
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


I Redogorelse [
I for I

| Hogre Allmanna Låroverket |

| i Vånersborg |

I Lasåret 1936—1937 I

INNEHÅLL:

1. Årsredogorelse.
2. Tillågg:

a) Ordning vid årsexamen den 10 juni 1937.
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REDOGORELSE
for

Hogre Allmånna Laroverket i Vånersborg
Lasåret 1936-1937.

Låroverkets organisation.
Hogre allmånna laroverket i Vånersborg år ett hogre samlåroverk, omfat- 

tande 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 22 augusti och med allmånt upprop torsdagen den 27 augusti kl. 5 e. m., 
varpå den egentliga undervisningen tog sin borjan den 28 augusti kl. 8 f. m. 
och slutade den 17 december kl. 10,30 f. m. Avslutningen ågde rum den 
19 december.

Vårterminen bbrjade måndagen den 11 januari och kommer att sluta 
den 10 juni. Upprop ågde rum den 11 januari kl. 8 f. m., varefter under
visningen omedelbart tog sin borjan; den år åmnad att fortgå till den 7 juni 
kl. 10,30 f. m.

Intrådes- och flyttningsprovningar ågde under hostterminen rum 22—28 
augusti (6 dagar), under vårterminen 11—14 januari (4 dagar); provningar 
for intråde i realskolans forstå klass komma att anstållas den 10 och 11 juni.

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

A. den 26, 27 och 28 oktober, 15 och 16 februari samt 1 maj; ledig- 
heten sockendagarna efter påsk och lordagen fore pingst har utbytts mot 
ledighet den 22—24 mårs, varigenom ledigheten vid påsk kommit att om- 
fatta 10 dagar;



2 H. A. LÅROVERKET I VÅNERSBORG 1936-1937

B. for friluftsverksamhet: 28 august), 3 september, 14 oktober, 28 novem
ber och 8 december (halvdagar), 11 och 24 september, 19 och 29 januari, 
13 februari och 9 mårs (heldagar). Två dagar återstå till maj månad.

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

gållande normalplanen.
Koncentrationsundervisning har under låsåret forekommit 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.

Larokurser.
4. FYRAÅRIG REALSKOLA.

Klass 1.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Återblick av Jesu liv och verksamhet. 

Skildringar från kyrkans grundlåggningstid enl. Apostlagårningarna. 
Stycken ur Pauli brev. Oversikt av kyrkoåret och den svenska kyr
kans gudstjånst. (Steen.)

MODERSMÅLET, 6 t. Realskolans låsebok del II av Hånninger, Lilie, Wer
ner samt valda diktér av Fånrik Ståls sågner I—II jåmte annan text. 
Ovningar i att med egna ord återgiva den låsta texten. Framsågningar 
av diktér utantill. Råttskrivningsbvningar (c:a en i veckan), varvid samt- 
liga Ijud genomgåtts. Ovningar i satslosning och interpunktion. Det 
viktigaste av form- och satslåran. Dispositionsbvningar. Skrivning av 
uppsatser. (Helander.)

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

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

GEOGRAFI, 2 t. Europa (utom Sverige). (Åberg.)
MATEMATIK, 5 t. (Under hbstterminen 5 t. matematik; under vårtermi

nen 4 t. matematik och 1 t. laborationer.) Folkskolans kurs i aritmetik 
repeterad och utvidgad. Enkla sifferekvationer av forstå graden med 
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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 och metoder for långd-, volym- och viktbeståmning samt 
beståmning av specifik vikt. (Paréus-Tenow.)

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 våxtundersokning och våxtbeståmning 
efter flora. Exkursioner. Insamling av minst 40 våxtarter. (Sjogren.)

Klass 2\

KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Tids- och livsbilder ur kyrkans historia 
t. o. m. Luther. Repetition. (Steen.)

MODERSMÅLET, 5 t. Anjou—Berg—Sjovall, Svensk låsning III, Svenska 
bilder. Framsågning av diktér utantill. Råttskrivnings- och interpunk- 
tionsovningar samt satslosning. Grammatiken slutlåst. Dispositionsbv- 
ningar. 9 uppsatser, alla på laroverket. (Rydholm.)

Amnen for uppsatserna:
1. a) Sommarens roligaste dag. b) En cykeltur, c) En fisketur, d) Min barndoms 

leksaker. e) En åventyrlig historia. 2. a) S:t Gotthards saga, b) Vad hor till god 
vallasning? c) Om våra husdjur. d) Ett biografbesok. e) En botanisk exkursion. 
3. a) Den strånge rektorn (efter laseboken). b) Når jag lagade mat på egen hånd, 
c) En gång, då jag var riktigt rådd. d) Vad jag skulle gdra, om jag fick en massa 
pengar. e) Hur jag anvånde sista lovet, f) Hos tandlåkaren. 4. a) En ovådersdag. 
b) Tankar på julen, c) Mitt tidigaste barndomsminne. d) En sondagsjagares åventyr. 
e) Vad kan en håndig person sjålv gora? f) Når vi byggde oss en hydda. 5. a) Går
dagens idrottslov. b) Om skidor och skidåkning. c) Per Eriks stora dag (låseboken). 
d) Vad jag helst låser, e) Ett pojkstreck. f) Ett besok i en handelsbod på landet. 
6. a) Om kloka djur. b) Min forstå jakt. c) Ett slagsmål, d) En torgdag. e) Vid- 
skepelse i våra dagar. f) Vardagslivets glådjeamnen. 7. a) En dikt ur “Fånrik Stål“. 
b) Vad har man for glådje av sno? c) Vad år det, som gor ett hem trevligt? d) En 
bjudning på landet. e) En resa med flygmaskin. f) Vad jag åmnar gora i påsk. 
8. a) Seder och bruk under påsken, b) Min forstå skoldag. c) En diskussion, d) 
Mina tankar och och åsikter om skolarbetet. e) En historia om en pratsjuk papegoja. 
f) Når våckarklockan ringer, 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 bversåttningsbvningar och Heumann, Låtta stycken. 
Tal- och hbrbvningar. 4 skriftliga oversåttningsbvningar, samtliga på 
låroverket. (Smith.)

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

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

GEOGRAFI, 2 t. Polarlåndernas, Asiens och Australiens geografi. (Kambro.)



4 H. A. LÅROVERKET I VÅNERSBORG 1936-1937

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. Geo
metri: Konstruktioner och satser rbrande rata linjer, vinklar, trianglar, 
parallellogrammer; låran om cirkeln påbbrjad; bvningssatser. (Urelius.) 

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. Zoologi: Kråldjuren, groddjuren, fiskarna 
och de ryggradslbsa djuren. Botanik: Undersbkning 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 snmt magnetism enligt låroboken. (Paréus-TenoiD.)

Klass 34.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Tids- och livsbilder ur kristendomens 

historia från 1689 till slutet. Repetition. (Steen.)
MODERSMÅLET, 3 t. Mjoberg, Låsebok for realskolan, Ovning i återbe- 

råttande. Foredrag. Valda delar av grammatiken repeterade; satslbs- 
ning, stilistiska och språkhistoriska meddelanden. Fråmmande ord i 
svenskan. Huvuddragen av verslåran. 9 uppsatser, varav 7 på låro
verket. (Rydholm.)

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Något om Kalle Utter. b) Om våra talorgan, c) Vad kan 

man ha for nytta oeh noje av en bil? d) En stund på jårnvågsstationen. e) Om svamp 
och svampplockning. f) Ett kalas. 2 (på låroverket). a) Lergoken (låseboken). b) 
Min forstå debut (låseboken). c) Vånersborgstraktens sevårdheter. d) Om scoutrorel- 
sen. e) Vilka bocker skulle du helst vilja ha på din bokhylla? f) Ett besok i en han
delsbod på landet, g) Vardagslivets glådjeåmnen. 3. Fritt val av åmne. 4 (på låro
verket). a) En torgdag. b) Varfor folk flyttar in till ståderna. c) En bonde beskriver 
en resa till staden, d) Den gamle sjokaptenen beråttar. e) Hur jag tror det år att 
vara lårare, f) Vilket vill du helst ha, en motorbåt, en bil eller en flygmaskin? 5 (på 
låroverket). a) Om kristlig kårleksverksamhet. b) Bismarck och Tysklands enande. 
c) Det viktigaste om vållåsning. d) Senjens storbjorn (låseboken). e) Hur månniskan 
fordårvar naturen, f) Klassmote om 20 år. 6 (på låroverket). a) Portråtterna (A. M. 
Lenngren). b) En modern uppfinning. c) Tåvlingarnas betydelse for idrotten, d) 
Hur mina framtidsplaner skiftat under årens lopp. e) Vilka egenskaper hos en mån- 
niska vårderar du mest? f) Vad år det, som gor ett hem trevligt? 7. Fritt val av 
åmne. 8. (på låroverket). a) Munkliv under medeltiden. b) Geijer beråttar om sin 
barndom, c) Vad vet du om Oskar I? d) En gestalt från vårldskriget. e) Svenskarna 
i Forenta staterna. f) Hur en jårnvåg kommer till, g) Vårtecken. 9 (på låroverket). —, 

TYSKA, 4 t. Lide, Taten und Fahrten slutlåst. Lide, Schicksale und Be- 
gebnisse, omkr. 20 sidor. Valda delar av formlåran repeterade; syn- 
taxen till konjunktiv samt det viktigaste av konjunktiv och infinitiv. 
Hor- och talbvningar. Oversåttningsovningar. 9 skriftliga arbeten, alla 
på låroverket. (Reimers.)

ENGELSKA, 4 t. Nyborjarboken slutlåst, Bjbrkhagen, Engelsk låsebok, 
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omkr. 40 sid. Formlåran avslutad. Syntax i samband med texten. Tal- 
ovningar. Zetterstrbm, Oversåttningsovningar, forstå avdelningen av
slutad. (Æ Johansson.}

FRANSKA (valfritt), 4 t. Biller, Fransk elementarbok, de forstå 27 styc- 
kena jåmte motsvarande grammatik. (Nilsson.)

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. (Aberg.) 
MATEMATIK, 3 t. Ekvationer av forstå graden med en obekant; aritmetiska 

uppgifter, låmpade for ekvationsbehandling; algebraiska reduktioner. 
Cirkeln; trianglars och parallellogrammers ytor; geometriska ovnings- 
satser och planimetriska beråkningsuppgifter. (Urelius.}

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. Okologiska kapitel. Botanik: fanero- 
gamfamiljer (avslutad kurs), kryptogamtyper, de svenska våxternas 
och djurens invandringshistoria, svenska våxtsamhållen, Sveriges våxt- 
och djurgeografi i bversikt. Gagnvåxter. Naturskydd. Exkursioner. 
(Bergquist.}

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 Ijusfenomenen. 
(Urelius.}

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. (Bergquist.}

Klass 44.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. H. Steen, “Israels historia" samt “Jesu 

fbrkunnelse 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 deklamationsbvningar. Ovningar i muntlig framstållning; 
ovningar i att uppsåtta enklare skrivelser av praktisk art. 7 uppsatser, 
varav 6 på låroverket. (faring.)

Åmnen for uppsatserna:
1. Sjalvvalt amne. 2 (på låroverket). a) Ungdomens nojeslåsning. b) Vilka idrotter 

passa for flickor? c) Hostens arbeten och forstroeiser, d) Vad jag vet om en svensk 
hogmåssogudstjånst. e) Redogor for en svensk folksaga, f) Når Sveriges folk våljer 
riksdagsmån. 3 (på låroverket). a) Gustav Vasas fornåmsta storverk. b) Hur våx- 
terna upptaga nåring, c) Hur man soker forebygga trafikolyckor på gator och lands- 
vågar. d) Något om djurs formåga att meddela sig med varandra. e) Saharaoknen. 
f) Beråtta om en forening, som du år medlem av. g) Singoalla (av V. Rydberg). 
4 (på låroverket). a) Hur bora vi enligt Jesu låra om foredome behandla våra ovån- 
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ner? b) Några gestalter i Snoilskys svenska bilder, c) Vad vet du om Sveriges for- 
hållande till grannlanderna efter 1809? d) Uppkomsten av fabriksindustrien i England 
och något om de sociala och politiska foljderna dårav. e) Fartyg och sjofart forr och 
nu. f) Månniskans andningsorgan. g) Maskiner, som anv’åndas i modernt lantbruk. 
h) Gymnastik, lek och idrott i min skola. 5 (på låroverket). a) Vad har Karl XIV 
Johan gjort for Sverige? b) Nykterhetsrorelsen. c) Judarna i våra dagar. d) Skår
gården vid Sveriges kuster. e) Vad våra skogar giva oss. f) Nåringslivet i ett svenskt 
landskap, g) Mina fordringar på en verklig vån. h) De vilda våxternas bidrag till vår 
matsedel. 6 (på låroverket). a) Inneborden av budet: Du skall icke båra falskt vittnes- 
bord mot din nåsta. b) Nyttan av att låsa god litteratur, c) Hur skulle Sverige reda 
sig, om det bleve krig? d) Vad jag skulle gora, om jag hade makten i Vånersborg. 
e) Skogsbåren och deras tillvaratagande. f) Vegetarism och hålsa. g) Våra viktigaste 
medicinalvåxter. h) Ett besok i en gruva. 7 (på låroverket). a) En kristens stållning 
till kriget. b) Varfor studerar man fysik i skolorna? c) Tyskland i våra dagar. d) 
Hur samhållet tar hånd om alkoholister, e) En Nobelpristagares livsverk. f) Mina 
tankar om lovdagarna vid skolorna. g) Vår forsvarsfråga just nu. h) Vad menas med 
att vara djurskyddsvånlig?

TYSKA, 4 t. Lide, Schicksale und Begebnisse, slutlåst. Kursivlåsning-. 
Grammatiken repeterad. Ovningar i oversåttning från svenska. 8 skrift
liga arbeten, samtliga på låroverket. (Hagberg.)

ENGELSKA, 5 t. Sid. 38—97 och 102—122 i Jespersen — Rodhes låsebok. 
Formlåran avslutad och delvis repeterad; oversikt av syntaxen jåmte 
skriftliga tillåmpningsovningar. Talovningar. 9 skriftliga arbeten, samt
liga på låroverket. (Reimers.)

FRANSKA (valfritt), 3 t. Bbdtker & Host, ed. Malmberg, sid. 45—omkr. 
sid. 90 med tillhorande grammatik. Hbrovningar och uttalsovningar. 
Tillåmpningsovningar. (Reimers.)

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

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

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

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t., jåmte 1 t. laborationer varannan vecka 
for vardera av klassens båda laborationsavdelningar. Zoologi: månni- 
skokroppens organ, våvnader och fysiologi, hålsolåra. Botanik: våxter
nas levnadsfbrhållanden, livsforeteelser och inre byggnad. (Sjogren.) 

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 
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enkla anvåndningar dårav; enkla maskiner for mekanisk kraftoverfbring. 
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 me
teorologi. (Munthe.)

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. (Sjogren.)

FEMÅRIG REALSKOLA.

Klass 1\
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. (Faring.)

MODERSMÅLET, 1° a 5 t. med hela klassen och 1 t. med klassen delad 
i två avdelningar, l3 b 6 t. Hånninger—Lilie—Mjbberg—Werner, Real- 
skolans låsebok I. Ovning i muntlig redogorelse for egna erfarenheter, 
återgivande av beråttelser och skildringar. Framsågning av diktér utan- 
till. De vanligaste ordklasserna och satsdelarna. Råttskrivningsov- 
ningar (c:a en i veckan), varvid sårskilt långt medljud genomgåtts. 
Korta skriftliga framstållningar. (1" a Sjostrand, 1° b Smith.)

TYSKA, ln a 5 t. med hela klassen och 1 t. med klassen delad i två av
delningar, l5 b 6 t. Omkr. 27 sidor i Lides nybbrjarbok jåmte tillhb- 
rande grammatik. Ovningar i oversåttning från svenska till tyska. Tal- 
och hbrbvningar. (1B a Sjostrand, 1° b Smith.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Allmån historia: forntiden, medel- 
tiden till omkring 800. (1B a Flensburg, 1B b Faring}

GEOGRAFI, 2 t. Europa (utom Sverige) till Frankrike. (I" a Åberg, T’ b 
Smith.)

