaten;
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latinare, icke greker: 
Sven C. O. Cahlman........ ......................... ■ ■ . ■ till militåryrket,
Arvid J. Dahlin .....................................................  „ . „
O. Verner Olsson ................................................... utan uppgivet levnadsyrke,
Einar Åberg ........................................................... till lantmåteriyrket;

latinare, greker:
Al Robert Gråne.....................................................

Anders S. Johansson..............................................  
L. Fjalar Tessing..................................................... 

John H. Tidstrand .................................................

till hogskola, 
„ universitet, 
„ journalistyrket, 
„ universitet.

Under vårterminen 1907 hava foljande lårjungar, som genomgått låroverkets sjatte klass, av.
lagt godkånd realskolexamen och dårefter avgått från låroverket:

Ernst W. Bergman.................................................
Bror E. J. Emanuelsson .......................................  
Gustaf E. A. Frithioff............................................ 
N. G. Ture Kihlberg..............................................  
Frans K Krbnlein ................................................  
Knut R. Nilsson.....................................................  
Sven O. Olsson....................................................... 
G. Viktor Sandberg................................................  
Viktor N. Thorstensson.........................................  

John E. Torsell.......................................................

till lånsmanstjånst,
„ poststaten,
„ tullstaten,
„ handelsinstilut,
„ Chalmers tekn. iåroanst., 
utan uppgivet levnadsyrke, 
till jårnvågstjånst,

Godkånd realskolexamen avlades samtidigt av lårjungarna i sjatte klassen B. Hjalmar Bellan
der, A. Herbert Claésson, Alf Håckner, O. R. Hjalmar F. Johannesson och Tor H. Wolgast, vilka 
dock sedermera efter godkånd prov ning fortsatt i låroverkets andra ring.

25. I ovrigt hava under år 1907 foljande lårjungar avgått från låroverket:

från klass 1 G. Hatry Pettersson ................... utan uppgivet åndamål,
Under vårterminen och påfbljande mellantermin:

n

n

n

D

}}

2
0. Gbsta Wassén.................
Axel A. 0. Frithioff...........

.... till annat allmånt låroverk, 

.... utan uppgivet åndamål,
H n H K V. Helge Sbdervall........ .... till annat allmånt låroverk,
n n )) Ralf T. Wikland................. .... „ enskilt låroverk,
n n 3 K A. Åke Pontén............... .... „ annat allmånt låroverk,

h 4 Axel F Andersen ............... .... utan uppgivet åndamål,
H n Torsten Båcklund................. • • • n n n

i) n H Alfred E. Hansson............. • • • • n n n

H tt P Osborn Hult engren............... • • ■ • H G )}

5 Per A. E. Nordf ddt.......... • ■ • • n n d

H n )) B. Mauritz Axell................. • • • • P H H

D ring R. I Ernst J. Påhlman................. ti H H

)! Karl Einar Hertzberg........ n n h

H klass R. 6:2 E. Herman Hemesse........... .... forvisad,
R. 7:2 E. Ragnar Nilsson ............. .... till annat allmånt låroverk;
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under hostterminen och påfoljande mellantermin:
från klass 1 H. Axel V. Dahlquist........... . . . . utan uppgivet åndamål,

n „ 2 Carl A. F. Carlsson............. . . . . till annat allmånt låroverk,
it n E. Gerhard Persson............. .... for avflyttning till Amerika,
„ 3 A. Einar Wassén ................. . . . till annat allmånt låroverk,

n „ 5 J. Hilmer Karlsson ............... D jårnvågstjånst,
h Sten T. Wikland.................. . n enskilt låroverk,
n ring R. I Casper T. Efonlun............... n ff H

n „ R. 11 Kflrl Hugo Håård................. . . . . utaii uppgivet åndamål,
n H H Lars G. Norén....................... • • • • p n n

n H i! N. Gunnar Wallin................. n tf H

„ L. II Nils P. Breithaupt-Meyer .... n H H

„ klass R. 7:1 Anders f. Brorson................... n ff H

tf n A. Ivan Hassellund*} ............. . . . . till enskilda studier,
tt tf O. M. Hasmark Jensen........ . . . . utai i uppgivet åndamål.

