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A. Undervisningen.
1. Hostterminen borjade med intrådes- och flyttningsprovningar den 25 augusti och 

med allmånt upprop måndagen den 29 augusti kl. 5 e. m., varpå den egentliga undervis
ningen tog sin borjan den 30 augusti kl. 8 f. m. och slutade den 19 december kl. 10,35 
f. m. Avslutningen ågde rum den 21 december.

Vårterminen bbrjade fredagen den 13 januari och kommer att sluta den 12 juni. 
Upprop ågde rum den 13 januari kl. 5 e. m.; undervisningen tog sin borjan den 14 janu
ari kl. 8 f. m. och år åmnad att fortgå till den 9 juni kl. 10,35 f. m.

Ledighet från undervisningen har låmnats for hela låroverket:
a) under hostterminen: hela dagarna den 24 och 25 oktober, b) under vårterminen: 

en halv dag den 27 januari for idkande av vinteridrott samt hela dagarna den 27 och 28 
februari.

Månadslovdagarna for klasserna 4—6 och gymnasiet hava i lagstadgad ordning givits 
och anvånts.

Under 2 dagar fore skrivningarna till studentexamen åtnjbto lårjungarna i Ring IV 
och under 1 dag fore skrivningarna till realskolexamen lårjungarna i klass 6 fullståndig 
ledighet.

Onsdagen den 5 april hade lårjungarna i gymnasiet och 6 klassen ledighet från sista 
lektionstimmen for att åhora ett foredrag om «Livsmål» av Fil. Kand. C. A. Hallstrbm.

2. Till gemensam morgenbon, som forråttats omvåxlande av lektorn och av adjunk
ten i kristendom i nårvaro av rektor, hava lårjungarna samlats kl. 7,45 f. m. Forstå sbnda- 
gen i varje månad har skolgudstjånst hållits i hogtidssalen. Ovriga son- och helgdagar har 
en femtedel av låroverkets lårjungar i tur och ordning bevistat hogmåssogudstjånsten i sta
dens kyrka. De lårjungar, som beretts till konfirmation, hava undervisats av adjunkten 
Wetterlundh.

Undervisningen i de obligatoriska låroåmnena samt i vålskrivning, teckning och gym
nastik har varit fbrlagd till kl. 8—10,35 och 12—3,30. Den frivilliga undervisningen i fran
ska i sjåtte klassen har meddelats måndagar och Ibrdagar kl. 2,45—3,30, i femte klassen mån- 
dagar l,so—2,35 och fredagar 12—12,45, i instrumentalmusik tisdagar och fredagar kl. 5,30 — 
7 e. m.

Under tiden från och med den 30 augusti till och med den 10 september, då skjut- 
utbildningsbvningarna forsiggingo, var låstiden for gymnasiet och klass 6 begrånsad till 8 
— 10,35 måndagar samt till 8—9,40 ovriga dagar i veckan, sammanlagt 13 timmar i veckan.

Under 4 dagar av vårterminen, måndagen den 1 till och med torsdagen den 4 maj, 
inspekterades låroverket av låroverksrådet A. Nordfelt.
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3. Antal larotimmar i veckan for lasamnena under hostterminen 1910.

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

Os Gemensamma for
Avdelningar c o p:

CD

och o □ — cd S o ■ Et A n m å r k n i n g a r.
linjer 3 ro J.

s- s S 9 5. tf
3 »=□

W S'

— S*
3
3

S 'S —09 3 5 aq s 20LE. SO O < ro pso w

1 22 24 — — 24
2 26 26 — — 26
3 23 27 — — 27
4 25 28 — — 28 ') Dårav frivillig franska 2 t.
5 29 301) — — 30 2) Dårav frivillig franska 2 t.
6 4 302) — — 30 3) 1 t. eng., 2 t. kemi, 7 t. matem., 1 t. fysik.

R. I 13 113) — 17 28 4) 6 t. latin, 5 t. matematik.
L. I 8 114) — (17) 11 6) 1 t. eng., 2 t. fysik, 2 t. kemi, 6 t. matematik.
R. II 12 11°) — 18 29 G) 6 t. latin, 4 t. matematik, 1 t. fysik.
L. II 8 116) — (18) 11 ’) 6 t. matematik, 4 t. fysik, 2 t kemi, 2 t engelska.
R. 111 12 147) — 17 31 8) 7 t. grekiska.
L. III A 1 78) 99) (17) 16 B) 6 t. latin, 2 t. fysik, 1 t. engelska.
L. III B 3 510) (9) (17) 5 IO) 4 t. matematik, 1 t. engelska.
R. IV 13 1511) — 16 31 ") 4 t. eng., 6 t. matem., 3 t. fysik, 2 t. kemi.
L. IVA 2 1712) — (16) 17 12) 6 t. latin, 7 t. grekiska, 2 t. eng., 2 t. fysik.
Summa 201 267 9 68 344

4 a. Låro- och låsebocker.
* Utmårker sådana bocker, som antingen tillhandahållas av låroverket eller, utan att vara direkt på- 

bjudna, av lårjungarna i allmånhet anvåndas.

Kristendom.
Klass o. ring

Svenska bibeln........................................ 1—IV
Svenska psalmboken............................... 1—6
Katekesen, Ostrands ed............................ 4, 5
Norlén och Lund gren, Biblisk historia 1—3, 5. 
H. Anderson, Den kristna tros- o. se-

Klass o. ring

tierner, Israels historia............................... 4
Hildebrand, Kyrkohistoria.......................... 6
Lbvgren, Kyrkohistoria............................... 1- IV
Ullman, Religionslåra................................II —IV
* Le vin, Ur Kyrkohistoriens kållor .. 6, I—IV

delåran.................................................... 1—3

Modersmålet.
Rabner och Victorin, Råttskrivningslåra 1—5
Beckman, Språklåra.................................. 3—5
Rebbe och Fischer, Exempelsamling .. 2—4
Warburg, Litteraturhistoria...............111—IV
Steffen, Svensk Litteraturhistoria .. I, II 
Lindvall, Låsebok for forstå klassen .. 1
Fagerlund-Lind (/vist, Ur svensk diktning 2

Selma Lagerlof, Nils Holgerssons resa.. 2 
tieidenstam, Svenskarna och deras hov- 

dingar................................................ 3
Runeberg, Fånrik Ståls sågner.............. 2, 3
Runeberg, Julkvållen................................... 4
Runeberg, Algskyttarna............................... 5
Tegnér, Fritiofs saga,. ., .........................  5
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Klass o. ring

Tegner, Svea.................................................... 6
Snoilsky, Svenska bilder............................... 4
Tidner, Ovningar i uppsatsskrivning .... 6
Lindvall, Svensk låsebok.............................. 6
Viktor Rydberg, Vapensmeden.................... I
Hildebrand, Låsebok i svensk litteratur 111 IV 
Steffen, Islandsk och fornsvensk litteratur I

Klass o. ring

Laurin, Dansk och norsk låsning .. .. 11—IV 
* Meyer, Svenska parnassen....................... III
*Lundell och Noreen, Svensk vitterhet 6, I, III 
*Schuck, Våridslitteraturen i urval och

oversåttning.......................................... III
*Steffen, Oversikt av svenska litteraturen II, IV
KJpling, Djungelboken................................. III

Latin.
Tessing, Skolgrammatik......................... I—III
Tornebladh och Lindroth, Grammatik .. IV 
Liljeblad, Latinsk låsebok........................ I, II
Cæsar, De bello gallico, ed. Håggstrom-

Boéthius................................................... II, III
Livius, 23:dje o. 24:e bok, ed. Bagge III, IV 
Ovidius, ed. Risberg o. Tornebladh .. II, III 
Cicero, Cato maior...................................... IV

Pontén, ’Latinska forfattare i urval .... IV 
Horatius, ed Fahlcrantz............................. III
Lindroth, Romerska antikviteter............ IV
Bergstedt, Mytologi....................................IH, IV
*Cavallin, Latinskt lexicon.

» Latinskt skollexicon.
*Salenius, Latinsk-svensk ordbok.

Grekiska.
Lbfstedt-Sillén, Grammatik..................... III, IV I
Mellén och Lundqvist, Grekisk låsebok 111, IV

Mellén och Lundqvist, Elementarbok .. .. III
Homerus, Odyssén, ed. Knos.......................IV

Tyska.
Calwagen-N ord gren, Elementar- och lå

sebok ................................................ 1—3
Hjorth, Grammatik........................2—6, I—IV
Hjorth, Ovningsbok till den Tyska gram- 

matiken.................................................. 3
Hjorth, och Heumann, Tyska skrivovning- 2

ar och brev............................................... 6
Rodhe, Taldvningar...................................... I
Rodhe, Oversåttningsovningar...................
Auerbach, Elementarkurs i tysk handstil 6
Auerbach, Låsebok i tysk handstil............. I
Rodhe och Kroger, Låsebok......................... 4
Svedelius, Låsebok.................................. 4, 6, I
Arnold, Fritz auf dem Lande........................ 5
Pederzani-Weber, Auf rauhen Pfaden .... 5

Hiieker, Vom alten Dessauer, ed. Olsson.. 6
Schiller, Wilhelm Tell.................................... I
Moderne erzdhlende Prosa, ed. Rodhe .. II
Keller, Das Fåhnlein der sieben Aufrechten 

und Kleider machen Leute, ed. Reinius II
Prenssen, Peter Moors Fahrt nach Sud- 

west, ed. Hjelmqvist o. Svenning .. .. III
Svenning, Tyska oversåttningsovningar till 

Peter Moors Fahrt.
Hjort, Vermischte Lekture fur die oberen 

Klassen................................................... IV
Goodwin, Skriftliga uppgifter for mogen- 

hetsexamen....................................... III, IV
Hoppe, Tysk-svensk ordbok, skoluppl.
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, skoluppl.

Engelska.
Hammarberg och Zetterstrbm, Gram Calwagen-Lindqvist, Oversåttningsov-

matik .................................................. 4—6, I
Mathesius, Skolgrammatik.....................II—IV
Elf strand, Elementarbok med ovningar .. 4, 5

ningar..................................................5, 6, I
Calwagen, Oversåttningar .. II, R. III, R. IV

Rodhe, Taldvningar.................................... 6, I, II
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Klass o. ring

Wood, Six Famous Stories from English
History....................................................... I

Molesworth, The Sealskin Purse, ed. Morén II
Massey, In the Struggle of Life .......
Falk, Ordlista till Massey ....................
Chas. Baker, The ABC Guide to Lon-| ' 

don ................................................. |
Behm, Lasebok med Anmarkningar 

och Ordlista................................ HI, L. IV

Klass o. ring

Barry Pain, Eliza........................ L. III, L. IV
The Daily Telegraph, fuly 3 1909 L.III, L. IV 
Werner, Sange og Recitationer .. .. III, IV 
Beasley, Writing for Reading..............6. IV 
Lindgren, Engelsk-svensk ordbok, skoluppl. 
Wenstrom-Harlock, Svensk-engelsk ordbok, 

skoluppl.

Franska.
Bodtker och Host, Larobok i Franska,

ed. Malmberg.........................................5, 6
Ploetz, Elementarbok, oversattn. och be-

arb. av Petterson och Schulthess .. Il—IV 
Hultenberg, Skolgrammatik...............III—IV 
Erckmann-Chatrian, L’Ami Fritz, ed.

Gullberg............................................ III IV
Gullberg, Ordlista till L'Ami Fritz.. 111—IV

Augé-Petit, Histoire de France .. .. 111—IV
Labiche, Le Voyage de Monsieur Per- 

richon, ed. Edstrom................ IV
Wijkander, Receuil de Poesies fran- 

caises.......................................... IV
Schulthess, Fransk-svensk ordbok.
Klint, Fransk-svensk ordbok.
Dahlin, Fransk-svensk ordbok.

Historia.
Grimberg, Sveriges, Norges och Dan

marks historia for realskolan .. .. 1—5
Odhner-Hildebrand, Fåderneslandets hi

storia for gymnasiet...................II—IV
Hiijer, Oversikt av Sveriges nyaste hi

storia.................................................. 6
Pallin-Boethius, Allmån historia for real

Boethius, Kulturhistorisk oversikt af forn
tidens och medeltidens allmånna hi

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

oversikt av forntidens och medeltidens 
svenska historia.................................... I

storia ......................................................... 1
Hiijer, Svenskt samhallsskick.................. IV
Rydfors, Historisk lasebok..................... 1, 2
Estlander, Allm. hist, i beråttelser .. .. 3—5
*Ekmark, Lasebok till svenska historien 3—5
*Ekmark, Lasebok till allm. historien II—IV

Geografi.
Carlson, Skolgeografi, forrå kursen .. 1—5 
Carlson och Fagerlund, Skolgeografi,

andra kursen................................. 6, I, II

*Fehr, Geografisk lasebok.

Filosofisk propedevtik.
Sjiiberg och Klingberg, Logik............. III—IV | Carlson och Steffen, Psykologi .. .. III—IV

Matematik.
Moller, Larsson och Lundahl, Larobok 

i rakning for realskolan.............1—4, 6
Midler, Algebra .. 
Asperén, Geometri

5, I—IV
. 4—IV
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Klass o. ring

Hagstrom, Proportionslårans tillåmp-
ning på plangeometrien................... I—IV

Tham, Planimetri..................................... I—IV
Eurenius, Trigonometri.. .. R. II, L. III R. IV
Ericsson, Trigonometri............................ L. IV
Josephson, Rymdgeometri.............. R. 111—IV

Klass o. ring

Collin, Analytisk geometri............. R. III, IV
Logaritmtabeller av Lindman och 

Mebius.......................................R. III—IV
*Hellgren, Metoder for losn. av geom.

probl..........................................................R. IV
*Problemsamlingar.

Biologi.
Boas-Haij, Lårobok i djurrikets natural- 

historia............................................. 1—5
Fischer, Månniskokroppen och dess vård 6
Almauist, Lårobok i zoologi.................. II—IV

Lindman, Botanikens forstå grunder .. 2— 6
Forssell-Skårman, Lårobok i botanik .. 1—IV
Krok och Almciuist, Svensk flora, I .. .. 3—5

Fysik.
Almquist och Otterborg, Lårobok i natur- 

kunnighet, II..................................... 4—6
Moll, Lårobok i fysik..................... R. I—R. IV
Moll, Lårobok i fysik, forkortad upp- 

laga......................................... L. 1—L. IV

Sohlberg, Astronomi................................ 6, I
Sundberg, Mekanik...................................R. IV
*Problemsamlingar i fysik.. .. R. III—R. IV

Kemi och geologi.
Almquist och Otterborg, Lårobok i natur- Kempe, Larob. i oorganisk kemi R. II—R. IV 

kunnighet (elektricitet, kemi)....... 5, 6 Henning, Lårobok i geologi for realskolan 5
Abenius, Oorganisk kemi..................... R. I

4 b. Lårokurser.
Forstå klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia (1 t.): gamla testamentet. Den kristna tros- och sedelåran 
(1 t.): 1—58. Bibellåsning (1 t.) i anslutning till bibliska historien och den kristna tros- 
och sedelåran samt dessutom 1 :sta Mosebok. Valda psalmverser. — W etterlundh.

