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REDOGORELSE
for

Hogre Allmanna Laroverket i Vanersborg
Lasåret 1935—1936.

Låroverkefs organisation.

Hogre allmanna laroverket i Vånersborg år ett hogre samlåroverk, om- 
fattande 4- och 5-årig realskola, 3- och 4-årigt latingymnasium samt 3-årigt 
realgymnasium.

Kap. I. Undervisningen.
Larotider.

Hostterminen borjade med intrådes- och flyttningsprovningar lordagen 1. 
den 24 augusti och med allmånt upprop torsdagen den 29 augusti kl. 5 e. m., 
varpå den egentliga undervisningen tog sin bbrjan den 30 augusti kl. 8 f. m. 
och slutade den 19 december kl. 10,30 f. m. Avslutningen ågde rum den 
21 december.

Vårterminen borjade lordagen den 11 januari och kommer att sluta den 
9 juni. Upprop ågde rum den 11 januari kl. 8 f. m., varefter undervis
ningen omedelbart tog sin bbrjan; den år åmnad att fortgå till den 5 juni 
kl. 3,20 e. m.

Intrådes- och flyttningsprovningar ågde under hbstterminen rum 24—29 
augusti (5 dagar), under vårterminen 11—14 januari (3 dagar); prbvningar 
for intråde i realskolans forstå klass komma att anstållas den 9 och 10 juni.

Gemensam ledighet från undervisningen enligt § 18 mom. 4 och § 20 2. 
mom. 1 i låroverksstadgan har låmnats hela låroverket:

A. den 11 och 12 oktober, 11 november, 24 och 25 februari samt 1 maj;
B. for friluftsverksamhet: 2 och 13 september, 18 oktober, 5 och 23 

november, 25 januari, 10 mårs och 24 april (halvdagar), 12 september,
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12 december, 4 och 8 februari (heldagar). Två dagar återstå till maj 
månad.

Timplan.
3. Låroverkets timplan har overensståmt med den for de allmånna låroverken 

gållande normalplanen.
Koncentrationsundervisning har under låsåret fbrekommit i foljande utstråck- 

ning: i ring L. II4 ; L. I3: kristendomskunskap har lasts 4 veckotimmar under 
senare hålften av varje termin, geografi har lasts 3 veckotimmar under ter
minernas forrå hålft; i ring R. I3: kristendomskunskap har lasts 4 veckotim
mar under forrå hålften, geografi 3 veckotimmar under senare hålften av 
varje termin.

Under hår icke angiven tid har undervisningen i de nåmnda åmnena helt 
legat nere.

Lårokurser.
4. FYRAÅRIG REALSKOLA.

Klass l4.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Återblick av Jesu liv och verksamhet. 

Skildringar från kyrkans grundlåggningstid enl. Apostlagårningarna. 
Oversikt av kyrkoåret och den svenska kyrkans gudstjånst. (Steen.)

MODERSMÅLET, 6 t. Svensk låsning, del II av Anjou—Berg—Sjbvall samt 
Fånrik Ståls sågner I—II jåmte annan text. Ovningar i att med egna 
ord återgiva den låsta texten. Framsågningar av diktér utantill. Rått- 
skrivningsbvningar (c:a en i veckan), varvid samtliga Ijud genomgåtts. 
Ovningar i satslosning och interpunktion. Det viktigaste av form- och 
satslåran. Dispositionsbvningar. (Smith.)

TYSKA, 7 t. Två tredjedelar av Lide, Tysk Nybbrjarbok jåmte tillhorande 
grammatik. Ovningar i bversåttning från svenska till tyska. Tal- och 
hbrbvningar. (Smith.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 4 t. Fåderneslandets historia: forn- 
tiden och medeltiden. Allmån historia: forntiden och medeltiden. 
(Andersson.)

GEOGRAFI, 2 t. Europa (utom Sverige). (Smith.)
MATEMATIK, 5,5 t. (Under hostterminen 5 t. matematik; under vårterminen 

4 t. matematik och 1 t. laborationer for vardera av klassens båda 
laborationsavdelningar). Folkskolans kurs i aritmetik repeterad och 
utvidgad. Enkla sifferekvationer av forstå graden med en obekant 
jåmte tillåmpningar på låttare aritmetiska uppgifter samt måtnings- och 
konstruktionsuppgifter såsom forberedelse till studiet av den egentliga 
geometrien. Dårjåmte har under vårterminen genomgåtts instrument 
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och metoder for långd-, volym- och viktbeståmning samt beståmning 
av specifik vikt. (Andersson.)

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. Dåggdjurens, fåglarnas och kråldjurens 
byggnad och viktigare former; kortfattad oversikt av de hogre våxter- 
nas yttre organ i samband med våxtundersbkning och våxtbeståmning 
efter flora. Exkursioner. Insamling av minst 40 våxtarter. (Sjogren.)

Klass 24.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Liedgren, Tids- och livsbilder ur kyrkans 

historia t. o. m. “råttrogenheten“ i Sverige. (Steen.)
MODERSMÅLET, 5 t. Anjou—Berg—Sjbvall, Svensk låsning III, Ålgskyt- 

tarne samt Svenska bilder. Framsågning av diktér utantill. Råttskriv- 
nings- och interpunktionsbvningar samt satslbsning. Grammatiken slut- 
låst. Dispositionsovningar. 9 uppsatser, alla på laroverket. (Rydholm.)

Åmnen for uppsatserna:
1. a) En fisketur, b) Når jag lårde mig cykla. c) En upplevelse under sommaren. 

d) En åventyrlig historia. e) En hostdag i trådgården. 2. a) Hur jag anvånde sista 
lovet, b) Min barndoms leksaker. c) Om våra husdjur. d) En drom. e) Ett biograf- 
besok. 3. a) Vad jag vet om de forstå kristna. b) Sankt Gotthards saga, c) En 
botanisk exkursion. d) En lågerovning. e) En åventyrlig historia. 4. a) Julklapps- 
skyltning. b) Vilka julklappar jag onskar mig. c) Vad jag hoppas av denna vintern. 
d) Tobias friar till Hedda (ur Ålgskyttarna). e) Ett land, dit jag gårna ville fara. 5. 
a) Vad Aron såg i staden, b) Mitt tidigaste barndomsminne. c) Vad jag skulle gora, 
om jag fick en massa pengar. d) En gang, då jag var riktigt rådd, e) Ett slagsmål, 
f) En sondagsjågares åventyr. 6. a) En bjudning på landet, b) Vad kan en håndig 
person sjålv gora? c) Når jag lagade mat på egen hånd, d) Min forstå jakt. e) En 
aborre beråttar om sina levnadsoden. 7. a) Vita frun (av Snoilsky). b) Om kloka djur. 
c) En resa med flygmaskin. d) Når vi byggde oss en snohydda (snogubbe), e) Hos 
tandlåkaren. f) En hund beråttar om sin husbonde. 8 (på laroverket). a) Stenbocks 
kurir (Snoilsky). b) Josef Napoleon (låseboken). c) Vad jag helst skulle vilja bli. d) 
Detektiven beråttar. e) Vidskepelse i våra dagar. f) Vårarbete med cykeln. 9. —.

TYSKA, 5 t. Lides låsebok slutlåst. Omkring 40 sid. i Lide, Taten und 
Fahrten. Grammatik: Formlåran. Syntaktiskt i anslutning till texten. 
Oversåttning ur Lides oversåttningsovningar och Heuman, Låtta stycken. 
Tal- och hbrbvningar. (Reimers.)

ENGELSKA, 4 t. Styckena 1—56 i nyborjarboken. Formlåran i bihanget 
till denna. Hor- och talovningar. Tillåmpningsovningar. (Ohlsson.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Allmån och svensk historia: 
nyare tiden till omkring 1790. (Flensburg.)

GEOGRAFI, 2 t. Polarlåndernas, Asiens och Australiens geografi. (Flensburg.) 
MATEMATIK, 4 t. Aritmetik och algebra: sifferbråk, sifferekvationer av 

forstå graden med en obekant jåmte problem, Ibsta dels aritmetiskt, 
dels med anvåndande av ekvationer, enkla algebraiska reduktioner. 
Geometri: Konstruktioner och satser rbrande rata linjer, vinklar, trianglar, 
parallellogrammer; låran om cirkeln påbbrjad; ovningssatser. (Olssoni) 

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. Zoologi: Kråldjuren, groddjuren, fiskarna 
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och de ryggradslosa djuren. Botanik: Undersokning av levande våxter 
och våxtbeståmning. Exkursioner. Insamling av minst 40 våxtarter. 
(Sjogren.)

FYSIK, 2,25 t., varav 1 t. laborationer varannan vecka under forrå hålften 
av låsåret for vardera av klassens båda laborationsavdelningar. Statik 
och vårmelåra samt magnetism enligt låroboken. (Rudberg.)

Klass 3'.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Liedgren, Tids- och livsbilder ur kristen

domens historia från 1689 till slutet. Repetition av forrå årets kurs. 
(Steen.)

MODERSMÅLET, 3 t. Mjoberg, Låsebok for realskolan, Ovning i återbe- 
råttande. Foredrag. Valda delar av grammatiken repeterade; satslos
ning, stilistiska och språkhistoriska meddelanden. Fråmmande ord i 
svenskan. Huvuddragen av verslåran. 9 uppsatser, varav 7 på låro- 
verket. tydring.)

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Liknelsen om den forlorade sonen och dess andemening. b) 

Anna Maria Lenngrens dikt “Den glada festen", c) Mina tankar om Napoleon. d) 
Om kaffet. e) I flyttningstider. 2 (på låroverket). a) Vad jag vet om min slåkt. b) 
Urskogarna vid Kongo. c) Kontinentalsystemet, d) Den siste skalden (efter E. G. 
Geijer. e) Mina tankar om kriget Italien—Abessinien. f) Kvåkarna. 3. Sjålvvalt 
åmne. 4 (på låroverket). a) Det som intresserar mig av Afrika, b) Vad jag vet om 
Ryssland fore vårldskriget. c) Gustav III och Ryssland. d) Birger Sjobergsfesten. e) 
Metodismen, f) Julskyltning. 5 (på låroverket). a) Vad ungdomen intresserar sig for. 
b) Zigenaren Adolf (efter J. L. Runeberg). c) Beråtta om en sekt i svenska kyrkan. 
6 (på låroverket). a) Om svamparna. b) Om sådesslagen. c) Något som intresserar mig 
i Sydamerika, d) Skandinavismen, e) Forenta staternas historia under 1800-taIet. f) 
Något om svenska kyrkan i våra dagar. g) Vad jag skulle gora, om jag vore diktator. 
7. Sjålvvalt åmne. 8. —. 9. —.

TYSKA, 4 t. Lide, Taten und Fahrten slutlåst. Lide, Schicksale und Be- 
gebnisse omkr. 35 sidor. Valda delar av formlåran repeterade; det vik- 
tigaste av syntaxen behandlat. Hor- och talovningar. Oversåttnings- 
ovningar. 9 skriftliga arbeten, alla på låroverket. (Hagberg.)

ENGELSKA, 4 t. Nyborjarboken slutlåst, Jespersen—Rodhes låsebok till 
st. 75. Formlåran avslutad. Syntax i samband med texten. Talovningar. 
Zetterstrbm, Oversåttningsbvningar: forstå avdelningen avslutad samt 
styckena 1—20 i andra avdelningen. (Reimers.)

FRANSKA (valfritt), 4 t. Bbdtker—Host: Lårobok i franska: c:a 45 sidor 
med tillhorande grammatik. Tillåmpningsovningar. (Reimers.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Allmån historia: från omkring 
1790 till nuvarande tid. Svensk historia: från 1790 till nuvarande tid. 
(Flensburg.)

GEOGRAFI, 2 t. Afrikas och Amerikas geografi. Oceanerna. (Flensburg.) 
MATEMATIK, 3 t. Ekvationer av forstå graden med en obekant; aritmetiska 
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uppgifter, låmpade for ekvationsbehandling; algebraiska reduktioner. 
Cirkeln; triangdars och parallelogrammers ytor; geometriska bvnings- 
satser och planimetriska beråkningsuppgifter. (Urelius.)

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. Några av våxtrikets viktigaste faroiljer, 
typer for kryptogamernas huvudgrupper; gagnvåxter; viktigare svenska 
våxtsamhållen; vaxtinsamling. Våxt- och djurgeografi. Exkursioner. 
(Sjogren.)

FYSIK, 2,25 t., varav 1 t. laborationer var fjårde vecka for vardera av klas
sens båda laborationsavdelningar. De enklaste elektrostatiska och elek- 
trodynamiska fenomenen samt de enklaste Ijud- och Ijusfenomen. 
(Munthe.)

KEMI, 4 t., varav 1 t. laborationer for vardera av klassens båda laborations
avdelningar. Den oorganiska kemiens viktigaste foreteelser. De vik
tigaste mineralen och bergarterna. (Rudberg.)

Klass 4‘.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. H. Steen, “Israels historia“ samt “Jesu 

forkunnelse och kristen tro“. Bibellåsning i anslutning till låroboken. 
(Steen.)

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av svenska litteraturprov, huvudsakligen 
från senaste århundradet jåmte islåndsk, dansk och norsk litteratur; 
referat och deklamationsovningar. Ovningar i muntlig framstållning; 
bvningar i att uppsåtta enklare skrivelser av praktisk art. 7 uppsatser, 
varav 6 på låroverket. (Helander.)

Åmnen for uppsatserna:
1. a) Jag- har gjort nytta i sommar. b) En natur, som jag alskar. c) Svenskarna 

som idrottsmån. d) Når jag fick forstå pris i landskampen Sverige—Tyskland, e) 
Tankar vid låsårets borjan. 2 (på låroverket). a) Liknelsen om den barmhårtige sama- 
riten. b) En historisk personlighet, som jag beundrar. c) Något om havets rikedomar. 
d) Om våxternas andning. e) Vanliga orsaker till bilolyckor. f) Mina roliga bocker. 
g) Onskemål for min bokhylla. h) Bad och simning. 3 (på låroverket). a) Hur jag 
tanker mig en dag i Jesu liv. b) En beråttelse av någon nutida svensk forfattare. 
c) En svensk konung och hans verk. d) Vad samhållet gor for att hjålpa sjuka och 
åldringar. e) Något om den svenska utrikeshandeln i våra dagar. f) Varifrån få mån- 
niskorna material till sina klåder? g) Temperaturforåndringars inverkan på olika slag 
av kroppar. h) Vilka egenskaper såtter du mest varde på hos en månniska. 4 (på 
låroverket). a) Hur sjiiar uppkomma och forsvinna. b) Karl XI:s envålde. c) Affårs- 
månnens reklam till julen, d) Hur ett rykte kan uppstå och spridas. e) Några min- 
nen från mitt forstå skolår. f) Scoutlivets frojder och vedermodor. 5 (på låroverket). 
a) Hur skola vi forverkliga budordet: Du skall hedra din fader och din moder? b) 
Viktor Rydbergs dikt “Dexippos". c) Redogor for innehållet i någon av Snoilskys 
“Svenska bilder", d) Olika vegetationsformer i Afrika, e) Tånderna och deras vård. 
f) Något om elektriska måtinstrument. g) Ett besok på Vånersborgs gasverk. h) Vin
terns skonhet. 6 (på låroverket). a) Vad vet du om kloster och klosterliv? b) En 
beråttelse av Heidenstam. c) Hur ett riksdagsbeslut tillkommer. d) Spår av istiden 
i Sverige, e) Njurarna. f) Flygkonsten i fredens och krigets tjånst. g) Något om 
elektricitetens anvåndning i våra dagar. h) Var sparsam! 7 (på låroverket). a) Bibelns 
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beråttelse om Josef och hans broder. b) En dikt av Runeberg. c) Napoleon och Eng
land. d) Konu ug ens makt enligt Sveriges regeringsform, e) Sveriges skogsbruk. f) 
Blodomloppet hos manniskan. g) Hur kan ett vattenfall driva en spårvagn? h) En 
husmors arbetsdag. i) Om skidsporten och de krav den staller på sina utovare. j) 
Beråtta något om vilka yrkesutovare, som varit verksamma, innan en bok foreligger 
fardig.

TYSKA, 4 t. Låsning' i Lide, Schicksale und Begebnisse, delvist kursivt. 
Hemberg, Tysk prosa II omkr. 20 sidor. Grammatiken repeterad. 
Ovningar i oversåttning från svenska. 8 skriftliga arbeten; samtliga 
på låroverket. (Helander.)

ENGELSKA, 5 t. Sid. 30—omkr. sid. 97 i Jespersen—Rodhes låsebok. 
Formlåran avslutad och delvis repeterad; oversikt av syntaxen jåmte 
skriftliga tillåmpningsovningar. Talovningar. 9 skriftliga arbeten, samt
liga på låroverket. (Ohlsson.)

FRANSKA (valfritt), 3 t. Bodtker & Host, ed. Malmberg, sid. 48—omkr. 
sid. 70 med tillhbrande grammatik. Hbrbvningar och uttalsbvningar. 
Tillåmpningsovningar. (Reimers.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 2 t. Statskunskap: grunddragen av 
den svenska statens forfattning och forvaltning samt av de sociala och 
ekonomiska forhållandena i Sverige. Repetition av valda partier i nyare 
tidens historia. (Andersson.)

GEOGRAFI, 2 t. Grunddragen av den allmånna geografien. Oversikt av 
Sveriges geografi med huvudvikten lagd på naturtillgångar, befolknings- 
forhållanden och nåringsliv. Något om kartprojektioner och olika slag 
av kartor. Exkursioner. (Andersson.)

MATEMATIK, 4 t. Aritmetik och algebra: uppgifter ur det praktiska livet, 
ekvationssystem av forstå graden med två obekanta jåmte problem; 
kvadratrbtter; planimetriska och stereometriska uppgifter. Geometri: 
likformig avbildning. 5 skriftliga arbeten, samtliga på låroverket. (Olsson.) 

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t., jåmte 1 t. laborationer varannan vecka 
for vardera av klassens båda laborationsavdelningar. Zoologi: månnisko- 
kroppens organ, våvnader och fysiologi, hålsolåra. Botanik: våxternas 
levnadsforhållanden, livsforeteelser och inre byggnad. (Nilsson-Cantell.) 

FYSIK, varannan vecka 2 t. och varannan vecka 1 t. jåmte 1 t. laborationer 
for vardera av klassens båda laborationsavdelningar. Optiken avslutad. 
Det viktigaste rorande krafters sammansåttning och upplosning med 
enkla anvåndningar dårav; enkla maskiner for mekanisk kraftoverforing. 
Någon utvidgning av kursen i vårmelåra, sårskilt med avseende på be- 
greppet vårmemångd och dess samband med arbete. Det allmånnaste 
om solsystemet och himlakropparna i ovrigt. Kortfattad kurs i 
meteorologi. (Olsson.)

