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Efter att under 17 år hava varit detta läroverks inspektor läm
nade f. d. landshövdingen m. m. K. S. Husberg på grund av 
flyttning från staden med utgången av juli månad 1924 detta sitt 
uppdrag.

För det förtjänstfulla sätt, på vilket landshövding Husberg alltid 
skött sitt inspektorat, för det intresse han städse visat läroverket 
och för den förståelse för dess krav och angelägenheter han ådaga
lagt frambäres härmed läroverkets varma och vördsamma tack.

I den så uppkomna ledigheten blev av H. H. Eforus genom 
skrivelse den 16 juni 1924 vattenrättsdomaren m. m. H. von Sydow 
förordnad att från den 1 augusti 1924 tills vidare vara läroverkets 
inspektor och bringas härmed den nye inspektorn en hjärtlig och 
uppriktig välkomsthälsning.

Sedan K. Maj:t på ansökan av Stadsfullmäktige i Vänersborg 
den 23 maj 1924 medgivit, att från och med höstterminen 1924 
tills vidare kvinnliga lärjungar få mottagas å gymnasiet vid här
varande läroverk, under de förutsättningar, som finnas omför- 
mälda i K. K. den 5 juli 1923 (n:r 321) ang. rätt för kvinnliga 
lärjungar att vinna inträde å gymnasiet vid allmänt läroverk, ha 
16 kvinnliga lärjungar vunnit sådant inträde.

Ehuru det givetvis är omöjligt att på grund av ett års erfa
renhet fälla något tillförlitligt omdöme om samundervisningens 
lämplighet och resultat, anser jag mig dock böra nämna, att ingen 
av de olägenheter, som man befarat, att samundervisning skulle 
medföra, här hittills visat sig.
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A. Undervisningen.
1. Höstterminen började med inträdes- och flyttningsprövningar måndagen den 

25 augusti och med allmänt upprop torsdagen den 28 augusti kl. 5,30 e. m., varpå den 
egentliga undervisningen tog sin början den 29 augusti kl. 8 f. m. och slutade den 18 
december kl. 10,35 f. m. Avslutningen ägde rum den 20 december.

Vårterminen började onsdagen den 12 januari och kommer att sluta den 11 
juni. Upprop ägde rum den 13 januari kl. 8,15 f. m.; varefter undervisningen omedel
bart tog sin början; den är ämnad att fortgå till den 8 juni kl. 2,35 e. m.

Inträdes- och flyttningsprövningar ägde under höstterminen rum 25—28 augusti 
(4 dagar), under vårterminen 12—16 januari (5 dagar); vid slutet av innevarande vårter
min komma prövningar för inträde i klasserna 1 och 2 att försiggå under en dag.

2. Gemensam ledighet från undervisningen har lämnats hela läroverket:
a) under höstterminen: hela dagarne den 24 och 25 oktober (sedvanligt höstlov).
b) under vårterminen: hela dagarna den 23 och 24 februari samt de 3 morgon

timmarna den 25 februari (fastlagslov), 3 timmar den 11 mars (idrottslov), och den 1 maj.

3. Till gemensam morgonbön, som förrättats omväxlande av lektorn och av ad
junkten i kristendom i närvaro av rektor, hava lärjungarna samlats kl. 7,45 f. m.

Frivilliga ungdomsgudstjänster (för kl. 3—6, r. I—IV) samt barngudstjänster (för 
kl. 1—2) hava anordnats under höstterminen 3 och under vårterminen 4 gånger resp.

Undervisningen i de obligatoriska läroämnena samt i välskrivning, teckning och 
gymnastik har varit förlagd till kl. 8—10,35 f. m. och 12—3,so e. m. Den frivilliga un
dervisningen i franska har i femte klassen meddelats måndagar och onsdagar 2,45—3,so 
e. m. och lördagar l,so—2,35 e. m., i sjätte klassen måndagar och fredagar 2,45—3,so 
e. m., torsdagar 12—12,45 e. m. Frivilliga laborationer i fysik för II realringen hava ägt 
rum onsdagar 5,30—7 e. m. och för III realringen fredagar 5,30—7 e. m. varannan vecka. 
I fjärde klassen har ena veckotimmen (tisdagar l,so—2,35 e. m.) utbytts mot laboratio
ner med halva avdelningen (tisdagar l,so—3,30 e. m.) varannan vecka. I kemi ha fri
villiga laborationer anordnats: med R. III fredagar 5,30—7 e. m. varannan vecka, med 
kl. 5 a tisdagar 2,45—3,30 e. m. och med kl. 5 b torsdagar 2,45—3,30 e. m. varje vecka. 
Den frivilliga undervisningen i instrumentalmusik har meddelats tisdagar 6,30—8, ons
dagar och torsdagar 5,45—8 e. m.; den frivilliga undervisningen i teckning måndagar, 
onsdagar och lördagar 2,45—3,so e. m.

Sedan K. Maj:t den 3 oktober 1924 (Sv. Förf. s. 458—459) funnit gott förordna, 
att, om samme lärare undervisar i en klass i två eller flera ämnen, koncentrationsunder
visning får, där så befinnes lämpligt, på vissa närmare angivna villkor äga rum, har sådan 
koncentrationsundervisning under vårterminen ägt rum dels inom ring III (kristendom 
och filos, propedevtik) under 15 veckor, dels inom kl. 5 (geografi, matematik och fysik) 
under 17 veckor på följande sätt:
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Ä m n e

Normal

Veckotim

ordning

i Summa

Period I:
HRing III: 7^ (5 v.)

Period II:
Ring ni:16/s-”M10v.)

Kl. 5: 6/r76 (8 v.)KL 5: y,

■: Veckotim.

-4/4 (9 V.)

Summa Veckotim. i Summa
Summa 
summa

rum

Rino- III Kristendom 2 30 0 0 3 30 30
; Filos. prop. 1 ' 15 3 15 0 0 15

: Geografi 2 : 34 0 0 4 ' 32 32
Klass 5. i Matematik 4 68 5 45 3 i 24 69

Fysik 1 i 17 2 18 o 0 18
Anm. Den 8 juni utbytes 1 t. matematik i kl. 5 mot geografi.

4. Tillägg till förra årsredogörelsen. Den 24 maj besöktes läroverket av under
visningsrådet A. Johansson.

5. — ..

6. Läros och läseböcker.
* utmärker sådana böcker, som antingen tillhandahållas av läroverket eller utan att vara direkt 

påbjudna av lärjungarna i allmänhet användas.

Kristendom.
Klass o. ring-

Svenska bibeln .......    ... 1 IV
Svenska psalmboken m. Nya Psalmer 1—5
Bergqvist och Herner, Bibliska be

rättelser, G. Testamentet. . 1—3
H. Anderson, Den kristna tros- o. 

sedeläran..........................   3
N. Söderblom, Levnaden, tron och 

bönen ...........    .... 1—2
Katekesen, Östrands ed. ............ . 4 — 5 
"E. Lönroth, Bibliska gestalter ... 1—3

Modei
Kabner och Victorin, Rättskrivnings- 

lära ....................... ........... . 1—5
Rebbe, Svensk Språklära ............. 2—5
Rebbe och Fischer, Exempelsamling 2—5
Steffen, Svensk Litteraturhistoria... I IV 
Runeberg, Fänrik Ståls sägner...... 2—3
Tegnér, Fritiofs saga....................  5
Snoilsky, Svenska bilder........... . 5

Klass o. ring-

Herner, Israels historia....... ... 4
Lundin, Bilder ur kyrkans historia 6
Stave, Jesu liv och verksamhet ... 5
Gummerus—Rosenqvist—Johansson

Lärobok i Kyrkohistoria .......... I—IV
Ahlberg, Religionshistorisk översikt II—IV
Ahlberg, Den kristna världs- och 

livsåskådningen ...................... II—IV
*Levin, Ur kyrkohistoriens källor I—IV

tålet.
Lindvall, Läsebok........ . .............  1— 3
Mjöberg, Svensk läsebok.............. 4—6
Rydberg, Vapensmeden ..........  .. Il
Runeberg, Älgskyttarna........... .  4
Heidenstam, Karolinerna ............  I
Björnson, Synnöve Solbakken...... III
Halbem Jeppe paa Bjerget ....... III



H. A. LÄROVERKET I VÄNERSBORG 1924—1925

Klass o. ring

Shakspere, Julius Cæsar utg. av J. 
Mjöberg .....   III

*Steffen, Isländsk och fornsvensk 
litteratur .................................. I

Klass o. ring

'‘Steffen, Översikt av svenska litte
raturen.........................................  II—IV

* Meyer, Svenska Parnassen.......... III

Latin.

Ahlberg, Latinsk grammatik   I—IV 
Pontén, Latinsk läsebok .............. I—III
* Müller, De viris illustribus ...... II—III
Ovidius, ed. Risberg- .................. II—III
Livius XXIII, ed. Risberg- .......... III—IV

Horatius och Catullus i urval av
Risberg- ......................................Ill—IV

*Lindroth, Romerska antikviteter... III—IV
*Cavallin, Latinskt lexikon .......... I—IV

„ Latinskt skollexikon ... 1—IV
*Salenius, Latinsk-Svensk ordbok I—IV

Grekiska.

Löfstedt-Sillén, Grammatik ...........III—IV
Mellén och Lundquist, Grekisk lä

sebok ..................................... III—IV

Mellén och Lundquist, Grekisk ele
mentarbok .................................. III

Hom. Odyssé.................................. IV

Tyska.

Calwagen-Nordgren, Elementar-och 
läsebok .................................. 1—3

Hjorth, Grammatik ..............  1—6,1—IV
Bokelund-Rodhe, Tyska översätt- 

ningsövningar............... 3—6
Rodhe, Tysk läsebok för realskolan 3—5
Hjorth och Heuman, Tyska skriv

övningar och brev.................. I—IV
Polenz, Erzählungen...................... 6
Riehl, Burg Neideck...................... II
Kügelgen, Die Jugenderinnerungen 

eines Alten Mannes .............. I

Heine, Die Harzreise .................. II—III
Svenning, Goethe-Auswahl .......... IV
Suderman, Frau Sorge ...............III—IV
*Hjorth, Vermischte Lektüre o.Lilien-

cron: Zehn ausgew. Novellen ...III—IV
Goodwin, Skriftliga uppgifter för 

mogenhetsexamen .................. III—IV
Hoppe, Tysk-Svensk ordbok, skol- 

uppl.......................................... 4—IV
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, skol- 

uppl....................................... .. 4—IV
* Auerbach, Svensk-tysk ordbok ... 5—IV

Engelska.
Hammarberg och Zetterström, Gram

matik.............. 4—6,1—II, R. III—R. IV
Elf strand, Elementarbok .......... . 4—5
Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok

för realskolan...................... 5—6,1—III
Zetterström, Oversättningsövningar 5 
Jerome, Novel Notes .................. L. IV
Larson, English Fiction .............. III—IV

*Dickens, David Copperfield ....... III
*Butler and Herdin, Practical Eng

lish for Every day Use ....... IV
* London, Opinion and To-day.
Lindgren, Engelsk-svensk ordb. Skoluppl. 
Wenström-Harlock, Svensk-engelsk ord

bok. Skoluppl.



8 H. A. LÄROVERKET I VÄNERSBORG 1924-1925

Franska.
Klass o. ring"

Bödtker & Höst, Lärobok i Fran
ska, ed. Malmberg-...... . ......... 5—6

Jespersen—Stigaard—Rodhe, Fransk 
läsebok .. ..............................  II—III j

Edström, Kortfattad fransk språk- |
lära ......................... ....................III—IV

Edström, Lectures fran^aises II .;. III

Klass o. ring

*Edström, Lectures variées sur la
France ......  - • • III—IV

*Edström, Petite bibliothéque
scolaire 3,i........................... L. II—L. III

*Schulthess, Fransk-svensk ordbok III—IV
* Klint, Fransk-svensk ordbok ..... III—IV 
Hammar, Vocabulaire Frangais-Sué-

dois...................      Hl

Historia.
Odhner-Westman, Lärobok i fäder

neslandets historia för realskolan 1—6 
Odhner-Hildebrand, Fäderneslan

dets historia för gymnasiet ...... II—IV 
Pallin-Boéthius, Allmän historia för

realskolan ............ ................  3—6
Pallin-Boethius, Nyare tidens hist. II—IV 
Montelius och Hildebrand, Kultur

historisk översikt av forntidens 
och medeltidens svenska historia I

Boethius, Kulturhistorisk översikt av 
forntidens och medeltidens all
männa historia . ...... ...... ....  I

Hildebrand, Stats- och samhällslära 
för realskolan ........     6

Hildebrand-Vessberg, Stats- och 
samhällskunskap för gymnasiet... IV

*Rydfors, Historisk läsebok.........  1—2
'"'Estländer, Allm. hist, i berättelser 3—5

Geografi.
Carlson, Skolgeografi, förra kursen 1—5
Carlson och Fagerlund, Skolgeo

grafi, andra kursen ......... ........ 6,1—II

; *Fagerlund och Falk, Geografisk
läsebok.................................. 3—5,1—11

j *Sandström. Natur och arbetsliv i 
I svenska bygder 1... II .............  1

Larsson, Psykologi
Filosofisk propedevtik.

.............  ....... III—IV Borelius-Strömberg, Logik ....... ...III—IV

Matematik.
Berg, Räknelära för de allm. läro

verken och flickskolor, omarbe
tad av Hagström .................. 1—5 

Hedström och Rendahl, Algebra I—IV 
Asperén, Geometri ......... ............ 4—IV
Hagström, Proportionslärans till-

lämpning på plangeometrien ... I—IV 
Tham, Planimetri ...................... II—IV
Hedström och Rendahl, Trigono

metri ............ ................   R. II—R.IV

Hedström och Rendahl, Trigono
metri för latinlinjén..... L III—-L. IV 

Josephson, Rymdgeometri ...... R. III—IV 
Collin, Analytisk geometri.,. R. III—R. IV 
Hedström och Rendahl, Logaritm

tabeller .    ..   ................. II—IV
*Logaritmtabeller av Lindman...... IV
* Rydberg, Mat. uppgifter i student

skrivningarna ............. . III—IV
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Biologi.
Klass o. ring-

Bohlin, Hälsolära .......................... 1, 6
Bohlin, Zoologi.............................. 2—5
Almquist-Andersson, Lärobok i zo

ologi ..................................... II—IV

Klass o. ring

Bohlin, Lärobok i biologi för real
skolan, II. Botanik.................. 1—6

Forsell—Skärman, Lärobok i bota
nik .....................................  I, III—IV

Krok och Almqvist, Svensk flora I. 3—5

Fysik.
Hellsten, Experimentell fysik och 

astronomi .............................. 4—6
Moll, Lärobok i Fysik..........  R. I—R. IV
Moll, Lärobok i fysik, förkortad 

upplaga .......................... L. I—L. IV

Rendahl och Söderborg, Astronomi I 
'Rydberg, Uppg. av mek. och fy

sikaliskt innehåll, givna i de skrift
liga avg.-examina ...... R. III—R. IV

vAlmén, Fysikaliska problem ...... R. III

Kemi och geologi.
Johansson och Magnusson, Kemi Abenius, Oorganisk kemi....... R. I—R. IV

och geologi för realskolan. Häfte
I—III ........................................ 5—6

7. Med innevarande läsår utgår definitivt H. Andersson, Den kristna tros- och 
sedeläran. I dess ställe har införts Söderblom, Levnaden, tron och bönen.