*) Återintagen vårterminen 1908.

26. Under sist forflutna kalenderår hava till lårjungarna utdelats såsom 
stipendier.......................................................... kr. 865,00
premier............................................................................... „ 198,55
understod............................................................................. „ 30,00

Summa kr. 1,093,55

"En gammal van till låroverket" låmnade, likasom under de foregående åren, åven under 
1907 den frikostiga gåvan av 50 kr. att tilldelas en for uppforande flit och kunskaper utmårkt 
yngling vid låroverket. Gåvan utdelades till en lårjunge i R. 6:2.

27. Uppgift for låsåret angående antalen befriade från en del av terminsavgiften.

Befriade från avgift till 
endast biblioteks- och materielkassan 

„ byggnadsfonden.................  
båda ovannåmnda kassor.................  

Ej befriade från någondera avgiften

Hostterm. Vårterm.

59

147

50

153
Summa nårvarande lårjungar 206 203

Avgiften till Ijus- och vedkassan har utgjort 10 kr. 50 ore under båda terminerna samt er
lades av 206 lårjungar under hostterminen och 203 under vårterminen.

Från avgiften till statsverket hava under hostterminen och vårterminen 42 resp. 39 lårjungar 
i realskolan och 28 resp. 25 i gymnasiet erhållit fullståndig befrielse, varjåmte 13 resp. 9 i real
skolan och 14 resp. 12 i gymnasiet beviljats befrielse från halva avgiften.
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D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
28 . Såsom gåvor hava under låsåret overlåmnats

a) till biblioteket:
från vederbbran.de åmbetsverk: Sveriges officiella statistik, nåmligen delarna: A) Befolknings

statistik, 1904; — B) Råttsvåsendet, 1905; — C) Bergshanteringen, 1906; — E) Sjofart, 1906; — 
F) Handel, 1906; G) Fångvården, 1906; - H) Kungl. Maj:ts Befallningshavandes femårsberåttelse, 
1896 - 1900; — I) Telegrafvåsendet, 1906; - L) Statens jårnvågstrafik, Allm. sv. jårnv.-stat., 1904; 
— Kungl. jårnvågsstyrelsens beråttelse, 1906; - M) Postverket, 1906; - N) Jordbruk och Bo
skapsskotsel, 1906- 1907; - O) Lantmåteriet, 1906; — P) Undervisningsvåsendet, Folkskolorna, 
1904- 1905; — Statens allm. låroverk for gossar, 1904- 1905, 2 ex.;- Q) Statens domåner, 1905; 
— R) Valstatistik, 1900; Valstatistik, Kommunala rostråtten, 1904; - T) Lots- och fyrinråttningar 
m. m., 1906; - U) Kommuners fattigvård och finanser, 1904- 1905; - V) Brånnvin, vitbetor 
och maltdrycker, 1905 - 1906; — Y) Sparbanksstatistik, I Sparbanker, 1906; II Postsparbanken, 
1906; - Kapitalkonto till rikshuvudboken, 1906; - Overstyrelsens for rikets allm. låroverk beråttelse, 
1906— 1907;

från Kungl. Vetenskapsakademien: Arkiv for botanik, Bd 6:3-4; - Arkiv for kemi, minera
logi och geologi, Bd 2:4-6;'- Arkiv for matematik, astronomi och fysik, Bd 3: 2-4; - Arkiv 
for zoologi, Bd 3: 3-4; - Handlingar, Bd 5, 6, 7, 9, 41: 4; 42: 2-4, 8; — Les prix Nobel 
1902; 1904; 1905; - Meddelanden från Kungl. Vetenskapsakademiens Nobelinstitut I: 7; - Me
teorologiska iakttagelser i Sverige, 1906; — Årsbok, 1907;

från Kungl. Overstyrelsen: Sveriges offentliga bibliotek, accessionskatalog, 1905;
från Staten: Svensk forfattningssamling 1907; - Nordiskt idrottsliv 1907; — Ny tidning 