KEMI, 1 t. jåmte 1 t. laborationer varannan vecka for vardera av klassens 
båda laborationsavdelningar. De viktigaste av den organiska kemiens 
åmnesgrupper; torrdestillation och forbrånning, jårnets metallurgi, glas- 
och porslinstillverkning. (Rudberg.)
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FEMÅRIG REALSKOLA.
Klass V.

KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Jesu liv och verksamhet i anslutning till 
Markus’ evangelium. Jesu tal och liknelser under sårskilt beaktande 
av Jesu bergspredikan. Valda stycken ur Gamla testamentet till belys
ning av profeterna och tiden efter fångenskapen. (yåring.)

MODERSMÅLET, 6 t. Hånninger—Lilie—Mjbberg—Werner, Realskolans
låsebok I. Ovning i muntlig redogorelse for egna erfarenheter, åter- 
givande av beråttelser och skildringar. Framsågning av diktér utantill. 
De vanligaste ordklasserna och satsdelarna. Råttskrivningsbvningar (c:a 
en i veckan), varvid sårskilt långt medljud genomgåtts. Korta skrift
liga framstållningar. (I5 a Ohlsson, l5 b Wideberg.)

TYSKA, 6 t. Omkr. 34 sidor i Lides nybbrjarbok jåmte tillhbrande gram
matik. Ovningar i bversåttning från svenska till tyska. Tal- och hbr- 
bvningar. (I5 a Ohlsson, 1° b Wideberg.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Allmån historia: forntiden, medel- 
tiden till omkring 800. (I5 a Wideberg, l5 b Bjorkman.)

GEOGRAFI, 2 t. Europa (utom Sverige) till Frankrike. (Wideberg.)
MATEMATIK, 4 t. Repetition av heltalslåran. Fullståndig kurs i decimal- 

bråk. Inledande kurs i allmånna bråk jåmte addition och subtraktion. 
Tillåmpningsuppgifter. (Forsstrom.)

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. Zoologi: dåggdjuren. Botanik: under- 
sbkning av levande våxter; något om våxters insamling och preparering. 
Exkursioner. Insamling av minst 25 våxtarter. (Sjogren.)

Klass 25.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Låsning i urval av Apostlagårningarna och 

delar av Pauli brev. Oversikt av kyrkoåret och den svenska kyrkans 
gudstjånst. (Faring.)

MODERSMÅLET, 6 t. Anjou—Berg—Sjbvall, Svensk låsning II. Rune- 
berg, Fånrik Ståls sågner. Ovning i återgivandet av låsta stycken och 
beråttelser. Framsågning av diktér utantill. Noggrannare genomgång 
av viktigare delar i form- och satslåran. Råttskrivningsovningar (c:a en 
i veckan). Korta skriftliga framstållningar. (25a Smith, 25b Helander.) 

TYSKA, 6 t. Lides låsebok slutlåst jåmte tillhbrande grammatik. Over- 
såttningsbvningar från svenska till tyska. Tal- och hbrbvningar. (25 a 
Smith, 2° b Helander.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 4 t. Allmån historia: medeltiden från 
800; nya tiden till 1660. Svensk historia: forntiden och medeltiden; 
nya tiden till 1660. (2° a Andersson, 26 b Flensborg.)

GEOGRAFI, 2 t. Frankrikes, Sydeuropas och Storbritanniens geografi samt 
en oversikt av Europa. (Flensborg.)
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MATEMATIK, under h. t. 5 t., under v. t. 4 t. jåmte 1 t. laborationer for 
vardera av klassens båda laborationsavdelningar. Aritmetik: låran om 
brak avslutad. Reguladetri och låttare procent- och rånteproblem. 
Enkla sifferekvationer med en obekant jåmte tillåmpningar på låttare 
aritmetiska uppgifter. Geometri: forberedande måtningar och konstruk
tioner. Laborationer: instrument och metoder for långd-, volym- och 
viktbeståmning samt beståmning av specifik vikt. {Rudberg.)

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. Fåglar, kråldjur, groddjur och fiskar. 
Oversikt av de hbgre våxternas yttre organ i samband med vaxtunder- 
sbkning och våxtbeståmning efter flora; våxtinsamling. Exkursioner. 
Insamling av 25 våxter. (Sjogren.)

Klass 35.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika med klass 2‘. (Våring.) 
MODERSMÅLET, 5 t. Lika med klass 24. (35a Andersson, 33b Våring.)

Amnen for uppsatserna i 35a:
1. a) En klok hund, b) På badstranden, c) En trevlig dag i sommar. d) Ett 

åventyr. 2. a) Det senaste lovet, b) Vår trådgård om hosten, c) Når folk flyttar. 
d) En drom. 3. a) Beråtta om Karl XI! b) En dikt ur Svenska bilder, c) En bota
nisk exkursion. d) På torget en hostdag. 4. a) Några minnen från min forstå skoltid. 
b) En film, som jag nyligen sett. c) Skyltsondagen i Vånersborg. d) Beråtta om 
Japan och japanerna. 5. a) Hur jag firade julaftonen. b) Några svenska julseder, 
c) På lågerovning. d) Ett yrke, som intresserar mig. 6. a) Ansgar, Nordens apostel, 
b) Om Australiens nåringsliv. c) Beskriv en kyrka! d) En eldsvåda. e) En bandy- 
match. 7. a) Beråtta en episod ur Ålgskyttarna! b) Några nyttiga insekter, c) Be
råtta om ett besok på ett museum! d) Om jag vore rik. e) Vad jag sysslar med på 
min fritid. 8 (på låroverket). a) Tiggaren Arons historia. b) Beråtta om några av 
frihetstidens personligheter. c) Kineserna. d) En skolbånk beråttar sin historia. e) 
En jakthistoria (fisketur). 9. —.

Amnen for uppsatserna i 3:>b:
1. a) Skolresan till Marstrand. b) En rolig dag under sommaren. c) Vad jag gor 

på mina fristunder. 2. a) Tredagarslovet. b) De tidningar vi ha hemma och vad jag 
tycker om dem. c) En åventyrsbok som jag nyligen låst. 3. a) En botanisk exkursion. 
b) Kardmakaren (referat), c) Hur vi firade 6 nov. på låroverket. d) Jag visar min 
hemstad for en fråmling. e) Karin Månsdotter. 4. a) Forberedelser till julen, b) Vad 
jag vet om Birger Sjoberg. c) Kyrkofadern Augustinus. d) En krigarbragd, som jag 
beundrar. e) De fortskaffningsmedel, som jag kånner till. 5. a) Når vi gingo i jul- 
ottan. b) Vad jag helst skulle vilja bli. c) Brandklipparen (efter Snoilsky). d) Tig
garen Arons stadsresa. 6. a) Mitt tidigaste barndomsminne. b) Vad jag skulle gora, 
om jag fick en massa pengar. c) En gång, då jag var riktigt rådd, d) En framstå- 
ende personlighet under frihetstiden. e) Vad jag vet om Kanton. 7. a) Ett besok i 
ett japanskt hem. b) Vad var anledning till missnojet under Gustav III? c) Kristligt 
liv på en svensk stormansgård vid borjan av 1300-taIet. d) Mina planer for påsken. 
8. a) Den hussitiska roreisen i Bohmen. b) Skogsvandringen (referat ur Svenska bil
der). c) Vad jag vet om franska revolutionen 1789. d) Något om Australiens våxt- 
och djurvårld. e) En vårpromenad. 9. —.

TYSKA, 4 t. Hemberg: Tysk prosa III omkring 50 sid., delvis kursivt.
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Tyska oversåttningsbvningar. Formlåran avslutad. Hor- och talbvningar. 
4 skriftliga oversåttningsbvningar, samtliga på låroverket. (36a Hag- 
berg, 35b Helander.)

ENGELSKA (35a 3 t. med hela klassen och 1 t. med klassen delad i två 
avdelningar, 36b 4 t.) Lika med klass 24. (Johansson.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Allmån och svensk historia till 
omkring 1815. (35a Ohlsson, 35b Andersson.)

GEOGRAFI, 2 t. Lika med klass 24. (35a Ohlsson, 35b Wideberg.)
MATEMATIK, 4 t. Lika med klass 24. (3°a Olsson, 35b Urelius.)
BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. De ryggradslosa djuren; några viktigare 

våxtfamiljer. Exkursioner. Insamling av 30 våxter. (Sjogren.)
FYSIK, 2,25 t. Lika med klass 2l. (3°a Olsson, 3°b Rudberg.)

Klass 4%

KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika med klass 31 och klass 45b gemen- 
samt med klass 34. (4’a Varing, 4’b Steen.)

MODERSMÅLET, 3 t. Lika med klass 34 och klass 43b gemensamt med 
klass 34. (Varing.)

Åmnen for uppsatserna i 43a:
1 (på låroverket). a) Liknelsen om den barmhårtige samariten. b) Anna Maria 

Lenngrens dikt “Portråtterna". c) Hur det såg ut i Frankrike fore revolutionen 1789. 
d) En fård genom oknen. 2 (på låroverket). a) Pietismen, b) Odalbonden (av E. G. 
Geijer). c) Napoleon III. d) Negrerna. e) Vad jag vet om min slåkt. f) Sista okto- 
bermarknaden. 3. a) Karin Månsdotter. b) Hur Gustaf II Adolfs minne firades i år. 
c) Kronbruden (av Tegnér). 4 (på låroverket). a) Vad jag vet om Abessinien. b) 
Beråtta om ett krig mellan Sverige och Ryssiand. c) Vad jag tyckte om julskylt- 
ningen i år. d) Birger Sjoberg och Vånersborg. e) Mina tankar om upplysningstiden 
5 (på låroverket). a) Vad jag vet om missionen, b) Något som jag låst av Z. Tope- 
lius. c) Gustaf IV Adolfs utrikespolitik. d) Sydamerikas indianer, e) Idrotten i våra 
dagar. 6 (på låroverket). a) En framstående svensk kyrkoman i senaste tider, b) 
August Blanche och hans forfattarskap c) Vad jag vet om Sveriges forhållande till 
Napoleon. d) Sydamerikas utbildning. e) Något som jag låst i tidningarna de sista 
dagarna. 7. Fritt val av åmne. 8. —. 9. —.

Åmnen for uppsatserna i 43b:
Se klass 34.

TYSKA 3 t. Hemberg, Tysk prosa III slutlåst. Lide, Schicksale und Be- 
gebnisse omkr. 25 sidor. Valda delar av formlåran repeterade; det 
viktigaste av syntaxen behandlat. Hor- och talbvningar. Oversått
ningsovningar. 9 skriftliga arbeten, samtliga på låroverket. (4r’a Hag- 
berg, 43b Helander.)

ENGELSKA, 4 t. Lika med klass 34 och klass 4’b gemensamt med klass 3'. 
(Reimers.)

FRANSKA (valfritt), 4 t. Lika med klass 34 och klass 4 ’b gemensamt med 
klass 34. (43a Hagberg, 4ab Reimers.)

2
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HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Lika med klass 3‘. (Flensburg.) 
GEOGRAFI, 2 t. Lika med klass 31 och klass 43b gemensamt med klass 3‘. 

(Flensburg.)
MATEMATIK, 3 t. Lika med klass 3l och klass 43b gemensamt med klass 3L 

(43a Olsson, 4°b Urelius.)
BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. Zoologi: repetition av djurriket. Botanik: 

fanerogamernas och kryptogamernas systematik. Exkursioner. Herba- 
rieforhbr på minst 80 våxtarter. (4!>a Nilsson-Canlell, 43b Sjogren.) 

FYSIK, 2,25 t. Lika med klass 31 och klass 43b gemensamt med klass 3l. 
(43a Olsson, 43b Munthe.)

KEMI, 4 t. Lika med klass 3l och klass 43b gemensamt med klass 3'. 
(Rudberg.)

Klass 53.

KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Israels historia repeterad. Jesu forkun- 
nelse och kristen tro genomgången. (Steenj

MODERSMÅLET, 3 t. Lika med klass 4l. (Rydholm.)
Åmnen for uppsatserna:
1. Vilken nytta ha vi av våra sjoar och vattendrag? 2 (på låroverket). a) Trå- 

snittet i psalmboken (Viktor Rydberg). b) En modern uppfinning. c) Hur månni- 
skorna kunna fordårva naturen, d) Om scoutrorelsen. e) Ett besok vid en industriel! 
anlåggning. f) Olika sått att uppvårma våra bostader. 3 (på låroverket). a) Några 
tankar om Guds forsyn, b) Beskriv de olika personerna i Trymskvådet. c) Idrotts- 
ovningar hos Utgårdaloke. d) Konung, råd och riksdag under frihetstiden. e) Vilka 
egenskaper betyda mest for framgång i livet? f) Vardagslivets glådjeåmnen. 4 (på 
låroverket). a) Franska revolutionens tre forstå riksmoten. b) Havsstrommarna. c) 
Våxternas nåring, d) Framstållning av lysgas eller Ett besok på gasverket. e) Vari- 
från få vi materialet till våra klåder? f) Vilka egenskaper såtter du mest vårde på 
hos en månniska? 5 (på låroverket). a) Tillåinpningen av liknelsen om den forlorade 
sonen. b) Napoleon och England, c) Hur bor en god bostad vara beskaffad? d) 
Beskriv någon kikare. e) Vad jag vet om min slåkt. f) Bilisten, cyklisten och fot- 
gångaren (samtal), g) Skrivmaterialier forr och nu. 6 (på låroverket). a) Tåvlingar- 
nas betydelse for idrotten, b) Hur vinner man framgång i skolarbetet? c) Omdome 
om en bok, som jag låst, d) Hur mina framtidsplaner skiftat under årens lopp. e) 
Vilka formåner medfor det att leva i ett ordnat samhålle? f) Vad hor till ett sunt 
och naturenligt levnadssått? 7 (på låroverket). a) Moses betydelse for Israels folk, 
b) Om riksdagsmannaval. c) Några gestalter ur Frodings diktning. d) Kommunika
tioner forr och nu. e) Framstållning av jårn. f) Något om friktionen, g) Nutidens 
ungdom och hemmet. h) Hånsyn till andra — en plikt, ett fel. i) Varfor långta vi 
efter våren?

TYSKA, 4 t. Lide: Schicksale und Begebnisse, slutlåst. Grammatiken slut- 
låst och repeterad. Oversåttningsbvningar. 8 skriftliga arbeten, samt- 
liga på låroverket. (Nilsson.)

ENGELSKA, 5 t. Lika med klass 41. (Wideberg.)
FRANSKA (valfritt), 3 t. Lika med klass 4‘. (Hagberg.)
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HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 2 t. Lika med klass 4\ (Bjorkmån.) 
GEOGRAFI, 2 t. Lika med klass 4l. (Bonnesen.) 
MATEMATIK, 4 t. Lika med klass 4*. (Urelius.)
BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. jåmte 1 t. laborationer varannan vecka 

for vardera av klassens båda laborationsavdelningar. Lika med klass 44. 
(Sjogren.)

FYSIK, varannan vecka 2 t. och varannan vecka 1 t. jåmte 1 t. laborationer 
med vardera av klassens båda laborationsavdelningar. Lika med klass 44. 
(Munthe.)

KEMI, 1 t. jåmte 1 t. laborationer varannan vecka for vardera av klassens 
båda laborationsavdelningar. Lika med klass 4l. (Rudberg.)

TREÅRIGT GYMNASIUM.

Ring L. F.

KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Kyrkohistoria: gamla tiden och medel* 
tiden, nya tiden till ortodoxin. Bibellåsning. (Steen.)

MODERSMÅLET, 4 t. Låsning av islåndska sagor och diktér i oversått- 
ning samt av valda stycken ur medeltidens, reformationstidens och stor* 
maktstidens svenska litteratur, i anslutning dårtill litteraturhistoria; dår- 
jåmte låsning av Shakespeare, Julius Cæsar samt av valda danska for- 
fattare. Upplåsningsovningar, referat, foredrag. Grammatiska och 
språkhistoriska sporsmål behandlade. 8 uppsatser, varav 6 på låro
verket. (Johansson.)

Amnen for uppsatserna:
1. a) Havamal. b) En tidsenlig landsvåg, jåmford med en gammaldags. c) Sport - 

och idrottsintresset hos vår tids ungdom, d) En val anvånd sommar. 2 (på lårover
ket). a) Gunnlaug Ormstunga och Hravn. b) Komiska drag i Trymskvida. c) Den s. 
k. egeiska kulturen, d) Norges nåringsliv. e) Bora hastighetståvlingar med motorfor
don forbjudas? f) Den svenska filmens fortjånster och fel. 3 (på låroverket). a) Vad 
våra runinskrifter beråtta. b) Landskapslagarna. c) Naturliga forutsåttningar for 
Frankrikes industri, d) Hjåltedyrkan forr och nu. e) Vilka krav ståller du på din 
nojeslåsning? f) En gymnasists skyldigheter mot sitt låroverk. 4 (på låroverket). a) 
Orsakerna till kristendomens seger i det romerska riket. b) Greker och romare. En 
jåmforande karakteristik, c) Några mera kånda folkvisemotiv. d) Hur den moderna 
tekniken foråndrat månniskans vardagstillvaro. e) Tåvlingens betydelse inom idrotten, 
f) Betingelser for framgång i skolarbetet. 5 (på låroverket). a) I vilka avseenden kan 
Stiernhielms “Herkules" såges vara en mårklig dikt? b) En bok ur julens bokflod, 
som intresserat mig. c) Medeltidens ståder. d) Englands samfårdsel. e) Min hem- 
bygd ur skonhetssynpunkt. f) Vad utlånningar bruka bruka beromma och klandra i 
vårt land. 6. Amnen, valda i samråd med låraren. 7 (på låroverket). a) Olov Rud- 
beck — en representant for vår stormaktstid. b) Hur forhindres smittosamma sjuk- 
domars spridning? c) Landsvågarna och jårnvågarna — två konkurrenter, d) Syn
punkter vid valét av tillvalsåmnen. e) Vad talar for och vad mot det foreslagna vin
tersportlovet? f) Vilka egenskaper såtter du mest vårde på hos en månniska? 8. —.
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LATIN, 8 t. Hagendahl, Lingua latina. Pontén, Latinska forfattare I 25 
sidor. Formlåran och kasuslåran jåmte behovlig syntax. 5 skriftliga 
oversåttningar, alla på låroverket. (de Flon.)