MODERSMÅLET, 5 t. Låsning af Lindwalls låsebok for forstå klassen jåmte reproduktionsov- 
ningar; sagoberåttande; ovningar att urskilja de viktigaste ordklasserna och satsde- 
larna; råttstavningsovningar. — Jonsson.

TYSKA, 6 t. Forstå avdelningen i elementarboken jåmte motsvarande delar av formlåran; tal
dvningar såvål i anslutning till texten som med ledning av planscher. — Jonsson.

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

GEOGRAFI, 2 t. Vårldsdelar och våridshav efter globen jåmte korta upplysningar om jordens 
form och rorelse; ovningar att forstå och anvånda kartan; Sveriges geografi utforli- 
gare, Norges geografi och oversikt av den Skandinaviska halvons: Finland och Ryss- 
land. — Jonsson.
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MATEMATIK, 4 t. Aritmetik: De fyra råknesatten med hela tal; någon ovning i rakning med 
decimalbråk. Huvudråkning — Ilosen.

BIOLOGI, 2 t. Det allmånnaste av laran om månniskokroppen; undersokning av några våxter; 
exkursioner. — Wendbladh.

Andra klassen.
KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: nya testamentet, beråttelserna 1—40. Den kristna tros- 

och sedelåran: sid. 61—120. Bibellåsning: Markus’ evangelium. En oversikt av kyr- 
koåret samt en kort framstållning av svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda psal- 
mer. — Haller.

MODERSMÅLET, 5 t. Låsning och forklaring av Nils Holgerssons resa II; muntliga och skrift
liga reproduktionsovningar; framsågning av inlårda stycken i bunden form; fortsatt be
handling av ordklasser, satsdelar och satser; råttstavnings- och interpunktionsovning- 
ar. — Ewerth.

TYSKA, 6 t. Andra avdelningen i elementår- och låseboken; substantivens, adjektivens, prono
mens och verbens bøjning; prepositioner. Talovningar samt muntliga och skriftliga 
tillåmpningsovningar i anslutning till den behandlade texten. —■ Ewerth.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1319—1611 jåmte huvuddragen av Norges och Dan
marks historia under samma tid. Beråttelser ur Greklands och Roms saga och hi
storia. — W etterlundh.

GEOGRAFI, 2 t. Ost- och Mellancuropa. — Wendbladh.
MATEMATIK, 5 t. Låran om decimalbråk avslutad och repeterad; de fyra råknesatten i allmån- 

na bråk; huvudråkning. —• Ewerth.
BIOLOGI, 2 t. Zoologi: dåggdjuren. Botanik: blomvåxternas yttre organ; exkursioner. — 

Ewerth.

Tredje klassen.
KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: nya testamentet, beråttelserna 41—68. Den kristna tros- 

och sedelåran: sid. 123—155. Bibellåsning: Apostlagårningarna jåmte kap. 1—7 av 
Mattens’ evangelium. I sammanhang med bibliska historien och bibellåsningen en kort 
framstållning av Palestinas geografi och det israelitiska folkets seder och bruk. Valda 
psalmer. — Haller.

MODERSMÅLET, 6 t. Låsning av Svenskarne och deras hovdingar; Fånrik Ståls sågner, II; 
reproduktionsovningar, smårre uppsatser, utarbetade på lårorummet; framsågning av 
inlårda diktér; form-, sats- och interpunktionslåra i forening med satsanalys; råttstav
nings- och interpunktionsovningar. — Wendbladh.

TYSKA, 6 t. Tredje avdelningen av elementar- och låseboken; det viktigaste av formlaran ge- 
nomgånget; behovliga delar av syntaxen i anslutning till den låsta texten; talovningar 
samt muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. — Berner.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1611—1718; allmån historia: forntiden efter lårobo- 
ken samt Estlanders lasebok. — Wendbladh.

GEOGRAFI, 2 t. Sydeuropa samt Brittiska barna efter låro- och låseboken; oversikt av Eu
ropa. — Wendbladh.
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MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: låran om bråk avslutad och repeterad; tillåmpningsuppgifter. 
Enkel reguladetri och låttare procent- och rånteproblem. Huvudråkning. Geometri: 
forberedande måtningar och konstruktioner; de enklaste geometriska figurerna. — Ro
sén.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: fåglar och kallblodiga ryggradsdjur. Botanik: de hbgre våxternas yttre 
organ, undersokning av levande våxter jåmte våxtbeståmning efter flora, exkursioner, 
våxtinsamling. — Rosén.

Fjarde klassen.
KRISTENDOM, 2 t. Israels historia, meddelad i sammanhang med en oversikt av gamla tes

tamentets skrifter och under låsning av valda delar av desamma, foretrådesvis Samu
els- och Konungabockerna. Oversiktlig framstållning av den kristna tros- och sedelå- 
rans grundtankar i anslutning till forstå huvudstycket samt forstå och andra trosar
tikeln i Luthers lilla katekes och den antagna katekesutvecklingen. Valda psalmverser. 
En kort framstållning av svenska kyrkans gudstjånstordning samt en oversikt av kyr- 
koåret. Korta underråttelser ur den allmånna religionshistorien i sammanhang med Is
raels historia. — W etterlundh.

MODERSMÅLET, 4 t. Låsning och forklaring av valda stycken ur nyare svensk litteratur 
samt av Snoilskys Svenska bilder och Runebergs Julkvållen. Sats- och interpunktions
låran jåmte ovningar i satslosning. Dispositionsovningar och muntliga reproduktions- 
ovningar. Råttskrivnings- och interpunktionsovningar. Elva uppsatser. — Wetterlundh. 

Amnen for uppsatserna:
1. Haren. — 2. Min kniv. — 3. Vår fana. — 4. Jonas Alstromer. — 5. a) Ett brev, b) Ett be- 
sok i ett menageri, c) Statsvålvningen 1772. — 6. a) Gustaf IV Adolfs avsåttning. b) Om julen. — 
7. Stenbocks kurir (efter Snoilsky). — 8. Ryska kriget 1741—1742. — 9. a) Forstå korståget, b) 
Elefanten. — 10. — 11. -

TYSKA, 4 t. Styckena 1—31, 40—43, 56—61 i Svedelius’ låsebok; formlåran repeterad; av syn- 
taxen det viktigaste av kasuslåran och infinitivlåran. Taldvningar. Muntliga och skrift
liga tillåmpningsovningar. Var tredje vecka en skriftlig reproduktionsovning eller over- 
såttning till tyska, dårav åtta på låroverket. Mannfelt.

ENGELSKA, 5 t. Styckena 1—34 i elementarboken; utanlåsning av låttare stycken; det vikti
gaste av formlåran. Muntliga reproduktionsovningar. Taldvningar och andra tillåmp- 
ningsovningar. — Mannfelt.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1718—1809 jåmte huvuddragen av Norges och Dan
marks historia under samma tid. Allmånna historien: medeltiden och tiden 1500—1648. 
— Jonsson.

GEOGRAFI, 2 t. Asiens och Afrikas fysiska och politiska geografi. — Blomgren.
M.ATEMATIK, 5 t. Aritmetik och algebra: sifferbråk, sifferekvationer av forstå graden med 

en obekant jåmte problem losta dels med tillhjålp av aritmetiska metoden, dels med 
ekvationsmetoden. Geometri: låran om rata linjer, vinklar, trianglar och parallello- 
grammer; låran om cirkeln påborjad; ovningssatser. — Martin.

BIOLOGI, 1 t. Zoologi: de ryggradslosa djuren. Botanik: våxtundersokning och våxtbeståm
ning, exkursioner, insamling av 40 våxter. — Sjogren.

FYSIK, 2 t. De viktigaste egenskaperna hos kroppar i olika aggregationsformer, de enklaste 
maskinerna och det allmånnaste av vårmelåran. — Martin.

2
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Femte klassen.
KRISTENDOM, 2 t. Framstållning av Jesu liv och verksamhet, meddelad i sammanhang med en 

oversikt av nya testamentets skrifter och under låsning av valda delar av desamma, 
foretrådesvis Lukas’ evangelium. Oversiktlig framstållning av den kristna tros- och se- 
delårans grundtankar i anslutning til! tredje trosartikeln samt de tre sista huvudstyc- 
kena i Luthers lilla katekes och den antagna katekesutvecklingen. Valda psalmer. — 
W etterlundh.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av valda stycken ur nyare svensk litteratur samt av Tegners 
Fritiofs saga och Runebergs Algskyttarna; referat samt framsågning av stycken i 
bunden form. Oversikt av form och satslåran. Råttstavnings- och interpunktionsprov. 
Elva skriftliga uppsatser, dårav 9 på låroverket. — Rosén.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Vånern. b) Den roligaste dagen under sommaren. — 2 (på låroverket). a) 
Australkontinenten. b) Det nordamerikanska frihetskriget. — 3. Eken. — 4 (på låroverket). a) Be- 
frielsekriget mot Napoleon. b) Fritiof hos Angantyr (efter Tegnér). c) Ett mynt beråttar sin hi
storia.— 5 (på låroverket). a) Anderna. b) Selvas c) Hur jag åmnar tillbringa julferierna. — 6 
(på låroverket). a) Håsten. b) Krimkriget. c) Lapparna. — 7 (på låroverket). a) En utfård till 
Halleberg. b) Travtåvlingarna. c) Amerikanska inbordeskriget. — 8. Vånersborg. — 9 (på låro
verket). a) Fritiof kommer till kung Ring (efter Tegnér). b) Telegrafen, c) Nordamerikas natur. 
10 (på låroverket). a) Per Wieselgren och nykterhetsrorelsen. b) Vulkaner. — 11 (på låroverket). 
a) Våra sådesslag. b) Tiggaren Aron i staden (efter Runeberg). c) Var vill du helst bo, i staden 
eller på landet? d) En timmerstocks oden.

TYSKA, 4 t. Tysk text: Fritz auf dem Lande: Auf rauhen Pfaden, 50 sidor. Grammatik: det 
viktigaste av syntaxen. Talovningar med ledning av den låsta texten. Muntliga repro- 
duktionsovningar. Var tredje vecka en skriftlig oversåttning till tyska eller en skrift
lig reproduktionsovning. — Rosén.

ENGELSKA, 5 t. Styckena 51—78, 80, 86, 88 1 Elfstrands elementarbok; grammatik: formlå- 
ran avslutad och repeterad; av syntaxen det viktigaste av låran om artiklarna, substan
tivet, adjektivet och pronomina; talovningar och andra tillåmpningsovningar. — Wet- 
terlundh.

FRANSKA, (valfritt), 2 t. Omkring 40 sidor i Bodtker-Hosts lårobok jåmte motsvarande 
grammatik; forberedande tal- och skrivovningar. — Rosén.

HISTORIA, 3 t. Sveriges historia i sammanhang med Danmarks och Norges från 1809 till når- 
varande tid; kortfattad repetition av svenska forntidens och medeltidens historia. All- 
månna historien från 1648 till nårvarande tid. —• Wendbladh.

MATEMATIK, 4 t. Aritmetik och algebra: Ekvationer av forstå graden med en obekant jåmte 
problem, sårskilt rånteuppgifter, bolags-, arbets-, tal-, rorelse- och blandningsproblem. 
Multiplikation och upplosning i faktorer av enkla algebraiska uttryck. Geometri: Cir
keln avslutad, likytiga figurer och reg. månghbrningar. Ovningsuppgifter. — Martin.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: repetition. Botanik: några viktigare fanerogama våxtfamiljer, kultur- 
våxter, typer for kryptogamernas huvudgrupper, exkursioner; insamling av 60 våxter. 
— Sjogren.

FYSIK, 1 t. Låran om magnetismen och elektriciteten. — Martin.
KEMI, 2 t. De viktigaste foreteelserna tillhorande den oorganiska kemien (Forsok. 1 :a kursen, 

och valda delar av Forsok, 2:a kursen i Almquist och Otterborgs lårobok); geologi ef
ter Hennigs lårobok. — Sjogren.
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Sjatte klassen.
KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: Apostlagårningarna. Kyrkohistoria: de viktigaste delarne av 

låroboken genomgångna med huvudvikten lagd på den åldsta kyrkahs historia och 
reformationstiden. Valda psalmverser. Några av de viktigare religioner, med vilka 
kristendomen trått i beroring. — Wetterlundh.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av svenska litteraturprov, huvudsakligen från senaste århund ■ 
radet, ur »Svensk Vitterhet» av Lundeil och Noreen samt Lindvalls Svensk lasebok. 
Foredrag, deklamations- och diskussionsovningar. Ovningar att uppsåtta enklare skri
velser av praktisk art i anslutning till »Ovningar i uppsatsskrivning vid praktiska 
skolor» av A. Tidner. Nio uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Ewerth.

Åmnen for uppsatserna:
1. a) Sommarens angenåniaste dag. b) Brev med anhållan om plats. c) Våstergotlands kommu
nikationer. — 2. Vid jårnvågsstationen fore tågets afgång. — 3. a) Grundlåggandet af Italiens 
enhet. b) Ett besok i ett gasverk. c) En torgdag i Vånersborg. — 4. Oversåttning från tyskan. 
— 5. a) Norges forening med Sverige, b) Klostervåsendets uppkomst. c) Om naturskydd. — 6. 
a) En utflykt i skogen en vinterdag, b) Skildra ett slådparti. c) Beråtta om något, som du anser 
for en hjåltebragd (ur livet, historien eller litteraturen). — 7. a) Konungens makt enligt våra nu 
gållande grundlagar. b) Månniskans sinnesorgan. c) Var vill du helst bo, i staden eller på lan
det? d) Tegnérs Svea. — 8. a) Mitt framtida hem, sådant jag onskar mig det. b) Redogor for 
ett fysiskt (kemiskt) experiment. c) Skildra någon tilldragelse ur djurens liv. d) Huru jag tillbring- 
ar mina lediga stunder. — 9. Beråtta, vad du vet om Amerikas upptåckt.

TYSKA, 3 t. Behandling av 50 sidor i »Vom alten Dessauer.» Det viktigaste av formlåran och 
syntaxen repeterat. Fraseologi. Tillåmpnings-, reproduktions- och talovningar. Øvning 
i låsning av tysk stil. 9 skriftliga oversåttningar eller reproduktioner, 6 utarbetade å 
låroverket. — Berner.

ENQELSKA, 4 t. Text: 70 sidor (dårav något kursivt) i Jespersen-Rodhe, Engelsk lasebok for 
realskolan; Beasley, Writing for Reading, omkring 10 sidor. Grammatik: det vikti
gaste av syntaxen jåmte repetition av formlåran. Varannan vecka en skriftlig repro- 
duktionsovning eller oversåttning till engelska, utford ån på låroverket, ån i hemmet. 
Talovningar och andra tillåmpningsovningar. — Mannfelt.