for idrott 1907;
från Våstgota nation i Uppsala: Universitetskataloger och akademiskt tryck;
från Sveriges centralforening for idrottens fråmjande:N. G. Balck, Olympiskaspelen i Athen 1906;
från Svenska Gymnastiklåraresållskapet: Tidskrift for gymnastik 1907, sid. 1^—4;
från Ånke- och pupillkassan: Handlingar angående lårarnas vid elementarlåroverken ånke- 

och pupillkassa 1902- 1904, 3 ex.;
från Svenska litteratursållskapet: Svenskt anonym- och psevdonymlexikon h. XI; — R. Gei- 

jer, Om uppfostringskonsten; — Noreen och Lundahl, 1500- och 1600-talens visbocker, VI; - Sam- 
laren, 27:e årg., 1906; - Thorilds brev till C. F. Cramer, utg. av M. Lamm;

från Sållskapet T. O. C.: Essays, l:a årg., 1906— 1907;
från Stockholms Hbgskola: Beråttelse, 1899- 1906;
från Wilh. Billes forslag: Abenius, Kort lårobok i kemi; - Elfstrand, Engelsk grammatik, 

3:e uppl.; — Heumann, Ovningar i satslosning; - Hammarberg och Zetterstrom, Engelsk gram
matik; - Daniel Elfstrand, Kortfattad engelsk grammatik; — O. P. Behm, Engelsk låsebok;

från Albert Bonniers forlag: E. F. Steiner, Magnetism och elektricitet, for 5:e klassen; — August 
Strindberg, Urval, III; — A. Tidner, Ovningar i uppsatsskrivning vid praktiska skolor, 3:e uppl.; 
— Meyer och Hedstrom, Exempel till ekvationslåran, 3:e uppl.; — Edstrom, Kortfattad fransk 
språklara;

från A. W. Carlsons forlag: Collin, Algebra, 2:a uppl., I;
från C. E. Fritzes torlag: Emil Rodhe, Tysk låsebok for realskolan, 2:a uppl.; - Emil Rodhe, 

Ordforteckning till tysk låsebok for realskolan, I; — Gustav Low, Jesu liv och kyrkans aldre hi
storia; — Jespersen och Rodhe, Ordforteckning till engelsk låsebok for realskolan; - Otto Jesper
sen, The England and America Reader, Sv. uppl. utg. av Emil Rodhe; — Emil Rodhe und Otto 

vederbbran.de
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Abshagen, Deutsches Alltagsleben; — Emil Rodhe und Otto Abshagen, Deutsche Lautschrift, II; - 
K. L. Hagstrom, Råknetabeller for realskolan; •- Jespersen-Rodhe, Engelsk låsebok for realskolan, 
Phonetic transscription by G. E. Fuhrken; - Emil Rodhe und Otto Abshagen, Ubungsbuch fur 
deutsche Handschriften; — Knut Bohlin, Lårobok i kemi, I, II; — Gustav Low, Gamla tidens och 
medeltidens historia, låroboken och låseboken; — Emil Rodhe, Ordforteckning till tysk låsebok for 
realskolan, II; - Emil Rodhe, Ordlista till engelsk låsebok, 2:a uppl.; — Berg-Hagstrom, Råkne- 
låra, I, med svar, 2 ex.;

från aktiebolaget Ljus: C. Hallendotff, Vårt folks historia intill 1660;
från P. A. Nor stedt & Sbner: O. Montelius och E. Hildebrand, Kulturhistorisk oversikt av 