TYSKA, 3 t. Grammatik: syntaxen utforligare behandlad och avslutad. 
Hemberg, Tysk prosa II 100 sid. Kursivbversåttning. Oversåttnings
bvningar till tyska. Ovningar till ordforrådets stårkande. Tal- och hbr- 
bvningar. 9 skriftliga arbeten, varav 8 på låroverket. (Petersen.')

ENGELSKA, 2 t. Jespersen—Rodhes låsebok avslutad. Larson, English 
Fiction omkr. 20 sidor. Grammatik: syntaxen avslutad. Hor- och tal- 
ovningar. 7 skriftliga arbeten, varav 6 på låroverket. (Reimers.)

FRANSKA, 3 t. Bodtker—Host, Lårobok i franska till “Les prisonniers“.
Edstrbm, Lectures frangaises II c:a 20 sidor. Formlåran repeterad; 
viktigare delar av syntaxen behandlade. Hor-, tal- och skrivbvningar. 
(Hagberg.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 4 t. Allmån och svensk historia från 
åldsta tider till omkring 1610, med betonande av utvecklingen och 
sammanhanget. (Bonnesen.)

GEOGRAFI, 1,5 t. Sveriges grannlånder och de viktigaste kulturlånderna 
med sårskilt beaktande av kulturgeografien (Norge, Danmark, Finland, 
Tyska riket, Frankrike, Italien, Storbritannien, Fbrenta staterna, Brasilien, 
Argentina, Japan). (Bonnesen.)

Ring R. I3.

KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika med ring L. I3. (Steen.) 
MODERSMÅLET, 4 t. Lika med ring L. I3. (Peterson.)

Åmnen for uppsatserna:
1. a) En torgdag om hosten, b) Regler for lågerliv. c) Hur jag ordnar mitt hem- 

arbete. d) Fornminnen i min hembygd. e) Några minnen från min tidigaste skoltid. 
2 (på låroverket). a) Några levnadsregler ur Havamal. b) Komiska drag i Trymskvida. 
c) Eddans hjåltesånger. d) Något om den olympiska gudavårlden. e) Vånster- eller 
hogertrafik? f) Svenskarna som idrottsmån. 3 (på låroverket). a) Huvudpersonerna i 
Laxdola saga, b) Atenare och spartaner, c) Norges nåringsliv. d) Roda Korsets 
arbete i månniskokårlekens tjånst. e) Radions betydelse for dem, som studera fråm- 
mande sprak, f) Idrotten och skolarbetet. 4 (på låroverket). a) Våra skrivmaterialier. 
b) Resor som bildningsmedel. c) Fråmmande ord i idrottsspråket. d) Arbetet i ett 
hem forr eoh nu. e) Motorcykeln. f) Hur mina framtidsplaner skiftat med åren. 
5 (på låroverket). a) Olavus Petri som religios personlighet. b) Olavus Petri som 
historieskrivare. c) Svenskt, norskt och danskt i medeltidens folkvisa, d) Romare och 
germaner, e) Olika slag av nyhetsformedling. f) Fotbollstippningen — en foreteelse 
på gott och ont. 6. a) Grundtankarna i Olavus Petris “En kristelig formaning", b) 
Våra folkbibliotek (referat av uppsats i almanackan). c) Den tysta trafiken. 7 (på 
låroverket). a) Vad ville Stiernhielm med sin dikt “Hercules"? b) Skåmt och allvar i 
stormaktstidens diktning. c) Mitt val av tillvals- resp. tillåggsåmnen. d) Vårtecken i 
mårs, e) Hjåltemod på filmen och i verkligheten. f) Vår forsvarsfråga just nu. g) 
Vånersborgs kommunikationer. 8. —.
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TYSKA, 3 t. Grammatik: det viktigaste av syntaxen. Hemberg, Tysk prosa I, 
80 sid., delvis kursivt. Oversåttningsovningar till tyska (studentstilar). 
Tal- och horbvningar. 9 skriftliga arbeten, varav 8 på låroverket. 
(Nilsson.)

ENGELSKA, 3 t. Jespersen—Rodhes låsebok, c:a 40 sid. Tal- och skriv- 
bvningar. Syntaxen §§ 97—157. 7 skriftliga arbeten, varav 6 på
låroverket. (Wahlén.)

FRANSKA, 3 t. Bodtker—Host, Lårobok avslutad med tillhorande gram
matik. Tal- och skrivovningar. (Hagberg.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Allmån och svensk historia: 
forntiden och medeltiden. (Bonnesen.)

GEOGRAFI, 1,5 t. Lika med ring L. I3. (Bonnesen.)
MATEMATIK, 6 t. Algebra: de fyra råknesåtten i hela tal och bråk, dig- 

niteter och kvadratrotter; ekvationer av forstå graden med en och flera 
obekanta; ekvationer av andra graden med en obekant; rotekvationer; 
problem; ekvationer av hogre grad med problem. Rotter, potenser och 
logaritmer. Anvåndning av råtvinkliga koordinater for studium av enkla 
funktioner. Planimetri. Geometri: proportionslåra, likformighetslåran 
utvidgad och avslutad; bvningssatser. 8 skriftliga arbeten, varav 7 på 
låroverket. (Munthe.)

FYSIK, 2 t. Valda delar av statiken. Vårmelåran jåmte komplettering av 
meteorologien. Råkneuppgifter. (Munthe.)

KEMI, 2 t. Metalloiderna jåmte deras allmånnaste fbreningar; Gay-Lussacs 
lag, Avogadros princip; kemiska råkneexempel. (Nilsson-Cantell.)

Ring L. II.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Kyrkohistorien avslutad; religionshistorien 

genomgången. Bibellåsning. (Steen.)
MODERSMÅLET, 5 t. Låsning av valda stycken ur svensk litteratur t. o. m. 

Almqvist; motsvarande delar av litteraturhistorien. Ibsen, En folkfiende. 
Språkhistoria: forts, från foreg, ring. 8 uppsatser, varav 6 på låro
verket. (Peterson.)

Åmnen for uppsatserna:
1. a) Hur har Dalin skildrat Sveriges historia i Sagan om hasten? b) En hogtid- 

lig tilldragelse (Återgiv intrycken från ett brollop, en skolavslutning e. d. i tre olika 
stilarter). 2 (på låroverket). a) Den kristne och toleransidén. b) Dalins betydelse i 
Sveriges litteraturhistoria. c) Några exempel på det nya i fru Nordenflychts diktning. 
d) Englands inre historia 1660—1714. e) Europas floder i nåringslivets tjånst. f) In
for ett nytt våridskrig? g) En ideell forening vid vår skola. h) Den tysta trafiken. 
3 (på låroverket). a) Bellmansdiktens tjusning. b) Varfor år det så svårt att skriva 
svenska? c) Kampen om Skåne, d) Hur bedoma vi våra medmånniskor? e) Lokal- 
patriotism. f) Nireformen. 4 (på låroverket). a) Skåmt och allvar i Kellgrens diktning. 
b) Karl XII och August II. c) Europas storståder. d) Komfort. Litet psykologi kring 
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begreppet “alla nutida bekvamligheter". e) Sverige och Nationernas Forbund, f) Fri- 
het och lagbundenhet. 5 (på låroverket). a) Praktisk kristendom, b) Leopolds “Pre- 
dikaren". c) Robespierre. d) En jåmforelse mellan sodra halvklotets kontinenter, e) 
Moderna slagord, f) Filmen som kulturfråmjare och kulturfordårvare. g) Varfor bora 
vi ej hysa avund mot någon månniska? h) lakttagelser i en jårnvågskupé. 6. a) 
Analys av Atterboms Minnesrunor. b) Wallins psalmdiktning. c) Franzéns Sang over 
Creutz. d) Atterboms Bellmanskarakteristik. 7 (på låroverket). a) For och emot 
Oxfordrorelsen. b) Jåmforelse mellan Geijers “Manhem" och Tegnérs “Svea“. c) 
Varfor år Den lille kolargossen en så betydande dikt? d) Karakteristika drag i Stag- 
nelii diktning. e) Varfor blev icke Napoleons vålde bestående? f) Olika former av 
jordbruk i Asien och Afrika, g) De s. k. ovningsåmnenas betydelse. h) Går hemlivet 
mot en renåssans? i) Bildningsmojligheter utanfor skolan. 8. —.

LATIN, 7 t. Cæsar, De bello Gallico (20 sid.); Livius, 25 sid. i urval, 
Ovidius, Horatius och Martialis (700 v.). Kursivlåsning- (30 sid.). Repe
tition av formlåran; syntaxen avslutad och repeterad. Metrik. Antikvi
teter och kulturhistoria. 9 skriftliga oversåttningar, varav 8 på låro
verket. (During.)

TVSKA, 2 t. Heinertz, Aus alter und neuer Zeit. 100 sid. Hemberg, Tysk 
vers II. Kursivlåsning. Talovningar och referat på tyska. Gramma
tiska, stilistiska och språkhistoriska frågor. Ovningar till ordforrådets 
stårkande. (Peterson.)

ENGELSKA, 2 t. Larson, English Fiction, c:a 100 sid., delvist kursivt. Tal
ovningar: grammatiska och språkhistoriska frågor i anslutning till låst 
text. (Johansson.)

FRANSKA, 4 t. Edstrom, Lectures frangaises II, c:a 70 sidor, delvis kur
sivt. Grammatik: till indikativens tempora. Tillåmpningsovningar. 
Ovningar i språkets skriftliga och muntliga behandling. Stilistiska och 
språkhistoriska frågor. 8 skriftliga arbeten, varav 7 på låroverket. 
(Wahlén.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Allmån och svensk historia från 
omkring 1650 till omkr. 1850 jåmte huvuddragen av Norges och Dan
marks historia under samma tid. (Bjorkmån.)

GEOGRAFI, 2 t. En oversiktlig framstållning av Europa som helhet be- 
traktat; de naturliga grundvalarna for dess kulturgeografi; Europas 
nåringsgeografi, befolkning, bebyggelse och politiska geografi. Ostasien, 
Brasilien, Chile och Argentina efter samma synpunkter. (Bjorkmån.) 

MATEMATIK, 4 t. Algebraiska reduktioner i behovlig utstråckning, ekva- 
tioner av andra graden huvudsakligen med en obekant jåmte tillåmp- 
ningar, sårskilt på planimetriska uppgifter. Anvåndning av råtvinkliga 
koordinater for studium av enkla funktioner av forstå och andra graden. 
Likformighetslåran utvidgad och avslutad. 7 skriftliga arbeten, samt
liga på låroverket. (Olsson.)
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Ring R. II3.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika med ring- L. II’. (Steen.) 
MODERSMÅLET, 5 t. Lika med ring- L. II3. (Bjdrkman.

Åmnen for uppsatserna:
1. a) Ett svenskt ordspråk och dess tillåmpning. b) Grunderna for ett lands vålstånd. 

c) Sunda och osunda former av nutida nojesliv. d) Boken i en månniskas liv. 2 (på 
låroverket). a) Det fransk-klassiska dramat. b) Jean Jacques Rousseau. c) Habsburgare 
och Capetinger under 1500-taIet. d) Europas floder i nåringslivets tjånst. e) Idrotten 
och skolarbetet. 3 (på låroverket). a) Kellgrens utveckling, sådan den framtråder i 
hans diktning. b) Kellgren som upplysningsidéernas fbrkampe. c) Den svenska hog- 
adeln under de båda sista vasaregenternas tid. d) Vilka foretråden har Europa fram- 
for de andra vårldsdelarna? e) Bora de olympiska spelen bibehållas? f) Erfarenheter 
och reflexioner betråffande arbetet på gymnasiet. 4 (på låroverket). a) Upplysningen 
och kristendomen, b) Leopolds dikt Eglé och Annett. c) Thorilds insats i den sven
ska litteraturen, d) Sverige och Polen fore freden i Oliva. e) Europas storståder. 
f) Varfor år folkbildningen ett statsintresse? g) Några synpunkter vid valet av lev- 
nadsbana. 5 (på låroverket). a) Lycksalighetens 6, ett romantiskt diktverk. b) Preus
sens tre forstå konungar och deras betydelse for rikets utveckling. c) Olika åsikter 
om Karl XII, en dialog mellan två gymnasister. d) En jåmforelse mellan sodra halv- 
klotets kontinenter, e) Den svenska industrien och dess framtid. f) Finns någon an
ledning att misstrosta om vår tids ungdom? 6. Åmnen efter eget val. 7 (på låro
verket. a) For och emot Oxfordrorelsen. b) Det gbtiska forbundet och dess insatser 
i svenskt kulturliv, c) Fritiofs saga av Tegnér. d) Tegnérs instållning till upplysningen 
och nyromantiken. e) Varfor blev icke Napoleons vålde bestående? f) Olika former 
av jordbruk i Asien och Afrika, g) Aluminiums och aluminiumforeningars praktiska 
anvåndning. h) Bildningsmojligheter utanfor skolan. 8 (på låroverket). —.

TYSKA, 2 t. Heinertz, Aus alter und neuer Zeit. 100 sid., delvis kursivt. 
Synonymik och ovningar i ordforrådets stårkande. Språkhistoriska, 
litteraturhistoriska och grammatiska upplysningar i samband med texten. 
(Peterson..)

ENGELSKA, 3 t. Jespersen—Rodhes låsebok 55 sid. Redin—Ernolv, Eng
land and the English, c:a 20 sid., delvis kursivt. Syntaxen avslutad 
och delvis repeterad. Tal- och skrivovningar. 8 skriftliga arbeten, 
varav 7 på låroverket. (Wahlén.)

FRANSKA, 3 t. Bodtker—Host, 20 sidor. Edstrbm, Lectures frangaises II, 
sid. 1—65, delvis kursivt. Tillåmpningsovningar. Stilistiska och språk
historiska frågor. (VPahlén.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 4 t. Allmån och svensk historia från 
1850 jåmte det viktigaste av de skandinaviska grannlåndernas historia 
under samma tid. (Bjdrkman.)

GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. Il3 och ring L. III4. 
(Bjdrkman.)

MATEMATIK, allmån kurs, 6 t. Logaritmer och enkla exponentialekvationer. 
Plan trigonometri: Låroboken genomgången. Analytisk geometri: 
Punkten och rata linjen. Funktionslåra: Begreppet derivata, tillåmpat 
på rationella funktioner och enkla funktionskurvor. Maximi- och mini- 
miuppgifter. Geometriska problem. 6 skriftliga arbeten, samtliga 
på låroverket. (Lundberg)
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MATEMATIK, specialkurs, 2 t. Repetition av foregående års kurs i algebra. 
Enkla logaritmekvationer. Analytisk-geometrisk behandling av cirkeln 
och ellipsen. Derivering av algebraiska och trigonometriska funktioner 
samt studium av motsvarande funktionskurvor. 4 skriftliga arbeten, 
samtliga på låroverket. (Lundberg.)

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 3 t., varav 1 laborationer. Huvuddragen av 
djurens, fbrnåmligast ryggradsdjurens, jåmfbrande anatomi samt i anslut- 
ning dårtill de viktigaste organsystemens embryonala utveckling och de 
viktigaste paleontologiska typerna. De viktigaste kryptogama typerna. 
(Nilsson-Cantell.)

FYSIK, 6 t., varav 2 t. laborationer varannan vecka for vardera av klassens 
båda laborationsavdelningar. Magnetism, statisk och dynamisk elektri
citetslåra. Vågrorelselåra och akustik. Optik till de optiska instru- 
menten. 7 skriftliga arbeten, varav 6 på låroverket. (Munthe.)

KEMI, 3 t., varav 1 t. laborationer. De viktigaste metallerna och deras fbr- 
eningar; kemiska lagar och teorier, mineral och bergarter, kemiska 
råkneexempel. Vid laborationsbvningarna ha fbrekommit dels synteser 
av fbreningar av olika metaller, dels analyser av enkla prov. (Nilsson- 
Cantell.)

Ring L. III3.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 1 t. Kristen tros- och livsåskådning. (Steen.) 
MODERSMÅLET, 4 t. Låsning av valda stycken ur svensk litteratur från 

Tegnér till och med Karlfeldt i sammanhang med motsvarande delar av 
litteraturhistorien. Låsning av dansk och norsk litteratur. Kort språk- 
historisk oversikt. 6 uppsatser, varav 5 på låroverket. (Johansson.)

Åmnen for uppsatserna:
1. a) Det aktuella låget inom ett område, som intresserar mig. b) Några svenska 

insatser i samtidens kulturliv, c) Bostadsfrågans sociala betydelse. d) Bora hastig- 
tåvlingar med motorfordon forbjudas? e) Den moderna ungdomen, jamford med en 
gången tids. 2 (på låroverket). a) Tankar om Guds forsyn, b) Almquist som tendens- 
diktare. c) Fredrika Bremer som romanforfattarinna. d) Den irlåndska frågan. e) 
Oppositionen mot Gustav III. f) Livet i skolan som forberedelse for livet i samhållet. 
g) Om vår tids återvåndande till naturen, h) Några synpunkter på frågan om student- 
examens avskaffande vid låroverken. i) Vilka krav ståller du på din nojeslåsning? j) 
Nationalism, en makt på gott och ont. 3 (på låroverket). a) Religionens varde for 
månniskan. b) Runebergs episka diktning med finska motiv. c) Karl Johan och 
Napoleon. d) Industriens lokalisering. e) Cicero som forfattare och talare (L. III3). 
Romarnas krigforing till sjoss (L. IV3). f) Cellforskningen och den moderna årftlighets- 
låran. g) Praktiska synpunkter på nykterhetsfrågan. h) Den moderna idrottsrorelsens 
fortjånster och fel. i) Barnen i det moderna samhållet. j) Hur intresset for hembyg- 
den tar sig uttryck i vår tid. 4 (på låroverket). a) Katolsk och evangelisk kristendom, 
en jåmforelse. b) Snoilskys utveckling som skald. c) Victor Rydberg som tendens- 
forfattare. d) Bismarcks inre politik efter 1871. e) Foråndringar i den svenska jord- 
bruksproduktionen under de senaste 100 åren, f) En experimentell undersokning av 
kånsel, lukt och smak, g) Med vilka lander har Sverige haft de livligaste kulturfor-
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bindelserna? h) Latinets bildningsvarde. i) Filmens inverkan på ungdomen, j) I vilka 
avseenden kan Sverige kallas ett lyckligt land? 5 (på låroverket). a) Den kristne som 
samhållsmedlem. b) Huvudpersonerna i Strindbergs Master Olof, c) Varfor beteck- 
nar Roda rummet ett litterårt genombrott? d) Catullus. e) Europa och Afrika 1880 
—1914. f) Industriella kraftkållor. g) Vår kropps nåringsbehov och assimilationsfor- 
måga. h) Om bruket av fråmmande ord i svenskan. i) Kvinnans forvårvsarbete och 
några dårmed sammanhångande problem, j) Svenska nationalfel. k) Vår tids inståll- 
ning till satsen: “Om du vill fred, så rusta dig for krig". 6 (på låroverket). a) Reli
gionens inverkan på den enskildes livsforing, b) Problem och tendenser i 1880-talets 
svenska litteratur, c) Karakteristiska drag i Levertins diktning. d) Vårldskrigets 
orsaker. e) England som kolonialmakt. f) Våra skogar och deras utnyttjande. g) 
Teknikens fullåndning — en utveckling på gott och ont. h) Hånsyn till andra — en 
plikt, ett fel. i) Varfor ansågs svenskarnas insats i vinterolympiaden vård ett offent
ligt erkånnande hår hemma?