8. Lärokurser.
Första klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: gamla testamentet. Söderblom, Levnaden, tron 
och bönen: buden och l:a art. Bibelläsning i anslutning till bibliska historien 
och den kristna tros- och sedeläran samt dessutom l:sta Mosebok. Läsning ur 
Elisabet Lönroth, Bibliska gestalter. Kort översikt av kyrkoåret jämte kort fram
ställning av svenska kyrkans högmässogudstjänst. Valda psalmer. — Väring.

MODERSMÅLET, 5 t. Läsning av Lindwalls läsebok för första klassen jämte repro- 
duktionsövningar; sagoberättande; övningar att urskilja de viktigaste ordklas
serna och satsdelarna; rättskrivningsövningar. — Rencke.

TYSKA, 6 t. Första avdelningen i elementarboken jämte motsvarande delar av form
läran; tillämpningsövningar i anslutning till läroboken. — Rencke.

HISTORIA, 2 t. Berättelser ur Nordens guda- och hjältesaga samt äldre historia med 
stöd av den antagna läseboken; fäderneslandets historia under forntiden och 
medeltiden intill år 1389. — Månsson.

GEOGRAFI, 2 t. Världsdelar och världshav efter globen jämte korta upplysningar om 
jordens form och rörelse; övningar att förstå och använda kartan; Sveriges geo
grafi utförligare, Norges geografi och översikt av den skandinaviska halvöns. 
— Olsson.

2
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MATEMATIK, 4 t. Aritmetik: De fyra räknesätten med hela tal; någon övning i räk
ning med decimalbråk. Huvudräkning. — Olsson.

BIOLOGI, 2 t. Människokroppen; undersökning av vitsippa, gullviva och hägg; gro- 
ningsförsök med bönor. Exkursion: It. — Sjögren.

Andra klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: nya testamentet, berättelserna 1—57. Söderblom, 
Levnaden, tron och bönen till sid. 92. (Den tredje artikeln). Läsning ur E. 
Lönroth, Bibliska gestalter. Bibelläsning: Evangelierna. En översikt av kyrko- 
året samt en kort framställning av svenska kyrkans gudstjänstordning. Valda 
psalmer. — Väring.

MODERSMÅLET, 5 t. Läsning av Lindwalls läsebok II. Reproduktionsövningar, 
muntliga och skriftliga; sagoberättande samt framsägning av inlärda stycken; 
form- och satslära i förening med satsanalys; rättstavnings- och interpunktions- 
övningar. — Reimers.

TYSKA, 6 t. Andra avdelningen av elementar- och läseboken jämte motsvarande 
delar av formläran; talövningar i anslutning till den lästa texten; muntliga och 
skriftliga tillämpningsövningar. — Reimers.

HISTORIA, 3 t. Fäderneslandets historia 1319—1611 jämte huvuddragen av Norges 
och Danmarks historia under samma tid. Berättelser ur Greklands och Roms 
saga och historia. — Carlsson.

GEOGRAFI, 2 t. Finland, Östeuropa och Mellaneuropa till Frankrike. — Sjögren.
MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: läran om decimalbråk avslutad och repeterad. Av all

männa bråk addition, subtraktion och multiplikation. Metersystemet. Huvud
räkning. — Sjögren.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: däggdjuren. Botanik: undersökning av lejongap, ärt, åker
tistel på hösten, vide, nyckelblomster, råg och gran pä våren, exkursioner 2 
timmar. -— Sjögren.

Tredje klassen.
KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: nya testamentet fullständigt genomgånget och 

delvis repeterat. Bibelläsning: Apostlagärningarna noggrant genomgångna. Tros- 
och sedelära: läroboken sid. 123—155 samt repetition av viktigare stycken ur 
2:a klassens kurs. Kort översikt av kyrkoåret samt svenska kyrkans högmässo
gudstjänst. Valda psalmer. — Väring.

MODERSMÅLET, 6 t. Läsning av Lindwalls läsebok III och Fänrik Ståls sägner; 
reproduktionsövningar; smärre uppsatser, utarbetade på lärorummet; framsäg
ning av inlärda dikter; form-, sats- och interpunktionslära i förening med sats
analys; rättstavnings- och interpunktionsövningar. Nilsson.

TYSKA, 6 t. Tredje avdelningen av Calwagens elementar- och läsebok t. o. m. st. 18; 
Rodhes läsebok ung. 20 st.; det viktigaste av formläran genomgånget; behöv
liga delar av syntaxen i anslutning till den lästa texten; talövningar samt munt
liga och skriftliga tillämpningsövningar. — Nilsson.
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HISTORIA, 3 t. Fäderneslandets historia: 1611—1718; allmän historia: forntiden efter 
läroboken. — Carlsson.

GEOGRAFI, 2 t. Sydeuropa samt brittiska öarna efter läroboken; översikt av Europa. 
— Carlsson.

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: läran om bråk avslutad och repeterad. Reguladetri och 
lättare procent- och ränteproblem. Huvudräkning. Geometri: förberedande 
mätningar och konstruktioner; de enklaste geometriska figurerna. — Olsson.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar. Botanik: de högre väx
ternas yttre organ, undersökning av levande växter jämte växtbestämning efter 
flora, exkursioner 2 timmar. — Sjögren.

Sommararbete: insamling av minst 50 växtarter.

Fjärde klassen.

KRISTENDOM, 2 t. Israels historia meddelad i sammanhang med en översikt av 
gamla testamentets skrifter och under läsning av valda delar av desamma. 
Oversiktlig framställning av den kristna tros- och sedelärans grundtankar i anslut
ning till första huvudstycket samt första trosartikeln i Luthers lilla katekes. 
Korta underrättelser ur den allmänna religionshistorien i sammanhang med 
Israels historia. — Väring.

MODERSMÅLET, 4 t. Läsning och förklaring av stycken i läseboken samt av Rune
bergs Älgskyttarna. Framsägning av inlärda poetiska stycken. Form- och sats
läran i förening med satsanalys. Övningar i rättstavning och interpunktion. 
11 uppsatser, därav 6 på lärorummet. — Rencke.

TYSKA, 4 t. Rodhe, Tysk läsebok till omkr. sid. 70. Rep. av formläran, det vik
tigaste av syntaxen. 11 skriftliga översättningar till tyska, varav 8 i skolan. 
Talövningar och andra tillämpningsövningar. — Rencke.

ENGELSKA, 5 t. De 40 första styckena i elementarboken. Det viktigaste av form
läran. Talövningar och andra tillämpningsövningar. — Månsson.

HISTORIA, 3 t. Fäderneslandets historia 1718—1809 jämte en kortfattad översikt av 
Danmark—Norges historia för samma tid; motsvarande delar i läseboken. All
männa historien: medeltiden och nyare tidens första tidevarv samt berättelser 
från samma tid i Estländers läsebok. — Rydholm.

GEOGRAFI, 2 t. Asiens och Afrikas geografi. — Carlsson.
MATEMATIK, 5 t. Aritmetik och algebra: sifferbråk, sifferekvationer av första graden 

med en obekant jämte problem, lösta dels med tillhjälp av aritmetiska metoden, 
dels med ekvationsmetoden. Geometri: läran om räta linjer, vinklar, trianglar 
och parallellogrammer; läran om cirkeln påbörjad; övningssatser. — Olsson.

BIOLOGI, 1 t. Zoologi: de ryggradslösa djuren. Botanik: växtbestämning, herbarie- 
förhör på minst 50 växtarter. Exkursioner under vårterminen 3 tim. Sommar
arbete: insamling av ytterligare 50 växtarter. — Sjögren.

FYSIK, 2 t. De viktigaste egenskaperna hos kroppar i olika aggregationsformer, de 
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enklaste maskinerna och det allmännaste av värmeläran. 2 laborationstimmar 
varannan vecka med hälften av klassen; härvid ha följande försök utförts: 
; ' Bestämning; av förhåltancfet mellan en; cirkels omkrets J och diameter. 2. 1 yngdpunktsför-
sök. 3. Specifik vikt. 4, Pyknometern. 5. Arkimedes’ princip. 6. Luftens specifika vikt. 7. 
Mikrometerskruven och kalibermåttet. 8. Påvisande av kroppars utvidgning vid uppvärmning.
9. Längdutvidghingskoefficienten hos ett metallrör. 10. Termometerns fixpunkter. 11. Bestämning 
av den värmemängd, en låga avlämnar till vattnet i ett kärl på 1 sek. 12. Kroppars specifika 
värme. 13. Smältpunktsbestämningar. 14. Köldblandning, 15, Övermättad lösning. lö. Värme- 
stfålning. -— IJrelius. ’i; ; ; ■ J;A i

Femte klassen.

KRISTENDOM, 2 t. Framställning av Jesu liv och verksamhet, meddelad i samman
hang med en översikt av nya testamentets skrifter och under läsning av valda 
delar av desamma. Översiktlig framställning av. den kristna tros- och sedelärans 
grundtankar i anslutning till andra och tredje trosartikeln samt de 3 sista huvud
styckena. — Väring.

MODERSMÅLET, 3 i. Läsning av Tegnérs Fritiofs saga samt stycken ur läseboken 
och Svenska Bilder; referat samt framsägning av stycken i bunden form. Över
sikt av form- och satsläran. Rättstavnings- och interpunktionsprov. Disposi- 
tionsövningar. 11 uppsatser, därav 6 på läroverket. — Carlsson i a, Väring i b. 

TYSKA, 4 t. Rodhc, Tysk läsebok frän sid. 56 till omkr. sid. 115. Formläran delvis 
repeterad, det viktigaste av syntaxen. 11 skriftliga reproduktioner eller översätt
ningar till tyska, varav 7 på läroverket. Talövningar och andra tillämpnings
övningar. — Lindholm i a, Rencke i b.

ENGELSKA, 5 t. Elementarboken slutläst; styckena 1 - 58 i Jespersen—Rodhes läse
bok. Formläran avslutad, och repeterad. Av syntaxen infinitiv, shall och will, 
mod. hjälpverb. Talövningar och andra tillämpningsövningar. — Lindholm i a, 
Reimers ib.

FRANSKA (valfritt), 3 t. Omkring 50 sidor i Bödtker-Hösts lärobok med grammatik, 
uttalsövningar och tillämpningsövningar, — Nilsson.

HISTORIA, 3 t. Sveriges historia i sammanhang med Danmarks och Norges från 1809 
till närvarande tid. Kort repetition av forntidens och medeltidens historia. All
män histO'U från 1648 till närvarande tid. — Armini i a, Carlsson i b.

GEOGRAFI, 2 t. Australiens .och Amerikas geografi samt kort rep. av Europas geo
grafi med särskild hänsyn till förhållandena efter världskriget. — Viberg.

MATEMATIK, 4 t. Aritmetik och algebra: ekvationer av första graden med en obe
kant jämte problem, särskilt ränteuppgifter, bolags-, arbets-, tal-, rörelse- och 
biandningsproblem. Multiplikation och upplösning i faktorer av enkla polynom, 
i sammanhang härmed begreppet dignitet samt räkning med algebraiska bråk 
av enkelt slag. Geometri: cirkeln avslutad; satser om likytiga figurer och regel
bundna mångsidingar; sammanfattande repetition av den föregående kursen; 
övningsuppgifter. -- Viberg.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: repetition av djurriket. Botanik: fanerogamernas och krypto
gamernas systematik, exkursioner 4 timmar. Herbarieförhör på minst 100 växt
arter. Sommararbete: insamling av ytterligare 50 växtarter. — Sjögren.
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FYSIK, 1 t. Läran om magnetismen och elektriciteten. — Viberg.
KEMI, 2 t. De viktigaste företeelserna inom den oorganiska kemien; det allmännaste 

av geologien. En timme i veckan dessutom frivilliga laborationsövningar. För
sök enl. läroboken. — Eliasson.

Under laborationsövningarne ha utförts följande experiment:
1) löst zink i svavelsyra; 2) löst kopparoxid i salpetersyra; 3) löst krita i klorvätesyra; 4) 

framställt kalciumkarbonat av soda och kalciumklorid; 5) framställt kopparhydrat av kopparsulfat 
och natriumhydrat; 6) glödgat kopparhydratet till kopparoxid; 7) framställt svaveljärn genom 
upphettning av svavel och järn; 8) utfällt koppar med zink ur kopparsulfat; 9) löst den utfälda 
kopparn i ammoniak till koppardiaminhydrat; 10) utfällt bly med zink ur blyacetat.

Sjätte klassen.

KRISTENDOM, 2 t. Bibelläsning: Apostlagärningarna. Kyrkohistoria: läseboken genom
gången med huvudvikten lagd på den äldsta kyrkans historia, reformationstiden 
och nyare tiden. Några av de viktigare religioner, med vilka kristendomen 
trätt i beröring. — Väring.

MODERSMÅLET, 3 t. Läsning av svenska litteraturprov, huvudsakligen från senaste 
århundradet; referat och deklamationsövningar. Övningar i muntlig framställning; 
övningar i att uppsätta enklare skrivelser av praktisk art. 10 uppsatser, därav 
6 på läroverket. — Väring.

TYSKA, 3 t. Polenz: Erzählungen 70 sidor, delvis kursivt. Grammatiken repeterad. 
Övningar i översättning från svenska. Läsning av tysk handstil. 6 skolstilar 
och 4 hemstilar. — Månsson.

ENGELSKA, 4 t. Omkring 50 sid. i Jespersen-Rodhes läsebok. Formläran repeterad; 
översikt av syntaxen jämte skriftliga tillämpningsövningar. Talövningar. 13 
stilar, reproduktioner eller brev med givet innehåll, varav 6 på läroverket. — 
Svartengren.

FRANSKA (valfritt), 3 t. Bödtker-Hösts lärobok sid. 50—110. Grammatiken avslutad 
och repeterad. — Lindholm.

HISTORIA, 4 t. Statskunskap: grunddragen av den svenska statens författning och 
förvaltning samt av de sociala och ekonomiska förhållandena i Sverige. Fäder
neslandets historia: repetition av nyare tiden med huvudvikten lagd på tiden 
efter 1809. Allmän historia: repetition av nyare tiden, särskilt tiden efter 1815. 
— Carlsson.

GEOGRAFI, 2 t. Sammanfattande översikt av den allmänna geografien; i anslutning 
därtill de viktigare kulturländernas, företrädesvis Sveriges, geografi översiktligt 
behandlad, med särskilt framhållande av befolknings- och samhällsförhållanden, 
näringsliv, samfärdsmedel och kolonialväsen. — Carlsson.

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik och algebra: uppgifter ur det praktiska livet; ekvations
system av första graden jämte problem; planimetriska och stereometriska upp
gifter; kvadratrötter och enkla exempel på sammansatt ränta med användning 
av tabeller. Geometri: repetition; likformig avbildning. Enkel bokföring. — 
— Urelius.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: människokroppens orgati, vävnader och fysiologi, hälsolära.
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Botanik: växternas levnadsförhållanden, livsföreteelser och inre byggnad. -- 
Eliasson.

FYSIK, 2 t. Optik och akustik; energibegreppet, fallrörelsen, kraftparallellogrammen, 
pendelrörelsen, friktionen, lutande planet, centralrörelsen; bostäders uppvärm
ning och ventilation; meteorologi; astronomi. Repetition av föregående. — Olsson.

KEMI, 1 t. De viktigaste av den organiska kemiens ämnesgrupper; metallurgi. — 
EliaSson. .

Första ringen.

Realgymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Bibelläsning: valda delar av Apostlagärningarna samt Paulus’ 

brev till Filipperna. Kyrkohistoria: gamla tiden och medeltiden. • — Steen.
MODERSMÅLET, 3 t. Litteraturhistoria: Steffen, till Reformationen; litteraturläsning: 

Heidenstam: Karolinerna I och II; isländska sagor och eddasånger samt valda 
stycken ur medeltidens svenska litteratur i anslutning till litteraturhistorien. 
Deklamation, föredrag och dispositionsövningar. 11 uppsatser, därav 5 på läro
verket. — Månsson.