forntidens och medeltidens svenska historia; — Brate och Lindvall, Svensk språklåra; — J. A. Af- 
zelius, Engelsk Nyborjarebok, I; — E. Hedelius, Algebra; - R. Steffen, Oversikt av sv. litteratu
ren, 2:dra och 5:te delen; - Odhner-Westman, Lårobok i fåderneslandets historia for realskolan 
I, II; — Emil Ahnén, Lårobok i bokforing; — Herdin & Fearenside, The intermediate english 
reader; - Ivar Jonsson, Praktisk handbok vid fysikundervisningen i realskolan; - S. Almqvist och 
S. Otterborg, Lårobok i naturkunnighet II: 2 och Uppgifter for lårjungearbeten i naturlåra; - W. 
Jonson och O. M. Holmberg, Råknelåra for realskolorna, h. 1, 2, 3; - I\. A. Melin och H. Hern- 
lund, Svensk låsebok for allm. låroverkens mellanklasser, 3:dje uppl.; - Th. Mazer, Den kristna 
låran; - Emil Almén, Affårsmaterial vid undervisning i bokforing i realskolan; - Tom Brown's 
School Days, ed. Lars Lindberg; - Emil Hildebrand, Stats- och samhållskunskap for gymnasiet; 
— Erik Stave, Jesu liv; - Goodwin, Skriftliga uppgifter for mogenhetsexamen i tyska språket 
1891 - 1906; — F. Wimmercranz, Dr Martin Luthers lilla katekes; — S. Almqvist, Fysik, inle- 
dande kurs; - Tomkinson, Benjamin Franklin, ed. Centerwall; - Anna Sandstrom, Natur och ar- 
betsliv i svenska bygder, I, Gotaland; - Algebraiska uppgifter for latinlinjen v. t. 1896 - h. 1.1907 
utg. av K- A. Fredholm; - Herdin-Fearenside, English familiar correspondence; — Benkt Soder- 
borg, Lårobok i praktisk fysik, II; — Stevenson, Dr Jekyll and Mr Hyde, ed. Uhrstrom; — Lof- 
gren, Tysk språklåra for realskoler och samskolor; - Q. Curtii Rufi Historiarum Alexander Magni, 
liber III, ed. Dahlman; - Wiggin, Rebecca of sunnybrook farm, ed. Adams Ray; - S. Almqvist 
och C. Rendahl, Astronomi;

från Wald. Zachrissons forlag: P. Silfverskiold, Hålsolårans grunder;
från forfattaren: K- O. Ericsson, Lårobok i plan trigonometri;
från dr L. Grundberg: riksdagstryek;
från dovstumlåraren Fr. Svanstrom: Ebers, Homo sum;
från lårj. i 1 Axel Dahlquist: Henning Wenndell, Vackra Svarten;
från lårj. i 6 John Johansson: Hans Aanrud, Morska pojkar; - John Hanning Speke, Upp- 

tåekten av Nilens kållor;
från lårj. i R. 7:1 Hans Larsen: Amicis, En lårares roman; - Conan Doyle, Sherlock Hol

mes’ åventyr, 2 serier;
från lårj. i L. 7:2 Birger Nordin: Meister, I, Den kinesiska drakens klor; — Aimard, De fred- 

lose i Missouri; - Verne, Vid sjuttionde breddgraden; - Blomqvist, Handledning i djurskydds- 
låra; - Sparrman, Resa till Godahoppsudd en ;

b) till musikbiblioteket:
från L. Aug. Lundh: Ovningar i Prima-Vista-sång.

c) till myntsamlingen:
från /<. Vetenskapsakademien: dess Linnémedalj år 1907; dess minnesmedalj over N. J. Berlin; 
från Svenska akademien: dess minnespenning over C. P. Thunberg;
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d) till de natarvetenskapliga samlingarncr.
från lårjungen i R. 7:1 Valdemar Larsson: Tapetserarebi med bo;

„ „ i L. I Matts Stenstrbm och i 5 Anton Jonsson-, en fbrkalkad hattsvamp;
„ „ i 5 R.olf Lindskog-, snokågg;
„ „ i 3 Fredrik von Sydow-. plansch over ryggradsdjurens blodomlopp.