LATIN, 7 t. Livius, 20 sid. i urval; Cicero, De imperio Cn. Pompei, 34 
sid. Horatius och Catullus, omkr. 700 vers. Repetition av litteratur
kursen, formlåran och syntaxen. Metrik. Antikviteter och mytologi i 
samband med textlåsningen. Kursivlåsning. 7 skriftliga oversåttningar, 
varav 6 på låroverket. (During.)

TYSKA, 2 t. Heinertz, Aus alter und neuer Zeit. 100 sid. Hemberg, Tysk 
vers III (Goethe). Synonymik, språkhistoria, litteraturhistoria. Kursiv
låsning. (Peterson.)

ENGELSKA, 2 t. English Fiction, c:a 50 sidor. Barry Pain, Eliza’s Hus
band, c:a 30 sidor, delvis kursivt. Talovningar. Grammatiska och 
språkhistoriska frågor i anslutning till den låsta texten. (Wahlén.)

FRANSKA, 5 t. “Lectures frangaises“ II, sid. 60—128. Kursivt c:a 30
sidor i Daudet, “Lettres de mon Moulin“. Grammatiken slutlåst och 
delvis repeterad. Ovningar i språkets skriftliga och muntliga behand
ling. Stilistiska och språkhistoriska frågor. 7 skriftliga arbeten, samt
liga på låroverket. (Nilsson.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 4 t. Allmån och svensk historia från 
omkr. 1815 till nuvarande tid i utfbrligare framstållning jåmte det vik
tigaste av de skandinaviska grannlåndernas historia under samma skede. 
Repetition av viktigare partier av nya tidens historia. Oversikt av det 
svenska samhållsskicket. (Bonnesen.)

GEOGRAFI, 2 t. Jordens nåringsgeografiska områden. Våridsproduktion 
och vårldssamfårdsel. Kort oversikt av jordens statsområden (med 
kolonier). Kolonialvåldena. Sveriges ekonomiska geografi, sårskilt i 
dess samband med den ovriga vårlden. (Bonnesen.)

MATEMATIK, 3 t. Enkla trigonometriska beråkningar rbrande plana figurer. 
Geometriska serier och låttare uppgifter rbrande sammansatt rånta. 
Repetition av viktigare delar av foregående årskurser. 5 skriftliga 
arbeten, samtliga på låroverket. (Lundberg.)

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 3 t., varav 1 t. laborationer. Kort fram
stållning av utvecklings- och årftlighetslåran. Månniskans nerv- och 
sinnesfysiologi. Repetition. (Nilsson-Cantell.)

3
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Ring R. III3.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 1 t. Lika med ring L. IIP. (Steen.) 
MODERSMÅLET, 4 t. Lika med ring L. IIP. (Misson.)

Åmnen for uppsatserna:
1. a) Idrott och studier, b) Almqvist som månniska och diktare. c) Varfor bora 

vi kopa svenska varor? d) Arbetare och arbetsgivare. e) Varfor fira vi minnet av 
stora man? f) Pressen och den allmanna opinionen. 2 (på låroverket). a) Tankar om 
Guds forsyn, b) Karakteristiska drag i Runebergs diktning. c) Napoleons betydelse 
for Frankrike och Europa, d) Kongressen i Wien 1814—15. e) Några metoder att 
beståmma Ijusets fortplantningshastighet. f) Vilka egenskaper betyda mest for fram- 
gång i livet? g) Oversitteri och kryperi. h) Vore det låmpligare med fårre undervis- 
ningstimmar och mera sjålvstudium på gymnasiet? i) Vilka krav ståller du på din 
nojeslåsning? j) Hur teknikens framsteg såtta sin prågel på nutidslivet, k) Nationa
lismen, en makt på gott och ont. 3 (på låroverket). a) Olika vågar till gudstro. b) 
Carl Snoilsky. c) Ungdomen i Viktor Rydbergs diktning. d) Riksdagen i Stockholm 
1809—10. e) Industriens lokalisering, f) Cellforskningen och den moderna årftlighets- 
låran. g) Ungdomen och samhållsfrågorna. h) Om fysisk fostran, i) Samarbete 
mellan skolan och hemmet. j) Ungdoms moda år ålderdoms ro. k) Musiken som for- 
stroelse och bildningsmedel. 4 (på låroverket). a) Religionens vårde for månniskan. 
b) Karakteristik av den svenska åttiotalslitteraturen. c) Strindberg som månnisko- 
skildrare. d) Ryssland och Turkiet 1853—78. e) Forandringar i Sveriges jordbruks 
produktion under de senaste hundra åren, f) Cellulosans betydelse ur industriel! syn
punkt. g) Teknik och kultur, h) Varfor har idrotten vunnit så stor anslutning i våra 
dagar? i) Långa år få gålda, vad stunden brutit (Tegnér). j) Arbetets vålsignelse. 
k) Fordelarna av elektrisk drift vid våra jårnvågar. 5 (på låroverket). a) Jesus och 
bonen, b) Fosterlandet i Heidenstams diktning. c) Typer och gestalter i Frodings 
diktning. d) Samhållsproblem i England efter 1832. e) Flodernas betydelse for ett 
lands utveckling. f) Olika energikållor och deras anvåndning. g) Vår kropps nårings
behov och assimilationsformåga. h) År en reform av vår råttstavning onskvård? i) 
Sann och falsk vånskap. j) Ett starkt forsvar som fredsgaranti, k) Vilka egenskaper 
karakterisera en sann manlighet (kvinnlighet)? 6 (på låroverket). a) Religionens inver- 
kan på den enskildes livsforing, b) Erik Axel Karlfeldt. c) England som kolonialmakt. 
d) Den moderna atomforskningen, e) De inresekretoriska kortlarna och deras betydelse 
for vår kropp. f) Fordelar och olågenheter av statsmonopol, g) Nireformen — ett for
sok att avhjålpa en brist i vårt språk. h) De historiska minnenas betydelse for ett folk, 
i) “Sikta mot skyn, och du skall kanske nå skogsbrynet". j) Naturliga arbetsområden 
for kvinnan. k) Vilka åro de storsta faror, som for nårvarande hota vår kultur?

TYSKA, 2 t. Lindqvist—Pollak, Deutsche Vergangenheit und Gegenwart 
80 sid. Kursivlåsning. Synonymik, språkhistoria, litteraturhistoria. 
(Peterson.)

ENGELSKA, 4 t. Redin—Ernolv, England and the English, c:a 80 sidor, 
delvis kursivt. Kursivlåsning i David Copperfield cirka 25 sidor. Syn
taxen repeterad. Ovningar i språkets skriftliga och muntliga bruk. 
7 skriftliga arbeten, varav 6 på låroverket. (Wahlén.)

FRANSKA, 3 t. “Lectures frangaises" 11 c:a 70 sidor. Kursivt c:a 30 sidor 
i Daudet, “Lettres de mon Moulin“. Hor- och talbvningar. Stilistiska 
och språkhistoriska frågor. (Wahlén.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 4 t. Lika med ring L. III3. (Bonnesen.) 
GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. IIP och ring L. IV4.

(Bonnesen.)
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MATEMATIK, 6 t. Serier. Sammansatt ranta. Binomialteoremet. Induk
tionsbevis. Rymdgeometri. Fortsatt anvåndning av begreppet derivata 
på enkla geometriska uppgifter. Sammanfattande repetition av de vik- 
tigare delarna av foregående ringars kurser. 6 skriftliga arbeten, samt- 
liga på låroverket, (Urelius.)

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 3 t., varav l t. laborationer under hostter
minen. Lika och gemensamt med ring L. III3 och ring L. IV1. (Nilsson- 
Cantell.)

FYSIK, 5 t. under hostterminen, varav 2 t. laborationer varannan vecka for 
vardera av klassens båda laborationsavdelningar, 4 t. under vårterminen. 
Linser. Optiska instrument, spektralanalys och grunddragen av låran 
om Ijuséts interferens, bøjning och polarisation. Olika slag av strål- 
ning och i sammanhang dårmed något om materiens struktur. Geody- 
namik. Sammanfattande repetition. 5 skriftliga arbeten, samtliga på 
låroverket. (Urelius.)

KEMI, 3 t., varav 1 t. laborationer under hostterminen. Den teoretiska kemiens 
viktigaste satser, radioaktivitet och atomforskning. Organisk kemi. 
Repetition. Vid laborationsovningarna hava fbrekommit: forsbk, bely- 
sande allmånna kemiska lagar, kvantitativ kemisk analys, titeringar, 
organisk kvalitativ analys, organisk syntes. (Nilsson-Cantell.)

FYRAÅRIGT GYMNASIUM.
Ring L. IV

KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. “Israels historia och Jesu liv“ genom- 
gången och delvis repeterad. Oversikt av fråmre Osterlandets och 
den klassiska forntidens religioner. (Steen.)

MODERSMÅLET, 2 t. Låsning av utfbrligare svenska litteraturverk: Strind- 
berg, Tre noveller ur Svenska oden och åventyr. Heidenstam, Karo- 
linerna, Almquist, Allmogeberåttelser och i anslutning dårtill dansk och 
norsk litteratur efter Segerstrbm, Dansk och norsk låsebok. Upplås- 
ningsovningar, referat och kortare foredrag. Behandling av frågor 
rorande språkbruk, språkriktighet och stilarter med ledning av Ljung- 
gren, Stilarter och språkriktighetsregler. 9 uppsatser, varav 7 på låro
verket. (Bjorkman.)

Åmnen for uppsatserna:
1. a) Foråndringar i Vanersborg under de senaste åren, b) Beskriv en trakt, dår du 

vistats i sommar! c) Tankar vid bor jan av ett nytt låsår. 2 (på låroverket). a) En 
svensk hogmåssogudstjånst. b) Några sått att låra kånna sitt land, c) Svenskarna som 
idrott^mån. 3 (på låroverket). a) Redogor for innehållet i en beråttelse av August 
Strindberg. b) Den s. k. egeiska kulturen, c) Något om de geologiska processerna. 
4 (på låroverket). a) Samhållsskickets utveckling i Atén fore perserkrigen, b) Modern 
reklam. c) “I noden provas vånnen.“ 5 (på låroverket). a) Fritiof tager arv efter sin 
fader, b) Hur bor en god bostad vara beskaffad? c) Belysningsmedel forr och nu. 
d) Den moderna tekniken såsom glådjespridare. 6 (på låroverket). a) Hur jag tanker 
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mig- en dag i Jesu liv. b) En beråttelse av någon nutida svensk forfattare. c) Be_ 
folkningsforhållanden i forntidens Italien, d) En svensk triumf. 7 (på låroverket). a) 
Gestalter ur Runebergs diktvårld. b) Rom och Kartago, c) Nutidsungdomen och 
hemmet. d) Varfor långta vi efter våren? 8. Åmnen efter eget val. 9 (på låro
verket). —.

LATIN, 6 t. Hagendahl, Lingua Latina. Pontén, Latinska forfattare I, 10 
sid. Formlåran och kasuslåran. {de Flon)

TYSKA, 3 t. Formlåran repeterad. Valda delar av syntaxen, sårskilt verbet. 
Tal- och horovningar; ovningar i oversåttning till tyska. Lide, Aben- 
teuer und Erlebnisse 65 sid., delvis kursivt. Hemberg, Fussball- und 
Fliegererlebnisse omkr. 35 sid., delvis kursivt. 8 skriftliga arbeten, 
samtliga på låroverket. {Nilsson.)

ENGELSKA, 3 t. Jespersen—Rodhe, Låsebok st. 75—204 delvis kursivt. 
Grammatik; syntax §§ 97—161. Hor-, tal- och skrivovningar. 8 skrift
liga arbeten, samtliga på låroverket. {Johansson.)

FRANSKA, 3 t. Lika och gemensamt med klass 5a. {Hagberg.)
HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 2 t. Allmån historia: forntiden, med 

betonande av utvecklingen och sammanhanget. {de Flon.)
GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med klass 5'1. {Bonnesen.) 
MATEMATIK, 3 t. Ekvationer av forstå graden med en och flera obekanta 

jåmte enkla tillåmpningar; begreppet kvadratrot; planimetriska och 
rymdgeometriska beråkningsuppgifter. Teorem och konstruktioner ro
rande transversaler och trianglars likformighet. {Lundberg.)

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t., varav 1 timme laborationer varannan 
vecka. Cellen och dess viktigaste livsforeteelser, månniskokroppens 
byggnad och forråttningar jåmte hålsolåra. {Nilsson-Cantell.)

Ring L. II4.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. I3. {Steen.) 
MODERSMÅLET, 4 t. Lika och gemensamt med ring L. I3. {Johansson.) 
LATIN, 6 t. Ponténs låsebok, 30 sid. prosa och omkring 200 vers. Repe

tition av form- och kasuslåra, valda delar av syntaxen for ovrigt. 
5 skriftliga oversåttningar på låroverket. {Rydholm.)

TYSKA, 3 t. Lika och gemensamt med ring L. I3. {Peterson.)
ENGELSKA, 3 t. Jespersen—Rodhes låsebok slutlåst. Larsson, English 

Fiction omkr. 20 sidor. Grammatiken slutlåst. Kursivt: Jespersen— 
Rodhe §§ 258—288 och 333—374. O. Wilde, The happy prince 70 
sid. Tal- och horovningar. 7 skriftliga arbeten, varav 6 på låroverket. 
{Reimers.)

FRANSKA 4 t. Bodtker—Host, Lårobok i franska slutlåst; for ovrigt lika 
och gemensamt med ring L. I3. {Hagberg.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 4 t. Lika och gemensamt med ring 
L. I3. {Bonnesen.)

GEOGRAFI, 1,5 t. Lika och gemensamt med ring L. I3. {Bonnesen.)
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FYSIK, 2 t., varav 1 t. laborationer varannan vecka. Några av mekanikens 
grundbegrepp. Något om arbetets och vårmets ekvivalens. Några 
grunddrag av meteorologien. Det allmånnaste om solsystemet och 
himlakropparna i ovrigt. (Munthe.)

Ring L. IH1.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. II3. (Steen.) 
MODERSMÅLET, 5 t. Lika och gemensamt med ring L. II3. (Peterson.) 
LATIN, 6 t. Livius, bok XXIII; Ovidius omkr. 700 vers i Risbergs urval.

Kursivlåsning av olika forfattare. Repetition av formlåran. Syntaxen 
avslutad och repeterad. Metrik. Antikviteter och kulturhistoria. 9 skrift
liga bversåttningar, varav 8 i skolan. (de Flon.)

GREK1SKA, 7 t. Mellén—Lundquists elementarbok, Xenofons Anabasis, 
20 sid. i urval, Platons Protagoras, 35 sid. Formlåran avslutad och 
repeterad, syntax i anslutning till textlåsning. (Diiring.)

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. II3. (Peterson.)
ENGELSKA, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. II3. (Johanson.)
FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med ring L. IP' (Wahlén.)
HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Lika och gemensamt med ring 

L. II3. (Bjdrkman.)
GEOGRAFI, 2 t. Lika och^ gemensamt med ring L. IP och ring R. II3. 

(Bjdrkman.)
MATEMATIK, 4 t. Lika och gemensamt med ring L. II3. (Olsson.)

Ring L. IV4.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 1 t. Lika och gemensamt med ring L. III3. (Steen.) 
MODERSMÅLET, 4 t. Lika och gemensamt med ring L. IIP. (Johanson.) 
LATIN, 6 t. Livius, (Ponténs urval) 15 sid.; Cicero, Cato Maior, 17 sid.;

Horatius, omkr. 550 vers. Grammatik. Metrik. Antikviteter och myto
logi i samband med textlåsningen. Kursivlåsning. 7 skriftliga over- 
såttningar, varav 6 på låroverket. (Rydholm.)

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. III3. (Peterson.)
ENGELSKA, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. III3. (Wahlén.)
FRANSKA, 5 t. Lika och gemensamt med ring L. III3. (Nilsson.)
HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 4 t. Lika och gemensamt med ring 

L. III3. (Bonnesen.)
GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. III3 och ring R. IIP. 

(Bonnesen.)

Valskrivning.
I5. 1 t. Skrivning av storre och mindre stil. (Billing.)
25. 1 t. Fortsatt skrivning av storre och mindre stil samtr ubrikstil. (2’a

Sahlberg, 2n b Billing.)
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Teckning.
1*. 2 t. Frihandsteckning: Formframstållning; illustrativ och dekorativ

fantasiteckning; fårg- och valorstudier.
21. 2 t. Frihandsteckning: Formstudier: Illustrativ fantasiteckning, enkel

komposition och monsterteckning; perspektivlåra; fårgiakttagelser med 
avseende på belysningsforeteelser. Linearritning: Plana geometriska 
konstruktioner i anslutning till undervisningen i geometri; projektions- 
ritning i två plan.

3'. Gossarna 2 t., flickorna 1 t. Frihandsteckning: Formstudier: Komposi- 
tionsovningar; perspektivlåra, snabbskissering i perspektiv; fårgiakttagel
ser med avseende på belysningsforeteelser. Linearritning: Projektions- 
ritning i två eller tre pian; enkel krokiteckning jåmte utforande av 
arbetsritningar.

4‘. 2 t. Frihandsteckning: Form- och fårgstudier, kompositionsovningar;
perspektivteckning och målning; stilhistorisk teckning. Linearritning: 
Projektionsritning: Linjers och ytors verkliga storlek, geometriska krop
pars ytutbredningar; krokiteckning jåmte utforande av arbetsritningar.

T’. 2 t. Frihandsteckning: Enkel formframstållning; illustrativ och dekora
tiv fantasiteckning; fårg- och valorstudier.