FRANSKA, (valfritt) 2 t. Repetition av femte klassens kurs; ytterligare omkring 20 sidor i 
Bodtker-Hosts lårobok jåmte dithorande delar av grammatiken. — Mannfelt.

HISTORIA, 4 t. Huvuddragen av Sveriges nuvarande statsforfattning samt av dess centrala 
och kommunala forvaltning. Fåderneslandets historia: repetition av nyare tiden med 
sårskild vikt lagd på tiden efter år 1809. Allmånna historien: repetition av nyare ti
den med sårskild vikt lagd på tiden efter år 1815. — Wendbladh.

GEOGRAFI, 2 t. Sammanfattande oversikt av den allmånna geografien; i anslutning dårtill 
de viktigare kulturlåndernas, foretrådesvis Sveriges, geografi oversikligt behandlad, med 
sårskilt framhållande av befolknings- och samhållsforhållanden, nåringsliv, samfårds- 
medel och kolonialvåsen. — Blomgren.

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik och algebra: ekvationer av forstå graden med en och flere obe- 
kanta jåmte problem, valda med hånsyn till praktiska livets fordringar, vaxlar, obliga
tioner, sammansatt rånta. Kvadratrotutdragning. Enkel bokforing. Geometri: repeti
tion av den foregående kursen medelst ovningssatser, likformig avbildning. Pla- 
nimetriska och stereometriska beråkningar. Avbildning i planet av enkla funktioner. 
Diagramritning. •— Martin.
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BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppen med halsolara samt rusdryckerntis och tobakens natur och 
verkningar; vaxternas levnadsforhållanden, livsforeteelser och inre byggnad. — 'Sjogren. 

FYSIK, 2 t. Utvidgning och repetition av foregående kurser i mekanik och vårmelåra. Optik, 
något akustik samt det allmannaste om solsystemet och himlakropparne. — Martin.

Forstå ringen.
Realgymnasief.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: valda delar av Apostlagårningarna samt Paulus’ brev till filip- 
perna. Kyrkohistoria: gamla tiden och medeltiden till § 57; i sammanhang med fram- 
stållningen av kyrkans grundlåggning en återblick på nya testamentets uppkomst. 
Allmån religionshistoria. — Haller.

MODERSMÅLET, 3 t. Litteraturlåsning: V. Rydbergs Vapensmeden, stycken av Snoilsky, 
Strindberg, Heidenstam, Froding, Karlfeldt, S. Lagerlof; islåndska sagor och eddasång- 
er i oversåttning samt valda stycken av medeltidens svenska litteratur i anslutning 
till litteraturhistorien. Deklamation, foredrag och dispositionsovningar. Elva uppsat
ser, dårav sex på låroverket. — Jonsson.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Skildring af ett åskvåder. b) En fisketur under sommarlovet. c) Boy-Scout- 
rorelsen i Vånersborg. d) Min sysselsåttning på lediga stunder. — 2. Fåltmarschen till Orunnebo 
den 9 sept. 1910. — 3 (på låroverket). a) Statsforfatningen i det gamla Sparta. b) Foråndringar 
på jordytan, framkallade av inifrån verkande krafter. c) Balders ddd. d) Lilla Vassbotten forr och 
nu. — 4. En hast beråttar sin historia. — 5 (på låroverket). a) Om hållristningar och runinskrif- 
ter i Sverige, b) Familjen Umbellatæ. c) En biografforestållning. d) Beråtta om något, som du 
anser for en hjåltebragd. — 6 (på låroverket). a) En julotta i staden eller på landet, b) Våra 
vanligaste julseder, c) Brev till en vån med forslag till en fotvandring i sommar jåmte plan for 
densamma. d) Redogor for en historisk tilldragelse, som sårskilt fåst sig i ditt minne. — 7. Over
såttning från engelskan. — 8 (på låroverket). a) Feodalstaten. b) Rysslands nåringsliv. c) Hur 
jag tanker mig min framtid- d) Om uppsatser och uppsatsskrivning. — 9. Vånersborg. — 10 (på 
låroverket). a) Tiggarordnarna. b) England såsom industristat, c) Vårens forebud. d) En pro- 
menad på sodra jetéen. — 11. —

TYSKA, 2 t. Låsning av Schillers Wilhelm Tell, 1 :a och 2:dra akterna, delvis ex tempore. Tal
dvningar och tillåmpningsovningar. Syntaxen delvis genomgången. Elva skriftliga re- 
produktionsovningar eller stilar, darav 7 utarbetade på låroverket. — Ewerth.

ENGELSKA, 3 t.—2 t. tillsammans med L 1. Låsning av Massey, sid. 1.—26. Låsning, delvis ex 
tempore: Wood, sid. 1—25, vilka låxvis repeterats; i anslutning hårtill: referat, hu- 
vudsakligen memorering, av valda episoder. Rodhes taldvningar, st. 1—7 jåmte de 7 
forstå frågorna och svaren till varje stycke. Hammarberg-Zetterstrom: viktigare par
tier av ordfoljen och av verbets syntax med tillåmpningsovningar i Calwagen-Lindqvist. 
— RI dessutom 1 t. Ordfoljen och verbets syntax utforligare jåmte tillåmpningsovningar; 
avstavning, interpunktion, stor begynnelsebokstav samt repetition av formlåran med av- 
seende på råttskrivningen. Genomgång av under låsåret skrivna 6 hemstilar och 6 
skolstilar, av vilka senare 2 varit reproduktionsovningar. — Palmgren.

HISTORIA, 3 t. Kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens allmånna och svenska 
historia. — Blomgren.
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GEOGRAFI, 2 t. Sammanfattande oversikt av den allmånna geografien; Rysslands, Tyska 
rikets, Storbritannien och Irlands samt Frankrikes geografi med sårskilt framhållande 
av befolknings- och samhållsfdrhållanden, nåringsliv, samfårdsmedel och kolonialvåsen. 
— Blomgren.

MATEMATIK, 7 t. Algebra: kvadratrotter, ekvationer och problem av forstå och andra graden 
med en eller flera obekanta, planimetriska beråkningar. Geometri: repetition, låran om 
transversaler och trianglars likformighet ovningssatser. Elva skriftliga uppsatser, dårav 
fem på låroverket. — Lundal.

BIOLOGI, 1 t. Viktigare våxtfamiljer, med sårskild hånsyn till blomma och frukt. — Sjogren.
FYSIK, 3 t. Våtskors, gasers och fasta kroppars mekanik; kurs i elementår astronomi. Råkne- 

uppgifter. — Grenander.
KEMI, 2 t. Inledning; av metalloiderna till fosfor. — Sjogren.

Cafingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Jonsson.
LATIN, 6 t. Liljeblads låsebok st. 1—70. Formlåran samt det viktigaste av kasus- och att-lå- 

ran i sammanhang med textlåsningen. — Mellén.
TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Berner.
ENGELSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda timmen dår. 

Palmgren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Blomgren.
GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Blomgren.
MATEMATIK, 5 t. Algebra: ekvationer av forstå graden med en och flera obekanta jåmte pro

blem; utdragning av kvadratrotter, råkning med dylika påborjad. Geometri: repetition 
av den foregående kursen, låran om transversaler och trianglars likformighet; ovnings- 
satser. Elva skriftliga uppsatser, varav 8 på låroverket. — Bosén.

BIOLOGI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Sjogren.
FYSIK, 2 t. Gemensamt med R. I, men utan råkneuppgifter. — Grenander.

Andra ringen.
Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: valda delar av gamla testamentets profetiska bocker, fo- 
retrådesvis Jesaja, och Paulus’ brev till romarne; i sammanhang med bibellåsningen en 
återblick på Israels religibsa utveckling, sårskilt profetismen. Kyrkohistoria: medelti- 
den avslutad samt nya tiden till § 83. Religionslåra: kap. 1—6. Allman religionshi- 
storia. — Haller.

MODERSMÅLET, 2 t. Låsning av valda stycken ur svenska litteraturen från nya tidens bor- 
jan till 1763 i anslutning till litteraturhistorien; stycken ur nyare svensk samt ur 
dansk och norsk litteratur ;upplysningar om versmått och diktarter; foredrag och de- 
klamationsovningar; elva uppsatser, dårav sex på låroverket. — Wendbladh.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Sjålvvalt åmne ur foregående termins historiska eller geografiska kurs, b) 
Strovtåg i en skogsbygd eller i skårgården, c) Termometern. — 2. En drom. — 3 (på låroverket). 
a) Huru blev Luther reformator? b) Olaus Petri. — 4. a) Vilka fordelar och olågenheter medfor 
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storindustrien for ett land? b) Orsakerna till striden mellan Frankrike och Habsburgska huset vid 
nya tidens borjan. — 5 (på låroverket). a) Den katolska reaktionen, b) Metall- och maskinindu
stri i Sverige, c) Kroppars åndring av aggregationstillstånd. d) Om specifikt varme, e) Drag ur 
allmogens liv i min hembygd. — 6 (på låroverket). a) Filip Melankton. b) Sveriges forfattning 
och forvaltning, c) Nojet och nyttan av att kunna fråmmande sprak, d) Den forstå mandagen 
under terminen, e) Vilka bocker jag skulle vilja kopa. — 7. Oversåttning från tyskan. — 8 (på 
låroverket). a) Redogorelse for innehållet i Stiernhielms Herkules eller Brollopsbesvårs ihugkom- 
melse. b) Karl X Gustavs polska fålttåg. c) Osterrikes nåringsliv. d) Ogat eller brat. e) Ång- 
maskinen. — 9. a) Olika sått, på vilka man kan meddela andra sina tankar och kånslor. b) Sam- 
fårdsmedlen fore uppfinningen av ångbåtar och jårnvågar. c) Hur jag foreståiler mig livet i en 
miljonstad. — 10. a) Skildring av någon personlighet från vår storhetstid. b) Vilka omståndighe- 
ter inverka på en orts klimat. c) En fård genom Italien. — 11.

TYSKA, 2 t. »Moderne erzåhlende Prosa,» de 50 sista sidorna samt 25 på sidor av »Das Fåhnlein 
der sieben Aufrechten,» delvis ex tempore. Fraseologi, talovningar och andra tillåmp- 
ningsovningar i anslutning till de genomgångna texterna. Syntaxen repeterad. 11 
skriftliga reproduktionsovningar eller stilar, 8 utarbetade på låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 3 t. — 2 t. tillsammans med L II. Låsning: Massey, sid. 39—55. Låsning ex tem
pore: hela Molesworth med repetition låxvis; i anslutning hårtill: referat av låmpliga 
partier. Rodhes talovningar, st. 12-—19 jåmte de 10 forstå frågorna och svaren till var- 
je stycke. Mathesius med tillåmpningsovningar i Calwagen; viktigare partier av artik- 
larna, substantivet, adjektivet, pronomen och adverbet; dessutom kort repetition av 
forrå låsårets syntaktiska kurs. — R II dessutom 1 t. Qrammatikkursen utforligare. 
Qenomgång av under låsåret skrivna 6 hemstilar och 5 skolstilar, av vilka senare 2 
vaiit reproduktionsovningar. — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Av Ploetz’ elementarbok: lektionerna 1—67, åven de svenska styckena; hår
till motsvarande delar i den »systematiska elementargrammatiken« ; talovningar: me- 
morering av de franska styckena 41— 44 och 46; ett par poetiska stycken, vilka åven 
uppspelats på grafofon; realia med anslutning till kartan over Paris. — Palmgren.

HISTORIA, 3 t. Allmån historia 1500—1715 och fåderneslandets historia 1520—1718, båda i ut
forligare framstållning. — Blomgren.

GEOGRAFI, 1 t. Osterrike—Ungern, Italien, Amerikas Forenta stater, Kina, Japan och Sverige 
såsom i foregående klass. — Blomgren.

MATEMATIK, 6 t. Algebra: sambandet mellan rotter och koefficienter i ekvationer av andra 
graden; ekvationer av hogre grad; maxima och minima; rotter i allmånhet; potenser; 
logaritmer; exponentialekvationer. Geonetri: repetition; geometriska tillåmpningar; tri
gonometriska beråkningar. Elva skriftliga uppsatser, dårav sex på låroverket. — Gre
nander.

BIOLOGI, 2 t. Manniskokroppens organ, våvnader och fysiologi med hålsolåra samt rusdryc- 
kernas och tobakens natur och verkningar; cellåra; mikroorganismerna och deras be- 
tydelse. — Sjogren.

FYSIK, 2 t. Vårmelåran jåmte grunddragen av meteorologien; låran om magnetismen; elek
trostatik. — Lundal.

KEMI, 2 t. Återstående metalloider, alkalimetallerna och de alkaliska jordmetallerna; organisk 
kemi; mineral och bergarter i anslutning till den kemiska kursen. — Sjogren.
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bafingymnasief.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller.
MODERSMÅLET, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Wendbladh.
LATIN, 6 t. Låseboken avslutad. Cæsar, De bello gallico, Bok I, kap. 1—30, Ovidius, Dædalus 

och Icarus, Orpheus, Midas, Philemon och Baucis, Niobe. Grammatik: Formlåran re- 
peterad; syntaxen utforligare genomgången, sårskilt i samband med skrivningarna. 
Nio skriftliga oversåttningar till svenska, dårav fem på låroverket. — Mellén.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Berner.
ENGELSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda timmen dår. — 

Palmgren.
FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. ■— Palmgren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Blomgren.
GEOGRAFI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Blomgren.
MATEMATIK, 4 t. Låran om kvadratrotter avslutad; ekvationer av andra graden med en och 

flera obekanta, åvensom av hdgre grad jåmte tillåmpningar, sårskilt på planimetriska 
uppgifter, plangeometrin avslutad; någon anvåndning av råtvinkliga koordinater. Tio 
skriftliga uppsatser, av vilka fem utarbetats på låroverket. — Martin.

BIOLOGI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Sjogren.
FYSIK. 1 t. Vårmelåran jåmte grunddragen av meteorologien. — Grenander.

Tredje ringen.
Realgymnasief.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning. Valda delar av evangelierna, foretrådesvis Johannes’ och 
Paulus’ forstå brev till korintierna; i sammanhang med bibellåsningen en oversikt av 
Jesu liv och verksamhet. Kyrkohistoria: nya tiden avslutad. Religionslåra: kap. 7—9. 
Allmån religionshistoria.— Haller.