MATEMATIK, 4 t. Repetition av heltalslåran. Fullståndig kurs i decimal- 
bråk. Inledande kurs i allmånna bråk jåmte addition och subtraktion. 
Tillåmpningsuppgifter. (I5 a Hagelin, 1° b Paréus-Tenow.)

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 2B.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika med klass D. (2Ba Faring, 2Bb Steen.) 
MODERSMÅLET, 6 t. Hånninger—Lilie—Werner, Realskolans låsebok II.

Runeberg, Fånrik Ståls sågner. Ovning i återgivandet av låsta stycken 
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och beråttelser. Framsågning' av diktér utantill. Noggrannare genom- 
gång av viktigare delar i form- och satslåran. Råttskrivningsovningar 
(c:a en i veckan). Korta skriftliga framstållningar. (2° a Siostrand, 
25 b Kambro.)

TYSKA, 6 t. Lides låsebok slutlåst jåmte tillhbrande grammatik. Over
såttningsovningar från svenska till tyska. Tal- och horovningar. (2° a 
Sjbstrand, 2S b Kambro.)

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 Åberg, 2° b Bjbrkman.)

GEOGRAFI, 2 t. Frankrikes, Sydeuropas och Storbritanniens geografi samt 
en oversikt av Europa. (Aberg.)

MATEMATIK, under h. t. 5 t., under v. t. 4 t. jåmte 1 t. laborationer for 
vardera av klassens båda laborationsavdelningar. Aritmetik: låran om 
bråk 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. (25 a Hagelin, 25 b 
Paréus-Tenow.)

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

Klass 3 \
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika med klass 24. (Vdring.) 
MODERSMÅLET, 5 t. Lika med klass 2*. (35a Flensburg, 35b A.Johansson.)

Amnen for uppsatserna i 3’a:
1. a) Ett åventyr. b) Ett idrottslov. c) Ett djur, som jag varit van med. d) Vad 

jag skulle gora, om jag vore rik. 2. a) Vad vet du om Karl XI? b) Allt man har 
att iakttaga vid en svensk skolskrivning. c) Hur tillbringar du sondagarna? d) Om 
jag tagit studenten. 3. a) Beskriv en stad, b) En rolig bok. c) Ett brev till en van. 
d) Mina kamrater om 25 år. e) En eldsvåda. 4. a) Nybyggarliv i Amerika under 
1700-talet. b) Några asiatiska sjoar. c) En drom. d) Julklappsfunderingar. 5. a) 
Beratta, vad du vet om Polhem. b) En tavla, som jag tycker om. c) En nyårsvaka. 
d) En dag bakom boddisken. 6. a) Ansgar. b) En o i Sydasien, c) Nyttiga insekter 
for månniskan. d) Tidsfordriv inomhus. e) En bussfård. 7. a) Den heliga Birgitta, 
b) Guldgråvare i Australien, c) Når jag lårde mig åka skidor. d) En tiggare beråttar 
sin historia. e) En auktion. 8. a) Redogor for innehållet i en dikt av Snoilsky. b) 
Beratta, vad du vet om maskarna! c) En gymnastiklektion, d) En skolbok beråttar 
sin historia. e) Min skolvåg. f) Några vårtecken. 9. —.

Amnen for uppsatserna i 3° b:
1. a) En skolhistoria ur vår låsebok, b) Ett trevligt sommarminne. c) En utfård.

2. a) En botanisk exkursion. b) Ett biografbesok. c) Når jag lagade mat på egen 
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hånd, d) Något om kloka djur. 3. a) Hur jag anvande hostlovet. b) Vad jag samlar. 
c) Något roligt och intressant, som jag h6rt i radio, d) Vad jag lårt som scout. 
4. a) Referat av “Vita frun“. b) Något om japanska seder och bruk. c) Beråtta om 
en bragd, som du beundrar! d) En spegel berattar, vad den sett. 5. a) En julbe- 
råttelse. b) Mina julklappar. c) Hur jag sportar under vintern. d) Vad jag gårna 
skulle vilja bli. e) En sjoman berattar om sina fårder. 6. a) Ansgar. b) Karl X 
Gustavs danska krig, c) Vad den vårdslose bilisten stålide till, d) Vad kan en skol- 
flicka (skolpojke) gora for att bidraga till trevnaden i hemmet? e) Vad jag skulle visa 
en turist i Vånersborg. 7. a) Den heliga Birgitta, b) Brandklipparens oden, c) Något 
om guldgråvare i Australien, d) Påskseder i Vånersborg. e) En trevlig veckotidning. 
f) Vad år det, som gor ett hem trevligt? 8. a) Luthers liv och personlighet. b) På 
Vårnamo marknad (efter Svenska bilder), c) Vånersborgs omgivningar. d) Vilken 
årstid år båst? e) Krukvåxter i mitt hem. 9. —.

TYSKA, 4 t. Lide, Taten und Fahrten, delvist kursivt. Heumann, Låtta 
stycken. Formlåran avslutad. Hor- och talovningar. 4 skriftliga over- 
såttningsovningar, samtliga på laroverket. (3r> a Smith, 3° b Heltinder.) 

ENGELSKA, 3“ a och 3r> b 3 t. med hela klassen och 1 t. med klassen delad 
i två avdelningar. Lika med klass 2L (Kambro.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Allmån och svensk historia till 
omkring 1815. (3 'a Flensburg, 3° b Kambro.)

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

våxtfamiljer. Exkursioner. Insamling av 30 våxter. (Sjogren.)
FYSIK, 2,25 t. Lika med klass 21. (Hagelin.)

Klass 4.

KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika med klass 3‘; klass 4“ b gemensamt 
med klass 3‘. (4° a Varing, 4" b Steen.)

MODERSMÅLET, 3 t. Lika med klass 34; klass 4“ b gemensamt med 
klass 3L (4° a Vdring, 45 b Rydholm.)

Åmnen for uppsatserna i 4°a:
1 (på laroverket). a) Når Skara och Vånersborgs låroverk spelade fotboll med var- 

andra. b) En oktoberflyttning. c) Vad jag skulle bjuda publiken på, om jag vore 
biografågare. d) En eldsvåda. e) Ett reseåventyr. 2 (på låroverket). a) Vad jag 
skall gora under tredagarslovet. b) Johannes Rudbeckius. c) Vad jag tycker om Vå
nersborg. d) Tyskfranska kriget. e) Nilfloden. f) Hur man bor tillbringa sin sondag. 
3. Sjålvvalt åmne. 4 (på låroverket). a) Mina kamrater om 25 år. b) Djurlivet i min 
hembygd. c) Vad som erinrar om gamla tider i vår stad, d) Sjomanslivets frbjder 
och faror. e) Julstok, f) Kvåkarna. 5 (på låroverket). a) Rosenius. b) Den unge 
pastorn i “Kapellet" av C. J. L. Almqvist. c) Vad jag vet om vårldshåndelserna i våra 
dagar. d) Hur indianerna skildras i de indianbocker, jag låst, e) Minnesmårken, som 
borde fredas i vår stad, f) Hur jag skulle ordna mitt schema, om jag sjålv finge be- 
ståmma. 6 (på låroverket). a) Det sista idrottslovet. b) Vad en pråst har att gora. 
c) Zigenaren Adolf, d) Svamparna. e) Vad jag skall gora i påsk. f) Skråvåsendet. 
7. Sjålvvalt åmne. 8 (på låroverket). a) En kyrklig ungdomsforening, som jag kån- 
ner till, b) Min forstå debut (efter August Blanche). c) En viktig håndelse under 

2
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varldskrig-et. d) Svenskarna i Amerika, e) Karr och mossar. f) Varfor jag åmnar 
taga realexamen (ev. overgå till gymnasiet), g) Sista april eller 1 maj i år.

Amnen for uppsatserna i 4°b:
Se klass 34.

TYSKA, 3 t. Hemberg-, Tysk prosa III slutlåst. Lide, Schicksale und Be- 
gebnisse, omkr. 15 sidor. Valda delar av formlåran repeterade; det 
viktigaste av syntaxen behandlat. Hor- och talovningar. Oversått- 
ningsbvningar. 9 skriftliga arbeten, samtliga på låroverket. (4° a Hag
berg, 4® b Helander.)

ENGELSKA, 4 t. Lika med klass 31; klass 4° b gemensamt med klass 34. 
(A. Johansson.)

FRANSKA (valfritt), 4 t. Lika med klass 3l; klass 4® b gemensamt med 
klass 3l. (4® a Hagberg, 4° b Nilsson.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Lika med klass 3L {Flensburg.) 
GEOGRAFI, 2 t. Lika med klass 3'; klass 4® b gemensamt med klass 3'.

(Åberg.)
MATEMATIK, 3 t. Lika med klass 31; klass 4® b gemensamt med klass 34. 

(4® a Olsson, 4® b Urelius.)
BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. Lika med klass 3'. (4® a Sjogren, 

4® b Bergquist.)
FYSIK, 2,25 t. Lika med klass 3‘; klass 4® b gemensamt med klass 31. 

(4® a Olsson, 4® b Urelius.)
KEMI, 4 t. Lika med klass 3l; klass 4® b gemensamt med klass 3‘. (4° a 

Hagelin, 4® b Bergquist.)

Klass 5®.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika med klass 4l; klass 5® b gemensamt 

med klass 4\ (5® a Våring, 5® b Steen.)
MODERSMÅLET, 3 t. Lika med klass 44; klass 5® b gemensamt med 

klass 4L iyåring.)
Åmnen for uppsatserna i 5° a:
1. Sjålvvalt åmne. 2 (på låroverket). a) Vilka åro vårldens måktigaste stater, och 

varpå grunda de sin makt? b) Tobaksrbkningens faror. c) Beskriv ett åskvåder! d) 
Bad och simning. e) Var vill du helst bo, i staden eller på landet? 3 (på lårover
ket). a) Om Mose och hans betydelse. b) Om vittring. c) Hur våxterna foroka sig. 
d) Nordens dag. e) Nyttan och nojet av en radioapparat. 4 (på låroverket). a) Den 
forstå hjålpen vid olycksfall. b) En laborationsovning. c) Hur jag skulle inreda en 
villa, om jag hade, d) Våra fornåmsta slag av brånsle. e) Papperet, dess tillverkning 
och anvåndning. f) Om vikingatågen. 5 (på låroverket). a) Missionsverksamheten just 
nu. b) Vad jag vet om fredsrorelsen i våra dagar. c) Månniskoraserna och deras fbr- 
delning. d) En kameras konstruktion och anvåndning. e) En barnskildring, som jag 
låst, f) Når en fransk general blev Sveriges konung. g) Prydnader i mitt hem. h) 
Kamratanda. 6 (på låroverket). a) Kristlig barmhårtighetsverksamhet i vårt land, b) 
Redogor for någon historisk skildring av någon nutida svensk forfattare. c) Vårlds- 
håndelserna just nu. d) Vad samhållet gor for de arbetslosa. e) Vånersborg som tu- 
ristort. f) Epokgorande uppfinningar under senare år. g) Vilken svensk år mest kånd 
utomlands? h) Nyttan av åmnet kemi. 7 (på låroverket). a) Krig och kristendom.
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b) Hur samhållet tar hånd om lagbrytare. c) Referat av en Nobelpristag-ares forfat- 
tareverksamhet. d) Sveriges forsbrjningsmojligheter i håndelse av krig, e) Varfor stu
derar man fysik i skolorna? f) Japan och Kina i våra dagar. g) Vad menas med all- 
manbildning? h) Mina tankar om foraldramotena vid skolorna.

TYSKA, 4 t. Lika med klass 44; klass 5° b gemensamt med klass 44. 
(Hagberg.)

ENGELSKA, 5 t. Lika med klass 4l; klass 55 b gemensamt med klass 44. 
(Reimers.)

FRANSKA (valfritt), 3 t. Lika med klass 44; klass 55 a gemensamt med 
ring L. I1 Och klass 5l;b gemensamt med klass 4*. (55 a Hagberg, 53b 
Reimers.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 2 t. Lika med klass 44; klass 55 b 
gemensamt med klass 44. (Flensburg.)

GEOGRAFI, 2 t. Lika med klass 44; klass 55 a gemensamt med ring L. I4 
och klass 55 b gemensamt med klass 44. (55 a Bonnesen, 55 b Abergi)

MATEMATIK, 4 t. Lika med klass 44; klass 53 b gemensamt med klass 44. 
(5U a Olsson, 5:> b Urelius.)

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t. jåmte 1 t. laborationer varannan vecka 
med vardera av klassens båda laborationsavdelningar. Lika med klass 44; 
klass 5" b gemensamt 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; 
klass 5U b gemensamt med klass 44. (5“ a Olsson, 5° b Munthe.)

KEMI, 1 t. jåmte 1 t. laborationer varannan vecka for vardera av klassens 
båda laborationsavdelningar. Lika med klass 44; klass 53 b gemensamt 
med klass 44. (51 a Hagelin, 55 b Sjogren.)

TREÅRIGT GYMNASIUM.

Ring L. F.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Kyrkohistoria: gamla tiden och medelti

den, 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. Upplåsningsbvningar, referat, foredrag. Grammatiska och 
språkhistoriska spbrsmål behandlade. 8 uppsatser, varav 6 på lårover
ket. (Bjorkman.)

Amnen for uppsatserna:
1. a) Sverige som turistland, b) Ungdomens nojeslåsning. c) Idrottens framsteg 

och orsakerna dårtill. 2 (på låroverket). a) Eddadiktningen. b) Något om den forn- 
egyptiska kulturen, c) Vikingatågens orsaker och verkningar. d) Hosten giver och 
tager. 3 (på låroverket). a) Nordens forstå forfattarinna. b) Grekland och Orienten, 
c) Geografiska forutsåttningar for Tysklands nåringsliv. d) Vilka fordringar bora stål
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las på en modern bostad? e) Gymnasistens glådjeåmnen och bekymmer. 4 (på låro
verket). a) Sondagens betydelse. b) Stiernhielms betydelse for svenskt språk och 
svensk litteratur, c) Orsakerna till den romerska republikens undergång. d) Goterna 
under folkvandringstiden, e) Betydelsen av enkla levnadsvanor. f) Fotgångaren och tra- 
fiken. 5 (på låroverket). a) Olov Rudbeck. b) Kejsare och påve under medeltiden. 
c) En renåssanskonstnår. d) Italiens nåringsliv. e) Betingelser for framgång i skolar- 
betet. f) Hemmets vårde under uppvåxtåren. 6. Amnen valda av eleverna i samråd 
med låraren. 7 (på låroverket), a) Kristen mission bland germanerna. b) Samhålls- 
skicket i Sverige under Folkungatiden. c) Oliver Cromwell. d) Den brittiska storin
dustrien. e) Fordelar och olågenheter av en snorik vinter, f) Vidskepelse i våra dagar. 
8 (på låroverket). a) Kan en kristen vara forsvarsvån? b) Gustav Fredrik Gyllenborg. 
c) Hur borde låxlåsningen organiseras for att ge båttre resultat? d) Svenskarna som 
idrottsmån. e) Gymnasisten, tobaken och spriten. f) Våra ovningsåmnen och deras 
betydelse. g) Fotbollstippningen —• en foreteelse på gott och ont.

LATIN, 8 t. Lingua latina fullståndigt genomgången och repeterad. Cæsar, 
de bello Gallico, omkr. 20 sidor. Kursivlåsning i Eutropius. Formlåran. 
Det viktigaste av kasuslåran och andra for textlåsningen våsentliga 
delar av syntaxen, sårskilt kapitlet om satsforkortningar. Tillåmpnings- 
ovningar: uppgifter for inovande av formlåran och oversåttning från 
svenska till latin. Roms historia i huvuddrag. 5 skriftliga oversått- 
ningar från latin till svenska, samtliga på låroverket. (Diiring.)

TYSKA, 3 t. Grammatik: syntaxen utforligare behandlad och avslutad. 
Hemberg, Tysk prosa II, 100 sid. Kursivoversåttning. Oversåttnings- 
ovningar till tyska. Ovningar till ordforrådets stårkande. Tal- och hor- 
ovningar. 9 skriftliga arbeten, varav 8 på låroverket. (Nilsson.)

ENGELSKA, 3 t. Jespersen—Rodhes låsebok avslutad, delvis genom kur
sivlåsning. Grammatik: syntaxen avslutad. Hor- och talovningar. 7 
skriftliga arbeten, varav 6 på låroverket. (A. Johansson.)