25. 2 t. Lika med klass l1.
35. 2 t. Lika med klass 24.
4'1. Gossarna 2 t., flickorna 1 t. Lika med klass 3'.
5°. 2 t. Lika med klass 4L
L. I*. 2 t. Gemensamt med och i huvudsak lika med klass 5’.
L. 1I‘. 2 t. Frihandsteckning: Form- och fårgstudier: Teckning och målning 

med skilda material och olika utfbranden; stilhistorisk teckning. Linear
ritning: Projektionsritning: Exempel på geometriska kroppars skår- 
ningar; grunderna till konstruktionsperspektivets indirekta metod.

L. IIP. 1 t. Frihandsteckning: Form-och fårgstudier; snabbskissering i olika 
material, figurskissering; stilhistorisk teckning.

L. IV1. 1 t. Frihandsteckning: Kompositioner och dekorativ målning i skilda 
stilar och utforanden; stilhistorisk teckning.

L. F. 2 t. Lika och gemensamt med ring L. IP.
L. II3. 1 t. Lika och gemensamt med ring L. III4.
L. III3. 1 t. Lika och gemensamt med ring L. IV4.
R. I3. 2 t. Frihandsteckning: Form- och fårgstudier: teckning av foremål 

med olika material och utforande; stilhistorisk teckning. Linearritning: 
Projektionsritning: Geometriska kroppars skårningar; konstruktionsper
spektivets indirekta metod.

R. IF. 1 t. Frihandsteckning: Form-och fårgstudier; snabbskissering i olika 
material, figurskissering; stilhistorisk teckning. Linearritning': Projek
tionsritning: geometriska kroppars skårningar jåmte skugglårans grunder.

R. IIP. 1 t. Frihandsteckning: Kompositioner och dekorativ målning i skilda
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stilar; stilhistorisk teckning. Linearritning: Projektionsritning: repeti- 
tionsuppgifter; grunderna for konstruktionsperspektivets direkta metod. 

Enkel textning har forekommit i så gott som samtliga klasser. 1 ett flertal 
klasser hava frivilliga hemteckningar utforts av for åmnet intresserade lår- 
jungar. (l°b Billing, ovriga klasser och ringar Sahlberg.)

Musik.
I'1. 2 t. Elementarsång: allmån musikteori, tonbildning på talteknisk grund,

tontråffnings- och taktbvningar. Musikdiktat. Kbrsång: Normalsångbok 
for hogre allmånna låroverken, kanons, koraler.

2L 2 t. Tonbildning på talteknisk grund. Fortsåttning av allmånna musik
teorien. Musikdiktat och skrivbvningar. Kbrsång: Unisona sånger ur 
Normalsångbok for hogre allmånna låroverken och A. Tegnérs “Sjung, 
svenska folk“ samt flerståmmiga sånger ur “Skolkbren". Kanons. 
Koraler.

3'. 2 t. Tonbildning på talteknisk grund. Fortsatta musikdiktat- och ton-
tråffningsbvningar. Kbrsång: Unisona sånger ur Normalsångbok for 
hogre allmånna låroverken och A. Tegnérs “Sjung svenska folk“ samt 
flerståmmiga sånger ur “Skolkbren“. Kanons. Koraler.

4L 2 t. Lika med klass 3L
1°. 2 t. Lika med klass IL
2n. 2 t. Elementarsång: Tonbildning på talteknisk grund. Tontråffnings-

och takteringsbvningar. Allmån musikteori. Musikdiktat och skriv- 
bvningar. Kbrsång: Unisona och tvåståmmiga sånger ur Normalsångbok 
for hogre allmånna låroverken och A. Tegnérs “Sjung, svenska folk“. 
Kanons. Koraler.

3L 2 t. Lika med klass 2L
4’. 2 t. Lika med klass 3L
5°. 2 t. Lika med klass 34.
Gymnasiet, 2 t. Kbrsång (1 t.) Unisona sånger ur A. Tegnérs “Unga rbster“ 

och “Sjung, Svenska folk“ samt flerståmmiga sånger ur “Svenska skol- 
kvartetten“. Kanons. Koraler. Ståmbvning: gossar 1 t., flickor 1 L 
(Alvin.)

Gymnastik med lek och idrott.
De manliga lårjungarna hava varit indelade i 5 gymnastikavdelningar. Fbr- 

delningen har skett efter låsklass.
Avdelningarnas storlek var under host- (vår-)terminen:

Avd. I, Klass l4, l3a och 25b ................................ 44 (43)
„ II, „ 2’’a och 33a ........................................ 61 (58)
„ III, „ 24, 3‘, 35b, 45a och 4 b ................... 56 (60)
„ IV, „ 44 och 5°, Ring I3, L. I4 och L. Il4 68 (66)
„ V, Ring II3, III3, L. III4 och L. IV4 ................ 52 (49)
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Antalet från de ordinarie kroppsbvningarna befriade manliga lårjungarna 
var under host- (vår-)terminen 29 (30).

De kvinnliga lårjungarna hava delvis samundervisats med eleverna vid 
Vånersborgs hogre låroverk for kvinnlig ungdom samt varit indelade i 4 
avdelningar.

Avdelningarnas storlek var under host- (vår-)terminen fbljande:
Avd. I, Klass P, lr’b och 25b .............................. 52 (50)

„ II, „ 24, 3flb, 34 och 45 ................. 34 (36)
„ III, „ 44 och 55, Ring I3, L. I4 och L. IP 31 (31)
„ IV, Ring II3, IIP, L. IIP och L. IV4................ 14 (17)

Antalet från de ordinarie kroppsbvningarna befriade kvinnliga lårjungarna 
var under host- (vår-)terminen 24 (18).

Någon sårskild svagavdelning eller hållningsråttande avdelning har icke 
varit anordnad. Kroppsligen svaga lårjungar hava befriats från vissa starka 
rbrelser.

OVNINGARNAS OMFATTNING.

A. Manliga lårjungar.
a) Realskolan. Gymnastik: gymnastikovningar. Lek spring- och boll- 

lekar. Idrott: lopning, hopp, kast med boil, simbvningar och skridskoåkning.
b) Gymnasiet. Gymnastik: gymnastikovningar. Lek och idrott: hand- 

boll, fotboll, allmån idrott, bandy och skidåkning.

B. Kvinnliga lårjungar.
a) Realskolan. Gymnastik: gymnastikovningar. Lek: spring-, boli- och 

sånglekar, folkdanser och folkvisedanser. Idrott: lopning, hbjd- och långd- 
hopp, bollbvningar, simbvningar, skridskoåkning.

b) Gymnasiet. Gymnastik: gymnastikovningar. Lek: spring-, boli- och 
sånglekar, folkdanser. Idrott: lika med realskolan. (Elfman, Astrand.)

Slojd for flickor.
I4. 2 t. Strumpstoppning. Stickning med 5 stickor. Tillklippning och

maskinsbm av underklåder. Prydnadssbm, applikation.
24. 2 t. Stoppning på maskin. Måttagning, tillklippning. Maskinsbm på

bomullstyg. Plattsbm och myrgång. Klådsbm.
1’. 2 t. Virkning. Stickning med 2 stickor. Enkel maskinsbm. Enkel

prydnadssbm.
2”. 2 t. Lika med klass l4. Prydnadssbm, hålsbm och korsstygn.
3°. 2 t. Lika med klass 2*. (v. Sydow.)

Hushållsgoromål.
4’b I 31. 4 t. Matlagning: Tillagning av enklare matråtter, bakning av olika 

brodsorter, konservering, dukning, servering och rengbring. Fbdoåm- 
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neslåra: De viktigaste fbdoåmnenas sammansåttning och anvåndning 
Hemvård: Kbksinventarierna och deras vård. Hushållsekonomi: Beråk- 
ning av måltidskostnader m. m. (Schroder.)

Friluftsverksamhet. 5.
Friluftsverksamheten har varit fbrlagd till rorliga friluftsdagar, så långt 

mojligt jåmnt fbrdelade over hela låsåret. Såvål heldagsovningar som halv- 
dagsovningar hava kommit till anvåndning. Ovningarna, till vilka anslagits 
tio dagar, hava omfattat vandringar, cykelåkning, idrottsovningar, skridsko- 
åkning, skidlbpning, exkursioner och studieutflykter.

Enskilt arbete. 6.
jåmlikt låroverksstadgans § 9 har utfbrts i foljande åmnen: 
L. II3: Modersmålet (3 lårjungar), tyska (2), teckning (1).
R. I!3: Kristendomskunskap (1), modersmålet (1), tyska (6), engelska (4), 

historia med samhållslåra (1), geografi (1), biologi med hålsolåra (3), 
fysik (5), kemi (2), teckning (5), gymnastik med lek och idrott (1).

L. IIP: Modersmålet (1), latin (2), franska (5), historia med samhållslåra (1), 
biologi med hålsolåra (3), teckning (3).

R. III3: Engelska (1), franska (1), historia med samhållslåra (1), geografi (1), 
matematik (3), biologi med hålsolåra (3), fysik (1), kemi (2), teckning 
(4), musik (1).

L. IIP: Modersmålet (2), tyska (1), engelska (1), historia med samhållslåra (1), 
teckning (2).

L. IV1: Modersmålet (1), franska (4).
Uppgifterna ha varit foljande (inom parentes år angivet det sått, varpå 

uppgifterna redovisats):
L. II3: Modersmålet: Geijers gbtiska diktning. Anna Maria Lenngren. C. M.

Bellman (forhor).
Tyska: F. Dahn, Der Kampf um Rom. H. Fallada, Wer einmal aus 
dem Blechnapf frisst (forhor).
Teckning: Frihandsteckning.

R. II3: Kristendomskunskap: Kristendomen och muhammedanismen, en jåm- 
forelse (uppsats).
Modersmålet: Bengt Lidner (foredrag).
Tyska: P. Keller, Ferien vom Ich (forhor). E. Strauss, Freund Hein 
(forhor). H. Federer, Berge und Menschen (forhor). B. Kellerman, 
Der Tunnel (forhor). Anna-Clara och hennes brodér (12 sid. bversått- 
ning till tyska).
Engelska: Hur återges svenska verbet “bliva“ på engelska? (uppsats). 
Hur återges det svenska “det“ på engelska? (uppsats). A Dickens 
Reader (muntlig bversåttning). Oppenheim: the Amaring Quest of Mr

4
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Ernest Bliss (skriftlig oversåttning till svenska, 15 sid.) Stevensen, 
Treasure Island (oversåttning).
Historia med samhållslåra: Sverige och Frankrike under Napoleons
krigen (forhor).
Geografi: Europas vattenvågar (kartritning).
Biologi med hålsolåra: Hunneberg och dess fågelfauna (uppsats). Under- 
sbkning av planktonorganismer i Mullsjbn (uppsats). Konservering av 
foder enligt A. I. V.-metoden (uppsats).
Fysik: Den termiska tryckkoefficienten; sammanstållning efter Reg- 
naults (Rudbergs) arbeten. Egna fbrsbk: Jollys lufttermometer (Redo- 
gbrelse). Något om strålning; historik och sammanstållning (uppsats). 
Formeln xy k, en sammanstållning av beslåktade fysiska lagar; Reg- 
naults undersbkningar av B—M—lagen (uppsats). Induktionsteorier; ett 
viktigt slag av likriktare. Den moderna testapparaten (uppsats).
Kemi: Olika metallegeringar i svenska flygmotorer (uppsats). Praktisk 
undersbkning av olika betnings- och fårgningsmetoder (uppsats).
Teckning: Linearritning. Frihandsteckning (utstållning).
Gymnastik: Dagbvningars uppstållning och innehåll. Uppgbrande av 
en dagbvning for skolungdom i åldern 16—19 år. Ledande av en gym
nastiklektion enligt denna dagbvning (uppsats och ledande av dag
bvning).

L. III3: Modersmålet: Åttiotalsfbrfattarnas instållning till samhållsproblemen 
(foredrag).
Latin: Karakteristiska drag i latinska språket, belysande folkkarak- 
tåren (skrivet foredrag). Hannibal och Scipio (skriftlig framstållning, 
foredrag infor klassen).
Franska: Jean de la Bréte: Mon oncle et mon curé (glosbok m. kom
mentar, muntl. forhor). Halévy: L’abbé Constantin (glosbok samt kom
mentar, muntligt forhor). Lichtenberger: Mon petit Trott (glosbok, 
kommentar, muntl. forhor). Dombre: Un oncle å tout faire (glosbok, 
kommentar, muntligt forhor).
Historia med samhållslåra: Fransk-tyska kriget 1870—71 (uppsats).
Biologi med hålsolåra: Skalbaggar (uppvisande av insamlat material, 
uppsats). Vitaminforskningen (forhor). Leguminosæ (insamling av 
våxter, uppsats).

R. IIP: Engelska: Galsworthy, the Country House (muntl. bversåttn., forhor). 
Franska: Maupassant, Contes choisis (skriftlig bversåttning, muntligt 
forhor).
Historia med samhållslåra: Flykten till Varennes (uppsats, ventilerad i 
klassen).
Geografi: Kaffeproduktion och kaffehandel (uppsats).
Matematik: Differential- och integralkalkyl (forhor). Analytisk geometri 
(forhor). Sfårisk trigonometri (forhor).
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Biologi med hålsolåra: Ryggradsdjurens olika hjårntyper (dissektion, 
uppsats). Undersokning av djurlivet i Gullmaren (uppsats). Compositæ 
(våxtinsamling, uppsats).
Fysik: Minimideviation vid ett prisma (uppsats).
Kemi: Kvalitativa analyser (skriftlig redogbrelse over utfbrda analyser). 
Titreringsmetoder (laborationer, uppsats).
Teckning: Linearritning. Byggnadsritning. Frihandsteckning. Målning 
i olja.
Musik: Harmonilåra (skriftliga ovningar, forhor).

L. III1: Modersmålet: Kellgrens och Leopolds satiriska diktér; Svensk fabel- 
diktning under 1700-talet (forhor).
Tyska: Goethe, Die Leiden des jungen Werther (forhor).
Engelska: Anthony Hope, The prisoner of Zenda (forhor).
Historia med samhållslåra: Konung, råd och riksdag under Karl XI 
(uppsats).
Teckning: Frihandsteckning.
Musik: Skriftliga ovningar, speciellt rbrande intervallåran.

L. IV4: Modersmålet: Bellman och Fredmans epistlar (uppsats samt foredrag). 
Franska: Germanska ord i franska språket (uppsats). Mérimée: Carmen 
(glosbok med kommentar, muntligt forhor). Lichtenberger: Mon petit 
Trott (glosbok; muntligt forhor). Daudet: La belle Nivernaise (kom
mentar, muntligt forhor).

Uppgift om antalet deltagare i frivillig undervisning 
samt i korsång m. m.

Korsången har varit uppdelad på tre avdelningar, l:a avd. omfattande hela 7. 
gymnasiet, 2:a avd. klass 24—44, 35—55 samt 3:e avd. klass l4, 1"—-2°.

I l:a avd. ha under hbstterminen deltagit 34 gossar och 25 flickor, under 
vårterminen 34 gossar och 25 flickor.

I 2:a avd. ha under hostterminen deltagit 17 gossar och 49 flickor, under 
vårterpiinen 14 gossar och 48 flickor.

I 3:e avd. ha under hostterminen deltagit 58 gossar och 53 flickor, under 
vårterminen 35 gossar och 51 flickor.

I orkesterovningar ha under hbstterminen deltagit 5 elever, under vårter
minen 5 elever, i fiolspelning 5 resp. 6, i cellospelning 1 resp. 1, i piano- 
spelning 7 resp. 8 samt i orgelspelning 2 resp. 4.

I frivillig franska ha deltagit i klass 45a under hbstterminen 22, under vår
terminen 19 lårjungar, i klass 4nb under hbstterminen 12, under vårterminen 
12 lårjungar, i klass 5 5 under hbstterminen 19, under vårterminen 16 lår
jungar, i klass 3l under hbstterminen 15, under vårterminen 15 lårjungar 
och i klass 4l under hbstterminen 22, under vårterminen 22 lårjungar.

I slojd for flickor ha deltagit under hbstterminen 76, under vårterminen 
75 lårjungar.
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Larobocker och annan vid undervisningen anvånd litteratur.

8. Kristendom.
Klass o. ring

Svenska bibeln.................... (1—IV4)
Svenska Psalmboken ....... (1—IV4)
Steen, Kristendom, del I (l4, lr’—2’)
Steen, Israels historia ....... (44, 5°)
Steen, Jesu forkunnelse och 

kristen tro .................... (44, 5°)
Liedgren, Tids- och livsbil

der ur kyrkans historia...
............................ (24—34, 35—4n)

Klass o. ring

Steen, Israels historia och 
Jesu liv ........................ (L. P)

Gummerus—Rosenqvist—
Johansson, Kyrkohistoria 
............... (F»—IIP, L. IP—L. IV4)

Ahlberg, Religionshistorisk
oversikt... (IP—IIP, L. III4—L. IV1)

Modersmålet.
Kabner—Victorin, Råttstav- 

ningslåra ...............  (I4, l5—2')
Sundén, Svensk språklåra i 

sammandrag' ................ (I4, 1B)
Rebbe, Svensk Språklåra 

........................ (2l—4\ 25—55)
Rebbe—Fischer, Exempel- 

samling...........  (I4—44, l5—55)
Realskolans låsebok I ....... (I5)
Anjou — Berg—Sj oval l,

Svensk låsebok, låsebok 
for realskolan II ...........  (I4, 2;>)

D:o III ........... (24, 23)
D:o IV ............ (3‘)

Steffen, Oversikt av svenska 
litteraturen I—V... (L. I4—L.IV4)

Steffen, Svensk litteratur-
historia....... (P—IP, L. P—L. IV4)

Runeberg, Fånrik Ståls sågner 
........................ (I4—44, l5—55) 

Steffen, Islåndsk litteratur (44, 53) 
Snoil sky, Svenska bilder...

........................ (I4—34, 35—4r>) 
Mjbberg, Svensk låsebok ...