For alla de frivilliga gåvorna hembåres till givarna låroverkets varma tacksågelse.
Under låsåret har inkopts

a) for biblioteket:
Ahlenius och Kempe, Sverige, hh 18-22; - H. Anderson, Den kristna tros och sedelåran, 

for klass 1-3; - Dreyer, Qenom fem vårldsdelar hh 1-104; - Daniel Elfstrand, Engelsk ele
mentår- och låsebok; — Th. M. Fries, Linné, hh 1-11; — Hallendorff, Minnesskrift på 250 års
dagen av freden i Roskilde; — Jerome K- Jerome, Three men in a boat, ed. Lindberg; — R. 
Larsson, Beråttelse om det 18:de allm. sv. låraremotet i Skara 1906; - C. Massey, In the struggle 
of life, ed. Afzelius; — Noreen, Vårt sprak, h 10; - Rein, Encyclopådisches Handbuch der Påda- 
gogik, Bd VI, VII; — Stephan Cybulski, Die Kultur der Griechen und Romer; - C. Svedelius, 
Deutsches Lesebuch I; - Sbderblom, Fråmmande religionsurkunder I: 1, 2, II: 1, 2, 4-7, III: 1, 
2; — Svenska akademiens ordbok, hh 34, 35.

Tidningar och tidskrifter: Post- och Inrikes tidningar, Tidning for Sveriges låroverk, Svensk 
kyrkotidning, Ord och Bild, Nordisk tidskrift, Pedagogisk tidskrift, Verdandi, Språk och stil, I vår 
tids lifsfrågor, Kristendomen och vår tid (vårterminen), Philologische Wochenschrift, Moderna språk, 
Litteraturblatt fur germ. u. rom. Philologie, Zeitschrift fur franz. u. engl. Unterricht, Historisk tid
skrift, Statsvetenskaplig tidskrift, Nyt Tidskrift for Mathematik, Naturwissenschaftliche Wochenschrift, 
Fauna och flora (vårterminen), Zeitschrift fur phys. u. chem. Unterricht och Svensk kemisk tidskrift;

b) for undervisningen i levande språk och geografi:
Pharus, Map & Guide, London; — D:o, Paris;

c) for undervisningen i fysik:
en omformare av 3-fasstrom till likstrom samt tillhorande reglerbart motstånd.

E. Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. Under sommaren 1907 undergick vaktmåstarebostaden en grundlig reparation, nya golv 

inlades, taken vattenrevos, våggarna omtapetserades, en gammal kakelugn ersattes med en ny, en 
annan ersattes med en, som blivit overflødig i musiksalen, den gamla stora kbksmuren med bak- 
ugn nedrevs och ersattes med en nisch for jårnspisen o. s. v.

På den skrivelse till stadsfullmåktige, varom i foregående redogdrelse omformåles, har ånnu 
icke något svar ingått,

30. -
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F. Ekonomiska forhållanden.
31. Uppgifter om nedannåmnda till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1907.

Kassans rubrik

D—e—b—e—t K—r—e—d—i— t

Behållning 
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets 
borjan

Summa 
utgifter

Behållning 
vid årets 

slut
Summa

Kr. ore Kr. Ore Kr. ore Kr. ore Kr. ore Kr. ore Kr. ore Kr. | Ore
Byggnadsfonden . 1612 78 1663 36 3276 14 1684 54 1591 60 — ! — 3276 14
Ljus- o. vedkassan 820 85 4931 75 5752 60 — — 3782133 1970 27 5752 60
Biblioteks- o. ma-

terielkassan . . 3442 02 2552 72 277 40 6272 14 — 2806 69 3465.45 6272 14
Premie- och fat-

tigkassan........ 417 83 247 95 — — 665 78 — ' — . 284 30 381 48 665 j 78
Summa 4680 70 9345।20 1940'76 15966 66 1684 | 54 8464 92 5817 !20 15966 66

32. Under år 1907 har utgått for underhåll och tilldkning av
a) boksamlingarna ....................................................... kr. 474,97
b) den ovriga undervisningsmaterielen ....................... „ 412,12
c) inredningsmaterielen................................................... „ 453,08

G. Examina och terminsavslutning.
33. Muntlig mogenhetsprovning forråttades den 27 och 28 maj sistlidet år med 16 lårjun

gar tillhorande låroverket och 4 från enskild undervisning under ledning av professoren m. m. teol. 
dr F. A. Johansson, professoren fil. dr N. E. Wadstein och observatorn m. m. fil. dr F. A. Eng- 
strom såsom censorer samt i nårvaro av låroverkets inspektor kyrkoherden m. m. C. T. Hellgren 
och av eforus forordnade vittnen landshovdingen m. m. jur. dr AS 5. Husberg, kyrkoherden m. m. 
teol. dr J. Blomqvist, revisionssekreteraren m. m. fil. kand. K- El. von Sydow och borgmåstaren 
N. T. W. Linnell. Av de examinerade godkåndes alla låroverkets egna och en av privatisterna.