FRANSKA, 3 t. Bodtker—Host, Lårobok i franska till “Les prisonniers". 
Edstrom, Lectures frangaises II, c:a 20 sidor. Formlåran repeterad; vik- 
tigare delar av syntaxen behandlade. Hor-, tal- och skrivovningar. 
(Nilsson.)

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, Forenta staterna, Brasilien, 
Argentina, Japan). (Bonnesen.)

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

Amnen for uppsatserna:
1. a) Bygd och folk, som jag lårt kånna i sommar. b) Fornminnen i min hembygd.
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c) Vånersborg om sommaren. d) Idrottens avigsidor. 2 (på låroverket). a) Jåmfo- 
relse mellan ett gammalt och ett modernt bostadshus. b) Några drag ur den svenska 
idrottens historia. c) Sverige i ett kommande krig, d) Gota Kanal som turistled. 
e) For och emot dodsstraffet. 3 (på låroverket). a) Scoutrorelsens betydelse for sam- 
hållet. b) Teckningsundervisningens betydelse for andra skolåmnen. c) Något om for- 
hållandet mellan åldre och yngre syskon. d) Vådret och lynnet, e) Svensk och ame
rikansk filmhumor, f) Minimikrav på personlig hygien. 4 (på låroverket). a) Grund
dragen av den romerska statsforfatningen under republiken. b) Klostervåsendets hi
storia for den våsterlåndska kulturen, c) Vånersborg och Trollhåttan. d) Fotgångaren 
och trafiken. e) Såmre och båttre nojen. 5 (på låroverket). a) Något om dramat 
under medeltiden och reformationstiden, b) For och emot ett nordiskt forsvarsforbund, 
c) Vintern och samfårdseln. d) Mina foresatser for 1937 och deras oden under årets 
forstå månad. e) Kan Vånersborg bli en god turistort? f) Vad menas med ett takt- 
fullt upptrådande. Exempel och synpunkter. 6. a) Fråmmande ord i herrdråkten (resp. 
damdråkten). b) Kommentar till vv. 411—531 i Stiernhielms Hercules, c) En tidnings- 
insåndare (normalprosa och talspråk). 7 (på låroverket). a) Kristen mission bland ger- 
manerna. b) Karakteristiska drag i Lucidors och Runii skåmtsamma diktér, c) Sam- 
hållsforhållandena i landskapslagarnas Sverige, d) Fordelar och olågenheter av en 
snorik vinter, e) Vidskepelse i våra dagar. f) I våntan på våren. 8 (på låroverket). a) 
Upplysningsidéerna. b) Kan en kristen vara forsvarsvån? c) Hur borde låxlåsningen 
organiseras for att ge båttre resultat?

TYSKA, 3 t. Grammatik: det viktigaste av syntaxen. Hemberg, Tysk prosa I, 
90 sid., delvis kursivt. Oversåttningsovningar till tyska (studentstilar). 
Tal- och hbrovningar. 9 skriftliga arbeten, varav 8 på låroverket. 
(Nilsson.)

ENGELSKA, 3 t. Jespersen—Rodhes låsebok, c:a 50 sid. Tal- och skriv- 
bvningar. Syntaxen §§ 97—161. 7 skriftliga arbeten, varav 6 på låro
verket. (Reimers.)

FRANSKA, 3 t. Bbdtker— Hosts lårobok avslutad. Tal- och skrivovningar. 
(Hagberg.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Allmån och svensk historia: 
forntiden och medeltiden med betonande av utvecklingen och samman- 
hanget. (Bonnesen.)

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

niteter och kvadratrbtter; ekvationer av forstå graden med en och flera 
obekanta; ekvationer av andra graden med en obekant; rotekvationer; 
problem; ekvationer och ekvationssystem 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. (Urelius.)

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

KEMI, 2 t. Metalloiderna jåmte deras allmånnaste fbreningar; Gay-Lussacs 
lag, Avogadros princip, den elektrolytiska dissociationsteorien, molekyl- 
viktbeståmning, kemiska råkneexempel. (Hagelin).
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Ring L. II3.
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. Goethes Faust I. 
Språkhistoria: forts, från foregående ring. 8 uppsatser, varav 6 på 
låroverket. (Peterson.)

Amnen for uppsatserna:
1. a) Analys av Argus nr. 45 (1733): Om svenska språket. b) Fru Nordenflychts 

foretal till Fruentimrets forsvar, c) Jåmforelse mellan Dalins och Tegners Karl XII- 
dikter. 2 (på låroverket). a) Naturskildringen i Atis och Camilla, b) Analys av fru 
Nordenflychts Ofver en Hyacint, c) Patriotismen i Gyllenborgs Vinter-Qvåde. d) Ko- 
nung och folk i Karl I:s England, e) Forsok att exemplifiera Aristoteles definition av 
dygden: en medelvåg mellan tvenne ytterligheter. f) Alla politiska partier saga sig 
kåmpa for “frihet“. Vad innebår ordet i de olika fallen? g) Sverige i ett kommande 
krig, h) For och emot dodsstraffet. i) Naturen bereder sig till vintervilan. 3 (på lå
roverket). a) Energi och begåvning. b) Vålgorenhetens avigsidor. c) Diktatur och 
parlamentarism. d) En kristen som samhållsmedlem. e) Bora hemskrivningarna av- 
skaffas? f) Allmånbildning. 4 (på låroverket). a) Upplysningstidens stållning till kris
tendomen. b) Fru Lenngrens adelssatir. c) Kellgrens Mina Lbjen och Ljusets Fiender 
som upplysningsdokument. d) Spanska tronfoljdskriget. e) Något om lufttryck och 
vindar. f) Vad kan goras for trafiksåkerhetens hojande? 5 (på låroverket). a) Julen 
som religios hogtid. b) Fredrik II och Maria Teresia. c) Det aktuella låget inom ett 
område, som intresserar mig. d) Hur foråndras i vår tid landsbygden och dess månni- 
skor? e) Varfor framhålles Sverige i utlandet som ett sårskilt lyckligt land? f) Be
hovet av kunskap och fårdighet i modersmålet for det dagliga livet, g) Den moderna 
stjårnkulten. 6. a) Språklig och stilistisk kommentar till Oxenstiernas Skordarna (andra 
sången). b) Praktiska forslag till forbåttrande av forhållandet mellan arbetare och 
arbetsgivare. c) Ar vår kyrka mogen for en ny reformation? d) Kritisk studie av 
en tidningsartikel. e) En vinterdag i naturen (tre stilarter). 7 (på låroverket). a) Stat 
och kyrka i reformationstidens Sverige, b) Wallin som psalmdiktare. c) Den kånslo- 
samma stromningen i 1700-taIets litteratur, d) Industriella kraftkållor. e) Kan mån- 
niskan med råtta kallas naturens herre? f) Varfor prisas ungdomen som en sårskilt 
lycklig tid? 8 (på låroverket). a) For och emot Oxfordrorelsen. b) Lycksalighetens 
O som personlig bikt. c) Stagnelius som konstnår. d) Svenska språkets slåktskaps- 
forhållanden. e) Sverige under drottning Kristinas formyndare. f) Europas kommuni
kationer. g) Slagordens makt over tanken.

LATIN, 7 t. Cæsar, De bello Gallico (13 sid.); Livius, bok XXIII; Ovidius 
(700 v.). Kursivlåsning. Repetition av formlåran; syntaxen avslutad 
och repeterad. Metrik. Antikviteter och kulturhistoria. 9 skriftliga 
bversåttningar, varav 8 på låroverket. (de Flon.)

TYSKA, 2 t. Heinertz, Aus alter und neuer Zeit. 100 sid. Kursivlåsning-. 
Talovningar och referat på tyska. Grammatiska, stilistiska och språk- 
historiska fråg-or. Ovningar till ordforrådets stårkande. (Peterson.)

ENGELSKA, 2 t. Larson, English Fiction, c:a 80 sid., delvist kursivt. Tal
ovningar: grammatiska och språkhistoriska frågor i anslutning till låst 
text. (Reimers.)

FRANSKA, 4 t. Edstrom, Lectures fran^aises II, c:a 65 sidor, delvis kur
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sivt. Grammatiken slutlåst. Ovningar i språkets skriftliga och munt- 
liga behandling. Stilistiska och språkhistoriska frågor. 8 skriftliga 
arbeten, varav 7 på låroverket. (Wahlén.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Allmån och svensk historia 
från omkring 1610 till omkr. 1815 jåmte huvuddragen av Norges och 
Danmarks historia under samma tid. (Bonnesen.)

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. (Bonnesen.)

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. (Lundberg.)

Ring R. II8.

KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika med ring L. II8. (Steen.) 
MODERSMÅLET, 5 t. Lika med ring L. II3. (Nilsson.)

Amnen for uppsatserna:
1. a) Penningens makt och vanmakt. b) Ungdomens nojeslåsning. c) Bor skolung- 

domen befatta sig med politik? d) Kamratlivets betydelse for uppfostran. 2 (på lå
roverket). a) Varfor har den kristna kyrkan splittrats? b) Vad har Gustaf III utråttat 
for den svenska vitterheten? c) Kellgrens satir “Ljusets fiender“. d) Karl V och 
varldsstatsidén. e) Naturen bereder sig till vintervilan. f) Bostadsfrågans sociala be
tydelse. g) Klok och oklok vålgorenhet. h) Idrott och studier, i) Radion och folk- 
bildningen. 3 (på låroverket). a) Pietismens fortjånster och brister, b) Lidners dikt 
“Spastaras dod“. c) Anna Maria Lenngren som satiriker, d) Colberts inrikespolitik. 
e) Jordmagnetismen från fysikalisk synpunkt, f) Samhållet och brottslingen. g) Ung- 
domstidens vårde. h) Vi låra icke for skolan utan for livet, i) Fysiskt och moraliskt 
mod. 4 (på låroverket). a) Upplysningstidens stållning till kristendomen, b) Fredmans 
epistlar. c) Spanska tronfoljdskriget. d) Något om lufttryck och vindar. e) Parasi- 
tism och symbios. f) Hur den fortskridande kulturen pråglar landskapsbilden. g) Biir 
gymnasisten overanstrångd ? h) Vad kan goras for trafiksåkerhetens hojande? i) Var
for folkbildningen år ett statsintresse. 5 (på låroverket). a) Julen som religios hogtid. 
b) Johan Olov Wallin. c) Den industriella revolutionen i England under 1700-talet. 
d) Djurlivet i en svensk insjo. e) Naturliga arbetsområden for kvinnan. f) Varpå 
beror en stats styrka? g) Ungdomen infor yrkesvalet. h) Tidningspressen — en makt 
på gott och ont. i) Arbetslosheten — ett samhållsproblem. 6. a) Stagnelius’ dikt- 
cykel “Liljor i Saron“. b) Ungdomen och samhallsfrågorna. c) Fordelarna av elektrisk 
drift vid våra jårnvågar. d) Teknik och kultur, e) Bildningsmojligheter utanfor skolan. 
7 (på låroverket). a) Jesus och de sjuka. b) Geijers gotiska diktér, c) Stat och kyrka 
i reformationstidens Sverige, d) Industriella kraftkållor. e) Hudens olika utformning 
hos skilda djur. f) Fotokemiska metoder, g) Varfor prisas ungdomen som en sårskilt 
lycklig tid? h) Kan månniskan med råtta kallas naturens herre? i) Behdver svenskt 
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umgångesliv reformeras? j) I vilka forklådnader kan egoismen upptrada? 8 (på låro
verket). a) Parsismen, b) Goethes Faust — ett idédrama, c) Tegner och fosforisterna. 
d) Tronfoljdsfrågan efter Karl XII:s dod. e) Siemens’ induktor som typ for elektriska 
generatorer, f) Kemisk vetenskap i krigets tjånst. g) Vilka omståndigheter gora livet 
låttare for oss ån for våra forfader? h) Sund och osund patriotism. i) Hur fyller 
den moderna filmen sin uppgift som kulturspridare? j) Forutsåttningar for ett lands 
sjålvforsorjning. k) Blygsamhet och sjålvkånsla.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med ring- L. II3 och ring L. IIP. (Petersoni) 
ENGELSKA, 3 t. Jespersen—Rodhes låsebok slutlåst. Redin—Ernolv, Eng

land and the English, c:a 30 sid., delvist kursivt. Syntaxen avslutad. 
och delvis repeterad. Tal- och skrivovningar. 8 skriftliga arbeten, 
varav 7 på låroverket. (Wahlén.)

FRANSKA, 3 t. Edstrbm, Lectures fran^aises II, sid. 1—70, delvist kursivt. 
Grammatik i samband med textlåsningen. Tillåmpningsovningar. Stili
stiska och språkhistoriska frågor. (Wahlén.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 4 t. Allmån och svensk historia från 
nya tidens bbrjan till omkring 1815 jåmte det viktigaste av de skandi
naviska grannlåndernas historia under samma tid. (Bonnesen.)

GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. II3 och ring L. III4. 
(Bonnesen.)

MATEMATIK, allmån kurs, 6 t. Logaritmer och enkla exponentialekvationer. 
Plan trigonometri: Låroboken genomgången. Analytisk geometri: 
Punkten och råta linjen. Funktionslåra: Begreppet derivata, tillåmpat 
på rationella funktioner och enkla funktionskurvor. Maximi- och mini- 
miuppgifter. Geometriska problem. 6 skriftliga arbeten, samtliga på 
låroverket. (Munthe)

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. (Munthe.)

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

FYSIK, 6 t., varav 2 t. laborationer varannan vecka for vardera av klassens 
båda laborationsavdelningar. Magnetism, statisk och dynamisk elektri
citetslåra. Vågrbrelselåra 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 for- 
eningar; kemiska lagar och teorier, mineral och bergarter, kemiska 
råkneexempel. Vid laborationsovningarna ha forekommit dels synteser 
av foreningar av olika metaller, dels analyser av enkla prov. (Bergquist.)
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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. (Peterson.)

Åmnen for uppsatserna:
1. a) Grundtankarna i Almqvists Det går an. b) Hur har Almqvist karakteriserat 

svenskarnas lynne i Den svenska fattigdomens betydelse ? c) Referera innehållet i 
Drottningens juvelsmycke. 2 (på låroverket). a) Nutidsungdomen infor Kristusgestalten. 
b) Jåmfor idéinnehållet i Fredrika Bremers brev till Frances v. Koch och i Viktor Ryd- 
bergs Kantat. c) Statsvålvningen 1809 och dess inrikespolitiska foljder. d) De natur
liga forutsåttningarna for Europas jordbruk. e) Vad kunna vi låra av naturfolken ? 
f) Konsten och samhållet. g) Maskinkultur och humanistisk kultur, h) Finns det roman
tik i våra dagar? 3 (på låroverket). a) Kristendomens stållning bland religionerna. 
b) Offertanken i Runebergs diktning. c) Fånrik Ståls sågner och Svenska Bilder, 
d) Viktor Rydbergs och Snoilskys stållning till de sociala problemen. e) Svenska språ- 
kets slåktskapsforhållanden. f) Nationalitetsstråvandenas roli i 1800-talets historia. 
g) Ostasiens betydelse for varldshushållningen. h) Nykterhetsrorelsen i våra dagar. 
i) Vilka svårigheter stå hindrande i vågen for nordiskt samarbete? j) Vad verkar 
utjåmnande på klasskillnaden i våra dagars Sverige? 4 (på låroverket). a) Religios 
syn på lidandet. b) Månniskotyper i Frodings diktning. c) Runeberg som skildrare av 
finskt folkliv. d) Oppositionen mot Karl XIV Johan, e) Den nordiska enhetstanken 
fore skandinavismens tid. f) De sydamerikanska pampas, g) Samhållet och individen 
i våra dagar. h) Arbetsloshetens vådor for ungdomen, i) Årelystnad — en egenskap 
på gott och ont. j) Farhågor och forhoppningar infor det nya året. 5 (på låroverket). 
a) Kristendomens syn på synden. b) Hernbygden i svensk dikt. c) Några motiv i 
Karlfeldts diktning. d) Några olikheter mellan svenskan och ovriga germanska språk. 
e) De klassiska språkens betydelse for allmånbildningen. f) Det politiska och sociala reform- 
arbetet under Karl XV:s regeringstid, g) Jåmforelse mellan nåringslivet i Sverige och 
i de ovriga nordiska lånderna. h) Vilka sociala reformer åro f. n. mest nodvåndiga i 
vårt land, i) Vilka krav kan man stålla på moteskultur ? 6 (på låroverket). a) Jesus 
— måstaren, b) Sociala frågor i svensk skønlitteratur, c) Symboliska uttrycksmedel 
i romantikens diktning. d) Sverige och Ryssland under 1700- och 1800-talen. e) En 
oversikt over det svenska statsskickets utveckling intill 1809. f) Europas jårnindustri. 
g) Samgymnasiets fdrdelar och olågenheter.