TYSKA, 2 t. Jugenderinnerungen c:a 75 sid. Grammatik: Formläran repeterad i sam
band med texten. Hela syntaxeni Talövningar. Övningar i översättning till 
tyska. 11 skriftliga översättningar, därav 6 utarbetade på läroverket. -— Månsson.

ENGELSKA, 3 t. Jespersen-Rodhe, sid. 38—96, delvis kursivt. Talövningar i anslut
ning till det lästa. Hammarberg-Zetterström: artiklarna, substantiv, adjektiv 
och pers, pronomen. Övningar i översättningar till engelskan. Genomgång av 
under läsåret skrivna 5 skolstilar och 6 hemstilar. — Månsson.

HISTORIA, 3 t. Kulturhistorisk översikt av forntidens och medeltidens allmänna och 
svenska historia. — Brieskorn.

GEOGRAFI, 2 t. Sammanfattande översikt av den allmänna geografien, Storbritanniens 
och Irlands, Tyska rikets, Frankrikes samt Italiens geografi med särskilt fram
hållande av befolknings- och samhällsförhållanden, näringsliv, samfärdsmedel 
och kolonialväsen. — Carlsson.

MATEMATIK, 7 t. Algebra: de fyra räknesätten i hela tal och bråk, digniteter och 
kvadratrötter; ekvationer av första graden med en och flera obekanta; ekva
tioner av andra graden med en obekant; rotekvationer; problem; användning 
av rätvinkliga koordinater för studium av enkla funktioner. Geometri: repeti
tion av den föregående kursen; proportionslära; satser om transversaler och 
trianglars likformighet; övningssatser, 11 uppsatser, varav 6 på läroverket. ...  
Urelius. .

BIOLOGI, 1 t. De fanerogama växternas organ, särskilt blomma och frukt, med hän
syn till viktigare växtfamiljer; några viktiga svenska växtsamhällen. Herbarie- 
förhör på minst 150 växtarter. Exkursioner under h. t. 5 timmar. — Sjögren.

FYSIK, 3 t. Vätskors, gasers och fasta kroppars mekanik; kurs i elementär astronomi. 
Räkneuppgifter. —- Urelius.

KEMI, 2 t. Inledande kurs; haloiderna; syre, svavel och kväve. — Eliasson..
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Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika med realgymnasiet. — Väring.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika med realgymnasiet. — Rencke.
LATIN, 6 t. Ponténs läsebok st. 1—27. Ponténs Lat. Förf. I 10 sid. Formläran och 

kasusläran. — Armini.
TYSKA, 2 t. Lika med realgymnasiet. Av de 11 skriftliga arbetena ha dock 9 utförts 

på läroverket. — Månsson.
ENGELSKA, 2 t. Av Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok, sid. 38—75. Grammatik: 

av syntaxen artiklar, substantiv och adjektiv. Skriftliga tillämpningsövningar. 
Talövningar i anslutning till den lästa texten. — Månsson.

HISTORIA, 3 t. Lika med realgymnasiet. — Rydholm-
GEOGRAFI. 2 t. Lika med realgymnasiet. — Viberg.
MATEMATIK, 5 t. Algebra: hela tal och bråk; kvadratrotutdragning och räkning med 

kvadratrötter; ekvationer och ekvationssystem av första graden jämte problem. 
Användning av rätvinkliga koordinater för studium av l:sta-gradsfunktioner och 
funktionen y—x2. Proportionslära. Transversaler och trianglars likformighet; 
repetition av den föregående geometrikursen. 11 uppsatser, av vilka 7 utar
betats på läroverket. — Olsson.

BIOLOGI, 1 t. Lika med realgymnasiet. — Sjögren.
FYSIK, 2 t. Vätskors, gasers och fasta kroppars mekanik; kurs i elementär astronomi 

enligt läroboken. Enklare räkneuppgifter. — Olsson.

Andra ringen.

Realgymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Bibelläsning: Paulus’ brev till Galaterna och vissa partier ur brevet 

till Romarna. Kyrkohistoria: Nya tiden till § 57. Religionslära: Skapelsen — 
frälsningen. Allmän religionshistoria. — Steen.

MODERSMÅLET, 2 t. Läsning av valda stycken ur svenska litteraturen från nyare 
tidens början t. o. m. Bellman; motsvarande partier i litteraturhistorien; Vapen
smeden av Rydberg samt stycken ur nyare svensk litteratur; övningar i muntlig 
framställning; 11 uppsatser, därav 6 på läroverket. — Carlsson.

TYSKA, 2 t. Burg Neideck slutläst, c:a 70 sidor; Heine, Die Harzreise c:a 25 sidor. 
Grammatik: syntaxen slutläst och delvis rep.; rep. av formläran. Övningar i 
översättning till tyska. Talövningar. 11 skriftliga arbeten, varav 6 på läroverket. 
Nilsson.

ENGELSKA, 3 t. Jespersen-Rodhe avslutad, därav omkr. 20 sidor lästa kursivt. Tal
övningar. Hammarberg-Zetterström: av syntaxen pronomen och verb. Gram- 
matiska tillämpningsövningar. Reproduktionsövningar. Genomgång av under 
läsåret skrivna 6 hemstilar och 5 skolstilar. — Reimers.

FRANSKA, 4 t. Jespersen-Stigaard-Rodhe: Fransk läsebok för nybörjare: 1 avdel
ningen med tillhörande grammatik samt några sidor av 2 avd. Uttalsövningar, 
tal- och skrivövningar. — Nilsson.



16/ / H. Ä. LÄROVERKET I VÄNERSBORG 1924-1925 

HISTORIA, 3 t. Allmän historia 1500—1715 och fäderneslandets historia 1520—1718, 
båda i utförligare framställning. —- Brieskorn.

GEOGRAFI, 1 t. Förenta staterna, Kiua, Japan, Ryssland och Sverige såsom i före
gående klass. — Brieskorn.

MATEMATIK, 6 t. Algebra: ekvationer och ekvationssystem av högre grad; rötter; 
potenser; logaritmer; exponentialekvationer. Användning av rätvinkliga koordi
nater. Plangeometrien avslutad; sammanfattande kurs i planimetri. Enkla trigo- 
nometrskn beräkningar rörande plana figurer. 11 skriftliga uppsatser, därav 6 
utarbetade på läroverket. — Lundberg.

BIOLOGI, 2 t. Människokroppens organ, vävnader och fysiologi: hälsolära.— Sjögren. 
FYSIK, 2 t. Värmeläran jämte grunddragen av meteorologien; magnetisn c1 och elek- 

trostatiken. Frivilliga laborationsövningar en dubbeltimme varannan vecka. — 
Munthe.

Vid laborationsövningarna hava utförts följande försök och bestämningar:
1. Nonien. 2. Om felberäkning. 3. Vågens känslighet. 4. Eörhållandet mellan vågarmarnas 

längder. 5. Mikrometerskruven. 6. Archimedes’ våg. 7. Maskiner (häfstången, lutande planet, 
blocket samt kraftparallellogrammen). 8. Termometerns fixpunkter. 9. Koppars och mässings 
längdutvidgning. 10. Naftalins smältpunkt. 11. Mässings spec, värme. 12. Lufttermometern. 
13. Vattnets ångbildningsvärme. 14. Isens smältvärme. 15. Kvicksilvers utvidgning. 16. Luf
tens spec. vikt.

KEMI, 2 t. Återstående metalloider, alkalimetallerna samt 2- och 3-värdiga jordmctaller; 
organisk kemi. —Eliasson.

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 l. Lika med realgymuasict. • ■ Steen.
MODERSMÅLET, 2 t. Lika med reaigy mnasiet. Rydholm.
LATIN, 6 t. Ponténs läsebok, 25 sid. Ovidius’ Metam.: Pyramus et Thisbe, Daedalus 

et Icarus, Philemon et Baucis, Orpheus ct Eurydice, Orphei mors, Quattuor 
aetates. Repetition av form- och kasuslära, valda delar av syntaxen för övrigt. 
9 skriftliga översättningar, därav 5 på läroverket. — Rydholm.

TYSKA, 2 t. Lika med realgymnasiet. — Nilsson.
ENGELSKA, 2 t. Jespersen-Rodhe, sid. 75—160. Grammatik: av syntaxen pronomen 

och verb Talövning i anslutning till den lästa texten. Övningar i översätt
ning från svenska. •- Lindholm.

FRANSKA, 5 t. Lika med realgymnasiet. Dessutom kursivläsning ur Petite bibliothé- 
que scolaire, 25 sid. — Reimers.

HISTORIA, 3 t. Lika med realgymnasict. - Rydholm.
GEOGRAFI, 1 t. Lika med rea Igymnasiet. — Wber^.
MATEMATIK, 4 t. Läran om kvadratrötter avslutad; ekvationer av andra graden med 

en och flera obekanta, ävensom av högre grad jämte tillämpningar, särskilt på 
planimetriska uppgifter, plangeometrien avslutad; någon användning av rätvink
liga koordinater. - - 11 skriftliga uppsatser, av vilka 6 utarbetats på läroverket. 
— Urelius.

BIOLOGI, 2 t. Lika med realgymnasiet. — Sjögren.
FYSIK, 1 t. Värmeläran jämte grunddragen av meteorologien. — Olsson.
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Tredje ringen.

Realgymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Bibelläsning i samband med religionsläran. Kyrkohistoria; nya 

tiden avslutad. Religionsläran avslutad. — Steen.
MODERSMÅLET, 3 t. Läsning av valda stycken ur svensk litteratur från 1763 till 

och med nyromantiken i sammanhang med motsvarande delar av litteratur
historien; läsning av Shakespeare, Julius Cæsar samt av dansk och norsk litte
ratur: Holberg: Jeppe paa Bjerget, Björnson: Synnöve Solbakken. Föredrag, 
diskussions- och deklamationsövningar. 9 uppsatser, därav 5 på läroverket. — 
Nilsson.

TYSKA, 2 t. Heine, Die Harzreise (ed. Rodhe). Läsning extempore. Grammatik: 
syntaxen repeterad. Övningar i översättning till tyska. Talövningar. 9 skriftliga 
arbeten, därav 5 på läroverket. — Lindholm.

ENGELSKA, 2 t. Larsson, English Fiction omkr. 60 sidor. Hammarberg-Zetterström: 
grammatiken avslutad. Talövningar. Genomgång av under läsåret skrivna 4 
skolstilar och 5 hemstilar. — Reimers.

FRANSKA, 4 t. Fransk läsebok av Jespersen-Stigaard-Rodhe slutläst; Edström, Lec
ture fran^aise II påbörjad; Edströms språklära: verbens formlära genomgången; 
pronomina delvis. — Svartengren.

HISTORIA, 3 t. Fäderneslandets historia 1718—1844 i utförligare framställning och 
med särskild vikt lagd på den inre utvecklingen jämte det viktigaste av de 
skandinaviska grannländernas historia under samma tid ävensom allmänna 
historien 1715—1848, behandlad i likhet med fäderneslandets. — Brieskorn.

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Psykologien genomgången och delvis repeterad. 
— Steen.

MATEMATIK, 6 t. Serier, sammansatt ränta. Trigonometrien avslutad. Studium av 
funktioner och deras derivator. Maximum- och minimumproblem. Beräkning 
av tangenter, normaler och asymtoter till kurvor i planet. Stereometrien fullstän
digt genomgången. Analytiskt geometrisk behandling av räta linjen och cirkeln. 
12 skriftliga uppsatser, därav 6 på läroverket. — Munthe.

BIOLOGI, 2 t. Jämförande framställning av djurrikets organografi och embryologi; de 
viktigaste paleontologiska typerna; det viktigaste av den allmänna botaniken. 
Eliasson.

FYSIK, 4 t. Elektrodynamik; akustik; optik till de optiska instrumenten. 9 skriftliga 
uppsatser, därav 5 utarbetade på läroverket. Frivilliga laborationsövningar en 
dubbeltimme varannan vecka. — Munthe.

Vid laborationsövningarna hava utförts följande försök och bestämningar: 
M

1. pp M. H. 3. Kopparvoltametern. 4. Strömmätningsinstrument. 5. Galvanometern. 6. 
Wheastone’s brygga. 7. Galvaniska element. 8. Kompensationsbryggan. 9. Induktionsförsök. 
10. Motorförsök. 11. Elektriska svängningar (sjungande ljusbågen). 12. Röntgenstrålar. 13. En 
tons svängningstal (grafiskt). 14. Kundts rör.

KEMI, 2 t. Läroboken avslutad; syntetiska och analytiska laborationer; frivilliga labo- 
rationer en dubbeltimme varannan vecka. — Eliasson.

Vid de syntetiska övningarne ha framställts de vanligaste kopparföreningarna.

3
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Vid analyserna ha utlämnats både enkla salter och sammansatta prov, av de 
förra både i vatten lösliga och olösliga salter.

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika med realgymnasiet. — Steen.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika med rcalgymnasiet. — Brieskorn.
LATIN, 6 t. Cæsar enl. Pontén, Lat. förf. (11,1) s. 3—31; Livius, 23 Boken: kap. 1, 

14—24; Ovidius, Phaeton, Orphei mors, Midas et Bacchus. Catullus (alla dik
ter i Risbergs urval); Horatius Satir I. 9. Grammatiken avslutad; antikviteter, 
metrik och mytologi i samband med textläsningen. Kursivläsning i Müller, De 
viris illustribus, och Justinus. 16 skriftliga översättningar från latin, varav 9 på 
läroverket. — Ar mini. .

GREKISKA, 7 t. Mellén-Lundqvists Elementarbok st. 1—24; läseboken s. 1—30. 
Extemporalieövningar. Formläran genomgången och repeterad. Syntaxen i sam
band med textläsningen. — Armini.

TYSKA, 2 t. Lika med realgymnasiet. — Lindholm.
ENGELSKA, 2 t., därav 1 gemensamt. Jespersen-Rodhe sid. 148 -. 150,161—181; Tales 

and Sketches I (ed. Rodhe) sid. 1 —60, delvis extempore. Talövningar. Icke
grekerna dessutom Jespersen-Rodhe sid. 151—160; Tales and Sketches I sid. 
61—104, delvis extempore. — Lindholm.

FRANSKA, 5 t, 4 t. lika med real gymnasiet; 1 t. läsning extempore ur Edström: Lec
tures variées sur la France. Muntliga och i någon mån skriftliga tillämpnings
övningar. — Svartengren.

HISTORIA, 3 t. Lika med realgymnasiet. — Brieskorn.
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika med realgymnasiet. — Steen.
MATEMATIK, 4 t. Algebra: ekvationssystem av högre grad med tillämpningar; använd

ning av rätvinkliga koordinater för studium av enkla funktioner; rötter i allmän
het, potenser, logaritmer, exponentialekvationer. Planimetri: läroboken fullstän
digt genomgången. Trigonometri: läroboken fullständigt genomgången. 12 skrift
liga uppsatser, därav 6 på läroverket. — Lundberg.

BIOLOGI, 2 t. Lika med realgymnasiet. — Eliasson.
FYSIK, 2 t. Läran om magnetism och elektricitet; akustik. — Lundberg.

Fjärde ringen.

Realgymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Repetition av viktigare partier av föregående ringars kurser. — 

Steen.
MODERSMÅLET, 3 t. Läsning av valda stycken av svenska litteraturen efter tiden 

omkring 1810 i sammanhang med genomgående av 1800-talets litteraturhistoria 
t. o. m. Fröding—Karlfeldt. Dispositionsövningar. Kort översikt över språkets 
utveckling. 7 uppsatser, därav 4 läroverket. — Brieskorn.