........................ (34—44, 43—55) 
Runeberg, Algskyttarna....... (24, 3)
Strindberg, Tre noveller ur

Sv. oden och åventyr ... (L. I1)
Heidenstam, Karolinerna ... (L. I4)
Almquist, Folklivsberåttelser (L. I4) 
Shakespeare, Julius Cæsar (I3, L. II4) 
Ibsen, En folkefiende ... (Il3, L. III4) 
Mjbberg, Svensk litteratur

I o. II ...........  (II3, L. IIP— L.IV)
Laxdola saga .................... (I3, L. IP)
Fornsvensk litt. (M. L. F.) (I3, L. IP) 
Ur reformations- och stor

maktstidens litt. (M. L.F.) (I3, L. IP) 
Ur frihetstidens litteratur

(M. L. F.)........................ (I3, L. IP)

Latin.
Ahlberg, Latinsk grammatik 

for de allmånna låroverken 
...... (L. I3, L. III3, L. I4, L. IV4)

Hagendahl, Lingua latina (L. I3, L. I4)

Pontén, Latinska forf. i urval
for gymnasiet:
I. Poesi ... (L. III3, L. IP, L.IV4)

II. Prosa (L. P—L. II3, L. P—L. IP) 
11:2 Andra avd. ... (L. IIP, L. IV4)
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Klass o. ring

Livius, Tjugutredje boken, 
utg. av B. Risberg (L. II3, L. III1)

Livius, urval ur III. dekaden 
av M. Gottschald (Eclogae 
graeco-lat. 61, Teubner) (L. III3)

Ovidius, Metamorfoser, 
utg. av B. Risberg....... (L. II3)

Klass o. ring 

Tornebladh och Lindroth, Latinsk
språklåra ... (L. II3, L. II4—L. III1)

Cavallin, Latinskt skollexikon
.. (L. I3—L. III3, L. II4—L. IV4) 

Heikel, Latinsk-svensk ord-
bok... (L. I3—L. III3, L. II4- L. IV4)

Grekiska.
Mellén och Lundkvist, Gre-

kisk låsebok .................... (L. III4)
Lofstedt, Grekisk grammatik, 

utg. av J. Lind........... (L. III1)

Platon, Protagoras, hrsg. v.
M. Schlossarek (Freytags 
kurze Texte N:r 40/44)... (L. III4) 

Grekisk Lyrik, utg. av I.
During (Skrifter utg. av
Sv. klassikerfbrbundet N:r 2) (L. 1114)

Tyska.
Z.z'de,Tysknyborjarbok(l4—24,15—25) 
Lide, Taten und Fahrten... (24—34) 
Hemberg, Tysk prosa III... (3°—4a) 
Lide, Schicksale und Be-

gebnisse ... (34—44, 45—55, L. I1)
Rodhe, Tysk låsebok for 

realskolan .................... (55)
Hemberg, Tysk prosa IV... (L. I1) 
Hemberg, Tysk prosa II (44, I3, L. II4) 
Hemberg, Tysk vers...........

................ (II3-III3, L. III4—L. IV4)
Heinertz, Aus alter und neuer

Zeit.... (II3, L. III3, L. III4—L. IV1) 
Lindqvist—Pollak, Deutsche

Vergangenheit und Gegen- 
wart..................................... (R. III3)

Strdmberg, Tysk prosa....... (R. II3)
Hjorth, Grammatik ........... (1*—

44, V—5\ I3—III3, L. I4—L. IV1)

Lide, Tyska oversåttnings- 
ovningar . :............ (I4, l5—25)

Heumann, Låtta stycken 
........................ (24-34, 35—45)

Lofberg, Oversåttningsov- 
ningar till tyska........... (44, 5°)

Hjorth—Heumann, Tyska 
skrivovningar och brev... (34, I3)

Skriftliga uppgifter for stu- 
dentexamen i tyska språket 
...............  (I3, R. II3, L. I4—L. II4)

Hoppe, Tysk-svensk ordbok 
skoluppl.......................... (21 —
44, 33—55, I3-III3, L. I1-L. IV4)

Hoppe, Svensk-tysk ordbok, 
skoluppl.......................... (24—
44, 35—55, I3—III3, L. I4—L. IV4)

Engelska.
Bjbrkelund—Danielsson, Jespersen — Rodhe, Engelsk

Metodisk nyborjarbok i låsebok for realskolan (34—
engelska ...........  (24—34, 35-45) | 44, 45-5\ l3, R. II3, L. I4—L. II4)
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Klass o. ring

Larson, English Fiction
....... (L.F-L.1IF,L.IF-LJV)

Redin—Ernolv, Eng-land and 
the English as seen by 
Englishmen ........... (R. II3, III3)

Barry Pain, Eliza’s Husband (L. IV') 
Hammarberg—Zetterstrom, 

Kortfattad engelsk skol- 
grammatik .................... (31—

44, 45-5% I3—IIP, L. F—L.IV)

Klass o. ring

Zetterstrom, Oversåttnings
bvningar ........................  
(33—4\ 45—55, I3, L. P—L. IP)

Harlock, Studentskripta ... 
............................ (R. II3—R. IIP)

Lindgren, Engelsk-svensk 
ordbok, skolupplagan ...
....... (4\ 53,13—III3, L. P—L. IV3)

Wenstrom—Harlock, Svensk
engelsk ordbok, skoluppl. (43, 
55, I3, R. IP—R. III3, L. F—L. II4)

Franska.
Bodtker—Host, Lårobok i

franska, ed. Malmberg (33—43, 45
—55, R. F—R.IIF, L.F, L.F-L.IF) 

Edstrom, Lectures frangaises II,
Contes et Nouvelles.......
................ (II3—III3, L. IIP—L. IV1)

Edstrom, Kortfattad fransk 
språklåra........................
....... (L. II3—L. IIP, L. IIP—L. IV1)

Biller—Thorn, Fransk språk
låra ............................  (L.P,L. IP)

Stromberg—Sund, Franska 
oversåttningsbvningar ...
....... (L. IP—L. III3, L. IP-L. IV3)

Schultess, Fransk-svensk 
ordbok, skolupplagan ...
................ (IP—III3, L. IIP—L. IV)

Schultess, Svensk-fransk 
ordbok, skolupplagan ...
....... (L. II3-L. IIP, L. IIP-L. IV3)

Historia med samhallslara.
Odhner—Westman, Lårobok 

i fåderneslandets historia 
for realskolan ... (P—43, l5—55)

Jacobson, Allmån historia
for realskolan ... (P—43, F’’—55)

Falk—Tunberg, Svensk
historia for gymnasiet (F, L. IF)

Odhner—Tunberg, Fådernes
landets historia for gymna
siet ... (IF—IIP, L. IIP—L. IV3)

Falk—Jacobson, Allmån 
historia for gymnasiet ... 
........... (I3—III3, L. F—L. IV3)

Hildebrand—Vessberg, Svensk 
stats- och samhållskun- 
skap for realskolor ... (4*, 5°)

Hildebrand—Kraft, Stats- 
och samhållskunskap for 
gymnasiet................ (III3, L. IV3)

Geografi.
Carlson—Ronnholm—Mo- 

berg, Skolgeografi, forrå 
kursen ........... (P—33, l5—4fl)

Carlson—Ronnholm—Mo- 
berg, Skolgeografi, andra 
kursen... (43, 55, F, L. F—L. IF)
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Klass o. ring

Swedberg, Geografi for det 
differentierade gymnasiet
I och II... (IP—IIP, L. IIP—L. IV1)

Klass o. ring

Diercke, Skolatlas................ (I4—4\ 
l5—55, P—IIP, L. I‘-L.IV4) 

Roth, Geografisk atlas.......
............................ (l4-4\ l5—45)

Matematik.
Rendahl—Wahlstrbm—Frank, 

Råknebok for realskolan 
........................ (F— 3‘, F—45)

Berg, Råknelåra for de allm. 
låroverken och flickskolor, II 
omarbetad av Hjalmar... (4‘, 5’) 

Hedstrom—Rendahl,
Algebra ................ (R. P—R. IIP)

Hedst rom —Rendah l, 
Algebra och geometri med 
tillåmpningar for latinlinjen 
I (L.1P-L.IIP, L.P, L.III‘—L.IV1) 
II (L. IP—L. III3, L. IIP—L. IV4)

Aspere'n, Geometri (2‘—4‘, 3S—55)

Hagstrbm, Proportionslårans 
tillåmpning på plangeome
trien .................... (R.P—R.IIP)

Tham, Planimetri ... (R.P—R. III3)
Hedstrom—Rendahl,

Trigonometri ....... (R. IP—R. III3)
Hedstrom—Rendahl, 

Trigonometri for latinlinjen 
............................ (L. III3, L. IV4)

Josephson, Rymdgeometri... (R. III3)
Collin, Analytisk geometri 

............................ (R. IP—R. IIP)
Hedstrom—Rendahl, Råkne- 

tabeller ........... (R. I3, II3—III3)

Biologi med halsolara.
Bohlin, Zoologi ... (I4—44, F-55) 
Bohlin, Botanik ... (I1—44, l5—5°) 
Andersson, Kurs i zoologi.

Del I.........................  (44, 53, L. P)
Borg, Zoologi for det diff.

gymnasiet... (R. II3, III3, L. IV4) 
Krok och Almqvist, Svensk

flora I ................ (V—4‘, F—53)

Ekman—Sefue, Utvecklings- 
låra och årftlighetslåra (III3, L. IV4)

Bobs—Falck, Kryptogamerna 
......................................... (R-IP)

Hammarsten—Persson—Sefve, 
Fysiologi for det differen
tierade gymnasiet ... (III3, L. IV4)

Fysik.
Hellsten, Experimentell fysik 

och astronomi... (2‘—4‘, 36—5’)
Moll—Rudberg, Lårobok i 

fysik .................... (R. P—R. III3)

Moll—Rudberg, Lårobok i
fysik, forkortad upplaga... (L. IP) 

Rendahl och Sbderborg,
Astronomi ........................ (L. IP)

Kemi.
Inghe och Magnusson, Låro

bok i kemi for realskolan.
Del I o. II ....... (3‘—4‘, 4S—55)

Moll—Starck, Lårobok i
kemi for gymnasiet (R. P—R. III3)
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Teckning.
Henriques, Lårobok i geometrisk ritning .................................................. 

......................................... (24-4\ 35 — 5\ R. P—R. IIP, L. P, L. P-L. IP)

Musik och sång.
Klass o. ring

Assar m. fl., Normalsångbok 
for hogre allm. låroverk, 

l:a saml.......... (1*—4!, ln—5’’)

Klass o. ring

Svenska skolkvartetten, l:a
saml........... (P—IIP, L. P-L. IV1)

Notbbcker ............................  (I1, 1°)

Fbljande nya lårobbcker hava infbrts under låsåret: i kl. 1" och succ. i 
kl. 23 samt i kl. I4 Steen, Kristendom del I, 2:a upplagan i stållet for samme 
forfattares Jesu tal och liknelser samt Från apostlarnas tid; i ring. L. P och 
L. P samt succ. i fbljande latinringar A. W. Ahlberg, Latinsk grammatik 
i stållet for Tornebladh—Lindroth, Latinsk språklåra, uppl. B; i ring. L. IP 
och L. I3 samt succ. i fbljande latinringar Biller—Thorn, Fransk språklåra i 
stållet for Edstrbm, Kortfattad fransk språklåra.

Från bbrjan av nåstkommande hbsttermin skola fbljande nya lårobbcker 
infbras i kl. 5° och 44 Steen, Kristendom, Lårobok i kristendomskunskap 
for real- och flickskolan II, Israels historia, Jesu fbrkunnelse och kristen tro 
i stållet for samme forfattares Huvuddragen av Israels historia, Lårobok for 
realskolan samt Jesu fbrkunnelse och kristen tro, Lårobok i kristendomskun
skap for realskolans avslutningsklass; i ring. L. III4 och L. IP samt succ. i 
fbljande latinringar Solders, S., Grekisk skolgrammatik i stållet for Lbfstedt 
—Sillén, Grekisk grammatik, i kl. 4” och 34 samt succ. i fbljande klass och 
■ringar Biller, G., Fransk elementarbok i stållet for Bbdtker—Host, Lårobok 
i franska for nybbrjare, samt i kl. 4° och 31 samt succ. i fbljande klass och 
ring. L. P och R. I3—R. III3 Biller, G., Kortfattad fransk skolgrammatik.

Ovriga meddelanden om undervisningsarbetet.
Till gemensamt morgonbbn, som fbrråttats omvåxlande av de i kristendom 

undervisande lårarna i nårvaro av rektor, hava lårjungarna samlats kl. 7,45 f. m.
Konfirmationsundervisning har meddelats av adjunkten Våring åt inalles 

22 lårjungar ur kl. I4—44 och 1"—5B under tiden 15 september—7 mårs.
Tvenne skolresor hava under låsåret fbretagits: en till Marstrand och en 

till Gbteborg (besok å konst- & sjbfartsmuseerna samt akvariet).
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Kap. IL Lårare och ovriga befattnings- 
havare.

Larare.
Två ordinarie lårare hava under låsåret låmnat sina befattningar vid låro- 9. 

verket, nåmligen:
adjunkten i modersmålet, historia och geografi P. S. Carlsson, som den 4 

oktober beviljats avsked med (fortids-) pension. Adjunkten Carlsson har 
tjånstgjort hår från bbrjan av hbstterminen 1914 till bbrjan av vårterminen 
1930, då han nbdgades begåra tjånstledighet for ohålsa. For det plikttrogna 
och samvetsgranna arbete, som han nedlagt i låroverkets tjånst, bringas 
honom ett varmt tack. Hans forna kolleger tacka honom for ett gott kam
ratskap och uttala den fbrhoppningen, att han i sin hemprovins, helt fri från 
ett jåktande skolarbete skall få tillbringa många återstående lugna år och 
finna ostbrda tillfållen att utbva målarkonsten, for vilken han har så obe- 
stridliga anlag;

lektorn i biologi med hålsolåra och kemi C. A. Nilsson-Cantell, som ut- 
nåmnts att från 1 januari vara lektor vid h. a. låroverket i Visby. Når lek
tor Cantell nu återbbrdas till sin hemort, vid vilken han år fåst med många 
band, och till det låroverk, som han tillhbrt såsom lårjunge, bringas honom 
låroverkets och kamraternas varma tack for gångna sex år och en bnskan 
om trevnad och framgång på verksamhetsfåltet i hemstaden.

Till innehavare av den efter frbken Edstrom lediga teckningslårartjånsten 
har den 9 mårs utnåmts teckningslåraren vid hogre allmanna låroverket i 
Haparanda, fru Elsa V. Johansson; till innehavare av två nyinråttade adjunkts- 
tjånster hava den 3 april utnåmnts fil. magistern F. E. Åberg och fil. licen
tiaten A. T. Hagelin; till innehavare av den efter adjunkten Carlsson lediga 
tjånsten har den 17 april utnåmnts extralåraren vid låroverket, fil. magistern 
N. V. W. Flensburg.

Samtliga nyutnåmnda lårare tilltråda sina befattningar den 1 maj.
De ha om sig låmnat fbljande biografiska uppgifter:
Elsa Victoria Johansson år fodd den 27 februari 1886 i Olmstad, Jonkopings lån. For- 

åldrar: Lantbrukaren N. P. Nilsson och hans hustru H. K. Nilsson. Avlade realskolexamen 
1907, genomgick Tekniska skolan i Stockholm 1905—07 samt hogre Konstindustriella skolan 
1907—10 och avlade teckningslårareexamen 1910. Lårare vid Soderkopings enskilda samskola 
1910—11, vid Karlshamns tekniska yrkesskola och elementarlåroverket for flickor i Karlshamn 
1911—20, vik. teckningslårarare vid samrealskolan i Varberg och elementarskolan for flickor 
dårstådes 4/i2 1922—9/s 1923, vid samrealskolan i Oskarshamn och elementarskolan for flickor 
i samma stad från borjan av hostterminen till den 31 oktober 1923 samt låsåret 1924—25, 
vid samrealskolan i Haparanda från borjan av hostterminen 1925 till den 9 september 1925, 
ordinarie teckningslårare vid sistnåmnda låroverk från den 10 september 1925. Timlårare 
vid småskoleseminariet i Haparanda från borjan av hostterminen 1925. Utnåmndes till teck
ningslårare vid hogre allmånna låroverket i Vånersborg den 9 mårs 1936 med tilltråde den 
1 maj samma år. Gift med kopmannen John R. Johansson. Barn: Erik R., fodd den 7 mårs 
1921. Resor: till Tyskland 1910, Danmark 1915 och 1922.

5
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Fredrik Emanuel Åberg ar fodd den 1 januari 1895 i Osteråker, Sodermanlands lån. hor- 
åldrar: kontraktsprosten Edvard Georg Åberg och hans maka Ida Lovisa Kristina d’Orchimont. 
Avlade studentexamen vid Norrkopings h. allm. låroverk 1913, inskrevs som student vid Upp- 
sala universitet 1913, avlade fil. åmbetsexamen 1921, kompletterade samma examen 1922. 
Genomgick provår vid hogre allm. låroverket å Sodermalm h. t. 1926.

Tjånstgoring: som e. o. lårare vid Gåstriklands folkhogskola vinterkurserna 1921—23, 
Lindesbergs komm. mellanskola låsåret 1923—24, v. adjunkt vid h. allm. låroverket i Gåvie 
1924—25, samrealskolan i Amål 1925—26, v. lektor vid folkskoleseminariet i Luleå '/lo 1927 
—v. t. 1928, v. adjunkt eller extralårare vid h. latinlåroverket å Norrmalm låsåren 1928—36.

Utnåmndes den 3 april 1936 till adjunkt i historia med samhållslåra och geografi (fore- 
trådesvis) vid h. allm. låroverket i Vånersborg.

Har dessutom tjånstgjort såsom lårare vid Stockholms privata gymnasium låsåret 1929—30, 
Statens polisskola for underbefål 1933—35.

Resor: till Tyskland, Osterrike, Italien, Schweiz sommaren 1922; London sommaren 1924; 
Rom såsom medlem av Svenska arkeologiska institutet v. t. 1927; Frankrike, Tyskland som
maren 1927.

Gift den 24 april 1927 med Svea Magnhild Johansson, fodd den 17 dec. 1902, dotter till 
forvaltaren Carl Johansson, Asheda och Signe Ofverstrom. Barn: Birgitta Kristina, fodd 
den 25 mårs 1935.

Axel Torsten Hagelin år fodd den 10 mårs 1892 i Slaka forsamling, Ostergotlands lån. 
Foråldrar: Lantbrukaren Bror Olof Hagelin och hans hustru Almy Ch. Drangel. Avlade 
studentexamen vid hogre allm. låroverket i Linkoping den 14 juni 1911; fil. åmbetsexamen 
vid Uppsala universitet den 29 maj 1916; fil. licentiatexamen den 28 maj 1925. Genomgick 
provårskurs vid hogre allm. låroverket å Sodermalm låsåret 1928—1929.

Tjånstgjorde som assistent vid Uppsala universitets kemiska institution '/’ 1921 — 19/s 1926; 
som extralårare vid Motala samskola låsåren 1926—1928; som vik. adjunkt vid hogre allm. 
låroverket i Linkoping låsåret 1929—30; samt som e. o. lektor vid Saltsjobadens samskola 
låsåren 1930-1936.

Adjunkt i matematik, fysik och kemi vid hogre allm. låroverket i Vånersborg från den 1 
maj 1936.