LATIN, 7 t. Livius, omkr. 25 sidor i Tornebladhs urval. Cicero de impe- 
rio Cn. Pompei. CatuIIus och Horatius omkr. 700 v. Kursivlåsning 
omkr. 50 sid. ur skilda forfattare. Syntaxen repeterad. 8 skriftlig-a 
bversåttningar, varav 6 på låroverket. (Diiring.)

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

ENGELSKA, 2 t. Barry Pain, Eliza’s Husband. C:a 100 sidor kursivt ur 
Dickens, David Copperfield. Talovningar. Grammatiska och språk- 
historiska frågor i anslutning till den låsta texten. (Å. Johansson^)

FRANSKA, 5 t. Edstrom, Lectures fran§aises II, slutlåst. Riether-Picard, 
Paris et les Parisiens, c:a 25 sid., Daudet, Lettres de mon moulin, kursivt 

3
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c:a 30 s. Grammatiken repeterad. Ovningar i språkets skriftliga och 
muntliga behandling. Stilistiska och språkhistoriska frågor. 7 skrift
liga arbeten, samtliga på låroverket. (Wahlén.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 4 t. Allmån och svensk historia från 
omkr. 1830 till nuvarande tid i utforligare 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. (Bjorkman.)

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 bvriga vårlden. (Bjorkman.)

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

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

Åmnen for uppsatserna:
1. a) Vad gores i våra dagar for folkbildningens hojande? b) Sund och osund kon- 

kurrens inom affårslivet. c) Rikedomens ansvar, d) Idrottens betydelse for ett nutida 
kulturland. 2 (på låroverket). a) Nutidsungdomen infor Kristusgestalten. b) Viktor 
Rydbergs idealism. c) Viktor Rydbergs dikt “Prometevs och Ahasverus." d) Statsvålv- 
ningen 1809 och dess inrikespolitiska foljder. e) De naturliga forutsåttningarna for Euro
pas jordbruk. f) Utvecklingsproblemet i den biologiska forskningen, g) Teknik och 
kultur. 3 (på låroverket). a) Kristendomens stållning bland religionerna. b) Strind- 
berg som samhållskritiker. c) Snoilskys “Svenska bilder", d) Nationalitetsstråvande- 
nas roli i 1800-talets politik, e) De franska revolutionerna under nittonde seklet, f) Ost
asiens betydelse for vårldshushållningen. g) Biologien och samhållet. h) Den moderna 
hygienens betydelse for folkhålsan. 4 (på låroverket). a) Några månniskotyper i Fro- 
dings diktning. b) Heidenstam som patriotisk diktare. c) Oppositionen mot Karl XIV 
Johan, d) Den nordiska enhetstanken fore skandinavismens tid. e) De sydamerikanska 
pampas, f) Arbetsloshetens vådor for ungdomen, g) Hemmets och skolans betydelse 
for ungdomens karaktårsdaning. h) Samhållet och individen i våra dagar. i) Arelyst- 
nad — en egenskap på gott och ont. 5 (på låroverket). a) Kristendomens syn på syn
den. b) Hembygden i svensk dikt. c) Några motiv i Karlfelds diktning. d) Det po
litiska och sociala reformarbetet under Karl XV: s regeringstid, e) Jåmforelse mellan 
nåringslivet i Sverige och i de ovriga nordiska lånderna. f) Matematikens betydelse for 
fysiken. Några exempel. g) Åro naturvetenskap och religion varandras motsatser? 
h) Vilka sociala reformer åro for nårvarande mest nodvåndiga i vårt land? i) Vilka 
krav bor man stålla på moteskultur? 6 (på låroverket). a) Jesus — måstaren, b) Soci
ala frågor i svensk skonhetslitteratur. c) Symboliska uttrycksmedel i romantikens dikt
ning. d) Sverige och Ryssland under 1700- och 1800-talet. e) En overblick over det 
svenska statsskickets utveckling intill 1809. f) Europas jårnindustri. g) Befolknings- 
frågan — en odesfråga for vårt land, h) Samgymnasiets fordelar och olågenheter.
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TYSKA, 2 t. C. Roos, Prosa og- Vers 80 sid. Kursivlåsning. Synonymik, 
språkhistoria, litteraturhistoria. (Peterson.)

ENGELSKA, 4 t. Redin—Ernolv, England and the English, c:a 70 sidor, 
delvis kursivt. Kursivlåsning i David Copperfield cirka 50 sidor. Syn
taxen repeterad. Ovningar i språkets skriftliga och muntliga bruk. 
7 skriftliga arbeten, varav 6 på låroverket. (Wahlén.)

FRANSKA, 3 t. Edstrom, “Lectures fran^aises" II, c:a 70 sidor. Kursivt 
c:a 30 sidor i Daudet, “Lettres de mon Moulin“. Hor- och talovningar. 
Stilistiska och språkhistoriska frågor. (Wahlénj

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

{Bjorkman.)
MATEMATIK, allmån kurs, 6 t. Serier. Sammansatt rånta. Binomialteoremet. 

Induktionsbevis. Rymdgeometri. Fortsatt anvåndning av begreppet 
derivata på enkla geometriska uppgifter. Sammanfattande repetition 
av de viktigare delarna av foregående ringars kurser. 5 skriftliga ar
beten, samtliga på låroverket. (Lundberg.)

MATEMATIK, specialkurs, 2 t. Analytisk geometri: Hyperbeln och para
beln. Repetition av hela kursen. 3 skriftliga arbeten, samtliga på lå
roverket. (Lundberg.)

BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 3 t., varav 1 t. laborationer under hostter
minen. Arftlighetslåra med sårskild hånsyn till våxt- och djurforådling 
samt månniskans rasbiologi. Amnesomsåttningens fysiologi hos mån- 
niskan. Repetitioner. (Bergquist.)

FYSIK, 4 t., varav 1 t. laborationer under hbstterminen. Linser. Optiska 
instrument, spektralanalys och grunddragen av låran om ljusets inter
ferens, bbjning och polarisation. Olika slag av strålning och i sam
manhang dårmed något om materiens struktur. Geodynamik. Sam
manfattande repetition. 5 skriftliga arbeten, samtliga på låroverket. 
(Munthe.)

KEMI, 3 t., varav 1 t. laborationer under hostterminen. Organisk kemi. 
Den teoretiska kemiens viktigaste satser, radioaktivitet och atomforsk
ning. Repetition. Vid laborationsovningarna hava forekommit: forsbk 
belysande allmånna kemiska lagar, kvantitativ kemisk analys, titreringar, 
organisk analys och syntes. (Bergquist.)

FYRAÅRIGT GYMNASIUM.

Ring L. I4.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. “Israels historia och Jesu liv“ genom- 

gången. Oversikt av fråmre Osterlandets och den klassiska forntidens 
religioner. (Steen.)
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MODERSMÅLET, 2 t. Låsning av utforligare 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. (Flensburg.)

Amnen for uppsatserna:
1. Valfritt åmne. 2 (på låroverket). a) En mårklig håndelse sedan skolans borjan. 

b) Våra åtliga svampar. c) Barndomsminnen. d) Vackert och fult i Vånersborg. 
e) Varfor jag valt latinlinjen. f) Vad fordras av en husmor? 3 (på låroverket). 
a) Den egeiska kulturen. b) Stats- och samhållsliv i Grekland fore perserkrigen, 
c) Hur Nordens dag firades i vårt låroverk. d) Hur jag skulle inreda en villa, om 
jag hade en. e) Skogen en hostdag. f) Redogor for innehållet i en beråttelse. 
4 (på låroverket). a) Profeten Jesaja. b) Det attiska sjoforbundet. c) Julseder, d) En 
bokrecension. e) Något om min hembygds historia. f) Onskliga skolreformer. 5 (på 
låroverket). a) Atenska hogkulturen. b) Krav på en modern våning, c) Sverige som 
turistland. d) En teaterpjås. e) Nyttan av att kunna teckna. f) Fordelar och nack- 
delar av att bo i en småstad. g) Hur månniskan fordårvar naturen. 6 (på låroverket). 
a) Den babyloniska fångenskapen. b) Något om lufttryck och vindar. c) Hudens vård. 
d) En beromd svensk person, e) Karakteristik av mig sjålv. f) Hur nyheter spridas i 
vår tid. 7 (på låroverket). a) Rom och Kartago, b) Broderna Gracchus. c) En fest
middag ur nåringsfysologisk synpunkt. d) Orsakerna till Europas hoga industriella 
ståndpunkt. e) Fremtidsplaner, f) Biir ungdomen overanstrångd av skolarbetet? g) En 
forening, jag tillhor. 8. a) Jesu fodelse. b) Hannibal, c) Några olikheter mellan tal- 
och skriftspråk. d) Några svenska insatser i årets vinteridrott. e) Svensk film av i 
dag. f) Min politiska overtygelse. 9 (på låroverket). —

LATIN, 6 t. Hag-endahl, Lingua Latina. Pontén, Latinska fbrfattare I, 10 
sid. Formlåran och kasuslåran. (Rydholm.)

TYSKA, 3 t. Formlåran repeterad. Valda delar av syntaxen, sårskilt verbet. 
Tal- och hbrovningar; ovningar i oversåttning till tyska. Lide, Schick- 
sale und Begebnisse, delvis kursivt. 8 skriftliga arbeten, samtliga på 
låroverket. (Helander.)

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

FRANSKA, 3 t. Lika med klass 41 och gemensamt med klass 5r’a. (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 55a. (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 rb- 
rande transversaler och trianglars likformighet. (Olsson.)
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BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 2 t., varav 1 timme laborationer varannan 
vecka. Cellen och dess viktigaste livsfbreteelser, månniskokroppens 
byggnad och fbrråttningar jåmte hålsolåra. {Bergquist.)

Ring L. II1.
KRISTENDOMSKUNSKAP, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. I3. (Steen.) 
MODERSMÅLET, 4 t. Lika och gemensamt med ring L. I3. (A. Johansson.) 
LATIN, 6 t. Pontén, Latinska forfattare 11:1, 35 sid. Ovidius, omkring 300 

vers. Kursivlåsning. Repetition av form- och kasuslåra, valda delar 
av syntaxen for ovrigt. 5 skriftliga bversåttningar på låroverket. (de Flon.)

TYSKA, 3 t. Lika och gemensamt med ring L. I3. (Nilsson.)
ENGELSKA, 3 t. Lika och gemensamt med ring L. I3. (A. Johansson.)
FRANSKA, 4 t. Bodtker — Host, Lårobok i franska slutlåst, samt c:a 15 

sidor kursivt ur Lectures variées; for ovrigt lika och gemensamt med 
ring L. I3. (Nilsson.)

HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 4 t. Allmån historia från medeltiden 
till 1660; Svensk historia från åldsta tider till 1660. (Åberg.)

GEOGRAFI, 1,5 t. Lika och gemensamt med ring L. I3. (Bonnesen.)
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. III4.
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. Pontén, Latinska forfattare 1: 500 vers. Kur

sivlåsning av olika forfattare. Repetition av formlåran. Syntaxen 
avslutad och repeterad. Metrik. Antikviteter och kulturhistoria. 9 skrift
liga oversåttningar, varav 8 på låroverket. (Rydholm.)

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. II3 och ringR. II3. (Peterson.) 
ENGELSKA, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. II3. (Reimers.) 
FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med ring L. II3. (Wahlén.)
HISTORIA MED SAMHÅLLSLÅRA, 3 t. Lika och gemensamt med ring 

L. II3. (Bonnesen.)
GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med ring L. II3 och ring R. II3. 

(Bonnesen.)
MATEMATIK, 4 t. Lika och gemensamt med ring L. II3. (Lundberg.)
BIOLOGI MED HÅLSOLÅRA, 3 t., varav 1 t. laborationer under hostter

minen. Lika och gemensamt med ring R. II3. (Bergquist.)
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Ring L. IV4.

KRISTENDOMSKUNSKAP, 1 t. Lika och gemensamt med ring L. III3. (Steen.) 
MODERSMÅLET, 4 t. Lika och gemensamt med ring L. III3. (Peterson.) 
LATIN, 6 t. Livius, bok XXIII, 15 sid. Cicero, Cato Maior, 17 sid.

Horatius, omkr. 650 vers. Repetition av litteraturkursen, formlåran 
och syntaxen. Metrik. Antikviteter och mytologi i samband med text- 
låsningen. Kursivlåsning. 7 skriftliga oversåttningar, varav 6 på låro
verket. (de Fion?)

GREKISKA, 7 t. Homeros, Iliaden 1 sången. Grekisk lyrik, hela urvalet. 
Platons Protagoras avslutad, Xenofonkursen repeterad. Formlåran repe
terad och det viktigaste av syntaxen. Litteraturhistoria, sårskilt dramat. 
Idéhistoria, sårskilt Sokrates och Platon. Konsthistoria. (Diiring.)

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

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

(Bjorkman.)
MATEMATIK, 3 t. Lika och gemensamt med ring L. IIP. (Olsson.)

Valskrivning.
I5. 1 t. Skrivning av stbrre och mindre stil. (Billing.)
2a. 1 t. Fortsatt skrivning av storre och mindre stil samt rubrikstil. (2°a

E. Johansson, 2°b Billing.)

Teckning.
I4. 2 t. Frihandsteckning: Formframstållning; illustrativ och dekorativ

fantasiteckning; fårg- och valbrstudier; silhuettklippning; textning; hem- 
ritning; for flickorna monsterritning i samband med kvinnlig slbjd.

24. 2 t. Frihandsteckning; Formstudier: Illustrativ fantasiteckning, enkel
komposition och monsterteckning; perspektivlåra; fårgiakttagelser med 
avseende på belysningsfbreteelser. Linearritning: Plana geometriska 
konstruktioner i anslutning till undervisningen i geometri; projektions- 
ritning i två plan. For flickorna monsterritning i samband med kvinn
lig slojd.

34. Gossarna 2 t., flickorna 1 t. Frihandsteckning: Formstudier: Komposi- 
tionsbvningar efter utforda blomsterstudier; perspektivlåra, fårgiaktta
gelser med avseende på belysningsfbreteelser. Linearritning: Projek- 
tionsritning i två eller tre plan; enkel krokiteckning jåmte utfbrande av 
arbetsritningar; textning.
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44. 2 t. Frihandsteckning: Form- och fårgstudier, kompositionsovningar;
perspektivteckning och målning; textning. Linearritning: Projektions- 
ritning: Linjers och ytors verkliga storlek, geometriska kroppars ytut- 
bredningar; krokiteckning jåmte utforande av arbetsritningar.

1B. 2 t. Frihandsteckning: Enkel formframstållning med fårg- och valbr-
studier; textning.

25. 2 t. Lika med klass l4.
35. 2 t. Lika med klass 2'.
4\ Gossarna 2 t., flickorna 1 t. Lika med klass 3L
5°. 2 t. Lika med klass 4‘.
L. F. 2 t. Gemensamt med och i huvudsak lika med klass 55.
L. II1. 2 t. Frihandsteckning: Form- och fårgstudier: Teckning och mål

ning med skilda material och olika utforanden; stilhistorisk teckning. 
Linearritning: Projektionsritning: Exempel på geometriska kroppars 
skårningar.

L. IIP. 1 t. Frihandsteckning: Form- och fårgstudier i olika material, 
pastell, kol och olja; stilhistorisk teckning.

L. IV4. 1 t. Frihandsteckning: Kompositioner och dekorativ målning i skil
da stilar och utforanden; stilhistorisk teckning.