AJODERSMÅLET, 3 t. Låsning av valda stycken ur svensk litteratur från 1763 till tiden om
kring 1820 i sammanhang med motsvarande delar av litteraturhistorien; låsning av ut- 
låndska forfattare i monstergill svensk oversåttning samt av dansk och norsk littera
tur. Foredrag, diskussions- och deklamationsovningar. Nio uppsatser, dåraf sex på låro
verket. — Haller.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Lårostrider inom lutherska kyrkan intill framlåggandet av konkordieformeln. 
b) Olov von Dalin. c) Om djursamhållen. d) Om skytterorelsen och dess betydelse for fosterlan
det. — 2. Vilka for industriens utveckljng gynnsamma omståndigheter forefinnas i Sverige? — 3 
(på låroverket). a) Svenska kyrkan under 1800-talet. b) Polens forstå delning. c) Gustav III:s 
drama «Siri Brahe och Johan Gyllenstierna» (redogorelse for det viktigaste av innehållet). d) Minne 
och fantasi, e) Ett besok i ett gasverk. f) Livet på landet och livet i staden. — 4 (på låroverket). 
a) Stråvanden att forena de kristna huvudkyrkorna. b) Den stora parlamentsreformen i England, 
c) Kellgrens satiriska diktning. d) Tundra och ståpp. e) Årtvåxterna. f) Om fosterlandskårlek. 
g) Vilken trakt i Sverige tilltalar dig mest? - - 5 (på låroverket). a) Upplysningsfilosofien och dess 
inverkan på den lutherska kyrkan. b) Gustav III (karaktåristik). c) Redogorelse for någon beråt- 
telse av Selma Lagerlof. d) Om jordbåvningar. e) Tidningspressens betydelse. f) Vinterns idrotts- 
liv. — 6 (på låroverket). a) De viktigaste reformerta sekterna. b) Sverige och Polen under refor- 
mationstidevarvet. c) Den franska upplysningens fornåmsta representanter i Sveriges vitterhet. d) 
Om bknar. e) Jårnet. f) Arbetets åra och vålsignelse. — 7. a) Anna Maria Lenngren. b) Åro 
några foråndringar i gållande beståmmelser angående studentexamen onskvårda? — 8. — 9.
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TYSKA, 2 t. »Peter Moors Fahrt nach Siidwest,» delvis ex tempore. Fraseologi och taldvningar 
i anslutning till den lasta texten. Referat. Grammatik. Ovningar i oversattning till 
tyska. Uppsatser och stilar, tillsammans 9, dårav 5 utarbetade å låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 2 t. Låsning av Behm, 46 sidor: Three Men in a Boat, Lispeth och ex tempore 
An Elephant Hunt, som låxvis repeterats. Werner, några lyriska sanger.. Taldvningar 
huvudsakligen i form av referat av låmpliga delar av den genomgångna prosatexten. 
Dessutom några foredrag av låraren (kulturbilder från London), vilka återberåttats av 
klassen, likaledes på engelska. Grammatik i anslutning till stilarna, sarskilt konjunk- 
tionerna i Calwagen. Repetition av forrå låsårets 11 stilar. Qenomgång av under lås
året skrivna 5 hemstilar och 4 skolstilar, av vilka senare 2 varit uppsatser. — Palm
gren.

FRANSKA, 4 t. Av Ploetz: dels repetition av lekt. 74—76, dels nytt: lekt. 77—84, åven de 
svenska styckena. Hårtill motsvarande grammatik i Ploetz. De oregelbundna verben 
genomgångna i Hultenberg med tillåmpningsovningar såvål i Ploetz lekt. 85—90 som 
muntligt av låraren. Behovliga delar av syntaxen i anslutning till texten. Låsning: 
Erckmann-Chatrian, sid. 1—23 samt, ex tempore, valda stycken ur Augé-Petit, vilka låx
vis repeterats; några stycken på vers och prosa, vilka åven uppspelats på grafofon. 
Taldvningar: memorering av st. 7, 9, 11 och 13 i »låseboken« i Ploetz. — Palmgren.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1718—1844 i utforligare framstållning och med sårskild 
vikt lagd på den inre utvecklingen jåmte det viktigaste av de skandinaviska grannlån- 
dernas historia under samma tid åvensom allmånna historien 1715—1848, behandlad i 
likhet med fåderneslandets. — Blomgren.

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Psykologi: till låran om kånslolivet. Logik: till systemlåran. 
— Haller.

MATEMATIK, 6 t. Serier, sammansatt rånta. Plantrigonometri avslutad. Stereometri. Ana
lytiskt geometrisk behandling av råta linjen och cirkeln. Låran om derivater påbor- 
jad. Elva skriftliga uppsatser, dårav sex på låroverket. — Grenander.

BIOLOGI, 2 t. Jåmforande framstållning av djvrrikets organografi och embryologi samt i 
samband dårmed de viktigaste paleontologiska typerna; våxternas fysiologi och det 
viktigaste om deras våvnader. — Sjiigren.

FYSIK. 4 t. Elektrodynamik; akustik; optik till och med låran om fargspridningen. Nio skrift
liga uppsatser, dårav 4 utarbetade på låroverket. — Lundal.

KEMI, 2 t. Återstående metaller, utom de negativa; mineral och bergarter i anslutning till den 
kemiska kursen. — Sjogren.

fatingymnasief.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasict. — Berner.
LATIN, 6 t. Cæsar, De bello gallico, bok IV; Livius, bok 23, kap. 1—20; Ovidius, Phaéton och 

Quattuor ætates; Horatius, I, 1, 3—5, 8—11, 13—14, 17, 20—22. Grammatik, Antikvi
teter, metrik och mytologi i sammanhang med textlasningen. 15 skriftliga oversåttnin- 
gar från latin. — Tessing.

GREKISKA, 7 t. Elementarboken (Mellén och Lundqvist) fullståndigt. Låseboken: (Mellén 
och Lundqvist) sid. 1—20. Formlåran: det viktigaste. Syntax: Behovliga delar med- 
delade muntligt och med hånvisning till låroboken. — Tessing.
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TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Berner.
ENGELSKA, 2 t. — 1 t. gemensamt. Behm, Charles Gordon och Oliver Twist; Werner, 5 

sanger; The Daily Telegraph, July 3, 1909, ungefar 7 spalter ex tempore. Talovningar. 
Icke-grekerna dessutom 1 t. Behm, Quite So, The Murder of Ritzio, An Elephant Hunt; 
Eliza, 20 sidor ex tempore. — Mannfelt.

MATEMATIK 6 t. Algebra: sambandet mellan rotter och koefficienter i ekvationer av andra 
graden; ekvationer av hogre grad; maxima och minima; rotter i allmånhet; potenser; 
logaritmer; exponentialekvationer. Geometri: repetition; geometriska tillåmpningar; 
trigonometriska beråkningar. Elva skriftliga uppsatser, dårav sex på låroverket. — Gre
nander.

BIOLOGI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Sjogren.
FYSIK, 2 t. Låran om magnetism och elektricitet, akustik. — Martin.

Fjårde ringen.
Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Repetition av de foregående ringarnas kurser. — Haller.
MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av valda stycken av svenska litteraturen efter tiden omkring 

1820 i sammanhang med genomgående av 1800-talets litteraturhistoria. Dispositions- 
ovningar, delvis i forening med foredrag och referat. Diskussions- och deklamations- 
ovningar. 7 uppsatser, dårav 4 på låroverket. — Berner.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Den heliga alliansen. b) Grunddragen av utvecklingslåran. c) Dagboksan- 
teckningar och reflektioner under en resa. d) Varfor ålskar man sin hembygd? — 2. Djurplågeri 
och djurskydd. — 3 (på låroverket). a) Kristendomens utbredning i de skandinaviska lånderna. b) 
Fosforisternas diktning. c) Hur skapades det nuvarande tyska riket? d) Napoleon III. e) Regn- 
bågen. f) En kryptogamgrupp. g) Fotografering. — 4 (på låroverket). a) Tiggarordnarna. b) Om 
Erik Sjoberg. c) Konungens befogenhet enligt 1809 års regeringsform, d) De ådla metallerna. e) 
Arbetets betydelse. — 5 (på låroverket). a) Kristendomens utbredning under medeltiden. b) Rune- 
bergs episka diktning. c) Protektionism och frihandel, d) Energibegreppet. e) Våxt- och djur- 
livet på Halle- och Hunneberg. f) Beråttigade fordringar på en tillfredsstållande bostad, g) Om 
sparsamhet. — 6. a) Fattigvård. b) Språkets arter. — 7 (på låroverket). a) Sengustavianerna. b) 
Karaktåristik av nyidealismen, c) Oppositionen mot Karl XIV Johan, d) Våxternas blad, e) Au
tomobilen och dess betydelse. —

TYSKA, 2 t. »Vermischte Lekture,» delvis ex tempore. Dessutom extemporerad låsning av an
dra texter. Fraseologi. Referat av uppsatser på tyska. Ovningar i oversåttning till 
tyska. Grammatik i anslutning till de behandlade texterna och de skriftliga ovningarna. 
Talovningar. Uppsatser och stilar, tillsammans 7, dårav 4 på låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 4 t. Behm, omkring 80 sidor; Werner: 15 sanger samt Hamlet’s Soliloquy; Be- 
asley, 10 sidor. Ex tempore: omkring 40 s. i Macaulay, Biographical Essays samt un
gefår två spalter av The Daily Telegraph. Mathesius och Calwagen: behovlig gram
matik till stilarna. Kortare foredrag. Uppsatser och skriftliga oversåttningar till engel
ska, tillsammans 7, dårav 3 utarbetade å låroverket. Talovningar. — Mannfelt.

FRANSKA, 4 t. Låsning av prosa: Erckmann-Chatrian: 23 sidor; Labiche, de 2 forstå akterna. 
Låsning ex tempore dels Augé-Petit, 12 sidor, vilka låxvis repeterats, dels valda styc
ken ur Voltaire och Chateaubriand. Låsning av poesi: Wijkander, 17 sidor med gra- 
fofon till marseljåsen och l'Epave. Redogorelse for alexandrinen. Talovningar: dels 

3
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memorering av st. 7, 9, 11 och 13 i »låseboken« i Ploetz, dels samtal i anslutning till 
några stycken i Augé-Petit. Hultenberg, syntax och språkhistoria. Lånord i svenskan 
enligt typerna »vag« och chiffonjé.« Bevingade ord. Realia bl. a. med anslutning till 
kartan over Paris. — Palmgren.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia och den allmånna historien till våra dagar såsom i 
foregående ring; grunddragen av de viktigaste kulturlåndernas nuvarande forfattning i 
samband med historien åvensom Sveriges nuvarande forfattning och forvaltning i sår
skild framstållning samt repetition av de tre hogsta ringarnas kurs i- svensk och allmån 
historia. — Blomgren.

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Logik: det viktigaste av låroboken genomgånget. Psyko
logi: repetition. — Haller.

MATEMATIK, 6 t. Fortsatt anvandning av begreppet derivata på enkla geometriska uppgifter. 
Analytisk geometri: ellipsen, hyperbeln och parabeln. Repetition av fortit i ringarna 
genomgångna kurser. 9 skriftliga uppsatser, dårav 4 utarbetade på låroverket. - 
Lundal.

BIOLOGI, 1 t. De viktigaste kryptogama typerna; repetition. ■— Sjogren.
FYSIK, 3 t. Optiken avslutad; geodynamik; sammanfattande repetition. 7 skriftliga uppsat

ser, dårav 4 utarbetade på låroverket.— Lundal.
KEMI, 2 t. De ådla och de negativa metallerna; teoretisk kemi; repetition. — Sjogren.

Cutingymnusiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Berner.
LATIN, 6 t. Livius XXIV kap. 1—39; Ponton, Latinska forfattare i urval I sidorna 54—84; 

tredje ringens kurs repeterad; antikviteter och mytologi; extemporerad oversåttning. 
Elva skriftliga oversåttningar till svenska, alla på låroverket. — Jonsson.

GREKISKA, 7 t. Låseboken: sid. 21—65; repetition av sid. 1—20; Odysséen: Forstå sången. 
Grammatik: Formlåran, de viktigaste delarna repeterade; syntaxen i samband med 
oversåttningen. —■ Tessing.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt. med realgymnasiet. •— Berner.
ENGELSKA, 2 t. Behm, omkring 80 sidor; Werner: 21 sånger samt Hamlet’s Soliloquy; Be- 

asley, 10 sidor. Ex tempore: ungefår 7 spalter i The Daily Telegraph samt Eliza, 30 
sidor. Talovningar. — Mannfelt.

FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Palmgren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Blomgren.
FIOLOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. Haller.
BIOLOGI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. —- Sjogren.
FYSIK, 2 t. Optik; sammanfattande repetition. — Lund al.

5. Nya larobdeker.
Undqi; låsåret hava foljande nya lårobockcr definitivt infiirts:

Abenius: Elementår lårobok i oorganisk kemi, i ring I och successivt i foljande ringar.
Collin: Algebra jåmte exempelsamling, i ringarna R. I och L. II.

På flirsbk bar infiirts:
N. Hiijer: Svenskt samhållsskick. Lårobok for gymnasier och hogre skolor, i ring IV.
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6. Undervisningen i valskrivning
har bedrivits på lårorummet efter Holmqvistska metoden och omfattat fbljande 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 storre stil. — Meurling.

7. Undervisningen i teckning.

Lårobocker och undervisningsmateriel.
»Lårobok i geometrisk konstruktionsritning for de allm. laroverken« av P. Henriques och 

C. Verner; Dekorative Vorbilder. »De forstå grunderna i lavering med tusch» av E. Klingstrbm; 
i»De forstå forstå grunderna i skugglaggning med penna» av H. Horlin; »Pennteckningsstudier» 
av O. Lindberg; »Blomsterstudier® av Elisabeth Bjork; bvningsblad i akvarellmålning; klotsar 
av glas och trå; tillåmpningsmodeller av trå for linearritning och frihandsteckning; diverse 
gipser från tekniska skolans i Stockholm gipsgjuteri; diverse varor av porslin, terracotta och 
lera; husgerådssaker och verktyg; pressade våxter.

Ovningskurser.
Realskolan.

Klass 1, 1 t. Frihandsteckning: inledande ovningar; enkel konturteckning efter fbremål ur den 
for lårjungarna nårmast bekanta verkligheten; teckning ur minnet; låttare ovningar i 
fårglåggning.

» 2, 1 t. Frihandsteckning: konturteckning efter enkla husgerådssaker, verktyg och dylikt
samt enklare våxtblad; teckning ur minnet; låttare ovningar i fårglåggning.

» 3, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning efter fbremål ur dagliga livet samt ur våxt- och
djurvårlden; teckning ur minnet; låttare ovningar i fårglåggning.

» 4, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning såsom i foregående klass; teckning av enkla
monster efter verkligheten; låttare ovningar i sjålvståndig stilisering av enkla våxt- 
motiv; teckning ur minnet; ovningar i fåglåggning, åven omfattande s. k. penselteck- 
ning. Linearritning: forberedande ovningar i ritinstrumentens anvåndning; plana geo
metriska konstruktioner i anslutning till den geometriska kursen.