TYSKA, 2 t. Suderman, Frau Sorge slutläst, 83 sidor. Faust I i Swennings Goethe- 
Auswahl. Extemporerad läsning. Grammatik i anslutning till de skriftliga 
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övningarna. Översättning till tyska. 7 skriftliga arbeten, därav 4 på läro- 
rummet. Talövningar. — Lindholm.

ENGELSKA, 4 t. Larsson, Engl. Fiction, c:a 75 sidor. Någon extempore läsning ur
tidskrifter; talövning i anslutning till texten. Grammatiken repeterad. Genom
gång av under läsåret skrivna 3 skolstilar och 4 hemstilar, de sistnämnda upp
satser. — Svartengren.

FRANSKA, 4 t. Edström, Lecture fran^aise c:a 75 sid.; någon kursivläsning ur Lec
tures variées sur la France. Grammatik: Det väsentliga av pron.; något av 
tempus- och modusläran. — Svartengren.

HISTORIA, 3 t. Fäderneslandets historia och den allmänna historien till våra dagar
såsom i föregående ring; grunddragen av de viktigare kulturländernas nuva
rande författning i samband med historien ävensom Sveriges nuvarande författ
ning och förvaltning i särskild framställning samt repetition av de tre högsta 
ringarnas kurs i svensk och allmän historia. — Brieskorn.

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Logiken genomgången och repeterad. Repetition 
av viktig-are partier ur psykologien. — Steen.

MATEMATIK, 6 t. Fortsatt användning av begreppet derivata på enkla geometriska
uppgifter. Analytisk geometri: ellipsen, hyperbeln och parabeln. Repetition 
av förut i ringarna genomgångna kurser. 9 skriftliga uppsatser, därav 5 utar
betade på läroverket. — Viberg.

BIOLOGI, 1 t. Kryptogamernas systematik; repetition av vissa delar av föregående 
års kurser. — Sjögren.

FYSIK, 3 t. Optiken avslutad; geodynamik; sammanfattande repetition. 7 skriftliga 
uppsatser, därav 4 utarbetade på läroverket. — Viberg.

KEMI, 2 t. Repetition av hela läroboken. Det allmännaste av teoretisk kemi. — Eliasson.

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
LATIN, 6 t. Livius, bok XXIII; Horatius (ed. Risberg): Cicero, Cato maior; repeti

tioner. Antikviteter och mytologi i samband med textläsningen. Grammatik. 
Kursiv läsning. 12 översättningar till svenska, därav 7 på läroverket. — Rydholm.

GREKISKA, 7 t. Läseb. s. 30—55. Homeros Odysseia, sång IX samt repetition.
Formläran repeterad; viktigare delar av syntaxen. Någon extemporerad läsning 
i Apostlagärningar. — Steen.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Lindholm.
ENGELSKA, 2 t. Jerome, Novel Notes, 110 sidor, delvis extempore. Dessutom läs

ning extempore ur Larsson, English Fiction, 17 sid. •— Reimers.
FRANSKA, 5 t. 4 t. lika och gemensamt med realgymnasiet. 1 t. läsning extempore 

ur Lectures variées, muntliga och i någon mån skriftliga övningar. — Svartengren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
MATEMATIK, 5 t. Aritmetiska och geometriska serier avslutade; sammansatt ränta;
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stereometri; grafisk konstruktion av kurvor. Hélä matematikkursen repeterad.
9 skriftliga uppsatser, därav 5 på läroverket. — Munthe.

BIOLOGI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Sjögren.
FYSIK, 2 t. Optik; sammanfattande repetition. — Munthe.

9. Undervisning i välskrivning
har meddelats efter Holmqvistska metoden och omfattat följande kurser:

Klass 1, 2 t. Lilla och stora alfabetet; skrivning av medelstor stil.
„ 2, 2 t. Skrivning av medelstor och mindre stil.
„ 3, 1 t. Skrivning av mindre och större stil.

10. Undervisning i teckning.
Läroböcker och undervisningsmateriel.

“Lärobok i geometrisk konstruktion för de allm. läroverken“ av P. Henriques; 
övningsblad i akvarellmålning; klotsar av glas och trä; tillämpningsmodeller av trä för 
linearritning och frihandsteckning; diverse gipser från Tekniska Skolans i Stockholm 
gipsgjuteri; diverse föremål av glas, porslin, terracotta och lera, järn och trä; husge- 
rådssaker och verktyg; uppstoppade fåglar; pressade växter. “Stockholmsbilder från 
början av 1900-talet“ av F. Boberg.

Övningskurser.
Realskolan.

Klass 1, 1 t. Frihandsteckning: inledande övningar; konturteckning av enkla föremål 
efter förteckning på tavlan; teckning ur minnet; lättare övningar i färgläggning 
med vattenfärger.

Klass 2, 1 t. Frihandsteckning: konturteckning efter enkla husgerådssaker, plana gipser 
samt växtblad; teckning ur minnet; övningar i färgläggning med vatten- och 
kritfärger; frivilliga hemritningar.

Klass 3, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning efter föremål ur verkliga livet, ur växt- 
och djurvärlden samt plana gipser; teckning ur minnet; färgläggning med vat
ten- och kritfärger och enkel skuggövning. Kartritning, frivilliga hemritningar.

Klass 4, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning såsom i föregående klass; teckning av 
enkla mönster; övningar i skuggning och färgläggning. Handtryck. Linearrit
ning: förberedande övningar i ritinstrumentens användning; plana geometriska 
konstruktioner i anslutning till den geometriska kursen.

Klass 5, 2 t. Frihandsteckning: de allmännaste grunderna för perspektivbildens upp
komst; perspektivisk konturteckning och skuggning efter diverse modeller samt 
efter enkla fristående föremål; färgläggning. Handtryck. — Linearritning: 
skalor; de första grunderna i projektionsritning, tillämpade på enkla modeller 
i given skala.

Klass 6, 2 t. (gemensamt med Ring R. I). Kursen lika med första ringens.
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Gymnasiet.
Ring- R. 1, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning efter enkla föremål jämte lättare 

skuggning; färgbehandling med akvarellfärger och kritor.—Linearritning: grun
derna av projektionsläran med tillämpningar; övningar i ytutbredning.

Ring L. 1, 2 t. Lika med R. I.
Ring R. II, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning samt skuggning efter enskilda

föremål eller mindre grupper av sådana; teckning och skuggning med svart
krita och kol efter gipser; färgbehandling med akvarellfärger. Linearritning: 
övningar i ytutbredning samt uppritning av solida kroppars skärningar; tillämp
ningsövningar.

Ring L. II, 1 t. Frihandsteckning. (Lika med R. II.)
Ring R. III, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning jämte färgläggning efter

enskilda föremål eller mindre grupper av sådana; akvarellmålning; pennteckning 
i tusch, kol och blyerts samt svartkrita. Ritningar till undervisningen i biologi. 
— Linearritning: kortfattad översikt av skugglärans grunder i sammanhang med 
några enkla rit- och laveringsövningar; fria tillämpningsmodeller.

Ring L. III B, 1 t. Frihandsteckning. (Lika och gemensamt med R. III.)
Ring R. IV, 2 t. Frihandsteckning: övningar av samma art som i närmast föregående

ring samt dessutom för mera försigkomna lärjungar uppgifter, som avse fort
satta studier. — Linearritning: kortfattad översikt av perspektivlärans grunder 
jämte ritning efter föremål ur verkligheten.

Ring L. IV B. (Lika och gemensamt med R. IV). Frihandsteckning.

Frivillig teckning.
har ägt rum tre timmar i veckan. Antalet däri deltagande lärjungar utgjorde under 
höstterminen 47 och under vårterminen 58. Under den frivilliga teckningen hava lär
jungarna sysselsatts som under de obligatoriska teckningstimmarna. Handtryck har 
övats i alla klasser.

11. Undervisning i sång och instrumentalmusik.
A) Musikens teori och sång.

Sångklass 1 (lärjungar i klass 1). Fred. 12,55—l,4o, lörd. 12—12,45. Elementarsång: 
allmän musikteori, tonbildnings-, tonträffnings- och taktövningar. Körsång: 
Normalsångbok av Assar m. fl., koraler.

Sångklass 2 (lärjungar i klass 2). Fred. l,so—2,35 och lörd. 12,55—l,4o. Elementarsång: 
lika med sångklass 1. Körsång: lika med sångklass 1.

Sångklass 3 (lärjungar i klass 3, 4 och 5). Tisd. 9,50—10,35, fred. 2,45—3,30 och lörd. 
1,50—2,35. Elementarsång: se sångklass 1. Körsång: unisona sånger ur A. 
Tegnérs “Sjung svenska folk“ samt fyrstämmiga sånger ur “Sv. skolkvartetten“, 
samlingar 1 och 2. Denna sångklass har övats på två avdelningar, dels var 
för sig, dels gemensamt, varvid timantalet dock ej överstigit 2 i veckan för 
resp, avdelningar.
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Sångklass 4 (lärjungar i kl. 6, ring I, II, III, IV). Tisd. 9,50—10,35 samt torsd. 2,45—3,30 
körövning tillsammans med sångklass 3.

Sångklasserna 1 och 2 utgöra den lägre köravdelningen, sångklasserna 3 och 
4 den högre.

B) Instrumentalmusik

har övats tisd. 6,so—8 e. m., onsd. och torsd. 5,«—8 e. m. Undervisning har meddelats 
i orgel-, violin- och pianospelning. Bland arbeten, som använts, må nämnas: Lunds 
orgelharmoniumskola, Lagergrens orgelskola, Hennings violinskola, Etuder av Kayser, 
Hirsch’s violinbibliotek, Klassische Stücke für Violin (Edition Peters), Booklets och 
Wolfardts pianoskolor, Czernys etuder, Sonatiner av Clementi m. fl. Vid samspelning 
ha inövats Stycken för flerstämmiga violiner, piano och orgelharmonium m. m.

12. Redogörelse angående 1) gymnastik och fäktning, 2) lek och idrott samt 3) 
simundervisning under lasäret.

1) Gymnastik och fäktning.
1. De manliga lärjungarna hava varit indelade i 4 gymnastikavdelningar och en svag- 

avdelning samt i 3 fäktavdelningar. Fördelningen på de olika avdelningarna har 
skett klassvis med undantag för svagavdelningen, till vilken avdelats svagare lär
jungar från hela läroverket.

De kvinnliga lärjungarna hava bildat en gymnastikavdelning.
2. Övningarna togo sin början under höstterminen den 1 september och under vår

terminen den 16 januari samt avslutades under höstterminen den 18 december. 
Under vårterminen äro de avsedda att avslutas den 10 juni.

3. För de manliga lärjungarna hava övningarna icke varit inställda någon gång under 
höstterminen. Under vårterminen hava de varit inställda en dag på grund av 
gymnastiklärarens deltagande i “skolungdomens fjällfärd“.

För de kvinnliga lärjungarna hava övningarna varit inställda en gång under vår
terminen på grund av för ringa antal närvarande lärjungar. Av samma skäl ha en 
del övningar utbytts mot tennisspelning. .

4. Övningarnas inflytande på lärjungarnas kroppsutveckling och hälsotillstånd synes 
hava varit gott.

2) Lek och idrott.
1. Undei den varma årstiden hava gymnastiklektionerna omkring 2 dagar i veckan 

utbytts mot lek och idrottsövningar i det fria. Under vintern hava en del lek
tioner utbytts mot skridskoåkning. 1 de gymnastiska dagövningarna hava lekvarv 
allt som oftast inlagts.

2. Under skolans fristunder har icke någon ordnad lek eller idrott anordnats.

3) Simundervisning.
1. Förberedande övningar i simning, s. k. torrsimning, hava varit anordnade i omedel

bar anslutning till gymnastikundervisningen inom kl. 1—5.
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2. Under september månad hava en del gymnastiklektioner utbytts mot badning ute, 
varvid simprov avlagts av simkunniga och simövningar med icke simkunniga ägt 
rum.

3. Särskilda skolbad hava icke varit anordnade. Obligatorisk duschning har dock 
ägt rum i anslutning till gymnastiklektionerna i regeln en gång i veckan med varje 
avdelning.

13. Undervisning i träslöjd,

som ägt rum i Slöjd- och Tekniska Skolans lokal, har under året meddelats åt lärjungar 
i klasserna 1—5, fördelade på 3 grupper med 2 timmar i veckan. Antalet deltagare 
har under höstterminen varit 50, under vårterminen 49.

Vid slöjdundervisningen, som bedrivits efter Nääs-metoden, har följts Nääs’ nya 
modellserie för pedagogisk snickerislöjd, omfattande 33 nummer med 45 parallellnummer, 
mellan vilka lärjungen själv fått välja.

Under höstterminen förfärdigades 245 och under vårterminen 210 nummer, vilka i 
allmänhet voro enligt Nääs-seriens mindre modeller.

Avgifter för materiel har utgått med 1,75 kr. per termin och lärjunge. Läroverket 
har för verktygsslitning under arbetsåret erlagt 60 kr.

Slöjdlärarens arvode har utgått enl. K. Kung, den 30 maj 1924 (Sv. Förf.s. 305). 
Bidrag till slöjdundervisningen har i övrigt icke åtnjutits.

14. Frivilliga självstudier under sommarferierna hava icke redovisats. Ang. för
slag till sådana se tillägg!

15. Under året har konfirmationsundervisning meddelats av lektor Steen åt 41 
lärjungar under tiden 20 sept.—14 jan., 2 timmar i veckan.
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B. Lärarna.
16. Redogörelse för lärarnas tjänsteåligganden under höstterminen 1924.

Rektor E. M. Lundberg, Fil. D.
Matematik i L. Hl .. ............  4 t.

„ i R. II ........ ... 6 „
Fysik i L. 111 ...................... .2 „ —: 12 t.

Matematiska skripta i L. Ill och R. IL ;

Lektor J. R. Brieskorn, Fil. D. 
Modersmålet i IV ....... .3 t. .

„ i L. III ..... . 3 „
Historia i IV ................   3 „ ;

„ i R. III ................. . 3 „ I
„ i L. III ............... 3 „ I
„ i R; II ................... 3 „ !
„ i R. I ................... 3 „

Geografi i R. II ............l - 22 t. !
Svenska skripta i IV och L. III. 

Klassföreståndare i R. II.

Lektor A. G. Eliasson, Fil. D.
Biologi i R. III ................... 2 t.

i L. III ................... 2 „
i 6 ............................ 2 „ i

i R. IV   2 „ i
i R. III .................  2 „ <
i R. II  ..........  2 „
R. I .......................... 2 „ j
i 6 .............................. 1 „ J
i 5 a .......     2 „ :
i 5b ......   2 „ I

labor, i kemi i 5 ...... 2 „ i
„ „ i R. III... 1 „ ;22 t. '

Förestår biologiska och kemiska institu- ; 
tionerna.

Lektor H. Steen, Teol. D. ‘
Kristendom i IV................ 2 t.

„ i R. III. ......... 2 „ i
„ i L. III.............  2„
„ i R. H —....... ... 2 „
„ i L. II ...............  2 „

i R. I ................ 2 „ j

Kemi

V 

V

Friv.

Grekiska i L. IV............... 7 t.
Fil. proped. i IV............. .. 1 „

„ „ iR. Ill...... . .......  1,
„ „ i L. IIL............

Morgonbön 3 dagar i veckan. 
Klassföreståndare i L. IV.

Lektor H. Armini, Fil. D.
Latin i L. III  ..........  6 t.