L. I3. 2 t. Lika och gemensamt med ring L. II4.
L. II3. 1 t. Lika och gemensamt med ring L. III4.
L. III3. 1 t. Lika och gemensamt med ring L. IV1.
R. I3. 2 t. Frihandsteckning: Form- och fårgstudier: teckning av foremål 

med olika material och utforande; stilhistorisk teckning. Linearritning: 
Projektionsritning: Geometriska kroppars skårningar.

R. II3. 1 t. Frihandsteckning: Form- och fårgstudier i olika material, pastell, 
kol och olja; stilhistorisk teckning. Linearritning: Projektionsritning: 
geometriska kroppars skårningar jåmte skugglårans grunder.

R. III3. 1 t. Frihandsteckning: Teckning och målning i skilda stilar; stil
historisk teckning. Linearritning: Projektionsritning: repetitionsuppgif- 
ter; grunderna for konstruktionsperspektivets direkta metod.

Enkel textning har fbrekommit i så gott som samtliga klasser. I ett fler
tal klasser hava frivilliga hemteckningar utforts av for åmnet intresserade 
lårjungar. (l°b Billing, ovriga klasser och ringar E Johansson.)

Musik.
I4. 2 t. Elementarsång: allmån musikteori, tonbildning på talteknisk grund,

tontråffnings- och taktbvningar. Korsång: Normalsångbok for hbgre 
allmånna låroverken, kanons, koraler.

24. 2 t. Tonbildning på talteknisk grund. Fortsåttning av allmånna musik
teorien. Musikdiktat och skrivovningar. Korsång: Unisona sånger ur 
Normalsångbok for hbgre allmånna låroverken och A. Tegnérs “Sjung, 
svenska folk“ samt flerståmmiga sånger ur “Skolkoren". Kanons. 
Koraler.
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34. 1 t. Tonbildning på talteknisk grund. Korsång: Unisona sånger ur 
Normalsångbok for hogre allmånna låroverken och A. Tegnérs “Sjung 
svenska folk“ samt flerståmmiga sånger ur “Skolkbren". Kanons. Koraler.

4'. 1 t. Musikteori. Allmån musiklåra och intervallskrivning. Återblick
på aldre tiders musik. Formlåra: vis-, sonat- samt rondoformerna med 
beledsagande exempel vid flygeln. Någon analysering, specieilt med 
hånsyn till motiv samt periodbyggnad. Några av de storre kompositb- 
rerna och deras verk.

I5. 2 t. Lika med klass l1.
2’. 2 t. Elementarsång: Tonbildning på talteknisk grund. Tontråffnings-

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

3a. 2 t. Lika med klass 2L
4;>. 1 t. Lika med klass 34.
5°. 1 t. Lika med klass 41.
L. I4. 1 t. Lika med klass 44.
Gymnasiet i ovrigt, 2 t. Tonbildningsovningar. Korsång (1 t.). Unisona 

sånger ur A. Tegnérs “Unga rbster“ och “Sjung, svenska folk“ samt 
flerståmmiga sånger ur “Svenska skolkvartetten". Kanons. Koraler. 
Ett foredrag om Beethoven, beledsagat av musik. Ståmovning: gos
sar 1 t., flickor 1 t. (Alvin.)

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

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

Avd. I, Klass l4, l°a och l"b................................. 45 (42)
„ II, „ 25a och 3na ..................................... 56 (54)
„ III, „ 2', 34, 3°b, 4°a och 45b-................. 57 (53)
„ IV, „ 44 och 55, Ring P, L. I1 och L. II4 63 (61)
„ V, Ring II3, III3, L. III4 och L. IV4 .............. 46 (45)

Antalet från de ordinarie kroppsovningarna befriade manliga lårjungarna 
var under host- (vår-)terminen 29 (34).

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 l4, l°b och 25b ............................ 46 (45)

„ II, „ 21, 35b, 34 och 45 ....................... 53 (52)
„ III, „ 44 och 55, Ring I3, L. I4 och L. II4 26 (25)
„ IV, Ring II3, III3, L. III4 och L. IV4 ............. 15 (15)
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Antalet från de ordinarie kroppsbvningarna befriade kvinnliga lårjungarna 
var under host- (vår-)terminen 14 (17).

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: Ibpning, hopp, kast med boli, simovningar, skid- och skrid- 
skoåkning.

b) Gymnasiet. Gymnastik: gymnastikovningar. Lek och idrott: korg- 
boll, handboll, fotboll, allmån idrott, bandy och skidåkning.

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

sånglekar, folkdanser och folkvisedanser. Idrott: Ibpning, hbjd- och långd- 
hopp, bollovningar, simovningar, skridskoåkning.

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

Slojd for flickor.
IL 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. Klådsbm. Mbnsterstickning.
1®. 2 t. Virkning. Stickning med 2 stickor. Enkel maskinsbm. Enkel

prydnadssbm.
2’. 2 t. Lika med klass l4. Prydnadssbm, hallandssbm.
35. 2 t. Lika med klass 2L Prydnadssbm, korsstygn. (v. Sydow.)

Hushållsgoromål.
4Jb|34. 4 t. Matlagning: Tillagning av enklare matråtter, bakning av olika 

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

F rilufts verksamhet.
Friluftsverksamheten har varit fbrlagd till rbrliga friluftsdagar, så långt 

mbjligt jåmnt fbrdelade over hela låsåret. Såvål heldagsbvningar som halv- 
dagsbvningar hava kommit till anvåndning. Ovningarna, till vilka anslagits

4 
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tio dagar, hava omfattat vandringar, cykelåkning, idrottsovningar, simning, 
terrånglekar, skridskoåkning, skidlopning, exkursioner och studieutflykter.

6. Enskilt arbete
jåmlikt låroverksstadgans § 9 har utforts i foljande amnen:
L. II3: Modersmålet (1 lårjunge), latin (2), tyska (1), engelska (2), franska (1). 
R. II3: Modersmålet (3), tyska (1), engelska (5), historia med samhållslåra (1), 

matematik (2), biologi med hålsolåra (3), fysik (3), kemi (1), teckning 
(3), gymnastik med lek och idrott (3).

L. III3: Engelska (3), gymnastik med lek och idrott (2).
R. III3: Modersmålet (3), tyska (1), engelska (9), franska (2), historia med 

samhållslåra (2), fysik (3), teckning (5).
L. III1: Modersmålet (1), tyska (1), engelska (3), franska (3), biologi med 

hålsolåra (1).
L. IV1: Modersmålet (1), latin (1), tyska (1), engelska (1), franska (1), his

toria med samhållslåra (1), teckning (1), musik (1).

Uppgifterna ha varit foljande (inom parentes år angivet det sått, varpå 
uppgifterna redovisats):
L. II3: Modersmålet: Frithiofs saga (uppsats).

Latin: Den romerska republikens åldre skeden (509—146), (foredrag 
och forhor). Den romerska republikens sista skede (133—31), (foredrag 
och forhor).
Tyska: Wiechert, Die Majorin (forhor).
Engelska: Doyle, A Study in Scarlet (uppsats och forhor). Burnett, 
Little Lord Fauntleroy (uppsats och forhor).
Franska: Bourget, Monique (uppsats).

R. II3: Modersmålet: Johan Olof Wallin (uppsats). Bengt Lidner (uppsats). 
Anna Maria Lenngren (uppsats). Mann, Buddenbrooks, 150 sid. Syno
nymer. (forhor).
Engelska: Doyle, The Adventures of Sherlock Holmes (forhor, delvis 
skriftlig bversåttning). Marryat, Masterman Ready, hur “det“ återges 
på engelska (uppsats, forhor). Hugher, Tom Brown’s School Days 
(forhor, delvis skriftlig oversåttning). D’Orczey, The First Sir Percy, 
hur “bliva“ återges på engelska (uppsats, forhor). Kipling, Jungle 
Book (forhor, delvis skriftlig oversåttning).
Historia med samhållslåra: Karl XII och August den starke (uppsats). 
Matematik: Valda delar av differential- och integralkalkylen med tillåmp- 
ningar och exempel (forhor).
Biologi med hålsolåra: Aciditetsundersokningar (skriftlig redogorelse). 
Dissektioner av vertebrathjårtan (skriftlig redogorelse).



H. A. LÅROVERKET I VÅNERSBORG 1936—1937 27

Fysik: Utforligare laborationsarbete inom elektricitetslåran. Valda delar 
av våxelstromsteorien (forhor).
Kemi: Fårgning av tyger enligt olika metoder (demonstration).
Teckning: Pastell, frihandsteckning, oljemålning, kolteckning m. m. 
(utstållning).
Gymnastik med lek och idrott: Allmånna grunder for gymnastiska dag- 
ovningars sammansåttning (uppsats). Uppgorande av dagordningar 
for gossar och ynglingar i olika åldrar (ledande av en lektion enligt 
uppgjord dagovning).

L. III3: Engelska: Churchill, My Early Life (forhor). Bennet, The Grand 
Babylon Hotel (forhor). Oppenheim, The Amazing Quest of Mr Ernest 
Bliss (forhor).
Gymnastik med lek och idrott: Kroppsovningars betydelse for folkhål- 
san (uppsats). Utarbetande av en dagovning for ynglingar i åldern 
16—18 år (ledande av en lektion enligt den uppgjorda dagbvningen). 

R. III3: Modersmålet: Gestalter ur Frodings diktvårld (foredrag). Erik Axel
Karlfeldt (foredrag). Vilhelm Ekelund och hans diktning (foredrag). 
Tyska: Kellerman, Der Tunnel (forhor).
Engelska: Oppenheim, The Amazing Quest of Mr Ernest Bliss, hur 
“bliva“ återges på engelska (uppsats, forhor). Doyle, The Adventures 
of Sherlock Holmes, iakttagelser angående adverbets plats (uppsats, 
forhor). Doyle, A Study in Scarlet, bruket av shall och will (uppsats 
och forhor). Bradbry, Dick (forhor, delvis skriftlig bversåttning). 
Stevenson, Treasure Island (forhor). Shaw, Arms and The Man (bru
ket av shall och will (uppsats, forhor). Galsworthy, The Country 
House (forhor).
Franska: Dombre, Un Oncle å tout faire (forhor, delvis skriftlig over- 
såttning). Daudet, Le Petit Chose, bruket av tempora for forfluten 
tid (uppsats).
Historia med samhållslåra: Sveriges utrikespolitik 1809—1818 (uppsats). 
Representationsreformen 1865—1866 (uppsats).
Fysik: Minimumdeviation, teoretiskt jåmte några grundlåggande spek- 
trometerforsok med ett flintglasprisma och ett planglitter (demonstration). 
Modulering av telefonisåndare (foredrag).
Teckning: Skugglåra: tillåmpningar till genomgången kurs. Pastellmål- 
ning, teckning i svart och vitt. Byggnadsritning. Akvareller, (utstållning). 

L. IIP: Modersmålet: Anna Maria Lenngren (forhor).
Tyska: Mann, Tonio Kroger (forhor),
Engelska: Jerome, Novel Notes, adverbialets plats (uppsats och forhor). 
Doyle, The Adventures of Sherlock Holmes, tids- och såttsadverbialets 
plats (uppsats och forhor). Anstey, Lyre and Lancet, hur “skola“ 
återges på engelska (uppsats och forhor).
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Franska: Lichtenberger, Mon petit Trott (skriftlig oversåttning). Malot, 
Sans Famille (uppsats, forhor). Dombre, Un Oncle å tout faire, olik- 
heter i tempusvalet i franska och svenska (uppsats, forhor).
Biologi med hålsolåra: Dissektion av fiskhjårnor (preparatframstållning, 
skriftlig redogorelse).

L. IV: Modersmålet: Jåmfbrande studium av Aristoteles’, Horatius’och Boi- 
leaus estetik (forhor).
Latin: Sallustius, Catilina. Oversåttning jåmte studium av ålderdomliga 
ordformer (forhor, glosbok).
Tyska: Fallada, Kleiner Mann, was nun? Synonymer, (forhor, glosbok). 
Engelska: Hope, The Prisoner of Zenda. Idiomatiska uttryck (forhor, 
glosbok).
Franska: Scribe, Le Verre d’Eau (forhor, delvis skriftlig oversåttning). 
Historia med samhållslåra: Konung, råd och riksdag under Karl XI 
(foredrag).
Teckning: Målning i olja (utstållning).
Musik: Treklangens omvåndningar i dur och moll. Eget val av ackord 
till given basståmma. Modulation. Modulerande sekvenser (forhor, 
skriftliga uppgifter).

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

7. I frivillig franska hava deltagit i klass 45a under hostterminen 23, under 
vårterminen 20 gossar, i klass 4°b 2 gossar och 12 flickor, i klass 55a under 
hostterminen 11, under vårterminen 9 gossar, i klass 55b 4 gossar och 5 
flickor, i klass 34 under hostterminen 7 gossar och 6 flickor, under vårter
minen 7 gossar och 4 flickor, i klass 44 4 gossar och 7 flickor.

I elementarsång, som omfattat klass 1, har under låsåret deltagit 46 gossar 
och 26 flickor.

Korsången har varit uppdelad på två avdelningar, l:a avd. omfattande 
ring F—IIP, II4—IV4 samt 2:a avd. klass 24 och 25—3’.

I l:a avd. ha under hbstterminen deltagit 26 gossar och 25 flickor, under 
vårterminen 24 gossar och 24 flickor.

I 2:a avd. ha under hostterminen deltagit 18 gossar och 53 flickor, under 
vårterminen 9 gossar och 47 flickor.

I den musikteoretiska undervisningen ha under hostterminen deltagit 39 
gossar och 17 flickor, under vårterminen 37 gossar och 3 flickor.

I instrumentalmusik ha under hbstterminen undervisats 20 elever, varav 
14 i piano-, 4 i violin- och 2 i orgelspelning. Under vårterminen ha under
visats 22 elever, varav 14 i piano-, 5 i violin-, 2 i orgel- samt 1 i cellospel- 
ning.
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I slojd for flickor ha deltagit 83 lårjungar.
I frivillig- teckning ha under hostterminen deltagit 11 gossar och 5 flickor, 

under vårterminen 11 gossar och 9 flickor.

Larobocker och annan vid undervisningen anvånd litteratur. 8.

Kristendom.
Klass o. ring

Svenska bibeln.................. (1—IV4)
Svenska Psalmboken ......  (1—IV4)
Steen, Kristendom, 1 (l4, l5—2'J
Steen, Kristendom II ...... (44, 53)
Liedgren, Tids- och livsbil

der ur kyrkans historia...
...................... (2l 34, 33-43)

Steen, Israels historia och
Jesu liv .......................... (L. I4)

Klass o. ring

Steen, Kristen tro och kris- 
tet liv .............. (IIP, L. IV)

Gummerus—Rosenqvist—
Johansson, Kyrkohistoria 
.............. (P-IIP, L. IP—L. IV4)

Ahlberg, Religionshistorisk 
oversikt .............. (II3, L. III4)

Modersmålet.
Kabner—Victorin, Råttstav- 

ningslåra.............. (I4, l3—23)
Sundén, Svensk språklåra i 

sammandrag .............. (I4, l5)
Rebbe, Svensk Språklåra 

..................... (24—44, 2n—55)
Rebbe—Fischer, Exempel-

samling.............. (I4—44, l3—53)
Realskolans låsebok I—II 

............................. (I4, l8—25)
Anjou —Berg—Sjbvall, 

Svensk låsebok, låsebok
for realskolan III ...... (21, 25)

D:o IV ....... (34)
Steffen, Oversikt av svenska 

litteraturen I—II (P, L. I4—L. II4)
Noreen—Wennstrom,

Svensk Låsebok for gym
nasiet, del 11:2 och III ...
.............. (IP—IIP, L. IIP—L. IV1)

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

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

Steffen, Islåndsk litteratur (44, 5°) 
Snoilsky, Svenska bilder...

..................... (I4—31, 38-48) 
Mjoberg, Svensk låsebok...