» 5, 2 t. Frihandsteckning: de allmånnaste grunderna for perspektivbildens uppkomst; per
spektivisk konturteckning och skuggning efter ett fåtal typiska geometriska modeller 
samt efter enkla fristående fbremål; perspektivteckning ur minnet; fårglåggning. Line
arritning: fortsatta ovningar i plana geometriska konstruktioner såsom i foregående 
klass, åven omfattande kroklinjer; skalers uppritande och anvåndning; de forstå grun
derna av projektionsritning, tillåmpade på enkla modeller i given skala.

» 6, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk konturteckning och skuggning efter enkla fristå
ende fbremål; perspektivteckning ur minnet; fårglåggning. Linearritning; några enk
lare uppgifter på likformig avbildning samt konstruktion av kroklinjer i anslutning till 
den geometriska kursen; parallellperspektiv; krokiteckning samt uppmåtning och upp- 
ritning i given skala av enkla fristående fbremål jåmte materialbeteckning.
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Gymnasiet.
Ring I, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning efter enkla foremål jåmte låttare skugg

ning; teckning ur minnet; fårgbehandling. Linearritning: grunderna av projektionslå
ran med tillåmpningar; krokiteckning samt uppmåtning och uppritning efter enkla 
fristående foremål.

» 11, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning samt skuggning efter enskilda fdremål 
eller mindre grupper av sådana; teckning ur minnet; fårgbehandling; skissritning. Li
nearritning: några uppgifter på avbildning i parallellperspektiv; ovningar i ytutbred- 
ning samt i uppritning av solida figurers plana skårningar; tillåmpningsovningar i for
ening med materialbeteckning.

» III, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning jåmte utforligare skuggning och fårglågg- 
ning i olika manér efter enskilda foremål eller mindre grupper av sådana; skissteck- 
ning å lårorummet och i det fria samt teckning ur minnet. Linearritning: kortfattad 
oversikt av skugglårans grunder i sammanhang med några enkla rit- och laverings- 
ovningar; fria tillåmpningsovningar.

» IV 2 t. Frihandsteckning: ovningar av samma art som i nårmast foregående ring sam dess
utom for mera forsigkomna lårjungar uppgifter, som avse fortsatta studier. Linearrit
ning: kortfattad oversikt av perspektiv^lårans grunder jåmte ritning efter fdremål ur 
verkligheten.

Frivillig teckning
har ågt rum två timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under hdstternii- 
nen 32 och under vårterminen 34. Under den frivilliga teckningen hava lårjungarna sysselsatts 
som under de obligatoriska teckningstimmarna.— Meurling.

8. Undervisningen i sång och instrumentalmusik.
A) Musikens teori och sång.

Sångklass 1 (lårjungar i kl. 1.) Onsd. 12—12,45, lord. l,50—2,35. Elementarsång: allmån musikte
ori, tonbildnings-, tontråffnings- och taktovningar. Korsang: stycken ur »Normal- 
sångbok» av C. J. Berg m. fl.; koraler.

» 2 (lårjungar i kl. 2). Onsd. och lord. 12—12,45. Elementar- och korsang lika med
sångklass 1.

» 3 (lårjungar i kl. 3, 4 o. 5). Tisd. o. lord. 2,45—3,30. Elementarsång lika med sång
klass 1. Korsång: Unisona sånger ur sångsamlingen: »Sjung, svenska folk« av A. 
Tegner samt valda fyrståmmiga sånger ur Sv. skolkvartetten.

» 4 (lårjungar i kl. 6 och ring 1. II, III och IV.) Torsd. 2j45—3,30. Korsång lika med
foreg.

Sångklasserna 1 och 2 utgora den lagre koravdelningen, sångklasserna 3 och 4 den hogre.

B) Instrumentalmusik
har dvats tisd. och fred. 5,80—7. Undervisning har meddelats i violin-, piano- och orgelspel- 
ning. Foljande arbeten ha anvants: Hennings violinskola, Etuder av Kayser, Hirsch's bibliotek 
for violinister, Bocklets pianoskola. Czerny’s etuder, Sonatiner, samlade och utgivna av Klein- 



21

michel, Lunds orgelskola, orgelalbum av Hågg, Lagergrens orgelskola, ni. in. Vid samspelning 
har forekommit inovning av stycken for piano, orgel, violiner och violoncelle.

9. Undervisningen i gymnastik och vapenovning.
A) Gymnastik och fåktning.

1. Lårjungarnes antal och fordelning.

Termin

Antal i gymn. 
deltagande

Fordelning i gymnastik- 
avdelningar

Fordelning i 
fåktavdelningar

Antal lårjungar

i de sex lagre 
klasserna

i gym
nasium

I. avdeln. kl. 1—
3

II. avdeln. 
kl. 4, 5, 6, ring 

I

III. avdeln. 
ring II, III, IV

Svagavdeln. 
kl. 1—

6

I. avdeln.
ring 

I och kl. 6

2. avdeln. 
ring II och III

Hostterminen 10 112 69 58 58 44 21 23 31 201

Vårterminen 11 111 66 53 55 45 24 22 31 200

Lårjungarnas fordelning såvål i gymnastik som fåktning har skett klassvis.
Befrielse från deltagande i florettfaktning under hela låsåret har på anhållan beviljats lårjun- 

garna i ring IV.
Svagavdelningen har varit delad på två, III på fem och de ovriga gymnastikavdelningarna 

på sex troppar.
Från deltagande i gymnastikovningarna ha under hostterminen varit befriade 20 och under 

vårterminen 23 elever.
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Tabellarisk uppgift å antalet lårjungar, som på grund av nedanstående orsaker icke deltagit 
i de ordnade kroppsovningarna eller hånvisats till sårskild avdelning eller rote for svagare lår
jungar.

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

Termin, klasser och ringar

I syn- och horsel- 
organerna

i 
I nervsystem

et

I cirkulationsorga- 
nerna

1 andedråktsorga- 
nerna

3 
1 m

atsm
åltnings-

’ 
organ

 erna

T5 
I urin- och kons- 

organerna

E 
I rorelseorganerna 

q 
och bensystem

et

M
edfodd m

iss- 
os 

bildning

Tarm
bråck

A
llm

ån svaghet
A

ndra sjukdom
ar

Sum
m

a
A

ndra orsaker
Sum

m
a

H
ela antalet nårvarande 

lårjungar

Vårterminen 1910.

Icke deltagande:
klasserna 1—6........................ — — 2 3 1 1 1 — 5 — 1 14 14 114
ringarna I—IV ........................ — — 7 — 2 — — — — —- 2 11 — 11 78

Summa — — 9 3 3 1 1 — 5 — 3 25 — 25 192
Hånvisade till svagavdelning

eller svagrote:
klasserna 1—6........................ — — 2 — — — 2 — 1 — — 5 2 7 —
ringarna I—IV ........................ — — 1 — — — — — — — — 1 3 4 —

Summa — — 3 — — — 2 — 1 — — 6 5 11 —

Hostterminen 1910.

icke deltagande:
klasserna 1 6........................ — — — 3 2 1 2 — 9 — — 17 — 17 150
ringarna I IV ........................ — — 1 1 — 1 — — — — — 3 — 3 51

Summa — — 1 4 2 2 2 — 9 — — 20 — 20 201
Hånvisade till svagavdelning

eller svagrote:
klasserna 1—6........................ — — 2 — — — 1 — 2 — 1 6 6 12 —
ringarna I—IV ........................ — — 2 — 1 — — — — — — 3 6 9 —■

Summa — — 4 1 — 1 — 2 — 1 9 12 21

Tabellen angiver forhållandet vårterminen den 1 februari och hostterminen den 15 sep
tember.

Antalet av i gymnastikovningarna icke deltagande lårjungar har under vårterminen okats 
rned 3 och under hostterminen minskats med 5.

Antalet av till svagavdelning eller svagrote hånvisade lårjungar har under vårterminen 
minskats med 3 och under hostterminen okats med 10.

De olika arterna av fali under rubriken »andra sjukdomar» åro: under vårterminen for 
icke detagande: blodbrist 3, — under hostterminen for till svagrote hånvisade: blodbrist 1.

De allmånnast forekommande fallen under rubriken »andra orsaker» åro: under vårter
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minen for till svagrote hånvisade: nyborjare 1, mindre forsigkomna 4; under hostterminen for 
till svagrote hånvisade: nyborjare 11, mindre forsigkommen 1.

Ovningstider.
Gymnastik och fåktning hava ovats under nedanstående tider:

Dagar 8.55---- 9,40 9,50----1 0,35 1,50-2,35 2,45---- 3,30

Mån dag 
Tisdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 
Lordag

II gymn.-avdeln.

1 gymn.-avdeln.

I gymn.-avdeln.
1 » »

II »
111 »

1 » »
11 »

III gymn.-avdeln. 
1 fåkt-avdeln.

III gymn.-avdeln.
Il »
I fåkt-avdeln.

Svagavdeln.
Il fåkt.-avdeln.

Svagavdeln.
»

11 fåkt.-avdeln.
III gymn.-avdeln.

1. Under vintermånaderna har i regeln hela lektionstimmen ågnats åt pedagogisk gym
nastik. Några lektioner hava utbytts mot skridskoåkning, skidlopning, utmarscher samt lekar 
i gymnastiksalen.

Under vår- och hostmånaderna hava i regeln ovningarna omvåxlande bedrivits inom- och 
utomhus.

2. I och for fåktning hava gymnasiets 1, II och III ringar samt klass 6 varit uppdelade i 
2 fåktavdelningar, som vardera ovats 2 timmar i veckan. Undantag hårifrån har gjorts den tid 
på hosten, då militårovningarna pågått, vårtinder någon fåktning ej forekommit. Den lågre av- 
delning, ring I och klass 6, har genomgått det omedelbara enkla antallet i forening med mar- 
scher, samt en del av det medelbara. Den hogre avdelningen, ring II och III, har genomgått det 
omedelbara sammansatta och en del av det medelbara anfallet i 3 vapenrorelser i forening med 
marscher, varjåmte fri kontrafåktning ovats av de mer forsigkomna.

3. Gymnastikovningarna med klass 6 och ringarna I, II, III och IV voro under hosttermi
nens militårovningar instållda.

4. Ovningårnes inflytande på lårjungarnes kroppsutveckling och hålsotillstånd har varit 
gott.

Vånersborg i april 1911.
A. T. Warodell.

Oymnastiklårare.

B) Skjututbildningsovningar.
Redogorelse over skjututbildningsovningarna år 1910.
a) Ovningarna togo sin borjan torsdagen den 25 augusti och avslutades lordagen den 10 

september.
Tidsfordelningen har under ovningarna varit foljande:

1 II III IV

Skintninø' . .. .... .. ........................................ . .......................... 46 46 44 42
Instruktion . ............................................................ 4 4 2 2
Avståndsmåtning och — bedomning ................................. 4 4 8 10
Fåltmarsch .................................................................................... 6 6 6 6

Summa timmar 60 60 60 60
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b) Samtliga for I—IV avdelningarna foreskrivna ovningar hava medhunnits.
Sarskilda avdelningen har forutom IV avdelningens ovningar åven skjutit en precisions- 

serie på 400 meters avstånd och vid skilda tillfållen tjånstgjort som befal under ovningarna.
c) Under ovningarna har i regel varje ring utgjort en ovningsavdelning, och har antalet 

elever i ovningsavdelningarna I—IV varit respektive 23, 16, 15 och 13, varjåmte 3 tillhort den 
sarskilda avdelningen.

Dessutom hava 5 icke vapenfora elever tjånstgjort som ammunitionsredogorare och mar- 
korer m. m.

d) Ovningarna hava letts av undertecknad, som till denna tjånstgoring blivit kommende- 
rad.

e) Som befal hava till ovningarna varit kommenderade underlojtnanten i Kungl. Alvsborgs 
regementes reserv A. Krok och 3 distinktionskorpraler från Kungl. Våstgota regemente.

f) Ovningarna inspekterades den 5 sept. av chefen for Kungl. Våstgota regemente overste 
E. W. Bergstrom.

Onskvårt vore, att papperet i elevernas anteckningsbocker over skjutresultåtet gjordes tjoc- 
kare, så att ej, såsom nu, blåcket går igenom. vilket gor att resultatet biir otydligt.

Ovningarna hava omfattats med stort intresse av eleverna.
Vånersborg den 11 september 1910.

V. Swedenborg.
Ldjtnant.

B. Lårarna.
10. Lårarnas tjansteåligganden under hostterminen 1910.

Rektor G. Mellén:
Latin i L. II..................................

» i L. I...................................
6 t.
6 t. = 12 t.

Latinska skripta i L. II.

Lektor S. Tessing
Latin i L. III.................................. 6 t.
Qrekiska i L. 111............................. 7 t.

» i L. IV............................7 t. = 20 t.
Latinska skripta i L III.

Lektor E. M. Haller:
Kristendom i IV............................. 2 t.

» i III .......................... 2 t.
» i II............................ 2 t.
» il............................. 2 t.
» i 3............................ 3 t.
» i 2.............................. 3 t.

Modersmålet i I li........................ 3 t.
Filos. proped. i IV........................ 1 t.

» » i III ........................ 1 t. = 19 t.

Svenska skripta i III.
Klassforeståndare i HI.
Morgonbon 3 dagar i veckan och skolguds- 

tjånst 1 gang varannan månad.
Lektor J. F. Palmgren.

Franska i IV .. .. ......................... 4 t.
» i III.. .. .......................... 4 t.
» i II .. . ...........................4 t.

Engelska i R. III . ..........................2 t.
» i II.. .. .......................... 2 t.

» i R. IL. ............................1 t.
» i R. I .. ...........................1 t.
» il.... .......................... 2 t. = 20 t.

Engelska skripta i R. III, R. II och R. I.
Lektor

Matematik i R. IV
A. E. Lundal: 

..................... 6 t.
» i R. I. ...........................7 t.

Fysik i R. IV.. . ............ .. .. 3 t.
» i R. 111.. .. ..........................4 t.
» i R. II .. . ...........................2 t. = 22 t.
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Matematiska skripta i R. IV och R. I. 
Fjlsikaliska skripta i R. IV och R. III.

Klassforeståndare i I.

Lektor L. S. Blomgren:
Historia i IV......................................3 t.

» i III.......................................3 t.
» i II........................................3 t.
» il......................................... 3 t.

Geografi i II.................................... 1 t.
» il.................................2 t.
» i 6....................................... 2 t.
» i 5.......................................2 t.
» i 4...................... 2 t. = 21 t.

Klassforeståndare i II.

Lektor N. Berner:
Modersmålet i IV...........................3 t.
Tyska i IV.......................................2 t.

» i III.........................................2 t.
» i II.......................................... 2 t.
» i 6...........................................3 t.
» i 3.......................................... 6 t. = 18 t.

Svenska skripta i IV.
Tyska skripta i IV, III, II och 6.

Klassforeståndare i IV.

Adjunkt K. Ewerth:
Modersmålet i 6...............................3 t.

» i 2.............................5 t.
Tyska il..............................2 t.