„ i L. 1..........   6 ,,
Grekiska i L. III............... 7 „ 
Historia i 5 a . .................... 3 „ ...... 22 t.

Latinska skripta i L. III. 
Klassföreståndare i L. 1.

Lektor C. F. S. Munthe, Fil. D.
Matematik i L. IV .............  5 t.

„ i R. III ............ 6 „
Fysik i L. IV ....................... 2 „

„ i R. III .................. 4 „
„ i R- II ............  2 „

Friv. labor, i fysik i R. III... 1 „ 
» » » „ i R. II ... 1 „ 21 t.

Matematiska skripta i L. IV och R. III. 
Klassföreståndare i R. III.

Förestår fysiska , institutionen.

Lektor T. H. Svartengren, Fil. D.
Engelska i R. IV ........ .... 4 t.

„ i 6 ....... ......... 4 „
Franska i IV ...   5 „

„ i R. III ............... 4 „
„ i L. III .....  5 „ 22 t.
Engelska skripta i R. IV och 6. 

Klassföreståndare i L. III.

Adjunkt K. J. F. Sjögren, Fil. K.
Geografi i 2 ....................... 2 t.
Matematik i 2 ......................  5 „
Biologi i IV ..............   1 „
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Biologi i R. II............ ........ 2 t.
„ i L. II.......... ..........  2 „
„ i R- I ........... .......... 1 „
„ i L. I ........... .......... 1 „
„ i 5 a ........... .......... 2 „
„ i 5 b ........... ..........  2 ,
i, i4 ............... .......... 1 „
,, i 3 ............... .......... 2 „

i 2 ......................... 2 „
„ il ............... .......... 2 „ „ 25 t.

Läroverkets bibliotekarie.

Adjunkt C. B. V. Nilsson, Fil. K.
Modersmålet i R. III ..........  3 t.

„ i 3................ 6 „
Tyska i R. II ... ..................  2 „

„ i L. II ...................... 2 „
„ i 3............................  6 „

Franska i R. II ................... 4 „
n i 3..............  3 „ 26 t.

Svenska skripta i R. III.
Tyska skripta i R. II och L. II.

Klassföreståndare i 3.

Adjunkt P. S. Carlsson, Fil. K.
Modersmålet i R. II ..........  2 t.

» • 5 a ..............  3 „
Historia i 6...................   4 „

n i 5 b ......................  3 „
„ i 3..........................  3 „
„ i 2 ......................... 3 „

Geografi i R. I ................ 2 „
„ i6 ......................... 2 „
„ i 4........................... 2 „
„ i 3................  2 „ 26 t.
Svenska skripta i R. Il och 5 a.

Klassföreståndare i 6.

Adjunkt N. A. Urelius, Fil. M. 
Matematik i L. II ................  4 t.

i R- 1.................  7 „
„ i 6.... ................ 5 ,,

Fysik i R. I.......................... 3 „

Fysik i 4 .............................. 2 t.
Friv. labor, i fysik i 4 ......  1 „ _ 22 t.

Matematiska skripta i L. II och R. I.
Klassföreståndare i R. I. 

Rektors skrivbiträde.

Adjunkt E. T. Väring, Fil. och Teol. K.
Kristendom i L. I ........... 2 t.

„ i 6 ................... 2 „
> > i 5 a. 2 „
„ i 5b.................. 2 „
„ i 4 ................... 2 „
„ i 3 ................... 3 „
„ i 2 ................... 3 „
„ il ................... 3 „

Modersmålet i 6.................. 3 „
„ i 5 b .. . ........... 3 „ 25 t.
Svenska skripta i 6 och 5 b.
Morgonbön 3 dagar i veckan.

Klassföreståndare i 5 b.

Adjunkt O. Rydholm, Fil. M.
Modersmålet i L. II ..........  2 t.
Latin i L. IV ........................ 6 „

ii i L. II............................ 6 „
Historia i L. II..................  3 „

„ i L. 1....................... 3 „
„ i 4 ................  3 „ 23 t.

Svenska skripta i L. II.
Latinska skripta i L. IV och L. II.

Klassförståndare i L. II.

Adjunkt N. S. Olsson, Fil. M.
Geografi i 1.......................... 2 t.
Matematik i L. I.................. 5 „

ii i 3....................... 5 ,,
,1 il ....................... 4 „

Fysik i L. II.......................... 1 „
,, i L. I..........................  2 „
,, i 6 ...................  2 „ = 26 t.

Matematiska skripta i L. I.
Klassföreståndare i 4.

4
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Vik. adjunkt I. V. Reimers, Fil. M., pr. 
Modersmålet i. 2......... . 5 t.
Tyska i 2....,....................... 6 „
Engelska i L. IV ...___ ... 2 „

„ i R. III . .... .......  2 „
„ i R. n................... 3„ ;
„ i 5 b...................... 5 ,, . i

Franska i L. II.................... 5 „ 28 t. !
Engelska skripta i R. Ill och R. II. 

Klassföreståndare i 2.

Extralärare K. H. W. Lindholm, Fil. M., pr.
Tyska i IV ...................  2 t.

„ i R. III ....................  2 „
„ i L. III . ....................... 2 „ j
„ i 5 a . .......................... 4 ,,

Engelska i L. III..................   2 „
„ i L. II ............. 2 „
, , * 3 a......  5 ,,

Franska i 6... .................    3 „ .... 22 t. i
Tyska skripta i IV, R. III, L. III och 5 a. ■ i 

Klassföreståndare i 5 a. i

Extralärare K. B, Viberg, Fil. M., pr. 
Geografi i L. II  ................. 1 t.

„ i L. I  ............... 2 „ j
, , i 5 a ....... 2 ,, j
„ i 5 b ....................... 2 „ 4

Matematik i R. IV...... ....... 6 „ |
„ i 5a .............. . 4 „

i 5 b .................. 4 „
Fysik i R. IV ...................... 3 „

, , i 5 a ..................... 1 ,, i
, , i 5 b ....... ........... G >, 26 t. I

Matematiska skripta i R. IV. i
Fysikaliska „ i R. IV. i

Klassförståndare i R. IV. ।

Extralärare N. M. Månsson, Fil. M., pr. j
Modersmålet i R. 1..............  3 t. i

17. Tjänstledighet har åtnjutits: 
av adjunkten K. A. Rosén under hela 
av gymnastikläraren A. Hj. Elfman f. o. 

militärkommendering.

Tyska i R. I ....................... 2 t.
„ i L. I...............  2 „
„ i 6.................  3 „

Engelska i R. I ..................  3 „
„ i L. I .......... -...... 2 „

i 4 ............ .  5 „
Historia i 1...........  2 „ 22 t.

Svenska skripta i R. L 
Tyska skripta i R. k L. I och 6.

Engelska skripta i R. I.

Extralärare K. Rencke, Fil. M.
Modersmålet i L. 1..............  3 t.

„ il............. .  • ■ • 5 „
Tyska i 5 b .........................  4 „

„ i 4......... . .......... 4 ,, L
„ i 1...... ............. 6 „ 26 t.

Svenska skripta i L. I och 4.
Tyska „ i 5 b och 4. 

Klassföreståndare il.

Teckningslärare A. Kr. Edström.
Teckning .J........... 24 t.
Välskrivning ...................... 5 „ 29 t.

Musiklärare E. N. Ullman.
Musikens teori och sång ... 8 t.
Instrumentalmusik ............ 8 „ 16 t.

Gymnastiklärare A. Hj. Elfman.
Pedagogisk gymnastik....... 18 t.
Fäktning............. . ......... 3 „ 21 t.

Ex. gymnastikläraren Gerda Ch. Astrand. 
Gymnastik med läroverkets kvinn

liga lärjungar .............. .... 4 t. 4 t.

Slöjdlärare A. Bergman.
Pedagogisk slöjd.................. 6 t. = 6 t.

läsåret för sjukdom,
m . den 1 september t. o. m. den 1 oktober för
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av adjunkten C. B. V. Nilsson f. o. m. den 17 april till läsårets slut för sjukdom. 
Semester åtnjöts av rektor E. M. Lundberg fr. o. m. den 1 juli t. o. m. den 14 aug.

Tillägg till förra årsredogörelsen:
Tjänstledighet åtnjöts av utn. adjunkten N. S. Olsson under tiden 1—7 juni för 

fortsatt tjänstgöring vid h. a. läroverket i Lund.

18. Förordnade hava varit:
adjunkten N. A. Urelius från den 1 juli t. o. m. den 14 augusti som vik. rektor, 
fil. mag. I. V. Reimers från höstterminens början t. o. m. 31 mars såsom vikarie 

för adj. Rosén samt från 1 april till läsårets slut såsom vikarie å ledig tjänst,
utn. adjunkten K. H. W. Lindholm, fil. mag. K. B. Viberg, N. M. Månsson och 

K. Rencke under hela läsåret såsom extralärare,
kaptenen Sv. Bergman under tiden 1 september till 1 oktober såsom vikarie för 

kapten Elfman,
lektorn T. H. Svartengren, adj. P. S. Carlsson, utn. adj. K. H. W. Lindholm, v. 

adj. I. V. Reimers och f. d. adj. K. Ewerth från den 17 april till läsårets slut såsom 
gemensamma vikarier för adj. Nilsson,

slöjdläraren A. Bergman under hela läsåret såsom slöjdlärare, 
teckningslärarinnan Anna Kristina Edström under hela läsåret såsom rektors biträde 

ifråga om läroverkets kvinnliga lärjungar,
ex. gymnastiklärarinnan fru Gerda Ch. Åstrand under hela läsåret såsom gymna

stiklärare för läroverkets kvinnliga lärjungar.

19. Under tiden 1 maj 1924 t. o. m. 30 april 1925 har på grund av uppnådd 
pensionsålder från läroverket avgått adjunkten K. A. Rosén. Adjunkt Rosén, som till
trädde sin tjänst härstädes vid början av höstterminen 1910, har åtnjutit oavbruten tjänst
ledighet för sjukdom från den 20 januari 1919 till avgångsdagen den 1 april 1925.

Till innehavare av den adjunktstjänst med undervisningsskyldighet i matematik och 
fysik, som vid läroverket blivit ledig den 1 mars 1924 genom adjunkt Fahlströms tran
sport utnämndes den 30 maj 1924 fil. mag. N. S. Olsson.

Adj. Olsson har om sig lämnat följande biografiska uppgifter:
Nils Sture Olsson är född i Hälsingborg- den 12 febr. 1889. Föräldrar: Skomakaren Nils Olsson 

och Petronella Hiller. Mogenhetsexamen vid Hälsingborgs h. allm. läroverk våren 1907. Fil. mag. 1913. 
Provår vid Göteborgs h. realläroverk 1914. Har tjänstgjort som extralärare vid Ystads h. allm. läroverk 
1910—1911, vid Halmstads h. allm. läroverk h. t. 1913, (en månad), vik. adjunkt vid Göteborgs Östra real
skola v. t. 1914, (en månad), extralärare vid Göteborgs h. latinläroverk november 1914—februari 1915, 
vik. lektor vid Härnösands h. allm. läroverk mars och april 1915, e. o. adjunkt vid Lunds folkskolesemina- 
rium 1915—1919, timlärare vid Malmöhus läns landstings småskoleseminarium 1916—1919, extralärare vid 
Lunds h. allm. läroverk 1919—1924, timlärare vid Lunds privata elementarskola 1919—1924. Utnämndes 
den 30 maj 1924 att från den 1 juni samma år vara adjunkt i matematik och fysik vid högre allmänna 
läroverket i Vänersborg.

20. Den 1 maj 1925 var en adjunktstjänst i tyska, engelska och franska ledig 
vid läroverket.

21. —
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C. Lärjungarna.
22. Lärjungarnas antal.

Anm. g. — gossar, fl. ■ ■ flickor.

1 2 3 _4 5 6 k 8 9 10 11 12 13 14

Klasser

Höstterminen

Närvarande lärjungar 

j Gymnasiet ;

■ ' Latinlinjen i S:ma

Från- 
va- ; > 

rande ' Klasser

Vår

N

ter

ärvara

G

minen

nde lärjungar

ymnasiet ;

Latinlinjen S:ma

Från
va

rande 
lär-

och Real- Real- utan med när- jung-- och i Real- Real- utan i med när- iung-
ringar skolan; linjen

g- H-

gre- j gre
kiska; kiska

R. H. g. fl.

va

rande
ar 4 

kkjj

ringar ; skolan i linjen

i k-k

gre- : gre
kiska’ kiska

g. fl. g. fl.

va
rande

ar

g/fl.

1- ■. 36 —____ —— i — 36 ----- j— j ! • 1
1 36

—• —
. i ;

36

2 33 -1- -------- — .—1— 33 ------- 1, 2 ; 33 — ------- ---------33 —

3 26 — ( — — —■ — 26 —; — 4 3 j 25 < — — J------25 ,----- -

4 29 O—- ■ 29 ------- H 4 i 30 — ---j—-J —i—- 30

5 a 22 ” [ — —•— i —— — — 22 — 1— H • 5 a 1 22 _— 22 j ——

5b 20 —1— —i— — — 20 1 — ‘ 5b. ! 21 ■------------- ! 21 1 —

6 13 — . \ i ■' ■ ------- 13 — —h; 6 1 12 — i — ------- J ---  ---12 —

I ' ---- : 15 1 21 6 ------- 46 1 —ii I i — 16 1 23 6i-R 46 r —i—

II ' — nk 19’ 5 — -T— 41 1 -ij II ; --- 17j- 20 7i-i— 44 i —i—

III — l?k
12 1 4- 34 — —:s III ■ --- 16 11 L 4|— 32 i —

IV i— 7H 9; 1 6 — 23 ----- -- o. IV i ■— • 7i— 8 1; 6!- 22 1 1;—

Summa 179 56. 1 6413 10;- 323 3 - Summa 1 179 56 1 62 15 10|- 323 i li-

23. —
24. —
25. —

26. —
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27. Antal i teckning, musik, gymnastik och fäktning deltagande lärjungar 
höstterminen 1924.

1 5

Klasser och ringar

Antal när

varande 

lärjungar

Teckning Musik Gymnastik och 
fäktning

Antal lärjungar, som 
deltagit i

Antal lärjungar, som 
undervisats i

Antal lärjungar, som 
undervisats i

obligato

risk

friv. och 
därjämte 
obligato

risk

endast 

frivillig

musikens 
teori och 

sång

instru
mental 
musik

gymnastik fäktning

g-- fl. fl. g- fl. S' fl. s- fl. g- fl. s- fl. g- fl.

1 36 36 — 12 — — — 36 — 12 — 35 — — —
2 33 — 33 — 5 — — — 24 — 7 — 31 — — —
3 26 — 26 — 5 — — — 15 — 5 — 25 — — — -
4 29 ■— 29 — 6 — — — 13 — 11 — 29 — — —
5 42 — 37 — 3 — — — 9 — 5 — 42 — — —

6 13 — 11 — — — — — 1 — 1 — 13 — — —
I 39 7 39 7 6 1 — — 4 2 3 — 36 6 31 —

II 36 5 36 5 — — — -— 10 2 2 — 35 4 32 —
III 33 1 24 — 7 — — — 9 1 5 —• 30 1 27 —

IV 22 1 10 1 2 — — — 7 1 — — 19 1 — —

Realskolan1.......... 179 ■— 162 — 31 — — 98 — 41 — 175 — — —

Realgymnasiet ... 56 1 56 1 11 1 — — 8 — 5 — 53 1 40 —

Latingymnasiet A. 64 .— — — — — — — 5 — 1 — 9 — 8 —

„ B. 10 13 53 12 4 — — — 17 6 4 — 58 11 42 —

Summa 309 1 14 271 13 46 1 — — 128 6 51 — 295 12 90 —

Antal i frivillig undervisning i läsämnena deltagande lärjungar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Höstterminen 1924 Vårterminen 1925

Klasser och ringar Frivillig Frivilliga laborationsövningar i Frivillig Frivilliga laborationsövningar i

franska fysik kemi biologi franska fysik kemi biologi

fl. g- fl. fl. g- fl. g- fl. fl. g- fl. g- JL

Klass 4 ..........
„ 5 ..........
„ 6 ..........