....................... (34— 44, 45—58) 
Strindberg, Tre noveller ur

Sv. oden och åventyr ... (L. P)
Heidenstam, Karolinerna... (L. P)
Almquist, Folklivsberåttelser (L. P) 
Shakespeare, Julius Cæsar (P, L. IP) 
Ibsen, En folkefiende ... (IIP, L. IV) 
Goethe, Faust I (M.L.F.) (IP, L. IIP) 
Mjoberg, Svensk litteratur

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

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

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



30 H. A. LÅROVERKET I VÅNERSBORG 1936-1937

Latin.
Klass o. ring

Ahlberg, Latinsk grammatik 
for de allmånna låroverken 
...... (L. I3—L. II3, L. I4—L. II4)

Hagendahl, Lingua latina (L. I3, L. I4)
Pontén, Latinska forf. i urval

for gymnasiet:
I. Poesi ... (L. IIP, L. IP, L. IV4)

II. Prosa (L.P -L.IP,L.I4-L.IP)
II:2 Andra avd. ... (L. IIP, L. IV4)

Livius, Tjugutredje boken, 
utg, av B. Risberg (L. II3, L. III4)

Klass o. ring

Livius, urval ur III. dekaden 
av R. Tornebladh...... (L. III3)

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

Tornebladh och Lindroth, Latinsk
språklåra ... (L. IIP, L. IIP—L. IV4)

Cavallin, Latinskt skollexikon 
.. (L. P—L. IIP, L. IP—L. IV4)

Heikel, Latinsk-svensk ord-
bok... (L. P- L. IIP, L. IP—L. IV4)

Grekiska.
Mellén och Lundkvist, Gre-

kisk låsebok .................. (L. IV4)
Lofstedt, Grekisk grammatik,

utg. av J. Lind.......... (L. IV4) 
Homeros’ lliad, utg. av

Ameis—Nenze—Cauer... (L. IV4)

Platon, Protagoras, hrsg. v.
M. Schlossarek (Freytags 
kurze Texte N:r 40/44)... (L. IV4)

Grekisk Lyrik, utg. av I.
During (Skrifter utg. avSv.
klassikerforbundet N:r 2) (L. IV4)

Tyska.
Lide, Tysk nyborjarbok (l4—24,!'1—2°) 
Lide, Taten und Fahrten (24—34, 3°) 
Hemberg, Tysk prosa III ... (4°)
Lide, Schicksale und Be-

gebnisse .............. (44, 5°, L. I4)
Rodhe, Tysk låsebok for

realskolan ...................... (5°)
Hemberg, Tysk prosa IV... (L. P)
Hemberg, Tysk prosa II (P, L. IP) 
Roos, Prosa og Vers ......  (R. IIP)
Heinertz, Aus alter und neuer

Zeit.............................. (IP, L. IIP)
Lindqvist—Pollak, Deutsche

Vergangenheit und Gegen- 
wart ...................... (L. III3, L. IV4)

Stromberg, Tysk lektyr......  (44, 45) 
Hjorth, Grammatik .......... (I4—

44, l5—58, P-IIP, L.P—L. IV4)

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

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

Lofberg, Oversåttningsbv- 
ningar till tyska.......... (44, 45)

Hjorth—Heumann, Tyska 
skrivovningar och brev... (34, l3)

Skriftliga uppgifter for stu- 
dentexamen i tyska språket 
.............. (P, R. IP, L. P—L. IP)

Hoppe, Tysk-svensk ordbok, 
skoluppl........................ (24—
44, 35—55, P—III3, L. P-L. IV4)

Hoppe, Svensk-tysk ordbok, 
skoluppl....................... (24—
44, 33—55, P-IIP, L. P-L. IV4)
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Engelska.
Klass o. ring-

Bjdrkelimd—Danielsson, 
Metodisk nyborjarbok i 
engelska ...... (24—34, 35—4")

Bjbrkhagen, Engelsk låse
bok for mellanstadiet ... (34, 45)

Jespersen—Rodhe, Engelsk 
låsebok for realskolan ...
... (43—55, I3, R. II3, L.P—L. IP)

Larson, English Fiction (L.IP, L.IIP)
Redin—Ernolv, England and 

the English as seen by
Englishmen.................. (R. II’, IIP)

Barry Pain, Eliza’s Husband 
.........................  (L. IIP, L. IV4)

Klass o. ring

Hammarberg—Zetterstrom, 
Kortfattad engelsk skol- 
grammatik .................. (3‘—
44, 45-5\ P—IIP, L. P-L. IV4)

Zetterstrom, Oversåttnings- 
ovningar ......................
(34-44, 45—55, P, L. P—L. II4)

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

Lindgren, Engelsk-svensk 
ordbok, skolupplagan ...
......  (44, 53, P—IIP, L. P-L. IV4)

Wenstrbm—Harlock, Svensk
engelsk ordbok, skoluppl. (44, 
55, P, R. IP—R. IIP, L. P-L.1P)

Franska.
Biller, Fransk elementarbok (31, 45)
Bodtker—Host, Lårobok i fran

ska, ed.Malmberg (44, 55, R.P, L.P)
Edstrom, Lectures frangaises II 

..................................... (L. P—
L. III3, R. II3—R. IIP, L. IP—L. IV4)

Riether—Picard, Paris et les
Parisiens.............. (L. III3, L. IV4)

Biller, Kortfattad fransk 
skolgrammatik.......... L. (34, 4°)

Bodtker—Hosts lårobok, den 
grammatiska delen (R. IP—R. III3)

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

Edstrom, Kortfattad fransk 
språklåra.......... (L. III3, L. IV4)

Stromberg—Sund, Franska 
oversåttningsovningar ... 
.. (L. P—L. III3, L. IP—L. IV4)

Schultess, Fransk-svensk ord
bok, skolupplagan ......  
.......... (IP—IIP, L. IIP—L. IV4)

Vising, Fransk-svensk ord
bok ... (II3—IIP, L. III4—L. IV4)

Schultess, Svensk-fransk ord
bok, skolupplagan......
... (L. IP-L. IIP, L. IIP—L. IV4)

Hammar, Svensk-fransk ord
bok (L. IP-L. III3, L. IIP—L. IV4)

Historia med
Odhner—Westman, Lårobok 

i fåderneslandets historia 
for realskolan ... (I4—44, 1°—53)

Jacobson, Allmån historia
for realskolan ... (I4-—44, 1“—53)

Falk—Tunberg, Svensk historia 
for gymnasiet (P— IP, L.IP—L.IIP)

samhallslara.
Odhner—Tunberg, Fådernes

landets historia for gymna
siet ......................  (IIP, L. IV4)

Falk—Jacobson, Allmån 
historia for gymnasiet 
........... (I3—IIP, L. P-L. IV4)
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Klass o. ring ' Klass o. ring

H ildebrand—Vessberg, Svensk [ Hildebrand—Kraft, Stats
stats- och samhållskun- i och samhållskunskap for
skap for realskoler..........  (44, 55) | gymnasiet.................. (III3, L. IV4)

Geografi.
Carlson—Ronnholm—Mo- 

berg, Skolgeografi, forrå 
kursen..............  (I1—34, 1°—45)

Carlson—Ronnholm—Mo- 
berg, Skolgeografi, andra 
kursen... (44, 55, P, L. P—L. II4)

Swedberg, Geografi for det 
differentierade gymnasiet
I och II... (II3—IIP, L.IIP-L.IV4) 

Diercke, Skolatlas..............  (I4—44, 
P—55, P—IIP, L. I4—L. IV4) 

Roth, Geografisk atlas......
.......................... (I4—44, l5—49)

Rendahl—Wahlslrom—Frank, 
Råknebok for realskolan 
..................... (I4—44, l5—53)

Hedstrom—Rendahl, )
Algebra.................. (R. I3—R. III3)

Hedstrom—Rendahl,
Algebra och geometri med i
tillåmpningar for latinlinjen ।
I (L.IP—L.IIP, L.P, L.IIP—L.IV4) j
II (L. IP—L. IIP, L. IIP—L. IV4)

Asperén, Geometri (24—44, 3°—55)
Hagstrbm, Proportionslårans i

tillåmpning på plangeome
trien ...................... (R. I3—R. III3) !

Matematik.
Tham, Planimetri...... (R. P—R. IIP)
Hedstrom—Rendahl, 

Trigonometri ... (R. II3—R. III3)
Hedstrom—Rendahl, 

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

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

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

tabeller..........................
... (R.P, IP—III3, L.IIP—L.IV4)

Biologi med halsolara.
Bohlin, Zoologi ... (I4—4', l5-—55) 
Bohlin, Botanik... (I4—44, l5—53) 
Andersson, Kurs i zoologi

Del 1 ...................... (44, 55, L.P)
Borg, Zoologi for det diff.

gymnasiet... (R. IP, III3, L. IIP) 
Krok och Almqvist, Svensk

floral.................. (1J—4\ l3—5S)

Hammarsten—Pehrson — Sef ve, 
LJtvecklingslåra och årft- 
lighetslåra .................. (III3)

Bods—Falck, Kryptogamerna 
.......................... (R. IP, L. IIP)

Hammarsten—Pehrson—Sefve, 
Fysiologi for det differen
tierade gymnasiet ...... (UP)

Fysik.
Hellsten, Experimentell fysik Moll—Rudberg, Lårobok i

och astronomi(24—44, 35—58, L.IP) fysik...................... (R. I3—R. III3)
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Kemi.
Klass o. ring

Inghe och Magnusson, Låro- 
bok i kemi for realskolan.
Del I o. II ..... (34- 4', 4®-5®)

Klass o. ring

Moll—Starck, Lårobok i 
kemi for gymnasiet (R. I3—R. III3)

Teckning.
Henriques, Lårobok i geome

trisk ritning ..... (24—44, 3®—
5®, R. P—R. III3, L. P, L. P-L. IP)

Hulling och Johansson, 
textning .............. (I4, 1®—2®)

Musik och sång.
/4ssar m.fl., Normalsångbok 

for hogre allm. låroverk, 
l:a saml.........  (I4—3', 1°—4°) 

| Svenska skolkvartetten, l:a 
saml. (P—IIP, L. P—L. IV4) 

Notbocker ..................... (I4, l5)

Foljande nya lårobocker hava inforts under låsåret: i ring L. III3 och IV4 
H. Steen, Kristen tro och kristet liv, En orientering i kristen tros- och livs- 
åskådning, i st. f. A. Ahlberg, Den kristna vårids- och livsåskådningen; i kl. 
4' och 55 Steen, Kristendom, Lårobok i kristendomskunskap for real- och 
flickskolan II, Israels historia, Jesu forkunnelse och kristen tro i stållet for 
samme fbrfattares Huvuddragen av Israels historia, Lårobok for realskolan 
samt Jesu forkunnelse och kristen tro, Lårobok i kristendomskunskap for 
realskolans avslutningsklass; i ring L. IP och L. IIP samt succ. i foljande 
latinringar Solders, S., Grekisk skolgrammatik i stållet for Lbfstedt—Sillén, 
Grekisk grammatik, i kl. 34 och 4® samt succ. i foljande klass och ringar 
Biller, G., Fransk elementarbok i stållet for Bodtker—Host, Lårobok i franska 
for nybbrjare, i kl. 34 och 4® samt succ. i foljande klass samt ring. R. P—R. 
III3 och L. P Biller, G., Kortfattad fransk skolgrammatik.

Från borjan av nåstkommande hosttermin skola foljande nya lårobocker 
infbras: i ring. I3 och L. II4 samt succ. i foljande ringar Hj. Alving, Svensk 
litteraturhistoria jåmte bversikt av den islåndska litteraturen, 2:a genomsedda 
och forkortade upplagan i st. f. R. Steffen, Svensk litteraturhistoria; i kl. la 
och från hbstterminen 1938 i kl. I4 och 2" samt succ. i foljande klasser och 
ringar Hjort—Lide, Forkortad tysk grammatik, i st. f. Hj. Hjorth, Fbrkortad 
tysk grammatik, i kl. 44 och 5° samt ring L. P Hammarsten—Pehrson—Sefve, 
Cellen och månniskokroppen, i st. f. L. G. Andersson, Kurs i zoologi, I, 
For realskolans avslutningsklass och ring L. I4.

Ovriga meddelanden om undervisningsarbetet.
Till gemensam morgonbon, som forråttats omvåxlande av de i kristendom 

undervisande lårarna i nårvaro av rektor, hava lårjungarna samlats kl. 7,45 f. m.
5
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Konfirmationsundervisning har meddelats av adjunkten Våring åt inalles 
22 lårjungar ur kl. 21 och 2°—55 under tiden 10 september—6 mårs.

Assistentundervisning i franska meddelades under tiden 16—24 oktober 1936 
av majoren, juris doktor Gaston Richard, med 4 lektioner i vardera R. Il3, 
R. IH3 och L. IIP—L. IV1, 3 lektioner i R. II3 och L. II3—L. III1, 2 lektioner i 
41—53 b, 55 a—L. I1, L. I3—L. II1. S:a 24 timmar. Dessutom ett foredrag 
gemensamt for samtliga avdelningarna.

Kap. IL Larare och ovriga befattnings- 
havare.

Lårare.
9. Åmneslårarinnan Alida Johansson har utnåmnts att från den 1 maj 1937 

vara adjunkt vid hogre allmånna låroverket for flickor i Malmo och kommer 
på den grund att vid innevarande termins slut låmna låroverket.

For det nitiska, plikttrogna och framgångsrika arbete frbken Johansson 
nedlagt under de fem år hon varit åmneslårarinna hår, bringas henne låro- 
verkets varma tack.

Till innehavare av den efter lektorn C. A. Nilsson-Cantell lediga lektors- 
tjånsten har den 12 juni 1936 utnåmnts docenten, fil. doktorn Harry J. A. 
Bergquist; till innehavare av en från den 1 juli 1936 nyinråttad adjunktstjånst 
har den 30 april 1937 utnåmnts fil. magistern J. E. Olof Andersson. Befatt- 
ningarna hava tilltråtts 1 juli 1936, resp. 1 maj 1937.

De nya lårarna hava om sig låmnat foljande biografiska uppgifter:
Harry Julius Albin Bergquist ar fodd i Harads socken, Sodermanlands lån den 15 april 

1900. Foråldrar: f. d. folkskollåraren och musiksergeanten J. A. Bergquist och hans inaka 
Julia B., fodd Peterson. Avlagt studentexamen vid h. allm. låroverket å Sodermalm i Stock
holm den 13 maj 1918 samt foljande akademiska exainina vid Stockholms hogskola: fil. kand. 
1922, fil. mag. 1924, fil. lic. 1932 samt disputerat for doktorsgraden 1932. Utnåmnd till 
docent i zoologi vid Stockholms hogskola 1932. Utgivit av trycket: “Zur Morphologie des 
Zwischenhirns bei niederen Wirbeltieren“ (grad.-avh.), smårre uppsatser och tidningsartiklar. 
Redigerat “Sexuell hygien“ med bidrag av A. Broman, J. Billstrom, J. Tillgren, A. Edin och 
A. Runestam. Genomgått provår vid h. allm. låroverket å Sodermalm 1932—33. Tjånstgjort 
som vik. adjunkt vid Stockholms Samgymnasium 1927—28, vik. lektor vid hogre reallårover- 
ket å Norrmalm 1928 och 1930, part. vik. lektor, vik. adj. samt extralårare vid h. allm. låro
verket å Kungsholmen 1932—36, part. vik. adj. vid h. allm. låroverket å Sodermalm 1933, 
timlårare vid Sofi Almqvists samskola 1933—36 samt vid Jakobsbergs folkhogskola 1934—36. 
Utnåmnd till lektor vid hårvarande låroverk den 12 juni 1936. Tjånstgjort som lårare for 
hertigen av Småland 1924—27 samt for hertigen av Uppland 1927—28.

Ordf. i Stockholms kristl. studentforbund 1926—28, ordf. i Zoologklubben vid Stockholms 
hogskola 1931—32, ledamot av stiftelsens Studenthemmet i Stockholm styrelse från 1927, leda- 
mot av Sveriges kristliga studentrorelses bokforlag, dess skriftutskott från 1934, medlem av 
Riksforbundet Det Nya Sverige, riksledningen från 1934 etc.

Foretagit foljande utlandsresor: till Tyskland, Schweiz, Osterrike och Italien 1922—23, till 
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Tyskland, Schweiz och Frankrike 1929, till Tyskland och Danmark 1935 (skolresa), Finland 
1931 etc.

Gift 1932 med fil. mag. Ester Birgitta, fodd Nordin, dotter till f. d. overlårare A. Nordin, 
Mariestad och hans maka, fodd Bengtsdotter.