Nils Vilhelm Wargentin Flensburg, fodd 23/s 1894 i Stockholm, son till forste livmedicus 
Carl Flensburg och hans maka Anna Bredberg, avlade studentexemen 1915, filosofisk åmbets
examen i Upsala 29/l 1921, genomgick provårskurs vid hogre allmånna låroverket å Soder
malm år 1925; tjånstgjorde som vik. adjunkt vid hogre latinlåroverket i Goteborg låsåret 
1923—1924, som vik.' adjunkt vid Borås hogre allmånna låroverk hostterminen 1924, som 
part. vik. adjunkt vid Katarina realskola kalenderåret 1925, som vik. adjunkt vid Skara hogre 
allmånna låroverk vårterminen 1926, som vik. adjunkt vid Kalmar hogre allmånna låroverk 
låsåret 1926—1927, som extralårare vid Karlskrona hogre allmånna låroverk låsåret 1927— 
1928, som e. o. åmneslårare vid Hedemora kommunala mellanskola låsåret 1928—1929, som 
vik. adjunkt eller extralårare vid Vånersborgs hogre allmånna låroverk sedan hostterminen 
1929. Utnåmnd till adjunkt i modersmålet och historia med samhållslåra från och med den 
1 maj 1936 vid hogre allmånna låroverket i Vånersborg. År suppleant i styrelsen for Vå
nersborgs låroverk for kvinnlig ungdom från 1933, ledamot i styrelsen for Vånersborgs stads
bibliotek från 1935.

10. Tjånstledighet har åtnjutits:
av adjunkten P. S. Carlsson från hostterminens borjan till den 4 oktober 

for sjukdom,
av teckningslåraren Elsa V. Johansson samt adjunkterna F. E. Åberg och 

A. T. Hagelin från den 1 maj till vårterminens slut for fortsatt tjånstgoring 
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vid h. a. låroverken i Haparanda och å Norrmalm, Stockholm resp. Saltsjb- 
badens samskola.

Semester har åtnjutits av rektor E. M. Lundberg från den 17 juni till den 
31 juli.

Forordnade hava varit:
adjunkten N. A. Urelius från den 17 juni till den 31 juli såsom vik. rektor, 
åmneslårarinnan Emmy H. A. Helander under låsåret såsom tillsyningslårare, 
fil. mag. N. A. Andersson från borjan av hostterminen till den 4 oktober 

såsom vikarie for adjunkten Carlsson, från den 5 oktober till den 30 april 
såsom vikarie å ledig tjånst och från den 1 maj till vårterminens slut såsom 
vikarie for adjunkten F. E. Åberg,

adjunkten N. V. W. Flensburg från borjan av hostterminen till den 30 
april såsom vikarie å ledig tjånst,

fil. magistern med provår Karin A. M. Rudberg från hbstterminens bbrjan 
till den 30 april såsom vikarie å ledig tjånst samt från den 1 maj till vår
terminen slut såsom vikarie for adjunkten A. T. Hagelin,

utn. adjunkten C. E. Ohlsson och ex. lårarinnorna Maggie E. V. Wide- 
berg och Malin E. Smith under låsåret såsom extralårare,

fil. magistern E. A. Forsstrbm under låsåret såsom timlårare,
lektorn C. A. Nilsson-Cantell under vårterminen såsom vikarie å efter 

honom ledig tjånst,
ex. teckningslåraren T. G. M. Sahlberg från hbstterminens bbrjan till den 

30 april såsom vikarie å ledig teckningslårartjånst samt från den 1 maj till 
vårterminens slut såsom vikarie for fru Johansson,

ex. teckningslårarinnan Carin Billing under låsåret såsom timlårare i 
teckning,

ex. gymnastiklårarinnan Gerda Ch. Åstrand under låsåret såsom gymna- 
stiklårare for låroverkets kvinnliga lårjungar,

handarbetslårarinnan Ulla B. M. von Sydow under låsåret såsom lårarinna 
i slojd for flickor,

ex. skolkbkslårarinnan Margit A. V. Schrbder under låsåret såsom tim
lårare i hushållsgbromål.

Den 1 maj var en lektorstjånst i biologi med hålsolåra och kemi ledig vid 11. 
låroverket.

Under låsåret har ingen åndring vidtagits ifråga om den anstållda per- 12. 
sonalen.
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Kap. III. Lårjungarna.
13, Antal och fordelning.

Klasser 
eller 

ringar

Antal lii r j u n g a r
Hostterminen Vårterminen

For terminen 
nårvarande 
lårjungar

For terminen 
frånvarande 

lårjungar

For terminen 
narvarande 
lårjungar

For terminen 
frånvarande 

lårjungar
Man
liga

Kvinn- 
liga

Man- 
liga

Kvinn- 
liga

Man- 
liga

Kvinn- 
liga

Man- 
liga

Kvinn- 
liga

Realskola.
5-årig realskola ...
4-årig realskola ...

l5—55 165 71 2 1 163 69
l4—44 39 43 —. — 41 43 — —

Latingymnasiet.
4-åriga gymnasiet R-IV* 12 18 _ 1 12 18 __ .__
3-åriga gymnasiet I3—IIP 23 15 — — 21 15 — —

Realgymnasiet.
3-åriga gymnasiet I3—III3 71 8 — __ 69 7 1 1

Summa 310 155 2 2 306 152 1 1

14. Lårjungarnas i gymnasiets två hogsta ringar fordelning efter 
tillvalsåmneskombinationer.

Nåst hogsta ringen.
Latingymnasiet (IIP, II3): grupp 1 (7), grupp 4 (3), grupp 7 (5).

Tillåggsåmnen: engelska (2), geografi (4).
Realgymnasiet (II3): grupp 1 (11), grupp 3 (1), grupp 4 (5), grupp 6 (h. t.

7, v. t. 6), grupp 7 (6).
Tillåggsåmnen: tyska (5), geografi (4), matematik, specialkurs (1), 

fysik (h. t. 2, v. t. 1).

Hogsta ringen.
Latingymnasiet (IV4, III3): grupp 1 (14), grupp 2 (h. t. 1), grupp 3 (3), 

grupp 7 (3).
Tillåggsåmnen: geografi (2), biologi med hålsolåra (1).

Realgymnasiet (IIP1): grupp 1 (3), grupp 5 (2), grupp 6 (13).
Tillåggsåmnen: tyska (4).

Frikallelse från deltagande i undervisningen i matematik enligt § 7 i låro- 
verksstadgan har medgivits i foljande utstråckning: i kl. 55 (v. t. 2), i kl. 41 
(h. t. 1, v. t. 8).



H. A. LÅROVERKET I VÅNERSBORG 1935-1936 37

Enligt § 11 av låroverksstadgan ha foljande befrielser beviljats: i teckning: 
i L. IV4 (h. t. 3, v. t. 2); i sång (de lårjungar, som befriats på grund av mål- 
brott eller bristande musikalisk begåvning, åro ej medråknade.): i L. IIP (1), 
i L. III3 (2), i L. II3 (2), i R. II3 (3); i gymnastik med lek och idrott: i L. IIP
(h. t. 2, v. t. 3), i L. II4 (4), i L. P (2), i L. III3 (h. t. 5, v. t. 4), i R. III3 (2),
i L. II3 (h. t. 3, v. t. 1), i R. II3 (6), i L. I3 (3), i R. I3 (3), i 53 (h. t. 1, v. t. 2),
i 45 (h. t. 6, v. t. 4), i 35 (2), i 25 (3), i l5 (h. t. 1, v. t. 2), i 44 (5), i 34 (h.
t. 2, v. t. 1), i 24 (h. t. 1), i l4 (h. t. 2, v. t. 3); i friluftsverksamhet: i L. III4
(h. t. 2, v. t. 3), i L. II4 (4), i L. I4 (2), i L. III3 (3), i R. III3 (1), i L. II3 (h.
t. 1), i R. II3 (3), i L. I3 (3), i R. I3 (3), i 55 (h. t. 1, v. t. 2), i 45 (h. t. 6, v.
t. 4), i 35 (3), i 2f> (3), i l!l (h. t. 1, v. t. 2), i 4' (h. t. 7, v. t. 5), i 34 (h. t.
3, v. t. 2), i 2' (h. t. 1), i l1 (h. t. 2, v. t. 3).

jungarna i klasserna 45 och 34 samt i realexamen.
Oversikt av vitsord i låroåmnen vårterminen 1935, meddelade åt lår- 15.

Å m n e n

Anmårk- 
ningar

K
ris

te
nd

om
s-

 
ku

ns
ka

p
1 I M

od
er

sm
ål

et

Ty
sk

a

En
ge

lsk
a

Fr
an

sk
a

H
ist

or
ia

 m
ed

 
sa

m
hå

lls
lå

ra

G
eo

gr
af

i

M
at

em
at

ik

Bi
ol

og
i m

ed
 

hå
lso

lå
ra

Fy
sik

K
em

i

Antal lårjungar i 
klass 41’, som erhållit 

A
a — — 1 — — — — 1 — — —
AB 6 1 3 — 4 9 10 3 6 4 4
Ba 12 8 4 8 4 3 10 5 12 11 8
B 10 19 11 11 10 14 8 10 10 13 16
BC — — 9 9 7 2 — 7 — — —
C — 2

Summa lårjungar 28
Medelbetyg 1.43 1.18 0.91 0.82 0.96 1.30 1.54 0.93 lu. 1.34 1 .29

Antal lårjungar i 
klass 34, som erhållit 

A
a — — 1 — — 1 — — — — —
AB 2 2 4 2 — 2 3 2 3 2 5
Ba 17 11 6 6 5 14 14 1 16 16 12
B 14 20 17 16 15 16 16 22 14 15 14
BC — — 5 9 3 — — 8 — — 2
C — — — — — — — — — — —

Summa lårjungar 33 
Medelbetyg 1.32 1.23 1.11 0.88 0.98 1.32 1 .30 0.83 1.33 1.30 1.27
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i Anmårk- 
ningar

Antal lårjungar, som 
i realexamen erhållit 

A __ __
') En av 

dessa 
under-

a — — — — 2 2 — — 1 — kåndes i
AB 9 4 4 1 1 5 13 5 14 8 10 examen.
Ba 22 17 11 13 7 15 15 9 19 15 20
B 5 15 19 22 12 14 6 16 3 12 6
C — — 31) — 41) — — 51) — — —

Summa lårjungar 36
Medelbetyg 1.56 1.35 1.2( 1.21 1.02 1.43 1.05 1.13 1.65 1.47 1.56

Oversikt av vitsord i låroåmnen vårterminen 1935, meddelade lår- 
jungarna i den muntliga provningen i studentexamen.
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Antal lårjungar å latin
gymnasium, vilka 
erhållit: A 1

!) En av 
dessa 
under-

a 4 — — — 1 1 2 3 1 2 — 1 1 — kåndes i
AB 8 5 2 2 7 3 5 9 — 1 2 1 2 — examen.
Ba 10 15 6 — 7 10 9 11 6 — 2 2 1 —

B 1 2 13 — 4 7 6 — 6 1 2 — —

C 21) 1 —

Summa lårjungar....... 23 23 23 2 19 21 23 23 13 4 6 4 4 —

Medelbetyg ................ 1.83 1.63 1.13 2.oo 1.63 1.45 1.50 1.S3 1.35 2.oo 1.50 1.8S 2.oo —

Antal lårjungar å real
gymnasium, vilka 
erhållit: A 1 1 1 __ _1

’) Denne 
under
kandes i

a — 4 — — — 1 — 3 1 — 2 — 2 2 examen.
AB 7 3 — — 3 3 3 5 3 1 3 5 3 3
Ba 3 5 — — 3 5 2 5 1 — 6 1 1 1
B 4 2 — — 1 4 3 — — 1 2 — 1 —

C — — — — 1 l1) 1 — 1 —

Summa lårjungar....... 14 14 — — 8 14 9i 14 5 2 14 7 8 7
Medelbetyg ................ 1.61 1.82 - 1.44 1.43 1.33 2.oo 2.oo 1.50 1.79 2.07 1.69 2.21
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Tid for lårjungarnas hemarbete.
Overlåsningstiden pr vecka har i gymnasiet varit omkring 12—20 timmar, 16. 

i realskolan omkring 4—10 timmar.
Den tid, som erfordrats for utarbetande av de skriftliga arbetena i hemmet, 

har varit:
for en svensk uppsats: å gymnasiet omkring 4—5,5 timmar, i realskolan 

omkring 3,5 timmar,
for en latinsk oversåttning: omkring 4—5 timmar,
for en tysk oversåttning: omkring 2—3 timmar,
for en engelsk oversåttning: omkring 2—3 timmar,
for en fransk oversåttning: omkring 2,5—3,5 timmar,
for ett matematiskt arbete: omkring 3,5—4,5 timmar,
for ett fysikaliskt arbete: omkring 4 timmar.
Den tid, som lårjungarna i gymnasiets båda hogsta ringar ågnat åt enskilt 

arbete, har varit:
i L. II3 omkring 30 — 60 timmar, i R. II3 omkring 30—60 timmar, i L. IIP 

omkring 25—60 timmar, i L. III3 omkring 50—70 timmar, i R. III3 omkring 
40—60 timmar, i L. IV4 omkring 30—50 timmar.

Ur kamratlivet.

Vid låroverket finnas 3 lårjungeforeningar: 1) Gymnasistforeningen Runa 
med 20 medlemmar. 2) Vånersborgs låroverks idrottsfbrening med 110 med- 
lemmar. 3) Vånersborgs kristliga gymnasistforbund med 30 medlemmar. 
En forbundets underavdelning i realskolan med 18 medlemmar.

Stipendier, premier och understod.
Under låsåret 1934—1935 hava utdelats stipendier åt 38 lårjungar till ett 

sammanlagt belopp av kr. 2,735 samt premier och understod åt 93 lårjungar 
till ett sammanlagt belopp av kr. 823: 25.

Kap. IV. Boksamlingar, undervisnings
materieli och donationer m. m.

Låroverkets bibliotek

har hållits bppet tisdagar kl. 11,25—11,55, torsdagar kl. 2,35—3,5 och fre
dagar kl. 5—6 samt andra tider efter overenskommelse.

Under tiden 7s 1935—3% 1936 har bokbeståndet bkats med 570 band.
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Antalet utlånade band har under samma tid utgjort 184, varav 70 fbr- 
medlats från fråmmande bibliotek.

Låntagarna uppgingo till 54 personer, varav 13 lårare vid låroverket, 
28 elever och 13 andra personer.

De viktigaste nyforvårven under nåmnda tid hava utgjorts av:
a) genom gåvor erhållna:
Av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skolover  styrelsen eller annan 

statsmyndighet:
Fortsåttning på forut erhållna publikationer samt dessutom Oprescu, Sam

tida konst i Rumånien. Wellander, Tilltalsordet Ni.
Av resp. forlåggare: Bjorlin, Morgonbonen i skolan. Liedgren, Tids- och 

livsbilder ur kristendomens historia. Steen, Kristendom II. Låsebok for folk- 
skolan III: 2. Celander och Oterdahl, Saga och sanning, 4:e delen. Hånninger 
—Lilie—Mjbberg—Werner, Realskolans låsebok, 4:e delen. Gleerups klas
sikerbibliotek, 6 och 7. Kivi, De sju broderna. Moliére, Den girige. Bjbr- 
kelund, Råttskrivningslåra och 100 råttskrivsbvningar. Alving, Svensk litte- 
raturhistoria. Sjovall, Latinsk-svensk fraseologisk ordlista. Cavallin, 1 Hora- 
tius’ tankevård. Cicero, Tal om Pompeius’ bverbefål i kriget mot Mitridates. 
Solders, Grekisk skolgrammatik. Bjornsson, Tysk låsebok, Bjornsson, Tyska 
oversåttningsbvningar. Collin, Tyska oversåttningsbvningar, I, II. Heinertz, 
Aus alter und neuer Zeit. Bjbrkhagen, Engelsk låsebok. Butler and Herdin, 
Practical English for every-day use. English poetry. Kårre m. fl., Engelsk
svensk ordbok. Lindberg, Engelska texter for kursivlåsning. Svartengren, 
London Calling. Uhrstrom, Glimpses of England. Biller, Fransk elementar- 
bok. Biller, Kortfattad fransk skolgrammatik. Bjbrnberg och Sjogren, Fran
ska skrivbvningar. Fischerstrom, Franska stilar. Ser. B. I. Fischerstrbm 
och Hall, F’ranska stilar. Ser. A. I och II. Philippe, Petit manuel de bon 
fran^ais. Bourdet, Vient de paraitre. Hugo, Les miserables. Hildebrand, 
Svensk stats- och samhållskunskap for realskolor. Hildebrand, Svensk stats- 
och samhållskunskap for gymnasiet. Hbjer, Oversikt av Sveriges nyaste 
historia. Bokelid, Lårobok och bvningsuppgifter i geometri. Bågman, Stereo
metri for realgymnasiet. Foghammar, Matematiska skrivningsuppgifter for 
latingymnasiet. Hedstrbm och Oije, Arbetsuppgifter i ekvationslåra for real
skolan II. Moller, Larsson och Lundahl, Lårobok i råkning for realskolan. 
Olson, Algebra och planimetri for gymnasiet. Ryd, Exempelsamling i mate
matik och fysik, Rydberg, Uppgifter i fysik givna i studentexamen, h. t. 
1879—v. t. 1935. Wetterblad, Fysikaliska studentproblem. Borg, Biologi for 
det differentierade gymnasiet, II. Gertz och Hanstrom, Lårobok i biologi for 
realskolan, III. Hammarsten, Pehrson och Sefve, Utvecklings- och årftlig- 
hetslåra. Krok och Almquist, Svensk flora, I. Abramson och Moller, Låro
bok i gymnastik.

Av Våstgota nation i Uppsala: 25 akademiska avhandlingar, Uppsala uni
versitets katalog samt en del annat akademiskt tryck.

Av Våstgota nation i Lund; Lunds universitets katalog.
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Av framlidne lektor A. G. Eliasson: Av denna i forrå redegørelsen om- 
nåmnda gåva ha under året 35 bd katalogiserats.

Av resp. forfattare och utgivare: Hultén, På bygdestigar och stadsgator, 
5 ex. Stendahl, Ur kvåkarnas historia. Sbderberg, Droppen faller. Soder- 
berg, Tal till Sveriges folk. Soderberg, Tiden varnar. Elfsborgs låns annons- 
blad. Lånstidningen. Vånersborgs sbners gilles årsskrift.