Ring R. II ......
„ R. III......

13
2

—
29

17
15

■—

40

17

—
—

—
12

2

— 30

17
14

— 41

16

— — —

Summa 15 — 61 — 57 — — — 14 — 61 — 57 — - —

Av de lärjungar, som deltaga i den frivilliga undervisningen i franska, ha under höstterminen 5 i 
kl. 5 och 2 i kl. 6, under vårterminen 4 i kl. 5 och 2 i kl. 6 begagnat sig av rätten till befrielse från 
undervisningen i teckning.

Anm. g. — gossar; fl. = flickor.

28. -



29. Tid för hemarbetet.

I ! ■ ’ ' i Ring R. I ' Ring L. I i Ring R. II. Ring L. IL Ring R. Ill ■ Ring L. Ill ■ Ring R. IV ’ Ring L. IV.
■KJ. 1 KI. ? KI. 3!KI. 4{KL 5|KL 6.. ■..................;.....--.--d—— -.... L ......... ......... l...... ;... ;-------- r............................ J----------------
! . , S' d ■ d v d s- fl. g- fl. g- fl. g- fl. g- fl. g- fl. g- fl. g- ! fl.

Antal ämnen med hem-d 
läxor till måndag.....J — 1 d i 2 2 , 3

d ....

3 3 3 3 — 3 3 3 — 4 4 3 — 4 ; 4

Antal ämnen med hem-1 
läxor till Övriga dagar 2 2—3 2-323 3 -i 3-413-4 5 4 3—4! 3-4 4 — 4 4 3-5 -- 4-5 4-5 3 3 — 4-5 4-5

ißtOverlasningstid pr vecka ^ 4 t 
38m.

4 t
15 m

61.
45 m.

9 t. ; 9 t.
15 m.i56 m.

12 t.
15m. 15 t. 14 t.

28 m.
14 t

22 m, 16 t. 14 t.
50 m. 4W14t- — 15 t. 10 t. 22 t. ”” 201;

30 m. 20 t.

Tid för utarbetandé it 
hemmet av ett skrift-i 
ligt arbete i .. ,

modersmålet...................... ■■ — ■ d-~d
3 t.

40 m.
3 t. 3 t.

16 m.llOm.
3 t.

50 m. 41. 4 t.
43 m.

4 t.
19m.

41.
30 m.

6 t.
20 m.

4 t.
15 m.

5 t.
50 m. —

6 t.
15 m.

5 t.
45 m.

6 t.
50 m. — 7 t. 91.

latin ................................. ..1 — — .. .... ; . ■ — ■ i™ — — 3 t.
20 m.

31.
10 m. — 5 t

30 m. 5 t. — 41. 41.

tyska......... .............. .......J ... 2 t.
30 m.

2 t. 2 t.
37 m. 45 m.

21.
50 m.

21.
30 m.

3 t.
5 m.

2 t.
11 m.

31:
15 m. d—

3 t.
20 m.

2 t.
40 m. 31. 3 t.

45 m.
31.

30 m.
31.

20 m.
31

30 m. 2 t.

engelska ............................  - - 2 t.
“ '54 m.

21.
15 m.

21.
45 m. r—- ' 3 t ■ ■ — — -- 2 t.

25 m. -- 3 t.
45 m. - —

matematik ...................... > — ........ “ , — 41 
10 m.

41.
20 m.

3 t.
43 m.

3 t.
27 m. 5 t. —

4 t.
40 m.

2 t.
50 m.

4t
45 m.

■ __ 51.
30 m. — 61. 5 t.

30 m. —

r -i irysik ................................... 1 — - Ld'~~d- .... .... 'd'^ — ■—!
41.

10 m. -- — 51.

Amn. g. goisar. fl. flickor.
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30. —

31. —

32. -

33. Förteckning över de lärjungar, som efter att hava genomgått läroverkets 6:te 
klass under kalenderåret 1924 avlagt godkänd realskolexamen.

a) under vårterminen:
Andersson, Karl Gustaf .............................. 

Holmberg, Anders Hjalmar ..........................
Jacobsson, Nils Harry ..................................
Korén, Gustaf Magnus Fredrik ..................  
Sjöling, Johan Axel Gösta ............. .............
Sylvén, Carl Viktor ......................................

till teknisk läroanstalt;
„ handel;
„ järnvägsstaten;
„ handel;
„ lantbruk;
„ musikaliska akademien.

b) under höstterminen: 
Ingen.

34. Förteckning över de lärjungar, som efter att hava genomgått läroverkets
fjärde ring kalenderåret 1924 avlagt godkänd studentexamen.

a) under vårterminen:

Å realgymnasium:

Almqvist, Lars Erik Ludvig............ 
Andersson, Erik Harry ..................  
Bergman, Axel Wilhelm Kristoffer 
Bergström, Gunnar Arvid..............  
Cedergren, Gösta.............................. 
Dahlgren, Gunnar .......................... 
Enander, Karl Gunnar ................ .
Gulz, Torsten Sten Leopold ..........  
Johansson, Anders Gösta Herbert... 
Kjällman, Karl Arne ......................  
Källner, Erik Samuel......................  
Paulsson, Knut Axel Martin..........  
Rosén, Ernst Allan Julius..............  
Sahlberg, Karl Robert...................... 
Stjernman, Lars Arvid Gustaf......  
Tengblad, Sven Herbert ..................

till militäryrket;
„ Chalmers tekniska institut;
„ landstatstjänst;
„ militäryrket;
„ Uppsala Universitet (med. fak.);
„ tidningsmannayrket;
„ skogshögskola;
„ handelshögskola;
„ handelsgymnasium;
„ Uppsala Universitet (med. fak.);
» n » (fil. ,, );
„ landstaten;
„ Uppsala Universitet (med. fak.);
„ Tekniska Högskolan;
„ Uppsala Universitet (med. fak.); 
utan att dylik uppgift lämnats.

Å latingymnasium A:

Helander, Per Josef Olof Engelbert till Göteborgs Högskola;
Ryberg, Sven Ernst Viktor.............. „ Lunds Universitet (teol. fak.);
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Å latingymnasium B:
Broman, Robert Olof Lars.......... . till Uppsala Universitet (fil. fak.);
Hindersson, Sven Torsten Wilhelm „ „ „ „ „ ;
Olsson, Olof Sverker ...... .......... . „ „ „ (jur. fak.);
Rådström, Gunnar Georg ............ . „ Stockholms Högskola „ „ .

b) under höstterminen: 
Ingen.

35. Förteckning över de lärjungar, som i övrigt och utan att hava avlagt real- 
skol- eller studentexamen under kalenderåret 1924 hava avgått från läroverket.

a) under vårterminen och därpå följande mellantermin:
Ring L. II.

Andersson, Gösta Martin Reinhold till handelsskola;
Johansson, Karl Folke ............. „ stadsbudsyrket.

Klass 5.
Eriksson, Nils Gunnar ................ .. till bageriyrket.

Klass 4.
Skog, Per Gustaf............ ................  till bageriyrket.

Klass 3.
Brette, Per Olof .......   ........... till hantverk;
Norder, Frank Holger Roland ....... „ fabriksrörelse.

Klass 2.
Svensson, Adolf Hugo .......... . till annat allmänt läroverk.

b) under höstterminen och därpå följande mellantermin:
Ring L. IV.

Sjöstrand, Astrid Margareta Anna Vilhelmina till enskilda studier (har vid inne
varande vårtermins början ånyo 
vunnit inträde vid läroverket).

Ring R. III.
Dahlgren, Karl Tage Bertil ..........  till teknisk läroanstalt.

Ring L. II.
Norén, Johan Otto Martin Gunnar till enskild läroanstalt.

Ring R. I.
Andréen, Anders Bertil .;......... till handel;
Carlsson, Gösta Amandus.............. „ hantverk;
Klingberg, Karl Gustaf Adolf ...... „ kommunalt gymnasium.

Klass 4.
Wikstrand, Nils Olof Albert..... . till annat allmänt läroverk.

Klass 3.
Andersson, Knut Eskil .......   ...... till fabriksrörelse;
Engström, Erik Martin ..... . utan att dylikt uppgift lämnats.
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Klass 2.
Engholm, Per Adolf ......... . ............... till annat allmänt läroverk.
Glassell, Erik. Herbert Lennart .............. „ folkskola.

Klass 1.
Bergstrand, Gösta Gerhard .................. till folkskola;
Lyborg, Oskar Georg Fritjof ... ............. „ „
Thorén, Carolus Baltzar Dankvard Cæsar utan att dylik uppgift lämnats.

36. Under budgetåret 1 juli 1923—30 juni 1924 hava till lärjungarna utdelats 
i:

Stipendier ............................... Kr. 2,310: —
Premier och understöd.......... „ 517: 55

Summa Kr. 2,827: 55
37. —

D. Ur skollivet.
38. Två mindre studieresor ha under året företagits: den ena den 6 maj till 

Trollhättan för studium av därvarande kraftverk, den andra den 14 maj till Vargön för 
besök vid därvarande pappersbruk och smältverk. I den förra deltogo lärjungarna i 
ring III, i den senare lärjungarna i ringarna R. II och R. III samt i klass 6. Dessutom 
ha eleverna i ring III besökt röntgenavdelningen vid stadens lasarett, eleverna i ring 
R. II stadens gasverk samt lärjungarna i kl. 3—5 tändsticksfabriken.

Under påsklovet företogo 12 lärjungar i andra och tredje ringarna under ledning 
av lektor Svartengren och kapten Elfman en färd till Enafors i Jämtland. Härifrån 
gjordes på skidor utflykter åt olika håll.

Kostnaderna för resa och inkvartering belöpte sig till 63 kr. 28 öre pr lärjunge.
För att möjliggöra deltagande även för ekonomiskt mindre gynnsamt lottade elever 

uppfördes av lärjungar inom ring I—III under lektor Svartengrens ledning å teatern ett 
sällskapsspektakel, som gav en nettobehållning av 330 kr. 42 öre. Av givare, som vill 
vara onämnd, överlämnades 27 kr., varjämte Svenska Turistföreningen bidrog med 60 
kr. Därigenom att vissa deltagare helt eller till största delen själva bestredo alla ut
gifter, behövde de övriga av egna medel blott tillskjuta c:a 23 kr.

Lärjungarna i kl. 1 hava varje vecka till klassföreståndaren avlämnat 25 öre. De 
influtna medlen, vilka med räntor f. n. uppgå till 168 kr. 42 öre, jämte nettobehållningen 
60 kr. av en aftonunderhållning skola användas till en kortare gemensam resa under 
pingstlovet.

Som firandet av “Svenska Flaggans Dag“ den 6 juni 1924 sammanföll med gym
nastikuppvisningen, kunde läroverket icke deltaga i ifrågavarande högtidlighet.

Vid morgonbönen den 6 november erinrade bönförrättaren med några ord om 
dagens betydelse.

Vid läroverket finnas 4 lärjungeföreningar: 1) Idrottsföreningen med 24 medlemmar. 
2) Gymnasistföreningen Runa med 36 medlemmar. 3) S. S. U. H. med 15 medlemmar. 
4) Scouterna med 16 medlemmar.

5
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E. Boksamlingar och undervisningsmateriell.
39. Läroverkets bibliotek

ha under tiden Vs 1924—~3% 1925 vunnit följande tillökning:
a) genom gåvor;
Av staten genom vederbörande ämbetsverk, genom K. Eckles.-departementet eller 

genom K. Skolöverstyrelsen:
Sveriges officiella statistik, 7 vol. Accessionskatalog för Sveriges offentliga biblio

tek, bd 38. Arsenikkommissionens betänkande med bilagor I—XIX. K. Skolöversty
relsens utlåtande över Skolkommissionens betänkande. Årsböcker i svensk undervis
ningshistoria, 2 h. Statsliggare för budgetåret 1924—-25. Svensk författningssamling 1924. 
Samlingar, utg. av Sv. fornskriftsällskapet, 2 h. Samlaren, årg. 1924. 1500- och 1600- 
talens visböcker, h. 13. Meddelanden från Statens meteorolog.—hydrograf, anstalt, 6 h. 
Vägledning i Naturhistoriska riksmuseets utländska däggdjurssamling. D:o fågelsamling. 
Sveriges natur, årg. 1924. Nationalmusei årsbok 1923. Svenska Linnésällskapets års
skrift 1924. Fauna och flora, årg. 1924. Tidskrift för hembygdsvård, årg. 5. Nordisk 
statistisk tidskrift, bd 1—3, 4, h. 1. Svensk botanisk tidskrift, årg. 1924. Fakta och 
siffror från Nederländska Indien. Rosenius, Sveriges fåglar och fågelbon, h. 47—-54. 
Smedberg, Flottledernas vatten.

Av K. Vetenskapsakademien: Årsbok 1924 med bilaga. Handlingar, bd 63: 13 
och av 3:e serien bd 1:1—3. Arkiv för botanik, bd 19:1. Arkiv för kemi, minera
logi och geologi, bd 9:2. Arkiv för matematik, astronomi och fysik, bd 18:1—3. 
Arkiv för zoologi, bd 16: 1— 4.

Av resp, förläggare: Holmquist, Lärobok i kyrkohistoria. Urkunder och skildringar 
till belysning av kyrkans historia, utg. av Gierow, Henrikz och Malmberg. Lindstedt. 
Språkpsykologi. Lindqvist, Dansk-svensk ordlista. Svenska författare i urval för skolan, 
h. 8—10. Jacobsson, Kortfattad svensk språklära. Krok och Holm, Rättskrivningslära, 
Bokelund, Latinska stilar. Ser. A. III och Ser. B. III. Förklaringar till Cæsar, De bello 
gallico, 4—6 böckerna av E. Staaff. C. Sallusti Crispi De Catilinæ coniuratione med 
förklar, anm. av A. W. Ahlberg. Bokelund, Tyska stilar. C II. Fransen, Tyska skriv
övningar. Frösell, Övningar till tyska formläran. Grimm, Vier Märchen. Med ordför
teckning av J. Holmberg. Heisig och Collin, Läsebok i tysk handstil. Strömberg, 
Grammatisk övningsbok i det tyska språket. I. Collin, Engelska översättningsövningar 
för gymnasiet och 6:e klassen. Ekblom, Aktuella ord. Svensk-engelsk ordförteckning. 
Rebbe och Fuhrken, Engelska stilövningar. D:o, Engelska översättningsövningar. Reinius, 
Engelsk läsebok. Rodhe och Fuhrken, Engelska feriestilar II. Rodhe, Engelska över
sättningsövningar. Stevenson, The Rajah’s Diamond. Falk, Lärobok i svensk historia 
för gymnasiet. II. Norlind, Det senmedeltida Rom. Pallin, Lärobok i nya tidens historia, 
10:e uppl. Ohlson, Natur och människor. Larsson, Filosofiens historia i korta drag. 
Liljekrantz, Filosofisk läsebok, 2:a delen. Hedström och Rendahl, Analytisk geometri. 
D:o, Räknetabeller, 7:e uppl. Lindman, Logaritmtabeller, 7:e uppl. Wahlgren, Lärobok 
i funktionsteori och analytisk geometri. D:o, Algebra och funktionsteori, Aurén, Fysi
kaliska tabeller. Borgholm, Lärobok i fysik, IV- Grenander, Astronomiens grunder.
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Malmborg-, Övnings- och lärobok i fysik för realskolan. Ohlon, Lärobok i fysik, III. 
Sefve, Lärobok i zoologi, II.