John Erik Olof Andersson ar fodd i Mogata fors., Ostergotlands lan, den 4 september 
1892. Foraldrar: godsagaren Gottfrid Andersson och h. h. Mimini Rehnberg. Stud.-ex. v. t. 
1912. Inskrevs vid Uppsala universitet h. t. 1912, avlade fil. kand.-ex. v. t. 1919 och fil. 
ambetsex. h. t. 1925. Genomgick provårskurs vid h. latinlaroverket å Norrmalm 1931—32. 
Tjanstgoring: extral. vid Lundsbergs låroverk låsåret 1925—26 och vid kommunala mellan- 
skolan i Boden h. 1.1926, vik. åmneslårare vid h. folkskolan i Sodertalje v. t. 1927 och vid 
h. folkskolan i Såter låsåret 1927—28, extral. vid kommunala mellan- och realskolan i Mjolby 
låsåren 1928—31 och vid h. a. låroverket i Linkoping låsåren 1932—35, vik. adjunkt vid h. a. 
låroverket i Halmstad låsåren 1935—37. Utnåmnd till adjunkt vid h. a. låroverket i Våners
borg den 30 april 1937.

Utlåndsk resa: I Frankrike nov. 1920—sept. 1921.

Tjånstledighet har åtnjutits av utn. adjunkten J. E. O. Andersson från den 
1 maj till vårterminens slut.

Semester har åtnjutits av rektor E. M. Lundberg från den 15 juni till den 
29 juli.

Forordnade hava varit:
adjunkten N. A. Urelius från den 15 juni till den 19 juli samt adjunkten 

N. S. Olsson från den 20 till den 29 juli såsom vikarie for rektor,
åmneslårarinnan Emmy H. A. Helander under låsåret såsom tillsyningslårare, 
ex. lårarinnan Gertrud Sjostrand från hbstterminens borjan till den 30 april 

såsom vikarie å ledig- tjånst samt från den 1 maj till låsårets slut såsom 
vikarie for adjunkten J. E. O. Andersson,

ex. lårarinnorna Malin E. Smith och Wera A. M. Kambro under låsåret 
såsom extralårare,

fil. kand. Ebba Paréus-Tenow under låsåret såsom timlårare i låsåmnen, 
utn. adjunkten Alida Johansson från den 1 maj till låsårets slut såsom vi

karie å efter henne ledig åmneslårarinnetjånst,
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. skolkokslårarinnan Margit A. V. Schroder under låsåret såsom tim

lårare i hushållsgoromål.

Den 1 maj var en åmneslårarinnetjånst ledig vid låroverket.

Skollåkaren, med. lic. G. A. L. Halldén, vårs forordnande utgår den 30 
nåstkommande juni, har begårt att på grund av bristande tid icke få fbrord- 
nandet fornyat.

Då doktor Halldén således skall låmna sin befattning, frambåres hårmed 
till honom ett varmt tack for nitiskt och intresserat arbete såsom skollåkare.

10.

11.

12.
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Kap. III. Lårjungarna.
13. Antal och fordelning.

Klasser 
eller 

ringar

Antal I i1 r j u n g a r
Hostterminen Vårterminen

For terminen 
narvarande 
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—55 161 76 156 7614—44 28 39 — — 28 38 — —

Latingymnasiet.
4-åriga gymnasiet P-IV* 19 22 _ __ 18 22 _ __
3-åriga gymnasiet P—IIP 17 9 — — 16 9 — —

Realgymnasiet.
3-åriga gymnasiet P—IIP 71 10 1 __ 71 10 1 __

Summa 296 156 1 - 289 155 1 —

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

Nåst hogsta ringen.
Latingymnasiet (IIP, II3): grupp 1 (9), grupp 3 (2), grupp 7 (5).

Tillåggsåmnen: geografi (4).
Realgymnasiet (II3): grupp 1 (h. t. 8, v. t. 9), grupp 4 (5), grupp 5 (2), 

grupp 6 (5), grupp 7 (5).
Tillåggsåmnen: geografi (3).

Hogsta ringen.
Latingymnasiet (IV4, IIP): grupp 1 (h. t. 6, v. t. 4), grupp 4 (3), grupp 7 (5).

Tillåggsåmnen: engelska (3), geografi (4).
Realgymnasiet (IIP): grupp 1 (13), grupp 3 (1), grupp 4 (3), grupp 6 (h. t. 7, 

(v. t. 6), grupp 7 (3).
Tillåggsåmnen: tyska (3), geografi (2), matematik, specialkurs (1).

Frikallelse från deltagande i undervisningen i matematik enligt § 7 i låro- 
verksstadgan har medgivits i foljande utstråckning: i kl. 5B (1), i kl. 44 (2), 
i kl. 34 (1).

Enligt § 11 av låroverksstadgan ha foljande befrielser beviljats: i teckning: 
i L. III3 (h. t. 2, v. t. 1); i sång (de lårjungar, som befriats på grund av mål- 
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brott eller bristande musikalisk begåvning, åro ej medråknade): i L. IV4 (1), 
i R. IIP (h. t. 1), i L.IP (v. t. 2), i R. IP (h. t. 2), i L. F (1); i gymnastik med
lek och idrott: i L. IV4 (h. t. 3, v. t. 2), i L. III4 (h. t. 2, v. t. 3), i L. P (h. t.
2, v. t. 4), i L. IIP (h. t. 2, v. 1.1), i R. III3 (h. t. 4, v. t. 3), i L. IP (4), i R. IP 
(h. t. 7, v. t. 8), i L. F (2), i R. P (4), i 55 (h. t. 2, v. t. 3), i 45 (h. t. 1, v. t.
4), i 35 (h. t. 3, v. t. 4), i 23 (4), i l5 (1), i 44 (1), i 34 (v. t. 1), i 24 (1), i
l4 (v. t. 1); i friluftsverksamhet: i L. IV4 (h. t. 3, v. t. 2), i L. IIP (5), i L. P 
(h. t. 2, v. t. 4), i L. IIP (h. t. 1), i R. IH3 (h. t. 2, v. t. 1), i L. II3 (3), i R. IP 
(2), i L. P (2), i R. I3 (4), i 5> (h. t. 2, v. t. 3), i 45 (h. t. 1, v. t. 4), i 3 ' (h. 
t. 3, v. t. 4), i 2' (4), i l5 (1), i 44 (h. t. 2, v. t. 1), i 34 (v. t. 1), i 24 (1), 
i l4 (v. t. 1).

jungarna i klasserna 45 och 34 samt i realexamen.
Oversikt av vitsord i låroåmnen vårterminen 1936, meddelade åt lår- 15.

Å m n e n

Anmårk- 

ningar

K
ris

te
nd

om
s-

 
ku

ns
ka

p

M
od

er
sm

ål
et

। Tyska En
ge

lsk
a

Fr
an

sk
a

H
ist

or
ia

 m
ed

 , 
sa

m
hå

lls
lå

ra

bc 
o 0> 
o M

at
em

at
ik

Bi
ol

og
i m

ed
 

hå
lso

lå
ra

Fy
sik

K
em

i

Antal lårjungar i 
klass 4a, som erhållit

A
a — — 2 — 2 3 1 2 — 1 —

AB 9 3 2 1 4 4 8 4 10 5 3
Ba 16 22 9 12 3 16 19 6 20 15 17
B 14 14 12 15 16 16 11 12 9 18 19
BC — — 13 10 6 — — 11 — —

C — — 1 1 — — — 3 — — —

Summa lårjungar 39
Medelbetyg 1.44 1.36 0.88 0.90 0.86 1.42 1.49 0.87 1.51 1.36 1.29

Antal lårjungar i 
klass 34, som erhållit 

A
1a — — — — — — —- 1 — —

AB 2 1 — 1 1 4 3 1 6 4 2
Ba 7 9 3 5 8 8 9 3 8 5 9
B 7 6 6 7 6 4 4 4 1 7 5
BC 
C — —

6

en 
I —

—
—

6 — —
—

Summa lårjungar 16
Medelbetyg 1 .34 1.34 0.81 1.03 1.33 1.50 1.47 0.66

i
1,72j 1.41 1.41
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AmnenOT 
liC OT 41 C 
•p

od 
E 
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<v

d 
24
V)

VI

bo e

d
ot 
C 
d

E — 
d 22 
C :d

cd
bo o 
d

O

d 
g

*d
S ° ca

E £ 
c 22 
So g 
2 :S

OT
Anmark- 

ningar

Antal lårjungar, som 
i realexamen erhållit

A 
a 
AB 
Ba 
B 
C

11
27
12

1
4

22
23

1
9

18
21

1
Summa lårjungar 50

6
8

34
21)

1
1
6

27
2

8
31
11

11
20
19

5
2
8

21

14
26
10

2
9

23
16

1
5

20
24

*) En av 
dessa 
under
kandes i 
examen.

wjuugoi uv i

Medelbetyg ; 1.49 1.33 1.3z|I.ig l.oa] 1.4?^ I.42I.24 I.54 I.47 1.33

E 
d

s I *

4 —

Oversikt av vitsord i låroåmnen vårterminen 1936, meddelade lår- 
jungarna i den muntliga prøvningen i studentexamen.

Amnen
1
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ningar

K
ris

te
nd

om
s

ku
ns

ka
p

ns
ka

 sp
rå

ke
t 

lit
te

ra
tu

re
n

d
OT

Ty
sk

a

En
ge

lsk
a

Fr
an

sk
a

H
ist

or
ia

 me
d 

sa
m

hå
lls

lå
ra

G
eo

gr
af

i

Fi
lo

so
fi

M
at

em
at

ik
Bi

ol
og

i m
ed

 ! 
hå

lso
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Antal lårjungar å latin
gymnasium, vilka 
erhållit: A

a 
AB 
Ba 
B 
C

1
8
7

1

4
6
6

1
2

7
7

— 4
6
7

1
8
5
3

2
1
6
7
1

3
7
4
2

—
1
2
1

1
2
1

— —

Summa lårjungar......
Medelbetyg ..............

16 17
1.814.53

17
1.50 —

1417 17 17 16
1.61 1.41 1.71 1.88'1.84 —

4
1.50

4
2.00 .— —

Antal lårjungar å real
gymnasium, vilka 
erhållit: A

a 
AB 
Ba 
B 
C

2
2
7
3

6
5
3

—

—

1

4
1

1
3
5
5

1 rn 1

5
8

2

1 
1 

1 
1 

1 
1

2
4
1
4
3

2
1
6
1

3
1
3
3
2

3
2
6
1

Summa lårjungar......
Medelbetyg ..............

14 14
1.61 1.61

—
.—

6
2.08

14
1.50

4 14
1.75,1.79

2
2.00 —

14
I.93

10 12
2.2o;2.oo

12
2.29
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Tid for larjungarnas hemarbete.
Overlåsningstiden pr vecka har i gymnasiet varit 12—20 timmar, i real

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

har varit:
for en svensk uppsats: å gymnasiet 4—5 timmar, i realskolan 3 timmar.
for en latinsk bversåttning: 4—5 timmar,
for en tysk bversåttning: 2—3 timmar,
for en engelsk bversåttning: 3 timmar,
for en fransk bversåttning: 3 timmar,
for ett matematiskt arbete: 3,5—4,5 timmar,
for ett fysikaliskt arbete: 4 timmar.
Den tid, som lårjungarna i gymnasiets båda hogsta ringar ågnat åt enskilt 

arbete, har varit:
i L. II3 35—50 timmar, i R. II3 40—50 timmar, i L. III4 30—40 timmar, 

i L. III3 35—50 timmar, i R. III3 30—40 timmar, i L. IV4 40—60 timmar.

16.

Ur kamratlivet.

Vid låroverket finnas 3 lårjungefbreningar: 1) Gymnasistfbreningen Runa 
med 25 medlemmar. 2) Vånersborgs låroverks idrottsfbrening med 110 med- 
lemmar. 3) Vånersborgs kristliga gymnasistfbrbund med 30 medlemmar. 
En forbundets underavdelning i realskolan med 18 medlemmar.

Stipendier, premier och understod.
Under låsåret 1935 — 1936 hava utdelats stipendier åt 34 lårjungar till ett 

sammanlagt belopp av kr. 1,630 samt premier och understod åt 98 lårjungar 
till ett sammanlagt belopp av kr. 667: 50.

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

Låroverkets bibliotek
har hållits bppet tisdagar kl. 1 1,25—11,55, fredagar kl. 2,35—3,5 och kl. 5—6 
samt andra tider efter bverenskommelse.

Under tiden 4/5 1936—3% 1937 har bokbeståndet bkats med 370 band, 

17.

18.
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men 282 band hava avskrivits (låsebocker o. d. forstorda genom eldsvåda), 
varfor den verkliga bkningen år 88 band.

Antalet utlånade band har under samma tid utgjort 217, varav 135 for- 
medlats från fråmmande bibliotek.

Låntagarna uppgingo till 41 personer, varav 10 lårare vid låroverket, 23 
elever och 8 andra personer.

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

sta tsm yn dighet:
Fortsåttning på forut erhållna arbeten samt dessutom Olsson, Forteckning 

over utlåndska uppslagsbocker. Allmånna kyrkomotets protokoll 1936 med 
bihang. Redogbrelser for 5 danska låroverk.

Av resp. forlåggare: Klefbeck och Wijkmark, Lårobok i kristendomskun
skap for realskolan, 2:a delen. Steen, Lårobok i kristendomskunskap for real- 
och flickskolan 1:2. Alving, Ur svenska litteraturen, Romantiken. Skrifter 
utgivna av Modersmålslårarnas forening n:r 47 och 48. Steffen, Islåndsk 
litteratur i urval. Sjovall, Några oversikter till latinska syntaxen. Heinertz, 
Kortfattad tysk grammatik. Hjorth, Forkortad tysk grammatik. Bergmann 
und Hamburger, Deutsche Prosa und Lyrik. Bjbrnsson, Deutsche Stiicke. 
Lernet—Holenia, Maresi. Stromberg, Tysk lektyr. Hammarberg och Zetter- 
strbm, Kortfattad engelsk skolgrammatik. Zetterstrbm, Oversåttningsovningar 
till engelska. Bennett, The Grand Babylon Hotel. Churchill, My early life. 
Uhrstrbm, English humour of to-day. Biller och Thorn, Fransk språklåra. 
Lené, Franska texter till kursivlåsning. Nelson och Westrin, Geografi for 
fyraåriga gymnasiets forstå ring samt realskolans och kommunala mellan- 
skolans avslutningsklass. Olsson och Sefve, Land och folk I. Swedberg och 
Olsson, Geografi for realskolans hogsta klass och det fyraåriga gymnasiets 
forstå ring. Odhe, Skogen biir klåder. Hedstrbm och Oije, Aritmetik och 
ekvationslåra. Olson, Kortfattad lårobok i plan geometri. Rendahl—Wahl- 
strbm—Frank, Råknebok for realskolan, III. Sjostedt, Lårobok i geometri. 
Wahlgren, Funktionsteori och analytisk geometri. Wallengren, Vårlden och 
månniskan, I. Moll—Rudberg, Lårobok i fysik, II, III och IV. Beckman och 
Wetterblad, Fysik, II. Bohlin, Botanik. Gertz och Hanstrom, Lårobok i 
biologi, I. Hammarsten, Pehrson och Sefve, Lårobok i zoologi for realskolan.

Av Vastgota nation i Uppsala: 29 akademiska avhandlingar. Uppsala 
universitets katalog samt en del annat akademiskt tryck.

Av Vastgota nation i Lund: Lunds universitets katalog.
Av resp. forfattare och utgivare: Brandt, Kristen religion och kyrkan i 

nutiden. Grekiskan på gymnasiet, utgivna av Svenska klassikersamfundet. 
Soderberg, Norden i fara. Soderberg, I elfte timman. Cedergren, Om hant- 
verksbruk vid åmbeten och brodraskap. Svenska slojdforeningen 1936. 
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Elektrokemiska aktiebolaget Bohus 1895—1935. Elfsborgs låns annonsblad. 
Lånstidningen. Vånersborgs sbners gilles årsskrift.