Bland inkopta arbeten mårkas:
Kaila, Personlighetens psykologi. Kretschmer, Geniala månniskor. Sven

ska måstare, utgivna av B. Risberg. Bergman, Skolpojksslang. Wessén, 
Våra folkmål. Herodotos, Historia, oversatt av C. Lindskog. Schulz, Prin- 
zipien des romischen Rechts. Der Sprach-Brockhaus. Delbriick, Grund
lagen der neuhochdeutschen Satzlehre. Dornseiff, Der deutsche Wortschatz 
nach Sachgruppen. Der grosse Duden, Stilworterbuch der deutschen 
Sprache. Der grosse Duden, Grammatik der deutschen Sprache. Sommer, 
Vergleichende Syntax der Schulsprachen. Smith and Heseltine, The Oxford 
Dictionary of English Proverbs. Depras, Le fran^ais de tous les jours. Le 
Bidois, Syntaxe du fran^ais moderne. Blanck, Geijers gotiska diktning. 
Hjertén, Fabel och anekdot inom Sveriges 1700-tals litteratur. Andersson, 
Erik XIV. Bring, Bibliografisk handbok till Sveriges historia. Lindorm, 
Med kungen for fosterlandet. Lindorm, Ny svensk historia. Lindorm, Vårl- 
den i brand. Putzger, Historischer Schul-Atlas. Scheffer, Die Kultur der 
Griechen. Kungl. svenska riddarordnarna. Goethe, Ur min levnad. Hitler, 
Min kamp. Thbrnberg, Från det moderna samhållet. Hoijer, Sveriges jord- 
bruk. Hbgbom, Vårldssjbfarten. Nilsson, Tideråkningen. Smith, Handled- 
ning i organisk syntes och reaktionslåra. Brehm, Djurens liv. Chun, Aus 
den Tiefen des Weltmeeres. Lonnberg, Svenska fåglars flyttning.

Larj ungebiblioteket
har varit tillgångligt for utlåning tisdagar kl. 11,25—11,55, torsdagar kl. 2,35 
—3,5 samt fredagar kl. 5—6, for begagnande på stållet dessutom måndagar 
och onsdagar kl. 5—6 samt under pågående låstid åven andra tider efter 
anmålan hos vaktmåstaren, som ågt att låmna ut nyckeln till biblioteks
rummet.

Nyfbrvårven utgbra 194 bd och antalet for hemlån utlåmnade band har 
varit 1966 till 217 olika låntagare.

Genom gåvor ha foljande arbeten erhållits:
Av forfattaren: Cedergren, På arkeologisk exkursion i Vånersborgstrakten.
Av eleven i klass 21 Gotthard Andersson: Arrhenius, Månniskan infor 

vårldsgåtan.
Av framlidne lektor A. G. Eliasson: 138 bd.
Bland inkopen mårkas:
Barnbiblioteket Saga, 5 bd. Blomgren, Bananer. Herlitz, Grunddragen 

av det svenska statsskickets historia. Lagerkvist, Gåst hos verkligheten.
6
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Lundmark, Från kaos till kosmos. Selander, Svensk mark. Siwertz, En fård 
till Abessinien. Streyffert, Sveriges skogar och skogsindustrier. Sundstedt, 
Den svenska våxtvårlden. Åkerhielm, Tiberius. Åkerhielm, Romare.

Mynt- och medaljsamlingen har under året bkats med fbljande gåvor: 
Av Svenska akademien: dess minnespenning over S. J. Hedborn.

„ Vetenskapsakademien: „ „ „ H. Sjogren.

Undervisningsmateriellen har under låsåret bkats med fbljande fbremål: 
a) genom i nkop-.

i historia: Norstedts episkopbilder: Grekerna (51 bilder) och romarna (50 
bilder) samt Sveriges historia I—IV (300 bilder).

i geografi: Kartor: Fysisk vårldskarta i Mercators projektion (Norstedt) och 
Ehlin—Sbderlund, Kultur- och naturgeografisk karta over Norden (Nor
stedt 1936). Norstedts geografiska episkopbilder: Norge (25 bilder), 
Danmark (24 bilder), Finland (15 bilder), Tyskland (45 bilder), Frank- 
rike (50 bilder), England (75 bilder). 10 fotografier från Finland.

i fysik: 1 st. Tudor ackumulatorbatteri, 20 volt, ett dito 8 volt, 2 platina- 
elektroder till vattensbnderdelningsapparat, 9 linser till optisk bank, en 
transformator (sbndertagbar modeli med tre spolar), en termokrets på 
stativ med inmonterad kompass;

i kemi: en våg av rostfritt stål med tillhbrande viktsats,
i gymnastik med lek och idrott: 3 st. fotbollar.

b) genom gåvor:
i biologi med hålsolåra: av Borås våvnadsaktiebolag, kartong visande natur

liga silkets framstållning,
av lektor C. A. Nilsson-Cantell, preparat av Phyllodecta,
„ lårjungen E. Gjers, R. II3, fågelågg (Gjers har jåmvål ordnat låro- 

verkets fågelsamling),
av lårjungen Å. Nordfeldt, 4°a, Mesidothea entomon,
„ „ T. Henriksson, 4°b, sjbstjårnor från Bohuslån,

i kemi: av Borås våvnadsaktiebolag, kartong visande konstsilkets framstållning, 
av Centralanstalten for jordbruksfbrsbk, plansch over Norgesalpeterns 
framstållning.

Vid slutet av foregående låsår hade låroverket den glådjen att från frbken 
Magna Sunnerdahl mottaga ett belopp av femhundra kronor att utdelas så
som stipendier.

Lifforsåkringsbolaget Nordstjårnan har bverlåmnat 50 kr. att såsom stipen
dium for visad håg och fallenhet for matematik utdelas vid vårterminens slut.

Till fonden for inkbp av bbcker åt mindre bemedlade lårjungar har av 
givare, som vilja vara okånda, overlåmnats ett belopp av 109 kr. 78 bre, 
varjåmte rånta gottgjorts med 1 kr. 56 6re.
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Av fondens medel hava inkopts bocker for inalles 140 kr. 65 ore. Fondens 
behållning utgor f. n. 63 kr. 85 ore.

Svenska Turistforeningen har overlåmnat 5 ex. av sin årsskrift 1935 att 
utdelas såsom premier.

For samtliga de gåvor, som låroverket fått mottaga, ber undertecknad att 
få framfora dess varma och vbrdsamma tack.

Nedannåmnda till låroverket hbrande kassors stållning budgetåret 1 juli 
1934—30 juni 1935.

* Hårav statsbidrag 3,270 kr.

1 2 3 4 5 1 6

Kassans rubrik

Debet

Behållning 
vid årets 

borjan

Summa inkomster
av 

termins- 
avgifter

ovriga

ild vid 
årets 
slut Summa

Byggnadsfonden ......................
Ljus- och vedkassan ..............
Biblioteks- och materielkassan 
Understods- och premiekassan

2,786,44
8,034,62
6,935,51
1,840,29

3,546,66
10,640,oo 

7,093,34

59,oo 
3,920,46* 
1,228,44** 
1,078,28 0,05

6,392,16
22,595,os
15,257,29

2,918,62
Summa 19,596,86 । 21,280,00 | 6,286,24 — 47,163.15

7 8 | 9 i 10
Kredit

Summa
Skuld vid 

årets 
borjan

Summa 
utgifter

1
Behållning ; 
vid årets । 

slut

Byggnadsfonden .....................
—

4,610,39
16,276,75
12,269,48

931,25

1,781,77
6,318,33
2,987,81
1,987,37

6,392,16
22,595,08
15,257,29

2,918,62

Ljus- och vedkassan ..............  
Biblioteks- och materielkassan 
Understods- och premiekassan

Summa 34,087,8? 13,075,28 | 47,163,15

** Hårav statsbidrag 400 kr.

Under budgetåret 1 juli 1934—30 juni 1935 har utgått for underhåll och 
tillokning av

a) boksamlingarna ........................................... c:a 1,810 kronor
b) den bvriga undervisningsmateriellen ... „ 1,410 „
c) inredningsmateriellen ................................... „ 4,270 „
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Kap. V. Byggnader och inredning m. m.
19. Sedan stadsfullmåktige den 14 maj 1935 anvisat 11000 kronor for om- 

åndrings- och målningsarbeten i den s. k. annexbyggnaden, hava dessa ar
beten utforts under sommarens lopp. Låroverket har genom åndringen er- 
hållit ett biologiskt laboratorium, ett rum for enskilt arbete i fysik samt ett 
lårarrum.

For de nya lokalerna hava anskaffats behovlig inredning: 6 st. laborations- 
bord, 3 st. skåp, 24 st. stolar eller taburetter, Ijuståta gardiner m. m. Dår- 
jårote har en del gammal elektrisk armatur i annexbyggnaden ersatts med ny.

For expeditionens råkning har inkopts ett skrivmaskinsbord, for vaktmåsta- 
rens rum ett storre bord.

Sedan anslag till arvode åt en lårarinna i hushållsgbromål erhållits och 
undervisning i nåmnda åmne dårigenom kunnat anordnas, har skolkbksloka- 
lernas utrustning kompletterats bl. a. genom inkop av en buffé, ett matbord, 
ett serveringsbord och behbvligt antal stolar och taburetter. Dessutom har 
matkållare inretts i huvudbyggnadens kållarvåning.

Kap. VI. Tillsyn, examina och års- 
avslutning m. m.

20. Inspektion har icke forekommit under året. Den 20 januari besoktes 
låroverket av H. H. Biskopen G. Ljunggren.

Foraldramoten, åhorardagar m. m.

Foråldrambte har anordnats den 23 mårs. Vid motet redegjorde under- 
tecknad for de mbjligheter till studieriktning och val av åmnen, som låro- 
verksstadgan har att erbjuda.

Intradesprovningar.

Till den 18 maj hade undertecknad utlyst mbte mellan bverlåraren vid 
stadens folkskolor och samtliga de lårare, vilka innevarande termin under
visat de intrådessokande, som anmålts till realskolans forstå klass samt mot- 
tagande lårare och undertecknad. Vid sammantråffandet, till vilket fem 
avlåmnande lårare infunnit sig, diskuterades intrådesprbvningarnas anord
ning, genomgångna kurser samt de anmåldas fbrutsåttningar att folja under
visningen i forstå klassen.

21. Vid slutet av vårterminen samt vid borjan av hostterminen 1935 anmålde 
sig till prbvningen 93 intrådessokande, av vilka 4 icke infunno sig. Av dessa 
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godkåndes 69 till den klass, vari de sokt intråde, och 3 till narmast lagre 
klass. En godkånd infann sig icke.

29 lårjungar intogos vid hostterminens borjan och 7 under låsårets lopp 
efter att vid andra låroverk hava erhållit godkånda betyg.

Student- och realexamen.
Vårterminen 1935 hade till undergående av skriftlig och muntlig provning 22. 

for studentexamen anmålts sig 40 låroverkets lårjungar — 17 å fyraåriga latin
linjen, 8 å treåriga latinlinjen och 15 å treåriga reallinjen. I den skriftliga 
provningen forklarades 38 lårjungar beråttigade till muntlig provning.

Den muntliga provningen ågde rum den 5, 6, 7 och 8 juni under ledning 
av professorn A. G. Bodman, forste bibliotekarien A. B. Carlsson samt lek
torn A. M. Lindqvist såsom censorer, i nårvaro av låroverkets inspektor kyr- 
koherden G. Helander och utsedda vittnen landshovdingen m. m. A. von 
Sneidern, fil. doktorn C. F. J. Forssell och landskamreraren C. C. E. Malm 
(tredje och fjårde dagarna var i landshovding von Sneiderns stålle lasaretts- 
låkaren K. Gramén nårvarande).

Hårvid blevo 35 lårjungar godkånda.
Hbstterminen 1935 anmålde sig en lårjunge i ring L. IV4 till undergående 

av studentexamen. Han godkåndes i såvål den skriftliga som den muntliga 
provningen, vilken senare provning forråttades vid hogre latinlåroverket i 
Goteborg.

Innevarande termin hava till undergående av skriftlig och muntlig provning 
for studentexamen anmålt sig 36 lårjungar — 5 å fyraåriga- och 14 å tre
åriga latingymnasiet samt 17 å treåriga realgymnasiet. 1 den skriftliga prov
ningen hava 31 forklarats beråttigade till muntlig provning. Denna skall åga 
rum den 25, 26 och 27 maj.

Vårterminen 1935 hade till realexamen anmålt sig 42 låroverkets lårjungar 
— 24 från femårig realskolkurs, 18 från fyraårig, varjåmte en lårjunge från 
enskild undervisning hånvisats hit for undergående av examen. 1 den skrift
liga provningen hade 37 (21 resp. 16) låroverkets lårjungar forklarats beråt
tigade till muntlig provning.

Muntlig provning ågde rum den 29 maj i nårvaro av låroverkets inspektor 
samt två av lokalstyrelsens ledamoter, folkskolinspektoren D. E. Andersson 
och landskamreraren C. C. E. Malm.

Hårvid godkåndes 35 (19 resp. 16) lårjungar.
Innevarande termin hava till undergående av realexamen anmålt sig 53 

låroverkets lårjungar (21 från fem- 32 från fyraårig realskolkurs).
I den skriftliga provningen hava godkånts 51 (21 resp. 30) lårjungar.
Den muntliga provningen skall åga rum den 29 maj.
Under kalenderåret 1935 hava vid låroverket avlagts foljande fyllnads- 

provningar:
a) till studentexamen: i kristendomskunskap 1, i tyska 1, filosofi 2, mate
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matik å latingymnasium 2, å realgymnasium 1, i fysik å latingymnasium 2, 
å realgymnasium 1, i kemi å latingymnasium 1, å realgymnasium 2, teckning 1.

b) till realskolexamen: i franska 1, i kemi 1.

Årsavslutning.

23. Årsavslutning med uppvisningar kommer enligt H. H. Efori beslut att åga 
rum i foljande ordning:

Uppvisning i sång och musik åger rum måndagen den 8 juni kl. 6 e. m. 
Uppvisning i gymnastik lordagen den 9 maj kl. 12 midd. i gymnastiksalen.

Utstdllning av under året utforda arbeten i teckning och kvinnlig slojd 
hålles i gymnastiksalen måndagen den 8 juni kl. 4—6 e. m.

Forhor i låroåmnena anstålles tisdagen den 9 juni kl. 9,30—11,20 f. m. 
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då flyttning tillkånnagives samt 
premier och stipendier utdelas, varefter ungdomen hemforlovas.

Att bvervara årsavslutningen och dårmed fbrenade uppvisningar får jag 
vbrdsamt inbjuda herr landshovdingen A. von Sneidern, stadens myndigheter, 
lårjungarnas fbråldrar och målsmån samt alla andra, som med vålvilligt 
intresse omfatta låroverket och dess verksamhet.

Kap. VIL Ovriga meddelanden.
24. Ndsta Idsår borjar med allmdnt upprop torsdagen den 27 nåsta augusti 

kl. 5 e. m. Hostterminen kommer att sluta den 19 påfbljande december; 
vårterminen borjar den 11 januari och avslutas den 10 juni 1937.

Intrades- och flyttningssokande skola anmåla sig senast torsdagen den 20 
augusti kl. 11—12 f. m. Prbvningarna borja lordagen den 22 augusti kl. 9 f. m.

Kollegium hålles lordagen den 22 augusti kl. 8,15 f. m.

Vånersborg i maj 1936.

Ernst Lundberg.
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Tillagg.
Ordning vid forhoren den 9 juni 1936.

Klass. 
ring.

9,15-
9,30 9,30—10,05 10,10 — 10,45 10,50 — 1 1,20

L. IIP

M 

o

r 

g 

o 

n 

b

6 

n

Latin: de Fion | Modersmålet

| Peterson
Engelska 
Johansson

L. II3 Latin: During

R. II3 Matematik: Lundberg Kristendom: Steen Franska: Wahlén 
Kemi: Cantell

L. IP
! Tyska: Peterson

Latin: Rydholm
’ Historia: Bonnesen

L. I3 Latin: de Flon

R. I3 Engelska: Wahlén Matematik: Munthe Tyska: Nilsson

L. I4 Biologi: Cantell Tyska: Nilsson Modersmålet 
Bjdrkman

45a Engelska: Reimers Matematik: Olsson Tyska: Hagberg

45b—3‘ Fysik: Munthe Franska: Reimers Kemi: Rudberg

35a Tyska: Hagberg Engelska: Johansson Biologi: Sjogren

35b Matematik: Urelius Tyska: Helander Kristendom: Varing

2 4 Modersmålet: Rydholm Historia: Flensburg Matematik: Olsson

25a Geografi: Flensburg Historia: Andersson Tyska: Smith

25b Matematik: Rudberg Kristendom: Varing Modersmålet 
Helander

l4 Biologi: Sjogren Modersmålet: Smith Historia: Andersson

l5a Matematik: Forsstrom Tyska: Ohlsson Modersmålet: Ohlsson

l5b Geografi: Wideberg Historia: Bjdrkman Tyska: Wideberg

Samtliga forhor forsiggå i klassrummen. 
Kl. 11,30 f. m. avslutning i aulan.
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Upplysningar for intrådessokande till kl. 1.

1. Intrådessokande till forstå klassen av femårig realskola, som med vits
ord om minst godkånda insikter i åmnena kristendomskunskap, modersmålet, 
råkning och geometri, geografi, naturkunnighet samt historia genomgått lågst 
fjårde klassen av folkskola, anordnad enligt någon av denna skolas A- eller 
B-former, skall for intagning i sagda klass av realskolan i modersmålet samt 
råkning undergå provning, vilken skall avse det kunskapsmått, folkskolans 
fjårde klass har att bibringa.

1. Intrådessokande till forstå klassen av fyraårig realskola, som med vits
ord om minst godkånda insikter i samtliga i nåstfbregående moment angivna 
åmnen genomgått sjåtte klassen av sex- eller sjuårig folkskola, anordnad 
enligt någon av denna skolas A- eller B-former, skall, for intagning i sagda 
årsklass av realskolan, i modersmålet samt råkning undergå provning, vilken 
skall avse det kunskapsmått, som dylik skolform avser att bibringa.

3. Andra intrådessokande ån de, som i mom. 1 och 2 omfbrmålas, skola 
for intagning i forstå klassen av femårig realskola undergå provning i 
åmnena kristendomskunskap, modersmålet, råkning, geografi, naturkunnighet 
samt historia, vilken provning skall avse det i mom. 1 nåmnda kunskaps- 
måttet och for intagning i forstå klassen av fyraårig realskola provning i nu 
avgivna åmnen, vilken provning skall avse det i mom. 2 nåmnda kunskaps- 
måttet.

4. Sådana vitsord från folkskola, som i mom. 1 och 2 avses, må icke 
vara fbrvårvade tidigare ån under kalenderåret nåst fore det, under vilket 
intråde sbkes.