Av resp, författare eller utgivare: Cedergren, Vänersborgs museums historia. 
Löfgren, Island under nya tiden. Säterstrand, Die Sprache Zesens in der “Adriatischen 
Rosemund“. Fysisk fostran. Globen. Gymnasistbladet. Moderna språk. Djurvänner
nas tidning. Gymnasternas tidning. Tidskrift i gymnastik. Elfsborgs läns annonsblad. 
Västgöta-Dals tidning.

Av fru Amelie Lindholm: Areschoug, Skånes flora.
Av bokbindare A. Sahlin: Key-Åberg, Om konung Karl XII:s banesår.
Av studeranden Ivar Lidholm: The new royal cyclopædia and encyclopædia, 3 bd.
Av fru Clara Thomson: Cirka 160 arbeten i 170 bd. huvudsakligen i latin och 

grekiska.
Av rektor E. Lundberg: 29 akademiska avhandlingar m. m.
Dessutom hava erhållits årsredogörelser och kataloger från universitet, högskolor, 

allmänna läroverk och en del privata läroanstalter.
b) genom inköp:
Aldén, Medborgarens bok, bd 2—7. Butler and Herdin, Practical english, 16 ex. 

Estländer, Allmänna historien i berättelser. Nya tiden. 15 ex. Fagerlund och Falk, 
Geografisk läsebok, del. 2. Författare, utg. av Svenska vitterhetssamfundet, 3 bd. 
Grimberg, Svenska folkets underbara öden, bd 9. Johansson, Mellanskolornas vittnes
börd. Kosmos, årg. 1921—1924. Laboulaye, Contes bleus, 15 ex. Lehmann, Illustre
rad religionshistoria. Lilius, De växandes känsloliv, 2 bd. D:o, Skolålderns själsliv. 
Läroverkskollegierna 1923. Nordisk familjebok, bd 36. Noreen, Vårt språk, h. 33. 
Rosenberg, Experimentierbuch für den Unterricht in der Naturlehre. Schultess, Fransk
svensk ordbok. Skolupplaga. Svenska akademiens ordbok, h. 71—78. Svenska Dag
bladets årsbok 1925. Sverige, geografisk, topografisk, statistisk beskrivning, h. 96—100. 
Sveriges statskalender 1925. Vahl og Hatt, Jorden og Menneskelivet, bd 1 och 2. 
Därjämte följande tidningar och tidskrifter: Die neueren Sprachen. Eranos. Hereditas. 
Historisk tidskrift. Kristendomen och vår tid. Naturen. Nordisk tidskrift för veten
skap, konst och industri. Nysvenska studier. Ord och bild. Pedagogisk tidskrift. 
Post- och inrikes tidningar. Skola och samhälle. Svensk kyrkotidning. Svensk lärare
tidning. Svensk tidskrift. Tiden. Tidskrift för elementär matematik, fysik och kemi. 
Verdandi. Ymer. Zeitschrift für den physikal. und. ehern. Unterricht.

Lärjungebiblioteket har vunnit följande tillökning:
a) genom gåvor:
Av kapten C. T. von Kocken: På skidor. Årsskrift 1925. Nordenson, Skididrotten 

i skolorna.
Av Svenska Dagbladet: Frimärksboken.
Av lärjungen i klass 4 Thorsten Larsson: Verne, Blockadbrytaren.
„ „ „ „ 3 Erik Engström: Cooper, Den siste mohikanen.
„ „ „ „ 1 Håkan Lindqvist: Fremling, Skatten på Ängelskär.

b) genom köp:
Dumas, De tre musketörerna. Loon, Mänsklighetens historia. Rosenblad, Även
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tyr i Sydvästafrika. Thorburn, Med Fidra på världsomsegling. Törnebohm, Grund
dragen av Sveriges geologi.

Av Salmeniska fonden samt Fonden för inköp av böcker åt mindre 
bemedlade lärjungar (se mom. 41 i denna årsredogörelse) hava följande bokinköp 
bekostats:

Cavallin, Latinskt skollexikon, 2 ex. Hoppe, Tysk-svensk ordbok, 2 ex. Hoppe, 
Svensk-tysk ordbok. Lindgren, Engelsk-svensk ordbok. 2 ex. Wenström och Hårlock, 
Svensk-engelsk ordbok, 2 ex.

Mynt- och medaljsamlingen har under, året ökats med följande gåvor:
av Svenska akademien: dess minnespenning över Nils Lovén.
„ Vetenskapsakademien: „ „ „ A. E. Nordenskiöld.
Att utdelas såsom premier har Svenska Turistföreningen skänkt 5 ex. av sin års

skrift 1924 och Riksföreningen för Svenskhetens Bévarande; 4 ex. av sin årsbok 1924.

Undervisningsmateriellen har under läsåret ökats med följande föremål:
a) genom inköp:

i kristendom: Roth, Kartä över Palestina; Roth, Karta Över Bibelns land och folk;
i geografi: Roth, Karta över Norden; Generalstabens Lit. Anstalt, Post- och järn- 

vägskarta över Sverige;
i fysik: 4 mikrometerskruvar, 2 kompasser, 2 skjutmått, 2 termometrar, 1 apparat

uppsats for försök med induktionsströmmar enl. Lemoine, 1 kristallmottagare för radio
telefoni, anodbatterier, diverse förbrukningsartiklar;

i kemi: diverse förbrukningsartiklar;
i teckning: 14 ritbräden, 4 träramar med glas;
i gymnastik: 1 måttband, 2 fotbollar, 1 pärkboll, 1 pärklina, 1 stötkula.

b) genom gåvor:
i biologi: av fru Amelie Lindholm: hennes avlidne mans herbarium.

„ skräddaremästare Fjalar Åström: ett exemplar av dödskallefjärilen, 
funnet i Vänersborg.

„ lärj. i R. I Åke Ekström: ett pressat exemplar av Epipogum aphylla 
från Arvikatrakten.

„ lärj. i L 1 G.-A. Sandstedt: en bard av sillval.
„ „ i 4 Gösta Biel: några insekter.
„ „ i 4 Nils Sandberg: en frukt av bomullsväxten.

i teckning: av fröken Stina Edström: zoologi-teckningar av A. Hagner.
Dessutom hava samlingarna av biologiska väggplanscher ökats genom några rit

ningar, som utförts av lärjungar i de högre klasserna.

Till samtliga givare frambäres härmed läroverkets vördsamma tack.

F. Läroverksbyggnader och inredningsmateriell.
40. Duschanordning har under läsåret installerats i nya gymnastikbyggnaden. 

Medel härtill beviljades av stadsfullmäktige den 11 mars 1924.
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Under sommarferierna reparerades ett klassrum fullständigt, varjämte nytt golv 
inlades i detsamma. 3 ytterdörrar i huvudbyggnaden och 13 fönster i annexbyggnaden 
ha ommålats. 1 nedre vestibulen av denna senare byggnad har en dricksfontän uppsatts.

13 dubbelbänkar av furu, 3 katederbord, 1 annat bord, 3 katederstolar, 2 platfor- 
mar, 2 långbänkar (till sångsalen), en karthängare och 2 speglar (till omklädningsrum
men i gymnastikbyggnaden) hava under läsåret anskaffats. Dessutom hava 20 dubbel
bänkar renoverats.

Skolträdgård har iordningsställts.
Expeditionens räknemaskin har påbyggts med kontrollanordning.

G. Ekonomiska förhållanden.
41. Nedannämnda till läroverket hörande kassors ställning budgetåret 1 juli 

1923—30 juni 1924.

Kassans rubrik

Debet Kredit
.1

Behållning’; c Skuld vid
Summa

Skuld vid 
årets 

början

Summa 
utgifter

Behållning 
vid årets 

slut
Summavid årets 

början
inkomster! årets 

slut

Byggnadsfonden ... 9,38 2,462,oi 35,61 2,5O7,oo 983,84 1,501,77 21,39 2,507,00
Ljus- och vedkassan 
Biblioteks- och ma-

1,920,71 12,682,03 ■— 14,602,74 — 12,688,69 1,914,05 14,602,74

terielkassan............ 5,092,40 6,956,15 — 12,048,55 — 6,719,77 5,328,78 12,048,55
Premie- o. fattigkass. 1,030,80 536,26 — 1,567,06 — 517,55 1,049,51 1,567,06

Summa 8,053,29 22,636,45 35,61 30,725.35 983,84 21,427,78 8,313,73 30,725,35

Genom beslut av den 11 september 1924 medgav K. Maj:t, att den läroverkets 
biblioteks- och materielkassa tillhöriga frälseräntan av Va mantal Nyböle n:r 1 i Frände- 
fors socken, vilken tillfallit kassan genom ett den 6 oktober 1824 av generalauditören 
E. G. Gyllenheim upprättat testamente, finge avlösas på enahanda villkor, som K. Maj:t 
den 2 augusti 1918 (se årsredogörelsen 1918—1919) föreskrivit för en då avlöst, lika
ledes av Gyllenheim donerad frälseränta. Avlösningssumman, 2,676 kr., erhållen den 2 
januari 1925, har jämlikt K. Maj:t beslut tillgodoförts “Gyllenheimska biblioteksfonden“.

Frälseräntan, vilken i biblioteks- och materielkassans räkenskaper var upptagen till 
ett värde av 518 kr., har avskrivits från sagda kassas tillgångar.

Även innevarande vårtermin har Fröken Magna Sunnerdahl till rektors förfogande 
ställt Ettusen kronor att utdelas som stipendier.

Liksom för år 1924 har stadsfullmäktige för innevarande år anvisat 400 kronor till 
betalning av terminsavgiften till ljus- och vedkassan för vissa obemedlade, skötsamma 
och begåvade lärjungar från Vänersborgs stad.

Till läroverkets pianofond ha överlämnats: av lektor Munthe 90 kr., av givare, 
som vill vara onämnd 10 kr.

Tack vare dessa gåvor har slutlikvid för det i förra årsredogörelsen omnämnda 
pianot kunna verkställas.
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Till fonden för inköp av böcker åt mindre bemedlade lärjungar ha av givare, som 
vilja vara onämnda, överlämnats sammanlagt 28 kr. För fondens medel ha inköpts 
böcker för inalles 70 kr.

Av Salmeniska fondens medel ha böcker inköpts för 34 kr. 60 öre.
Såsom grundplåt för uppförande av en skidstuga åt den västsvenska ungdomen i 

de jämtländska fjällen har av okänd givare överlämnats 50 kr.
Den 27 september 1923 inkom till rektorsämbetet en avskrift av änkefru Hillevid 

Carlbergs, född Zachrisson, testamente, varav här nedan ett utdrag:

TESTAMENTE.
Med upphävande av alla före denna dag av mig gjorda testamentariska förord

nanden förklarar jag härmed såsom min yttersta vilja och testamente, ätt, sedan jag 
avlidit, med min kvarlåtenskap sålunda skall förfaras.

5. Återstoden av min behållna kvarlåtenskap skall, sedan befintliga lösören pä 
bäst möjliga sätt förvandlats i penningar, avsättas till en fond under namn av “August 
och Hillevid Carlbergs, född Zachrisson minnesfond“, vilken skall ställas under förvalt
ning av lärarekollegiet vid Högre Allmänna Läroverket i Vänersborg, och avkastningen 
av fonden skall årligen utdelas till en eller två änkor efter avlidna lärare vid nämnda 
läroverk.

Skulle vid tiden för utdelningen icke någon änka, som kan göra anspråk på ut
delning, finnas, skall hälften av avkastningen läggas till fondens kapital och andra hälf
ten utdelas såsom stipendier till lärjungar vid läroverket i enlighet med kollegiets beslut.

Därest det icke anses nödvändigt, böra de aktier, jag vid min död äger, icke för
säljas i Göteborg.

Göteborg den 23 augusti 1922.
Hillevid Carlberg.

Den sålunda testamenterade fonden har ännu icke kunnat av läroverket lyftas, 
men enligt meddelande från utredningsmännen kommer detta att inom den allra närmaste 
tiden att ske. Fondens storlek blir 18,059 kr, 60 öre.

För samtliga dessa gåvor frambär undertecknad läroverkets varma och vörd
samma tack.

42. Under budgetåret 1 juli 1923—30 juni 1924 har åtgått för underhåll och 
tillökning av

a) boksamlingarna ....... ......................... Kr. 859,so
b) lärjungebiblioteket ...........................   „ 39,ro
c) den övriga undervisningsmateriellen...  „ 1,178,83
d) inredningsmaterieilen ...... ....................   „ 1,486,12

H. Examina och terminsavslutning m. m.
43. Vårterminen 1924 hade till studentexamen anmält sig 25 läroverkets lär

jungar — 17 å realgymnasium, 6 å latingymnasium utan och 2 å latingymnasium med 
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grekiska. I den skriftliga prövningen förklarades 23 lärjungar berättigade till muntlig 
prövning.

Den muntliga prövningen ägde rum den 2 och 3 juni under ledning av profes- 
sorna K. F. Johansson, C. A. Mebius och K. F. Sundén såsom censorer, i närvaro av 
läroverkets inspektor f. d. landshövdingen m. m. K. S. Husberg, f. d. adjunkten K. 
Ewerth, lasarettsläkaren O. Lundblad, översten E. N. D. av Sandeberg, kontraktsprosten 
A. Stenström och vattenrättsdomaren H. v. Sydow, de senare såsom av H. H. Eforus 
inbjudna vittnen.

Därvid blevo 22 lärjungar godkända.
Höstterminen 1924 anmälde sig till studentexamens avläggande 1 lärjunge å real- 

gymnasium, 1 å latingymnasium utan grekiska. Båda underkändes i den skriftliga pröv
ningen.

Innevarande vårtermin hava till studentexamen anmält sig 22 läroverkets lärjungar 
— 7 å realgymnasium, 9 å latingymnasium utan och 6 å latingymnasium med grekiska. 
I den skriftliga prövningen förklarades 19 lärjungar berättigade till muntlig prövning. 
Denna är utsatt till den 22 och 23 maj.

Vårterminen 1924 hade till realskolexamen anmält sig 6 läroverkets lärjungar, 
varjämte 12 privatister hit hänvisats för examens undergående. I den skriftliga pröv
ningen förklarades samtliga läroverkets lärjungar och 9 privatister berättigade till munt
lig prövning.

Muntlig prövning ägde rum den 30 och 31 maj i närvaro av f. d. postmästaren 
G. Molin såsom vittne.

Härvid godkändes samtliga läroverkets lärjungar och 7 privatister.
Höstterminen 1924 anställdes icke realskolexamen vid läroverket.
Innevarande vårtermin hava till realskolexamen anmält sig 12 läroverkets lärjungar 

varjämte 3 privatister hit hänvisats.
Av examinanderna hava 11 läroverkets lärjungar samt samtliga privatister förklarats 

berättigade till muntlig prövning. Denna skall taga sin början den 28 maj.
Linder kalenderåret 1924 hava vid läroverket avlagts följande fyllnadsprövningar:
a) till studentexamen: i kristendom 2, i latin 1, i tyska 1, i engelska å latingym

nasium 1, i franska 1, i historia 1, i filosofisk propedevtik 2, i matematik å realgymna- 
sium 2, i matematik å latingymnasium 2, i biologi 2, i fysik å realgymnasium 4, i fysik 
å latingymnasium 3, i kemi 9, i teckning 1.

b) till realskolexamen: i matematik 1, i fysik 1.
44. Årsavslutning med förhör och uppvisningar kommer enligt H. H. Efori beslut 

att äga rum i följande ordning:
Uppvisning i sång och musik äger rum i läroverkets aula onsdagen den 10 juni 

kl. 6 e. m. Uppvisning i gymnastik samma dag kl. 12 midd. i gymnastiksalen.
Utställning av under året utförda arbeten i teckning hålles i teckningssalen ons- 

dngen den 10 juni kl. 4—6 e. m.; utställning av utförda arbeten i slöjd å slöjdskolans 
lokal tisdagen den 9 juni kl. 4—6 e. m.