Bland inkopta arbeten mårkas:
Lychnos 1936. Augustinus, Bekånnelser. Matheros, Jesu liv. Livingstone, 

Greek Ideals and modern Life. Lofstedt, Vermischte Studien zur Lateinischen 
Sprachkunde und Syntax. Walde, Lateinisches etymologisches Worterbuch. 
Hammar, Svensk-fransk ordbok. Vising, Fransk-svensk ordbok. Harlock, 
Svensk-engelsk ordbok. Lappe, Die Meister. Chledowski, De sista Valois. 
Hildebrand, Afrika. Lindorm, Gustav V och hans tid. Nordenmark, Anders 
Celsius. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. Kjellin, 
Illustrerat varulexikon. Wedberg, Konungens hogsta domstol 1789—1809. 
Hubendick, Differential- och integralråkning. Grimsehl, Lehrbuch der Physik, I. 
Muller—Pouillet, Lehrbuch der Physik IV:1. Kretschmer, Kroppsbyggnader 
och karaktårer.

Larjungebiblioteket
har varit tillgångligt for utlåning tisdagar kl. 11,25—11,55, fredagar kl. 2,35 
—3,5 och 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 låmnat ut nyckeln till låsrummet.

Nyforvårven utgbra 134 band och antalet for hemlån utlåmnade band har 
varit 1988 till 212 olika låntagare.

Genom gåvor hava bl. a. foljande arbeten erhållits:
Svenska kryssarklubbens årsskrift 1936. Sveriges centralforening for idrot

tens fråmjande 1936. Vår flotta, 1936. Hånninger, Lilie, Mjoberg och 
Werner, Realskolans låsebok.

Bland inkopen mårkas:
Barnbiblioteket Saga, 8 bd. Verdandis småskrifter, 11 bd. Rydberg, 

Fådernas gudasaga. Teknikens triumfer.

Mynt- och medaljsamlingen har under året bkats med foljande gåvor: 
av Svenska akademien: dess minnespenning over Eduard Swartz.
av Vetenskapsakademien: dess minnespenning over Svante Arrhenius.

Undervisningsmateriellen har under låsåret bkats med foljande fbremål: 
a) genom inkop:

i historia med samhållslåra: Historisk karta over Norden (Gustavsson— 
Sbdergård).

i geografi: Kartor: Afrika (Gezelius), Frankrike (Norstedt) och London 
(Philip). Norstedts geografiska episkopbilder: Nordamerika I—II (90 
bilder), Sydamerika II (50 bilder). Provsamling av 20 olika tråslag i låda.

i biologi med hålsolåra: 1 perimeter, 1 dynamometer, 1 blodtrycksapparat, kon
trast- och komplementfårgapparater, stetoskop av trå, 1 torrsterilisator 
med kontakttermometer, 1 ståmgaffel, div. bakteriologisk apparatur, 1

6 
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spirometer, 1 blodkroppsråkneapparat, nikromnåt, nikromtrianglar, div. 
uppstoppade djur, 1 monter med skallar, visande gålskelettets utveck- 
ling, 1 fotskelett av ko, hast, rådjur och svin, 1 verktygstavla med 
diverse verktyg, 1 torkståll, 1 skrivståll, omkr. 200 st. lådbottnar, diverse 
lådinredningar, renovering och sminkning av den del av fågelsamlingen, 
som finns i låroverket, inventariekatalog enl. kortsystem i 2 ex.

i fysik: 1 spektrometer med vinkelgraderad skala (0,°l med nonie) och vridbart 
centralbord, 1 flintglasprisma, 1 universalelektromagnet enl. Lemoine, 
1 rullbord.

i kemi: 1 exsickator, 5 kylare (Liebig), 2 kulkylare, 5 byretter, 2 Jena glas
filter, 18 reagensflaskor med signatur, 15 fbrrådsflaskor (3—5 1.), 1 
vattenluftpump (av aluminium), 4 emaljskålar, 8 vannor (av zink), 1 
brånnare (Bunsen), 2 jårnstativ, 10 stativringar, 10 bordskydd (skivor 
av hårdad masonit), 2 stengodskrukor, 1 plåtsax, 4 saxar av rostfritt 
stål, 4 nickelskedar, 1 avbitartång, 6 degeltånger, filar, 1 bryne, 1 råls- 
ståd, 8 gaståndare samt diverse forbrukningsartiklar.

i gymnastik med lek och idrott: 1 slungboll, 1 slagboll, 1 lyrboll, 1 diskus, 
6 stafetter.

i teckning: Diverse tråmodeller och modeller i keramik, glas och porslin 
samt planschverk for textning och mbnsterritning.

b) genom gåvor:
i biologi med hålsolåra: Av direktbr O. Åqvist i Trollhåttan, två specialbrynen, 

av lårjungen Ragnhild Lilljekvist i ring L. III1, 5 stbrre utlåndska snåckskal, 
„ lårjungen Doi Johansson i klass 25 b, rostrum av Pristis.

i kemi: Av A.-B. Svenskt Konstsilke i Borås, en monter, visande framståll- 
ning av konstsilke.

I samband med avtåckandet den 17 juni av en staty over framlidne lands- 
hbvdingen m. m. greve Eric Josias Sparre bverlåmnades till undertecknad 
av kontraktsprosten m. m. L. M. Engstrom dels kontant 1500 kronor dels 
skuldforbindelser å 3000 kronor samt meddelande, att en person testamen
tariskt fbreskrivit, att vid hans dbd 500 kronor skulle bverlåmnas till låro
verket. Ifrågavarande belopp åro avsedda att bilda grundplåt till en fond, 
benåmnd Landshbvdingen, greve Eric Josias Sparres studiefond, for vilken 
foljande beståmmelser skola gålla: Hogst 90% av årliga råntan skall ut- 
delas till en eller flera vålartade, mindre bemedlade lårjungar, kyrkoskrivna 
inom Ålvsborgs lån med fbretråde for dem, som råkna slåktskap med lands- 
hbvding Sparre eller prosten Engstrom.

Till fonden for inkbp av bocker åt mindre bemedlade lårjungar har av 
givare, som vilja vara okånda, bverlåmnats ett belopp av 34 kr. 50 ore, var- 
jåmte rånta gottgjorts med 92 ore.
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Av fondens medel hava inkopts bbcker for inalles 27 kr. 85 bre. Fondens 
behållning utgbr f. n. 71 kr. 42 ore.

Svenska Turistforeningen har bverlåmnat 5 ex. och Sydsvenska geografiska 
sållskapet 2 ex. av sina årsskrifter att utdelas såsom premier.

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

Nedannåmnda till låroverket hbrande kassors stållning budgetåret 1 juli 
1935—30 juni 1936.

78 9 | 10

1 2 3 4 5 6
D e b e t

Kassans rubrik Behållning 
vid årets 

borjan

Summa inkomster

Skuld vid 
årets 
slutav 

termins- 
avgifter

ovriga
Summa

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

1,781,77
6,318,33
2,987,81
1,987,3?

3,651,67
lO,955,oo

7,303,33

114,42 
4,152,65* 
1,166,20**

893,go

—
5,547,86

21,425,98
11,457,31

2,881,06

Summa 13,075,28 21,91O,oo 6,326,96 — 41,312,24

Kredit
Skuld vid| c

o . । oummaarets I . .f, ,.. . i utoirter borjan ' 6

Behållning J
vid årets ; Summa 

slut

* Harav statsbidrag 3,078 kr. ** Harav statsbidrag 400 kr.

Byggnadsfonden ....................... — 1,489,12 4,058,74 5,547,86
Ljus- och vedkassan ............... — 15,468,19 5,957,79 21,425,98
Biblioteks- och materielkassan — 7,866,oi 3,591,30 11,457,31
Understods- och premiekassan 0,05 719,50 2,161,51 2,881,06

Summa 0,05 25,542,85 15,769,34 41,312,21

Under budgetåret 1 juli 1935—30 juni 1936 har utgått for underhåll och 
tillokning av

a) boksamlingarna ....................................... c:a 2,250 kronor
b) den bvriga undervisningsmateriellen ... „ 1,210 „
c) inredningsmateriellen ................................ „ 1,790 „
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Kap. V. Byggnader och inredning m. m.
19. Den 15 juli utbrot sannolikt på grund av sjålvantåndning genom linolja 

eldsvåda i vaktmåstarens rum. Hårvid forstordes golv, fonster och målning 
å våggarna samt praktiskt taget all inredning i rummet. I brandskadeersått- 
ningar erhollos: for skador å byggnaden 2100 kronor, for skador å inred
ning och inventarier 2377 kronor.

Ett skrivbord, två mindre bord, fyra stolar, tre skåp och sju rullgardiner 
hava inkopts under låsåret. Linoleummattor hava inlagts i vaktmåstarens 
rum samt i två korridorer. Diverse skåp, montrer, pulpeter m. m. hava 
renoverats.

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

20. Den 23—29 april inspekterades låroverket av undervisningsrådet m. m. 
K. Kårre.

Den 26 november besbktes låroverket av H. H. Biskopen G. Ljunggren.

Foråldramoten, åhorardagar m. m.
Foråldramote hblls den 18 mårs. Vid motet talade lektor H. Steen over 

åmnet “Skolan och ungdomens karaktårsfostran", varefter målsmånnen bered- 
des tillfålle att rådgora med lårarna.

Intradesprovningar.
Till den 24 maj hade undertecknad utlyst mote med overlåraren vid stadens 

folkskolor och samtliga de lårare, vilka innevarande termin undervisat de 
intrådessokande, som anmålts till realskolans forstå klass, samt mottagande 
lårare och undertecknad. Vid sammantråffandet, till vilket 10 avlåmnande lårare 
infunnit sig, diskuterades intrådesprovningarnas anordning, genomgångna 
kurser samt de anmåldas fbrutsåttningar att folja undervisningen i forstå 
klassen.

21. Vid slutet av vårterminen samt vid borjan av hbstterminen 1936 anmålde 
sig till prbvning 82 intrådessokande, av vilka dock en icke infann sig.

Av de sokande godkåndes 74 till den klass, vari de sokt intråde, och 3 
till nårmast lågre klass. Två av de godkånda infunno sig icke. 29 lårjungar 
intogos vid hostterminens borjan efter att vid andra låroverk hava erhållit 
godkånda betyg; 2 f. d. lårjungar vid låroverket hava på nytt intagits, den 
ene vid hostterminens, den andre vid vårterminens borjan.

En intrådessokande undergick vid vårterminens borjan prøvning och god
kåndes till klassen under den, i vilken han sbkt intråde.
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Student- och realexamen.

Vårterminen 1936 hade till undergående av skriftlig och muntlig provning 22. 
for studentexamen anmålt sig 36 låroverkets lårjungar — 5 å fyraåriga och 
14 å treåriga latingymnasiet samt 17 å realgymnasiet. I den skriftliga prøv
ningen fbrklarades 31 beråttigade till muntlig provning.

Den muntliga provningen ågde rum den 25, 26 och 27 maj under ledning 
av lektorn J. A. Andersson, prof. em. K. F. N. Beckman och professorn H. 
E. H. Lofstedt såsom censorer, i nårvaro av låroverkets inspektor, kyrko- 
herden G. Helander och utsedda vittnen forste provinsiallåkaren G. A. L. 
Halldén, landskamreraren C. E. E. Malm och kanaldirektoren P. A. A. Norman.

Hårvid blevo samtliga lårjungar godkånda.
Hostterminen 1936 anmålde sig två lårjungar i ring R. IIP till undergående 

av studentexamen. Båda godkåndes i den skriftliga prøvningen; den ene 
godkåndes i den muntliga prøvningen, vilken senare provning fbrsiggick vid 
hogre allmånna låroverket i Jonkoping.

Innevarande termin hava till undergående av skriftlig och muntlig provning 
anmålt sig 38 låroverkets lårjungar — 8 å fyraåriga och 5 å treåriga latin
linjen och 25 å realgymnasiet, — varjåmte en lårjunge å realgymnasiet med till- 
godoråknande av under hostterminen 1936 utforda skriftliga prov anmålt sig 
till enbart muntlig provning.

I den skriftliga prøvningen hava samtliga forklarats beråttigade till muntlig 
provning. Denna skall åga rum den 8 och 9 juni.

Vårterminen 1936 hade till undergående av realexamen anmålt sig 53 låro
verkets lårjungar (21 från fem- och 32 från fyraårig realskolkurs). I den 
skriftliga prbvningen godkåndes 51 (21 resp. 30) lårjungar.

Muntlig provning ågde rum den 29 maj i nårvaro av låroverkets inspektor 
samt två av lokalstyrelsens ledamoter, folkskolinspektoren D. E. Andersson 
och landskamreraren C. E. E. Malm. Hårvid godkåndes 49 lårjungar.

Innevarande termin hava till undergående av realexamen anmålt sig 36 lår
jungar (25 från fem- och 11 från fyraårig realskolkurs, varjåmte en lårjunge 
från enskild undervisning hånvisats hit. I den skriftliga prøvningen hava 34 
(24 resp. 10) lårjungar samt privatisten forklarats beråttigade till muntlig 
provning.

Denna skall fbrsiggå den 29 maj.
Under kalenderåret 1936 hava vid låroverket avlagts foljande fyllnads- 

provningar:
a) till realexamen: i tyska 1, i matematik 1;
b) till studentexamen: i filosofi 2, i matematik å realgymnasium enligt 1928 

års stadga 3, i biologi med hålsolåra 1, i fysik å realgymnasium 1.



46 H. A. LÅROVERKET I VÅNERSBORG 1936-1937

Årsavslutning.

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

Uppvisning i sang och musik åger rum måndagen den 7 juni kl. 6 e. m. 
aulan, uppvisning i gymnastik torsdagen den 13 maj kl. 12 midd. i gym
nastiksalen.

Utstdllning av under året utforda arbeten i teckning och kvinnlig slojd 
hålles i gymnastiksalen måndagen den 7 juni kl. 4—6 e. m.

Forhor i låroåmnena anstålles torsdagen den 10 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 forenade uppvisningar får jag 
vordsamt inbjuda herr landshovdingen A. von Sneidern, stadens myndigheter, 
lårjungarnas foråldrar och målsmån samt alla andra, som med vålvilligt 
intresse omfatta låroverket och dess verksamhet.

Kap. VIL Ovriga meddelanden.
24. Nåsta Idsår borjar med allmånt upprop lordagen den 28 ndsta augusti 

kl. 5 e. m. Hbstterminen kommer att sluta den 20 påfbljande december; 
vårterminen borjar den 10 januari och avslutas den 9 juni 1938.

Intrddes- och flyttningssokande skola anmåla sig senast lordagen den 21 
augusti kl. 11—12 f. m. Prbvningarna borja måndagen den 23 augusti kl. 9 f. m.

Kollegium hålles måndagen den 23 augusti kl. 8,15 f. m.

Vånersborg i maj 1937.

Ernst Lundberg.
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Tillagg.
Ordning vid forhoren den 10 juni 1937.

Klass. 
ring.

9,15-
9,30 9,30 — 10,05 10,10 — 10,45 10,50 —11,20

L. IIP

L. II3
M 

o 

r 

g 

o 

n 

b 

o 

n

! Franska: Wahlén
Latin: Rydholm

Latin: de Flon

Modersmålet 
Peterson

R. II3 Matematik: Munthe Engelska: Wahlén Historia: Bonnesen

L. IP

L. I3

| Modersmålet 
j Bjorkman Tyska: Nilsson

Latin: de Flon

Latin: Diiring

R. I3 Tyska: Nilsson Modersmålet 
Peterson Engelska: Reimers

L.P Kristendom; Steen Franska: Hagberg Biologi: Bergquist

4;)a Tyska: Hagberg Fysik: Olsson Kemi: Hagelin

45b—3l Matematik: LJrelius Kemi; Bergquist Engelska: Johansson

3'a Historia: Flensburg Tyska: Smith Matematik: Olsson

35b Modersmålet 
Johansson Engelska: Kambro Biologi: Sjogren

24 Modersmålet 
Rydholm Biologi: Sjogren Kristendom: Steen

2’a Kristendom: Våring Historia: Åberg Tyska: Sjbstrand

26b Geografi: Åberg Historia: Bjorkman Tyska: Kambro

l4 Matematik: Paréus Modersmålet 
Helander Tyska: Helander

T’a Matematik: Hagelin Modersmålet 
Sjbstrand Historia: Flensburg

l5b Tyska: Smith Kristendom; Våring Matematik: Paréus

Samtliga forhor forsiggå i klassrummen. 
Kl. 11,30 f. m. afslutning 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.

2. Intrådessokande till forstå klassen av fyraårig realskola, som med vits
ord om minst godkånda insikter i samtliga i nåstforegående 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 omformålas, 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 
angivna 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.