Till mogenhetsprovning under innevarande termin hava 22 låroverkets lårjungar, eller hela 
klass 7:2, anmålt sig, varjåmte 7 privatister blivit hånvisade hit. I den skriftliga provningen, som 
forsiggick den 23, 24, 25, 27, 28 och 29 sisti. april, godkåndes alla låroverkets lårjungar och 3 
av privatisterna.

34. Årsexamen kommer att fbrråttas i foljande ordning.
Uppvisning i gymnastik åger rum på låroverkets gymnastiksal onsdagen den 10 juni kl. 12 midd. 
Uppvisning i sang och musik anstålles i låroverkets aula samma dag kl. 6 e. m.
Utstållning av under året utforda arbeten i teckning hålles i teckningssalen torsdagen den 11 

juni kl. 9 f. m.~ 12 midd.
Forhor i laroamnena anstållas torsdagen den 11 juni kl. 9 f. m. —12 midd.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och flyttningen 

tillkånnagives, varefter ungdomen hemforlovas.

35. Till overvakande av dessa offentliga forråttningar får jag vordsamt inbjuda lårjungarnas 
foråldrar och målsmån, stadens fullmåktige och magistrat samt alla andra, som med vålvilligt in- 
resse omfatta låroverket.
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36. Nåsta låsår borjar med allmånt tipprop torsdagen den 27 nåsta augusti kl. 5 e. tn.
Intrådes- och flyttningssokande vid hostterminens borjan må anmåla sig hos undertecknad rek

tor muntligen eller skriftligen efter den 15 augusti och senast lordagen den 22 augusti kl. 11-12 
f. ni. på expeditionsrummet. Prøvningen av dessa borjar måndagen den 24 augusti kl. 9 f. ni.

Vånersborg i maj 1908.
Nat. Lindskog.

Utdrag ur Kungl. Maj:ts nådiga stadga for rikets allmånna låroverk, given den 18febr. 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 av nårmast foregående kalenderår uppnått 
nåmnda ålder.

2. Ej må någon, som fore det kalenderår, då intråde sokes, fyllt tolf år, intagas i realskolans 
forstå klass; och iakttages betråffande intagning i realskolans ovriga klasser, att den med ledning av 
detta stadgande for varje klass beråknade åldern ej må vara overskriden. Undantag från de i 
detta moment givna beståmmelser må rektor efter prøvning av omståndigheterna och efter kollegiets 
horande kunna medgiva.

3. Intrådessokande skall fbrete dels intyg av 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 av låkare, att han icke lider av 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 vederbbrligt avgångsbetyg från det 
låroverk, han senast bevistat, samt, dårest han overgår under termins lopp, kvitto å de av honom 
senast erlagda terminsavgifter, eller, såvida han från erlåggande av dylika i foreskriven 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 redogdra for innehållet 

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

psal m versar;
e) fårdighet i anvåndandet av de fyra råknesåtten med hela tal, hogst fyrsiffriga, dock att icke 

må fordras anvåndning av mer ån tvåsiffriga multiplikatorer och divisorer; någon kånnedom om 
sorter och någon ovning i huvudråkning;

f) kånnedom om skandinaviska halvons grånser, om det allmånnaste av dess hojdforhållanden 
och om Sveriges huvuddelar; nårmare kånnedom antingen om Qotaland eller om Svealand och 
Norrland; formåga att på kartan utvisa det genomgångna.
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Anvisning
på ett antal for frivilliga sjålvstudier under sommarferierna 

låmpliga uppgifter.
--- —~— l ^--- -

Till femte klassen.

Engelska. Odman, En dag i ett engelskt hem (illustrerad och bunden pris 3,25).
Matematik. Ekvationer och problem ur Exempel till ekvationslåran av Meyer och Hedstrom 

(3:dje uppl. pris 1,50).