Förhör i läroämnena anställes torsdagen den 11 juni kl. Uz 10—11,20 f. m.
Efter förhörens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och 

flyttningen tillkännagives, varefter ungdomen hemförlovas.
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45. Att övervara årsavslutningen och därmed förenade förhör och uppvisningar 
får jag vördsamt inbjuda lärjungarnas föräldrar och målsmän, stadens fullmäktige och 
magistrat samt alla andra, som med välvilligt intresse omfatta läroverket och dess verk
samhet,

46. Nästa läsår börjar med allmänt upprop torsdagen den 27 nästa augusti kl. 
5,30 e. m. Höstterminen kommer att sluta den 19 påföljande december; vårterminen 
börjar den 11 januari och avslutas den 10 juni 1926.

Inträdes- och flyttningssökande skola anmäla sig senast lördagen den 22 augusti 
kl. 11—12 f. m. Prövningarna börja måndagen den 24 augusti kl. 9 f. m.

Herrar ämneslärare sammanträda måndagen den 24 augusti kl. 8,« f.m.
Vänersborg i maj 1925.

Ernst Lundberg.
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Tillägg.
Anvisning på för frivilliga självstudier under sommarferierna 

lämpliga uppgifter.
OBS.! Lärjungarna göras uppmärksamma på de möjligheter, lärjungebiblioteket numera erbjuder med 

avseende på svensk, tysk och engelsk skönlitteratur, litteraturhistoria, historia, filosofisk pro- 
pedevtik och populära vetenskapliga arbeten.

Till femte klassen.
Historia. Estländer, Nyare tiden. 4,so.

Björlin, Finska kriget. 3,so.
Geografi. Fagerlund och Falk, Geografisk läsebok. I. 4,so.

Sandström, Natur och arbetsliv i svenska bygder, I o. II. 3,25 och 4,90.

Till sjätte klassen och första ringen.
Tyska. Hans Arnold, Fritz auf dem Lande, ed. Hjorth och Lindhagen. 0,75.
Engelska. Cooper, Den siste mohikanen. Björk och Börjesson. 2,00.
Franska. Mérimée, Colomba. Fröléen.
Historia. Montelius, Livet i Sverige under hednatiden. 2,00.

Nyström, Handelns historia, 1,25.
Geografi. Svensén, Geografiska erövringar. 2,00.

Sandström, Natur och arbetsliv i Svenska bygder. I—II.
Matematik. Realskoleproblem (J. S. Hedström). l,oo.

Till andra ringen.
Modersmålet. Lagerlöf, Gösta Berlings saga.

Rydberg, Singoalla.
Strindberg, Svenska öden och äventyr. 3,00.

Tyska. Gerstäcker, Das sonderbare Duell (Reclam).
Engelska. Jerome, K. Jerome, Tre män i en båt. Fahlcrantz.

Något av Galsworthy, Shaw eller Wells i övers.
Shakespeare, Köpmannen från Venedig i Hagbergs övers.

Historia. Boethius, Historisk läsning. Forntiden och medeltiden.
Matematik. Lösning av exempel ur Möllers Algebra I och II.

Till tredje ringen.
Kristendom. Hj. Holmqvist, Martin Luther.
Modersmålet. Rydberg, Fribytaren på Östersjön, Singoalla.

Lagerlöf, En herrgårdssägen, Jerusalem.
Tyska. Rodhe-Abshagen, Deutsches Alltagsleben. Förkort, uppl. 0,75.

Eine Nacht im Jägerhause und andere Geschichten, ed. Rodhe. 1,25.
Henriksson, Från det moderna Tyskland. 8,00.

6
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Engelska. Steffen, Engelsk litteratur i hist, framställning, bunden pris 6 kr.
„ , Ur Englands samhällsliv, Bonnier.

Vallentin, London, Bonnier.
Shaw, Arms & the Man, utgiven av Zachrisson.
Stevenson, Treasure Island, utgiven av Österberg.
Teignmouth Shore, Dickens, Bells’ Miniature Serries of Great Writers.

Franska. Anatole France, Sylvestre Bonnards brott, Björk & Börjeson.
Nyrop, Frankrike, övers, av E. G. Sköld.
Strindberg, Bland franska bönder.

Historia. O. Sjögren, Karl XI och svenska folket på hans tid.
E. Tegnér, Svenska bilder från sextönhundratalet.
Stavenow, Den stora engelska revolutionen.

Till fjärde ringen.
Kristendom. Schweitzer, A. Kristendom och vaildsreligionerna.

Heiler, F. Katolicismen.
Modersmålet. Levertin, Svenska gestalter.

Sylwan, Svensk litteratur vid adertonhundratalets mitt.
Cederschiöld, Om svenskan som skriftspråk.
Strindberg, Svenska öden och äventyr.
Böök, Svenska studier.

Latin. Birth, Romare.
Schlick, Rom. En vandring genom seklerna.

Grekiska. Bergstedt, Grekisk kulturhistoria. 3,-.'.'..
Athena av M. P:son Nilsson, A. Lindskog, Hans Larsson.

Tyska. Suderman, Frau Sorge, ed. Alving och dessutom samma uppgifter som till 
tredje ringen.

Engelska. Stevenson, The Pavillon on the Links, ed. Rodhe and Harvey. Gleerup, 
Något av Shakespeares dramer i Hagbergs övers., t. ex. Hamlet, En mid- 
sommarnattsdröm, Julius Cæsar, Köpmannen från Venedig. Gleerups förlag, 
häften å 2 kr., innehållande 3 dramer.
Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ed. Urström.
Vachell, Harrow-on-the-Hill, ed. Ageberg.
E. Björkman, W. Shakespeare, Verdandi 173.
Se för övrigt ring II och III.
För allmänna språkstudier: Ljungstedt, Språket, dess liv och ursprung, Ver
dandi, 30; Cederschiöld, Språk i Språket, Verdandi, 163, 164.

Franska. Anatole France, Le crime de Sylvestra Bonnard, ed. Hultenberg,
Victor Hugo, Les Misérables, ed. Hultenberg.
Andra arbeten av Anatole France i övers.
Romain Rolland, Jean Cristophe i övers.
R. Steffen, Victor Hugo, Verdandi, 90.

Historia. E. Hildebrand, Sveriges historia intill 20:de seklet, avd. 8.
Stavenow, Frihetstiden, Gustaf III.
S. Clason, Gustaf IV Adolf och den europeiska krisen under Napoleon.
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Filosofisk propedevtik. Larsson, H., Kunskapslivet. 2,50.
Almqvist. Vårt tankeliv. l,so.

Matematik. Lösning av studentproblem.
Fysik. Lösning av studentproblem.

Starck, Materiens struktur. 2,25.

Holm och Friman, Elektricitet och magnetism enligt modern åskådning. 2,25.

Ordning vid förhören den 11 juni 1925.

Klass, 
ring.

9,15 —
9,30 9,30—10 10,10---- 10,40 10,50----11,20

Ring III

M 

0 

r 

g 

0 

n 

b 

ö 

El

R. Matematik: Munthe 
L. Filosofi: Steen

R. Engelska: Reimers 
L. Biologi: Eliasson

R. Fysik: Munthe 
L. Mod.: Brieskorn

Ring II R. Mat.: Lundberg 
L. Franska: Reimers

R. Historia: Brieskorn 
L. Latin: Rydholm

R. Tyska: Lindholm 
L. Kristendom: Steen

Ring I R. Engelska; Månsson 
L. Latin: Armini

R. Matematik: Urelius 
L. Fysik: Olsson

R. Kemi: Eliasson 
L. Biologi: Sjögren

Kl. 5 a Engelska
Lindholm

Matematik 
Viberg

Historia 
Armini

Kl. 5 b Geografi 
Viberg

Modersmålet 
Väring

Tyska 
Rencke

Kl. 4 Fysik 
Urelius

Modersmålet 
Rencke

Historia 
Rydholm

Kl. 3 Kristendom 
Väring

Geografi
Carlsson

Tyska 
Ewerth

Kl. 2 Historia
Carlsson

Matematik 
Sjögren

Modersmålet 
Reimers

Kl. 1 Tyska 
Rencke

Historia 
Månsson

Matematik 
Olsson

Samtliga förhör försiggå i klassrummen. 
Kl. 11,30 f m. avslutning i aulan.
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Med avseende på nästa läsår erinras om följande bestämmelser i gällande skol- 
stadga angående:

a) Inträdesfofdringar.
§ 28.

1. Ej må i allmänt läroverk som lärjunge intagas under höstterminen annan än 
den som, då inträde sökes, redan uppnått eller som före kalenderårets utgång uppnår 
nio års ålder, ej heller under vårterminen annan än den, som före utgången av närmast 
föregående kalenderår uppnått nämnda ålder.

2. Ej må någon, som före det kalenderår, då inträde sökes, fyllt tolv år, intagas 
i realskolans första klass; och iakttages beträffande intagning i realskolans övriga klasser, 
att den med ledning av detta stadgande för varje klass beräknade åldern ej må vara 
överskriden. Undantag från de i detta moment givna bestämmelser må rektor efter 
prövning av omständigheterna och efter kollegiets hörande kunna medgiva.

3. Inträdessökande skall förete dels ■ intyg av vederbörande prästerskap, inne
hållande uppgift om föräldrar, födelseort, ålder och, där så ske kan, uppförande samt 
anteckning därom, att han haft naturliga eller vaccinkoppor, dels ock intyg av läkare, 
att han icke lider av sjukdom eller lyte, som gör honom olämplig för skolarbete eller 
kan menligt inverka på medlärjungar. Har han förut varit i annat allmänt läroverk in
tagen, skall han dessutom förebringa vederbörligt avgångsbetyg från det läroverk, han. 
senast bevistat.

§ 29.
1. Far inträde i Realskolans första klass fordras:
a) förmåga att tydligt och säkert läsa innantill och att med egna ord redogöra 

för innehållet av en uppläst enkel berättelse;
b) någon färdighet i. välskrivning;.........
c) någon färdighet i rättskrivning;
d) kännedom om viktagare berättelser ur gamla testamentet och ur evangelierna; 

några psalmverser; \
e) färdighet i användandet av de fyra räknesätten med hela tal, högst fyrsiffriga, 

dock att vid multiplikation och division må i regel fordras användning endast av multi
plikatorer och divisorer hämtade från talområdet 1—10; någon kännedom om sorter 
och någon övning i huvudräkning;

f) någon kännedom om hembygdens natur och arbetsliv ävensom om de enklaste 
geografiska företeelserna, någon förmåga att förstå och använda kartan.

4. Den, söm söker 'inträde i gymnasiets fjärde ring, äger rätt till befrielse från 
prövning i ett eller två läroämnen, motsvarande den rätt till befrielse från viss del av 
undervisningen, som enl. § 8 tillkommer lärjunge å gymnasiet; skolande lärjunge, som 
önskar begagna sig av sådan rätt, vid inträdet ådagalägga, att han i de läroämnen, i 
vilka han önskar befrielse från prövning, äger för flyttning till tredje ringen erforderliga 
kunskaper.
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b) Bortval av ämnen i gymnasiets 3:dje och 4:de ringar.

§ 8.
1. Lärjunge, som blivit flyttad till gymnasiets tredje ring, äger efter av målsman 

hos rektor gjord skriftlig anmälan, rätt att vid läsårets början)  bortvälja ett å den 
stadgade timplanen förekommande läroämne eller teckning eller ock två av dessa ämnen, 
såvida de i högsta ringen tillsammans ej upptaga mer än sex timmar i veckan.

*

*) Enligt K. K. av den 3 sept. 1915 kan Kungl. Skolöverstyrelsen på särskild framställning med
giva bortval även å annan tid. Sådan framställning skall göras genom Rektor.

Härvid bör dock iakttagas, att alla lärjungar skola deltaga i undervisningen i 
modersmålet samt, med undantag för lärjungar, som tillhöra främmande trosbekännelse, 
i kristendom.

2. Lärjunge å realgymnasiet, som bortvalt matematik, äger rätt att efter samråd 
med vederbörande lärare följa undervisningen i de delar av ämnet, vilka han behöver 
inhämta för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i fysik.

3. Har lärjunge vid inträdet i gymnasiets tredje ring icke eller endast till en del 
använt sin rätt till bortval, vare han oförhindrad att sedermera vid läsårs början 
använda denna sin rätt inom de i mom. 1 angivna gränser.

4. Önskar lärjunge åter begagna undervisningen i bortvalt ämne, skall han vid 
särskild anställd prövning visa sig äga härför erforderliga kunskaper.

Vid tillämpning av ovanstående bestämmelser bör med avseende på den verkan, 
bortval av ämne kan komma att utöva på blivande flyttning och studentexamen, iakt
tagas följande:

a) lärjunge, som i tredje ringen fullständigt begagnat sin rätt till bortval av ämne, 
måste för att kunna flyttas till fjärde ringen vara godkänd i alla återstående ämnen;

b) lärjunge skall i den skriftliga prövningen för studentexamen deltaga i minst 3 
av de prov, som anordnas å den bildningslinje, han tillhör, dock med skyldighet för 
honom att i varje fall deltaga i modersmålsprovet;

c) lärjunge är berättigad att å den bildningslinje, hans examen avser, undergå 
skriftlig prövning såväl i bortvalt ämne som i ämne, i vilket han icke önskar muntligen 
prövas;

d) lärjunge, som erhållit minst vitsordet Godkänd för den svenska uppsatsen och 
två andra skriftliga prov, äger att undergå muntlig prövning; dock att lärjunge å real- 
gymnasiet, som varken i matematik eller i fysik avlagt godkänt skriftligt prov, ej må 
äga undergå dylik prövning, såvida icke två tredjedelar av de lärare, som under sista 
terminen undervisat honom i de till den muntliga prövningen hörande ämnen, anse 
sådant böra honom medgivas;

e) lärjunge, som endast deltagit i tre skriftliga prov och därvid erhållit minst vits
ordet Godkänd blott för den svenska uppsatsen och ett av de båda andra proven, må 
det oaktat kunna förklaras berättigad att undergå muntlig prövning, såvida två tredje
delar av de lärare, som under sista terminen undervisat honom i de till den muntliga 
prövningen hörande ämnen, anse sådant böra honom medgivas;

f) i den muntliga prövningen är lärjunge skyldig att underkasta sig förhör i 
kristendom och modersmålet samt i minst åtta av övriga läroämnen eller i sju av dessa,
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såvida i detta senare fall de två återstående läroämnena å timplanen tillsammans ej upp
taga mer än sex veckotimmar.

g) om lärjungen i den muntliga prövningen erhållit vitsordet godkänd eller däröver 
i minst tio av de läroämnen, som finnes upptagna å fjärde ringens timplan, eller i nio 
av dessa ämnen, och i detta senare fall de två återstående läroämnena å timplanen till
sammans ej upptåga mer än sex veckotimmar, skall han i examen godkännas, såvida ej 
mer än halva antalet av censorerna finner honom böra på grund av bristande insikter 
och mogenhet underkännas.