Till sjatte klassen och forstå ringen.

Tyska. Wildenbruch, Vergnugen auf dem Lande, utg. av Afzelius (pris 1,00);
Auf rauhen Pfaden, utg. av Emil Rodhe (pris 1,50).

Engelska. The children of the new forest by Marryat (Sammlung engl. Schriftsteller fur Schul- 
brauch, Velhagen & Klassing, Preis geb. 80 Pf.)

Matematik. = till klass 5.

Till andra ringen.

Modersmålet. Heidenstam, Birgittas pilgrimsfård samt Karolinerna; Strindberg, Hemsoborna; 
Geijerstam, Mina pojkar.

Latin. Oversåttning av de smårre fablerna och anekdoterna efter stycket 32 i Tbrnebladhs la
tinska elementarbok.

Tyska. Auf rauhen Pfaden, ntg. av Emil Rodhe (pris 1,50).
Engelska. = till klass 5.
Historia. Boéthius, Historisk låsning, antingen forntiden eller medeltiden.
Geografi. Ekedahl, Låsebok i allmån geografi.
Matematik, till R. H. Ovningsexempel i algebra av W. Jonson, del IL

Till tredje ringen.

Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria, II: 1 (pris 2,75).
Latin. Historisk låsning for skolan och hemmet av Boéthius, forntiden;

Cæsars fjårde bok.
Tyska. 7av el Novellen von J. Stinde (pris 1,25).
Engelska. The Windsor Magazine, July 1904 (pris 0,50);

Steffen, Från det moderna England (pris 8,00).
Historia. Emil Hildebrand, Sveriges historia intill tjugonde seklet, avd. 5 (1611 —1660);

Harald Hjårne, Gustaf Adolf, protestantismens forkåmpe;
Stavenow, Den stora engelska revolutionen.

Matematik. Ovningsexempel i algebra av W. Jonson, del H.
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Till ovre sjunde klassen.

Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria, II: 3 (pris 3,75).
Modersmålet. Levertin, Carl von Linné samt Svenska gestalter;

E. Tegner, Språkets makt over tanken;
Selma Lagerlof, Jerusalem;
Karl Warburg, Viktor Rydberg, en levnadsteckning;

Latin. Historisk låsning for skolan och hemmet av Boethius, forntiden; O 7 7
Livius’ tjugotredje bok.

Greddska. Atergiv tankegangen i Platos dialog Crito, delvis genom oversattnino- av låmpligao O O O 7 O O 1 O

delar harav.
Tyska. Wilhelm Tell, utg. av Rådmann (pris 1,50).
Engelska. Jerome, Three Men in a Boat, ed. Lindberg;

Cavling, London, oversåttning av Petrus Hedberg (pris 10,00);
Shakespeare’s Hamlet i Hagbergs oversåttning.

Franska. A vskrivning, skriftlig oversåttning samt muntlig retroversion av valda stycken i Hi- 
stoire do France av Augé et Petit;
Je sais tout, något hafte.

Historia och geografi, reallinjen: Emil Hildebrand, Sveriges historia intill tjugonde seklet, avd. 
8 (1772—1809);
Kjellén, Stormakterna;
N. Hbjer, Svensk samhållslåra;
Europas geografi efter Carlsons lårobok;
latinlinjen: Stavenow, Frihetstiden samt Konung Gustaf III;
Estlander, Allmånna historien (nya tiden);
Emil Hildebrand, Sveriges historia intill tjugonde seklet, avd. 6 (1660— 1718);
Europas geografi efter Carlsons lårobok;
Anna Sandstrom, Natur och arbetsliv i svenska bygder.

Matematik. Losning av studentproblem, utg. av C. F. Rydberg.
Fysik. Losning av studentproblem, utg. av C. F. Rydberg.

Utan hånsyn till sårskild klass.

lakttag temperatur, barometertryek, vindriktning och molnighet och uppmåt nederborden 
vid samma tid varje dag under en månad och for protokoll over rcsultaten.

Nat. Lindskog.