» i 2.............................6 t.
Matematik i 2............................. 5 t.
Biologi i 2............................ 2
Svenska skripta i 6.
Tyska skripta i I.
Klassforeståndare i 2.

t. = 23 t.

Adjunkt G. W etterlundh:
Kristendom i 6................................ 2 t.

» i 5................................ 2 t.
» i 4................................ 2 t.
» il................................ 3 t.

Modersmålet i 4............................... 4 t.
Engelska i 5............................... 5 t.
Historia i 2............................... 3 t.

» il............................... 2 t. = 23

Svenska skripta i 4.
Morgonbon 3 dagar i veckan och skolguds- 

tjånst 1 gång varannan månad.

Adjunkt O. F. Jonsson: 
Modersmålet il............................. 3 t.

» il.............................5 t.
Latin i L. IV......................6 t.
Tyska il............................. 6 t.
Historia i 4.............................3 t.
Geografi il............................ 2 t. = 25 t.
Svenska skripta i 1.
Latinska skripta i IV.

Klassforeståndare i 1.

Adjunkt K. J. F. Sjogren:
Biologi i IV..................................  1 t.

» i III...................................... 2 t.
» i II....................................... 2 t.
» il......................................... 1 t.
» i 6........................................ 2 t.
» i 5........................................ 2 t.
» i 4...........................................1 t.

Kemi i R. IV................................ 2 t.
» i R. III................................ 2 t.
» i R. Il................................. 2 t.
» i R. I...................................2 t.
» i 6......................................... 1 t.
» i 5........................................ 2 t. = 22 t.

Granskning av herbarier.

Adjunkt H. G. Wendbladh: 
Modersmålet i II . . .. ...................... 2 t.

» i 3................................ 6 t.
Historia i 6...............................4 t.

» i 5............................... 3 t.
» i 3............................... 3 t.

Geografi i 3............................... 2 t.
» i 2............................... 2 t.

Biologi il.............................2 t. = 24 t.
Svenska skripta i II.

Klassforeståndare i 3.

Adjunkt F. P. E. Mannfelt: 
Engelska i R. IV.............................4 t.

» i L. IV.............................2 t.
» i L. III.............................2 t.

4
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Engelska i 6.................................
» i 5.................................

4 t.
5 t.

Franska i 6 ............................... 2 t.
Tyska i 4................................ 4 t. = 23 t.
Engelska skripta i R. IV och 6.
Tyska skripta i 4.

Klassforeståndare i 4.

Adjunkt D. Martin
Matematik i L. II........................ 4 t.

» i 6.............................. 5 t.
» i 5.............................. 4 t.
» i 4.............................. 5 t.

Fysik i L. III........................ 2 t.
» i 6.............................. 2 t.
» i 5.............................. 1 t.
» i 4.............................. 2 t. = 25 t.

Matematiska skripta i L. 11.
Klassforeståndare i 6.

Adjunkt K. A. Rosén:
Modersmålet i 5............................. 3 t.
Tyska i 5 .......................... 4 t.
Franska i 5 .......................... 2 t.
Matematik i L. 1........................ 5 t.

» i 3............................ 5 t.
» il.......................... 4 t.

Biologi i 3.......................... 2 t. = 25 t.

Under vårterminen hava lårarna haft samma

Svenska skripta i 5.
Tyska skripta i 5.
Matematiska skripta i L. I.

Klassforeståndare i 5.

vik. Adjunkt S. Grenander: 
Matematik i L. III......................... 4 t.

» i R. III............................ 6 t.
» i R. II..............................6 t.

Fysik i L. IV............................2 t.
» i L. II.................. 1 t.
» il.................................. 2 t.
» i R. i...............................1 t. = 22 t

Matematiska skripta i R. III, L. ill och R. II

Teckningslårare J. H. Meurling: 
teckning......................................... 20 t.
vålskrivning.................................. 5 t. = 25 t.

Musiklårare E. N. Ullman: 
musikens teori och sang.............6 t. 
instrumentalmusik.......................... 4 t. = 10 t.

Gymnastiklårare A. T. Warodell: 
pedagogisk gymnastik..............15 t. 
fåktning......................................... 4 t. — 19 t.

tjånsteåliggande som under hostterminen.

11. Tjånstledighet har åtnjutits
av adjunkt von Sydow under hela lasåret for sjukdom.

12. Forordnade hava varit:
fil. lic. S. Grenander såsom vikarie for adjunkt von Sydow under hela låsåret;
vik. adj. Qrenanders undervisningsskyldighet från hostterminens borjan t. o. m. den 10 septem
ber uppeholls av lektor Lundal.

13. Sedan den 1 Maj sistlidne år har foljande forandring ågt rum bland låroverkets 
ordinarie lårare.

Till innehavare av den efter adjunkten Alfred Persson lediga adjunktstjånsten, som an
slogs ledig med åmnena modersmålet, tyska och matematik, utnåmndes den 27 maj 1910 ad
junkten vid samskolan i Piteå Karl Adrian Rosén. Adjunkten Rosén, som tilltrådde sin befatt- 
ning den 1 juni och intrådde i tjånstgoring vid hostterminens borjan, har om sig meddelat fol
jande biografiska uppgifter:
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Karl Adrian Rosén år fodd den 26 mårs 1860 i Sodra Vi forsamling av Kalmar lån, blev student i 
Linkoping 1883, inskrevs samma år vid Uppsala universitet, avlade filosofie kandidatexamen 1893, tjånst- 
gjorde 1894 såsom andre lårare vid Norra Kalmar låns folkhogskola, genomgick 1896 vid Norra latinlårover- 
ket i Stockholm foreskriven provårskurs, tjånstgjorde 1898—1899 såsom vik. kollega vid Kristinehamns all
månna låroverk och har tjånstgjort från borjan av vårterminen 1900 till och med vårterminen 1907 dels så
som vik. adjunkt dels såsom extralårare vid hogre allmånna låroverket i Jonkoping, utnåmndes den 21 de
cember 1906 till adjunkt vid samskolan i Piteå i åmnena tyska, engelska och modersmålet med undervisnings- 
skyldighet foretrådesvis i tyska och engelska samt utnåmndes den 27 maj 1910 till adjunkt vid hogre allmånna 
låroverket i Vånersborg i åmnena modersmålet, tyska och matematik.

14. Den, 1 maj 1911 var ingen befattning vid låroverket ledig.
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C. Lårjungarna.
15. De narv arande larjungarnas antal.

Klasser 
och 

ringar

Hostterminen 1910 Vårterminen 1911.

Real- 
skolan

Real- 
gym- 
nasiet

Latingymnasiet

Summa Real- 
skolan

Real
gym
nasiet

Latingymnasiet
Summautan med utan med

grekiska grekiska

1 
2 
3 
4
5 
6
I 
II 
III
IV

22
26
23
25
29

4
13
12
12
13 1 W O

O
 OO

 1 1 1 
1 1 II 

1 
1 

1 
1 II

22
26
23
25
29

4
21
20
16
15

22
25
24
26
28

4
11
13
12
13

| 
| 

| 
| 

1 
1 00000 

1

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

22
25
24
26
28

4
20
21
16
15

Summa 129 50 19 3 201 129 49 20 3 201
Frånvarande var dessutom under vårterminen 1 lårjunge i 1 klassen.
Dessutom intogs 1 lårjunge i 5 klassen den 27 mårs 1911.

16.

17.

18.
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19. Antalet av i teckning, i musik samt i gymnastik och militarovningar undervisade lar- 
jungar hostterminen 1910.

Klasser och ringar
Når- 

varande 
lårjungar

Teckning Musik Gymnastik och 
militarovningar

Lårjungar, som del- 
tagit i

Lårjungar, som un- 
dervisats i

Lårjungar, som del- 
tagit i

obligatorisk 
teckning

frivillig teck
ning och 
dårjåm

te 
obligatorisk

m
usikens 

teori och 
sång

instrum
ental

m
usik

gym
nastik 

och fåktning

m
ilitår- 

ovningar

1 ........................... 22 22 10 22 1 17 —
2 ........................... 26 26 6 17 2 23 —
3 ........................... 23 23 1 17 3 22 —
4 ........................... 25 25 9 18 5 22 —
5 ........................... 29 29 1 11 11 26 —
6 ........................... 4 4 — — — 3 4
I............................... 21 21 1 3 4 20 20
II ........................... 20 20 2 8 4 19 20
III ........................... 16 15 1 8 3 16 16
IV........................... 15 12 1 7 2 14 15

Realskolan .......... 129 129 27 85 22 113 4
Realgymnasiet...... 50 49 3 16 8 49 50
Latingymnasiet .. ..................... 22 19 2 10 5 20 21

Summa 201 197 32 111 35 182 75

20. Uppgift å det antal åmnen, i vilka hemlåxor for varje dag blivit lårjungarna fo- 
resatta, och på den tid hemarbetena i medeltal dagligen kråva enligt lårjungarnas egna 
uppgifter.

Klass eller ring... 1 2 3 4 5 6 I II III IV

Antalet åmnen ... 2 2 2-3 3 3—4 3—4 4 4 4 4—5

Overlåsningstid ... 32 m. 45 m. 36 m. 1 1.15 m. 11.25 m. 2t. 34 m. 11. 56 m. 2t. 26 m. 2t. 35 m. 4t. 30 m.

Tid for skriftligt 
hemarbete ...— — — — — — 2t. 25 m. 3t. 14m. 3t. 28 m. 4 t.

Till måndagarna hava l:a, 2:a och 3:e klasserna haft låxfritt, 4:de och 5:e klasserna
1 låxa.
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21. Lårjungarnas kroppsbyggnad och allmånna hålsotillstånd.
A. Tabellarisk uppgift over lårjungarnas kroppsbyggnad och allmånna hålsotillstånd 

samt over antalet nårsynta och dova.
a) Vårterminen 1910.

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

Klasser Antal 
lar- 

ju ngar

Medel - Ofta be- Ofta be- Nårsynthetsgrad Sum- Lidan-
och 

ringar ål der långd 
cm.

vikt 
kg-

av 
bieksot

sv åra de 
av huvud- 

vårk

svårade 
av nås

blod
Under 
3. D.

3—6 
D.

Over
6 D.

ma 
når
synta

de av 
dov- 
het

1 21 10)9 — — — — — —
2 .................. 20 11,9 3 1 1 — 1 1
3
4

.................. 20
27

12,9
14,2

1
3 1

4
3 1

4
4

—

5 .................. 18 16,« 2 — — 1 1 —
6 .................. 9 17,7 — — — — — 1
I ................. 18 16,8 1 — 2 2 4 1
II ................. 13 17,1 1 — 1 — 1 —
III
IV

.................. 15
32

19,i
19,6

1
2 1

4
6 3

4
9 —

Summa 193 14 3 21 7 28 3

b) Hostterminen 1910.

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

1 ................ 22 
26
23
25
29

4
21
20 
16
15

lO,o
11,0
11,9
13,2
14,0
15,0
15,9
16,6
17,i
19,i

137,8
140,8
146,9
152,i
158,5
157,6
163,6
171,8
174,3
173,9

31,7
32,9
36,9
39,8
46,2
46,3
51,6
58,9 
66,o 
67,o

2
1
1
1
3
1

2 
2

2

2 ................
3 ................
4 ................
5 ...............
6 ................
I ...............
II ...............
III................
IV................

Summa 201 13 2
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B. Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjak domar bland lårjungarna.

a) Vårterminen 1910.

1 2 3 4 5 6 7

S j u k d o m a r

_z
C

sPS 5

Sjuka perse

e’
CL O g æ

'CG

PS

D
dda Anmårkningar

CD □ 
CD S

193

III. 16. Influensa ............................ 13 13 60
VIII. 81. Konvulsioner .................... 1 1 4
XII. 162, a. Akut luftrorskatarr ... 11 13 59

XIII. 174. Halsfluss............................ 5 6 47
181 a. Akut tarmkatarr........... 2 2 5

XIX. 294. Distorsion (fotleden) ... 1 1 4
Summa 193 33 36 179 I

b) Hbstterminen 1910.

1 2 3 4 5 6 7

III. 4. Varicellæ.................................

201

1 1 3
» 5. Morbilli ................................. 3 3 53
» 16. Influensa................................. 10 10 51

XII. 162 a. Bronchitis acut................ 8 9 35
XIII. 174. Angina catarrhalis........... 2 2 9

» 177 a. Gastritis acut................. 1 1 2
» 181 a. Enteritis acut................. 3 4 17

XVI 244 a. Rheumat. artic. acut. ... 1 1 11
XIX 293 a. Fractura olecrani................ 1 1 7

Summa 201 30 32 188
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22.
23. Av under låsåret inskrivna 56 lårjungar hava forut bevistat låroverk nåmi. senast

folkskola................................................................................... 23
allmant låroverk.................................................................. 9
enskilt »   17
samt endast undervisats i hemmen................................ 7

Summa 56

24. A. Forteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått låroverkets fjorde 
ring under kalenderåret 1910 avlagt studentexamen.

a) Under vårterminen:

R e a 1 is f e r:
Edvard Maria Albert............................................
Bror Hjalmar Bellander......................................  
Anders Herbert Claesson.....................................  
Karl Johan Vilhelm Dahlqvist........................... 
Gustaf Julius Hallberg..........................................  
Alf Hdckner................ . ..........................................
Tage Henrik Napoleon Jansson..........................  
Otto Reinhold Hjalmar Johannesson................ 
Karl Viktor Johansson........................................... 
Albert Vilhelm Ljungstrom.................................  
Erik Helmer Lundgren.................. ................
Arvid Tore Linus Norberg.................................  
Johan Olof Helmer Nordayist ..........................  
Karl Herman Strandberg.....................................
Johan Sigfrid Ullberg..................... :...............
Bertil Edvardsson Stuart ................ 
Gottfrid W ad man..................................................  
Tor Herman Wolgast...........................................

Icke g r e k e r: 
Goran René Almqvist........................................... 
Svante Eric Gustaf Andersson........................... 
Nils Fritjof Karl Englund.....................................  
Gbsta Vilhelm Leopold Englund ..................... 
Bengt Douglas Alexander Hedberg..................... 
Anders Johan Johansson ...................................... 
Folke Georg Odqvist............................................  
Erik Bertil Sundberg............................................  
Halvor Richard Tid strand.................................

6 re ker:
Gustaf Valdemar Johansson................................  
Frans Rudolf Larson............................................

till praktisk verksamhet.
» Chalmerska institutet.
» universitet.
» handelsinstitut.
» militåryrket.
» handelsinstitut.
» universitet.
» »
» »
» militåryrket.
» »
» universitet.
» »
» jårnvågstjånst.
» universitet.
» militåryrket.
» tekniska hogskolan.
» universitet.

till riksbankstjånst.
» universitet.
» Sthms hogskola.
» universitet.
» banktjånst.
» handelsskola.
» universitet.
» folkskoleseminarium.
» riksbankstjånst.

till universitet.
» »
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Johan Svensson .. .. 
Axel Daniel Svensson

till universitet, 
jårnvågstjånst.

b) Under hostterminen ingen.

B. Forteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått låroverkets sjatte 
klass under kalenderåret 1910 avlagt godkånd realskolexamen.

a) Under vårterminen:
Gunnar Th. Berg...................  
Karl Kasper Torsten Ehrenbort 
Carl Einar Engavist..............
Gustaf Einar Falk..................
Gustaf Fredrik Larsson .. .. 
Carl Edgar Magnusson .. .. 
Karl Johan Pettersson............. 
Nikolaus T iland er...................  
Lars Wadman.........................

till II ringen.
» kanalverket.
utan att uppgift låmnats.
till handelsinstitut.
utan att uppgift låmnats.

till 1 ringen, 
kanalverket.
I ringen.

b) Under hostterminen ingen.

25. Forteckning over de lårjungar, som i ovrigt och utan att hava avlagt student- 
eller realskolexamen avgått från låroverket under kalenderåret 1910.

a) Under vårterminen och dårpå foljande mellantermin:

Ring IV.
Torsten Veit Wittrock till Chalmerska institutet.

Ring 11.
Artur Stellan Filibert Lundgren avgick på grund av sjukdom.

Klass 5.
Kurt Olof Hallberg utan att uppgift låmnats.

Klass 4.
Johan August Henning Karlsson 
Torsten Harry Magnusson .. .

»»

Klass 2.
Gunnar Einar Hugo Ohlson till enskild undervisning.

b) Under hostterminen och dårpå foljande mellantermin:

Ring 1.
Ernst Holger Anderson
Lars Wadman.............

avgick på grund av sjukdom. 
till teknisk skola.

Klass 2.
Gustaf Blomstrand till annat allmånt låroverk.

Klass 1.
Sven Primus Johansson genom doden.

5
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26. Under sist forflutna kalenderåret hava till lårjungarna utdelats såsom 
stipendier.................................................................................... kr. 860:00
premier................................................................................................. » 212:95
understod.............................................................................................. » 95:00

Summa kr. 1,167: 95

27. Uppgift angående under lasåret från terminsavgifter befriade lårjungar.

Avgifter till låroverkets kassor.
Hostterm. Vårterm.

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

» byggnadsfonden ............................................................................ 27 30
båda ovannåmnda kassor ....................................................................... — —
Ej befriade från någondera avgiften...................................................... 175 172

Summa nårvarande lårjungar 202 202
Avgifter till statsverket.

Hel avgift å kr. 30 har erlagts av ...................................................... 39 38
» » » » 20 » » » ...................................................... 75 71

Halv » » » 15 » » » ...................................................... 10 9
» » » » 10 » » » ...................................................... 14 13

Från avgift fullståndigt befriade voro .................................................. 64 71
Summa nårvarande lårjungar 202 202

Avgiften till Ijus- och vedkassan har under hela låsåret utgjort kr. 12,5„, som under host- 
terminen erlades av 202 lårjungar och under vårterminen av 202.

D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
28. 1. Låroverkets bibliotek

har under låsåret vunnit foljande tillokning: ■
a) genom gåvor:

Från vederborande åmbetsverk: Sveriges officiella statistik:
A) Befolkningsstatistik 1909; B) Råttsvåsendet 1908, 1909; C) Bergshanteringen 1909; F) 
Handel 1909; G) Fångvården 1909; I) Telegraf- och telefonvåsendet 1909; L) Statens jårn- 
vågstrafik 1907, 1909; M) Postverket 1909; N) Jordbruk och boskapsskotsel 1909, 1910; 0) 
Lantmåteriet 1909; P) Undervisningsvåsendet: folkskolorna 1908; Q) Statens domåner 1908, 
1909; R) Valstatistik 1910; S) Allmånna arbeten 1909; T) Lotsvåsendet 1909; U) Kommu
nernas fattigvård och finanser 1908, 1909; V) Kontrollstyrelsens beråttelse 1909—1910; Y) 
Sparbanksstatistik 1909. Liggare over Statsverkets specialutgiftsstater 1910.

Från Kungl. Ecklesiastikdepartementet: Allmånna kyrkomotets protokoll 1910 med bihang.
Från Kungl. Overstyrelsen for rikets allm. laroverk: Overstyrelsens beråttelse 1909—1910; 

Historiska handlingar del 19 n:o 2, del 22 n:ris 1, 2; Svenska riksdagsakter: fjårde delen I; 
Medeltidsminnen från Ostergotland av O. Janse; Meddelanden från svenska riksarkivet I: 15—18, 
II: 2; Skrifter, utgivna av svenska hist, foreningen 2: Svensk historisk bibliografi 1875—1900 av 
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Kr. Setterwall; Svenska fornskriftsållskapets samlingar haft. 131—136; Gamla svenska stader, 
andra uppl. håftet 1; Underdanigt betankande och forslag till ordnandet av den hdgre tekniska 
undervisningen i riket, II med bilagor; L. Baltzer: Hållristningar: 4, 5, 6 serie II; Norska års- 
redogorelser 1904—1907; S. E. Melander: Forteckning over avhandlingar och uppsatser, 2 ex., 
Forteckning på undervisningsmateriel! for folkskolorna; Kungl. Tekniska hogskolans i Stock
holm program 1907—1908, 1908—1909; Fauna och Flora 1910.

Från Kungl. Vetenskapsakademien: Arkiv for botanik Bd 9:3—4, 10: 1; arkiv for zoologi 
Bd 6:2, 3—4; 7: 1; arkiv for kemi, mineralogi och geologi Bd 3:4—5, 6; 4: 1; arkiv for ma
tematik, astronomi och fysik Bd 6: 2, 3; Handlingar Bd 45: 5—12; 46: 1—3; Årsbok 1910 med 
bilagor 1—3; Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1909 Bd 37; Les Prix Nobel 1908; C. A. Reu- 
terskiold: Politisk rostrått for kvinnor I.

Från Univers. Biblioteket i Uppsala: Till Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala; Acces
sionskatalog 1908;

Från Våstgota Nation i Uppsala: Universitetskataloger och akademiskt tryek.
Från Våstgota Nation i Lund: Universitetskataloger.
Från Stockholms hogskola: Katalog. Från Goteborgs hogskola: Redogorelse 1909 

— 1910.
Från Staten: Nordisk Idrottsliv 1910; Ny tidning for Idrott 1910; Svensk forfattnings- 

samling 1910.
Från Redaktionen: Tidskrift for schack.
Från svenska gymnastiklararesallskapet: Tidskrift for gymnastik 1910.
Från W. Billes forlag: Sven Zetterstrom: Oversåttningar till engelska; W. Hammar- 

berg och Sv. Zetterstrom: Engelsk grammatik, andra upplagan; W. Abenius: Kort lårobok i 
kemi, andra upplagan; R. Wallmo: Ordlista till Treasure Island by R. L. Stevenson; Ordlista 
till Mowgli Stories; Ovningar i satslosning; K. A. Melin: Skårgårdsbilder, diktér; I. Lundstrom 
och M. Videgren: Valda prosastycken II, andra upplagan; H. R. Hall: Days before History; 
Ordlista till densamma av W. Hammarberg.

Från C. E. Fritzes forlag: H. Heine: Die Harzreise, von E. Rodhe; O. Jespersen och E. 
Rodhe: Kommentar och ordforteckning till The England and America Reader; T. Fischer: 
Månniskokroppen och dess vård, andra upplagan; T. E. Aurén: Fysiskaliska laborationsuppgif- 
ter for gymn. I; Knut Bohlin: Våxternas livsforeteelser och levnadsforhållanden.

Från P. A. Norstedt och Soner: Voltaire: Zadig, par H. Hultenberg; H. Båckstrom: Råkne- 
tabeller for realskolan; Fyrstålliga log. tabeller; E. Wigh: Tysk nyborjarbok; Ordlista till den
samma; F. W. Lindwall: Svensk låsebok for realskolan klass 4, 5; dito for klass 1; V. Hugo: 
Les Miserables, par H. Hultenberg; H. A. Vachell: Harrow-on-the-hill, by G. Ageberg; Anna 
Sandstrom: Natur och arbetsliv i svenska bygder, II Norrland; C. G. Hellsten: Experimentell 
Fysik och Astronomi, I Statik och varmelåra; Hans Larsson: Psykologi; R. Steffen: Oversikt av 
svenska litteraturen, forstå delen; Islandsk och fornsvensk litteratur i urval; C. Auerbach: Ele_ 
mentarkurs i tysk handstil, 2 ex; C. Qrimberg: Svensk statskunskap for realskolan; Frans Ti
ger och Erik Åkerberg: Gymnasiesånger, 2 ex; Fagerlund och Falk: Geografisk låsebok, I Asi
en; B. Risberg: Platon: Sokrates’ forsvarstal, overs.; Sofokles’ Antigone, overs.; Otto Raab: 
Tysk uppsatsskrivning for gymn.; Gottfried Keller: Das Fåhnlein der sieben Aufrechten und 
Kleider machen Leute, von J. Reinius, W. Uhrstrom: Glosor till Little Willies’ Stories; A. E. 
Jenks: The Childhood of Ji-Shilby G. Ageberg; Carl O. Kock: Ordlista till A Life of W. Sha- 
kespeare; H. Bell: Nursery Comedies, by G. Ageberg.
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Från C. W. Gleerups forlag: J. Swenning: Tyska oversåttningsdvningar till G. Preussens 
Peter Moors Fahrt nach Sudwest; dito till Otto Ernsts Asmus Sempers Jugendland.

Från Beijers bokforlag: Ringenson: G. Grove, Short Chapters on English Life.
Från N. P. Perssons fårlag: Sv. Sjoblom: Bibelhandbok for realskolan.
Från Kalligrafias forlag: Heikes skrivsystem med provhafte.
Från forfattaren: B. Såterstrand: Deutsche Stunden in der obersten Klasse ciner Schwe- 

dischen Realschule. K. R. Johnsson: Planimetriska och stereometriska exempel for realskolans 
sjatte klass; Nya ovningsexempel och provrakningsuppgifter for realskolans sjatte klass; Geo
metriska exempel for nyborjare; A. Falkenberg: Landstormen, 2 ex.; Das Schriftmuseum von 
Heintze und Blanckertz; G. Lindborg: Elemeifterna av derivatkalkylcn jåmte problemsamling.

Av lektor N. Berner: Sprak och Stil 1909.
Av adjunkt Wendbladh: Sprak och Stil 1910.

b) genom inkop:
R. Steffen: Oversikt av svenska litteraturen, del 1. 10 ex.; Islandsk och fornsvensk litteratur i 

urval, 10 ex.; Lindwall: Svensk lasebok for realskolan, forstå klassen, 10 ex.; Skrifter, utgivna 
av svenska litteratursallskapet: Samlaren 3b; 1910; Svenskt anonym — och pseudonymlexi- 
kon, XV; Lejonkulans dramer, 111; Nordisk familjebok, ny uppl. band 1—14; Ahlenius, Kempe, 
Apelqvist: Sverige: hh 35, 36; Ad. Noreen: Vårt sprak h. 15; Sv. akademiens ordbok: hh. 41—43; 
Statskalendern 1910; Svensk rikskalender 1911; R. S. Wood: Six famous Stories from English 
history; W. Rein: Encykl. Handbuch der Pådagogik, X: Systematisches Inhaltsverzeichnis. En 
del tidningar och tidskrifter.

2. Lårjungebiblioteket.
Till lårjungebiblioteket, som vårdats av adjunkt Jonsson, hava såsom gåvor overlåmnats: 

från lårjungen i 3 klassen Axel Bergman: Tidner, Från kung Gostas dagar.
» » i 4 klassen K. G. Hjertén: Marryat, Peter Simpel.
» » i » Ragnar Kihlgren: I. O. Åberg, Baner i såeken.
» » i 5 klassen Knut Chrigstrom: Marryat, Bland elefanter och lejon.
» » i 6 klassen Y. Johannesson: Jules Verne, Två års ferier.
» » il ringen Bertil Landberg: R. Ballantyne, Martin Rattier, overs. av E.

Nordenadler.
» » i III ringen Nils Carlstrom : Kamraten årg. 1908, 1909.

Från Adjunkt G. Wendbladh: Jules Verne, Den hemlighetsfulla on.
Från Lektor A. Lundahl: G. Retzius, Bilder från Nilens land.
Från Rektor G. Mellén: O. Almgren, Sveriges fasta fornlåniningar från hednatiden; C. 

Forsstrand, A. E. Nordenskidid; Paul Nilsson, Ryttarns Matts, Från solsidan och Blandad kor; 
Laurin, Konsthistoria; R. Leighton, Birkenshaws Pojke; P. G. Lyth, Roms konungasagor; Ko- 
nung Carl XI och hans gunstlingar; A. Pallin, Med isyxa, gletscherrep och skidor; EL Sienkie- 
wiez, Bartek Segervinnaren; J. M. Sundén, De romerska antikviteterria; H. G. Wells, Den stul- 
na bacillen och andra beråttelser, overs.

Från Svenska Turistforeningen: dess årsskrift for 1910.
For de av Revisionskonimissarien Richard Vide vårt. 1910 overlåmnade 50 kr. har nu ytter- 

ligare inkopts: B. S. Ingemann, Valdemar Sejer och Erik Menveds barndom samt Le Breton- 
Martin, Utterpatrullen.
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Dessutom har inkopts: Felix Dahn, En strid om Rom; H. v. Moltke, Tysk—franska kriget 
1870—1871 och Chr. de Wet, Striden mellan boers och engeismån.

Lårjungebiblioteket omfattar nu 150 volymer och antalet boklån uppgick under år 1910 till 
999.

3. Mynt- och medaljsamlingen
har under låsåret okats med foljande gåvor:

av Svenska Akademien: dess minnespenning over C. V. A. Strandberg.
av Kungl. Vetenskapsakademien: dess minnespenning over Bror Emil Hildebrand.

4. Naturvetenskapliga samlingarna
hava vunnit foljande tillokning:

a) genom gåvor:
av lårjungen i ring IV Klas Sårner: fossilt trå från Amerika.
» » » » „ Olof Werner: en samling insekter.
» » » » I Olof Svanstrom: en brunalg från Medelhavet.
» » » » 6 klassen Yngve Johannesson: en blåckfisk.
» » » » 3 klassen Gerhard von Sydow: ett torskskelett.
» lårjungarna i ring 1 Fredrik von Sydow och Gerdt Wahlbåck,

i 5 klassen Nils Blomqvist, Torsten Magnusson och Karl Nordstrom: pråssa- 
de våxter.

Dessutom har låroverket av Doktor H. Jennische fått mottaga den vårdefulla gåvan av ett 
mikroskop från Seibert.

b) genom inkop: Eriksson: Botaniska tavlor, 25 st., fårglagda, uppfordrade på papp.

5. Materielen for undervisningen i geografi.
R.oth: Våggkarta over Palestina, ett stereoskop, en avbildning av Parthenonfrisen och en 

del av Amazonfrisen från Phigalia har inkopts.

E. Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. Under sommaren 1910 omlades och lagades yttertaket å gymnastikbyggnaden, och un 

der hostens lopp infordes dår fullståndig elektrisk belysning. Såvål detta senare— den elektriska 
belysningens inforande — som uppforandet av ett vackert stångsel av stenpelare och jårnket- 
ting kring skolgården har nu kunnat utforas tack vare den frikostiga gåvan av 5,000 kronor 
från en om ungdomens fysiska uppfostran samt om sport och idrottsliv varmt nitålskande gi- 
varinna.

Vid sammantråde den 3 september 1910 beviljade stadsfullmåktige i Vånersborg på hem- 
stållan av undertecknad medel till en genomgripande yttre och inre reparation av nya låro- 
verksbyggnaden, vilken till storsta delen kommer att utforas instundande sommar.

På låroverkets egen bekostnad har under låsåret anskaffats 30 stycken ensitsiga bord med 
tillhorande stolar for teckningssalen samt tvenne svarta dubbeltavlor for 4 och 5 klassen.
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F. Ekonomiska forhållanden.
31. Uppgifter om nedannamnda till låroverket lidrande kassors stållning kalenderåret 1910.

Kassans rubrik

D—e—b—e—t K— r—e—d—i—t
Behåll- 
ning vid 

årets 
borjan

Summa 
inkomster

Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets 

borjan
Summa

Behåll- 
ning vid 
årets slut

Summa

Byggnadsfonden .......  
Ljus- och vedkassan 
Biblioteks- och mate- 

rielkassan ...........
Premie- o. fattigkassan

12,si 
1,625,09

3,500,67
531,82

1,775,7*
5,312,73

2,188,67
264,71

1,563,32

805,28

3,351,87
6,937,82

6,494,62
796,53

1,557,96

687,28

1,780,« 
5,749,18

2,507,37
239,75

13,30 
1,188,64

3,299,97
556,78

3,351,87
6,937,82

6,494,62
796,53

Summa 5,670,39 9,541,85 2,368,60 17,580,M 2,245,21 10,276,9, 5,058,69 17,580,84

»En gammal van till låroverket® lamnade åven vid vårterminens slut 1910 den frikostiga 
gåvan av 50 kr., att såsom stipendium utdelas, efter rektors och kollegiets beståmmande, till 
tvenne for framstående kunskaper, filt och goda seder vitsordade lårjungar i låroverkets tvenne 
overstå avdelningar.

Av tennisklubben i Vånersborg har som bidrag till uppsåttande av ytterligare en båglampa 
i gymnastiksalen overlåmnats 30 kronor.

Som bidrag till inkop av en ny taffel har en låroverkets vån, som onskar vara okånd, 
overlåmnat 150 kronor.

Och till sist har, såsom ovan nåmnts, en givarinna, som åvenledes uttryckt en onskan 
att hår ej bliva nanmgiven, overlåmnat den storartade gåvan av 5,000 kronor for det åndamål, 
som i mom. 29 nårmare angivits. For dessa vålvilliga och frikostiga gåvor bringas hårmed 
samtliga givare ett vordsamt och hjårtligt tack.

Från Sveriges Centralforening for idrottens befråmjande overlåmnades vårterminen 1910 
och har åven innevarande vårtermin overlåmnats en graverad silverskold att som premium till- 
delas en om idrott och gymnastik synnerligen fortjånt lårjunge.

Från Svenska Turistforeningen hava overlåmnats 3 ex. av Turistforeningens årsskrift for 
åren 1909 och 1910. Av dessa hava 2 ex. utdelats såsom premier och 1 overlåmnats till låro
verkets lårj ungebibliotek.

32. Under 1910 har åtgått for underhall och tillokning av
a) boksamlingarna.................................................... kr. 288:84
b) den ovriga undervisningsmaterielen......................................... » 201:96
c) inredningsmaterielen .................................................................. » 548:51
d) lårjungebiblioteket...................................................................... » 32:25

G. Examina och terminsavslutning.
33. Till studentexamen anmålde sig sistlidna vårtermin samtliga 32 lårjungar i låro

verkets hogsta ring, varjåmte 5 privatister blivit hit hånvisade. 31 låroverkets egna lårjun
gar och 3 privatister fbrklarades beråttigade att undergå muntlig provning.
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Den muntliga studentexamen ågde rum den 15 och 16 juni.
Censorer voro professorerna S. J. Boethius, B. Hasselberg, M. Pfannenstill, E. Staaff och 

E. Wadstein samt f. d. låroverksrådet T. Moll.
Nårvarande vittnen voro, forutom låroverkets inspektor landshovding K. S. Husberg, kyr- 

koherde C. T. Hellgren, rektor F. Nordin och håradshovding C. A. Strandmark.
Av låroverkets egna lårjungar blevo samtliga 31 godkånda, nåmligen Goran Almqvist, Eric 

Andersson, Fritjof Englund, Gosta Englund, Bengt Hedberg, Anders Johansson, Gustaf Johans- 
son, Rudolf Larson, Folke Odqvist, Erik Sundberg, Johan Svensson, Axel Svensson och Ric
hard Tidstrand å latingymnasium, Edmar Albert, Hjalmar Bellander, Herbert Claesson, Karl 
Dahlqvist, Gustaf Hallberg, Alf. Håckner, Tage Jansson, Hjalmar Johannesson, Viktor Johans
son, Wilhelm Ljungstrom, Erik Lundgren, Arvid Norberg, John Nordqvist, Herman Strandberg, 
Bertil Stuart, Sigfrid Ullberg, Qottfrid Wadman och Tor Wolgast å realgymnasium.

Dessutom godkåndes privatisterna Karl Jansson, S. G. Svensson och E. Timén.
Mogenhetsprovning i enlighet med beståmmelserna i nådiga stadgan den 22 mårs 1895 

avlades den 15 och 16 juni av 2 hit hånvisade privatister, nåmligen Fremja Lottiger och E. H. 
Caspersson, båda å latinlinjen.

Till avlåggande av realskolexamen anmålde sig sistlidna vårtermin samtliga 9 lårjungar i 
låioverkets 6 klass, varjåmte 2 privatister blivit hit hånvisade, av vilka dock endast 1 infann sig. 
Efter avlagda skriftliga prov forklarades såvål alla låroverkets lårjungar som privatisten beråt- 
tigade till muntlig provning. Denna ågde rum den 4 juni och dårvid godkåndes alla lårjungar
na från låroverket, nåmligen: Gunnar Berg, Torsten Ehrenborg, Carl Einar Engqvist, Gustaf 
Larsson, Carl Edgar Magnusson, Karl Pettersson, Nils Thilander och Lars Wadman samt pri
vatisten E. F. Corneliusson.

Såsom examensvittnen, utsedda av stadsfullmåktige, nårvoro apotekare C. G. Bergqvist, 
landssekreteraren L. Th. Jacobson och trafikchefen R. Wester, varjåmte låroverkets inspektor 
landhovding K. S. Husberg overvår en del av examen.

fnnevarande vårtermin hava 15 låroverkets egna lårjungar och 6 privatister avlagt de 
skriftliga proven for studentexamen den 10, 12, 20, 22 och 24 april. Samtliga låroverkets egna 
lårjungar och 3 privatister forklarades beråttigade till muntlig provning, vilken ågde rum den 24 
och 26 maj.

Censorer voro professorerna Claes Lindskog, Hans Wallengren och Anders Wiman.
Nårvarande vittnen voro forutom låroverkets inspektor landshovding K. S. Husberg, f. d. 

låroverksadjunkten P. G. Bergin, oversten och chefen for Kungl. Våstgota regemente E. V. Berg- 
strom, kyrkoherde C. T. Hellgren och lasarettslåkaren doktor O. Lundblad.

Av låroverkets egna lårjungar blevo samtliga 15 godkånda, nåmligen Arthur Fristedt och 
Elmer Sundqvist å latingymnasium, Axel Bergstrom, Oscar Eriksson, Gillis Horney, Mats Lun- 
derqvist, Wårner Lundin, Magnus Magnusson, Bo Åkesson Natt och Dag, Erik Samuelson, Os
car Sultan, Klas Sårner, Gustaf Welander, Olof Werner och John West å realgymnasium.

Av privatisterna godkåndes en.
Skriftliga prov for realskolexamen hava denna termin avlagts den 2, 4, 6 och 8 maj av 4 

lårjungar vid låroverket och 3 privatister. Av dessa hava 3 låroverkets egna lårjungar och 3 
privatister forklarats beråttigade att undergå muntlig provning.

Den muntliga realskolexamen kommer att taga sin borjan den 1 juni.
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34. Årsavslutning med forhor och uppvisningar kommer enligt H. H. Efori beslut 
att åga rum i fbljande ordning:

Uppvisning i gymnastik åger rum på låroverkets gymnastiksal lørdagen den 10 juni kl. 12 
midd. och uppvisning i sång och musik i låroverkets aula samma dag kl. 6 e. m.

Utstdllning av under året utforda arbeten i teckning haltes i teckningssalen lordagen den 
10 juni kl. 4—6 e. m. och sbndagen den 11 juni kl. 1—3.

Forhor i Idrodmnena anstållas mandagen den 12 juni kl. 1/210—12.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och flydningen 

tillkånnagives, varefter ungdomen hemforlovas av låroverkets inspektor.

35. Att overvara årsavslutningen och dårmed forenade forhor och uppvisningar får 
jag vordsamt inbjuda lårjungarnas fbråldrar och målsmån, stadens fullmåktige och magistrat 
samt alla andra, som med vålvilligt intresse omfatta låroverket och dess verksamhet.

36. Nåsta låsår borjar med allmånt upprop tisdagen den 29 nåsta august i kl. 5 e. m.
Klass 6 och ringarna I—IV samlas fredagen den 25 augusti kl. 8 f. m. for att undergå låka- 

rebesiktning, varefter skjututbildningsovningarna taga sin borjan.
Hostterminen kommer att sluta den 20 påfbljande december; vårterminen borjar den 12 

januari och avslutas den 10 juni 1912.
Intrådes- och flyttningssokande skola anmåla sig hos rektor å hans åmbetsrum senast tors

dagen den 24 augusti kl. 11—12 1. m. Provningarna borja fredagen den 25 augusti kl. 9 f. m.
Herrar lårare sammantråda fredagen den 25 augusti kl. 8,« f. m.

Vånersborg i maj 1911.

Gustaf Mellén.
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Med avseende på nåsta låsår erinras om foljande beståmmelser i gållande skolstadga an
gående

a) Intradesfordringar.
§ 28.

1. Ej må i allmånt låroverk som lårjunge intagas under hostterminen annan ån den, som, 
då intråde sokes, redan uppnått eller som fore kalenderårets utgång uppnår nio års ålder, ej 
heller under vårterminen annan ån den, som fore utgången av narmast foregående kalenderår 
uppnått nåmnda ålder.

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

3. IntrådesSokande skall forete dels intyg av vederborande pråsterskap, innehållande upp- 
gift om foråldrar, fodelseort, ålder och, dår så ske kan, uppforande samt anteckning dårom, 
att han haft naturliga eller vaccinkoppor, dels ock intyg av låkare, att han icke lider av sjukdom 
eller lyte, som gor honom olåmplig for skolarbete eller kan menligt inverka på medlårjungar. 
Har han forut varit i annat allmånt låroverk intagen, skall han dessutom forebringa vederbor- 
ligt avgångsbetyg från det låroverk, han senast bevistat, samt, dårest han overgår under termins 
lopp, kvitto å de av honom senast erlagda terminsavgifter, eller, såvida han från erlåggande 
av dylika i foreskriven ordning befriats, bevis dårom.

§ 29.
1. For intråde i realskolans forstå klass fordras:
a) formåga att tydligt och såkert låsa innantill och att med egna ord redogora for inne- 

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

några psalmverser;
e) fårdighet i anvåndandet av de fyra råknesåtten med hela tal, hogst fyrsiffriga, dock att 

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

f) kånnedom om skandinaviska halvons grå nser, om det allmånnaste av dess hojdforhål- 
landen och om Sveriges huvuddelar; nårmare kånnedom antingen om Gotaland eller om Svea- 
land och Norrland; formåga att på kartan utvisa det genomgångna.

4. Den, som soker intråde i gymnasiets fjarde ring, åger rått till befrielse från provning i 
ett eller två låroåmnen, motsvarande den rått till befrielse från viss del av undervisningen, som 
enl. § 8 tillkommer lår junge å gymnasiet; skolande lårjunge, som onskar begagna sig av sådan 
rått, vid intradet ådagalågga, att han i de låroåmnen, i vilka han onskar befrielse från provning, 
åger for flyttning till tredje ringen erforderliga kunskaper.
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b) bortval av åmnen i gymnasiets 3:dje och 4:de ringar.

§ 8.
1. Lårjunge, som blivit flyttad till gymnasiets tredje ring, åger efter av målsman hos rek

tor gjord skriftlig anmdlan, rått att vid Idsårs bor jan bortvålja ett å den stadgade timplanen 
forekommande låroåmne eller teckning eller ock två av dessa amnen, såvida de i hogsta ringen 
tillsammans ej upptaga mer an sex timmar i veckan.

Hårvid bor dock iakttagas, att alla lårjungar skola deltaga i undervisningen i modersmålet 
samt, med undantag for lårjungar, som tillhora fråmmande trosbekånnelse, i kristendom.

2. Lårjunge å realgymnasiet, som bortvalt matematik, åger rått att efter samråd med 
vederborande lårare folja undervisningen i de delar av åmnet, vilka han behover inhåmta for att 
kunna tillgodogora sig undervisningen i fysik.

3. Har tårjunge vid intråde i gymnasiets tredje ring icke eller endast till en del anvånt 
sin rått till bortval, vare han oforhindrad att sedermera vid Idsårs borjan anvånda denna rått in- 
om de i mom. 1 angivna grånser.

4. Onskar lårjunge åter begagna undervisningen i bortvalt åmne, skall han vid sårskilt 
anstålld provning visa sig åga hårfor erforderliga kunskaper.

Vid tillåmpning av ovanstående beståmmelser bor med avseende på den verkan, bortval 
av åmne kan komma att utova på blivande flyttning och studentexamen, iakttagas foljande:

a) lårjunge, som i tredje ringen fullståndigt begagnat sin rått till bortval av åmne, måste 
for att kunna flyttas till fjårde ringen vara godkånd i alla återstående åmnen.

b) lårjunge skall i den skriftliga prøvningen for studentexamen deltaga i minst 3 av de 
prov, som anordnas å den bildningslinje han tillhor, dock med skyldighet for honom att i varje 
fail deltaga i modersmålsprovet.

c) lårjunge år beråttigad att å den bildningslinje hans examen avser undergå skriftlig prov
ning såvål i bortvalt åmne, som i åmne, i vilket han icke dnskar ntuntligen provas.

d) lårjunge, som erhållit minst vitsordet Godkånd for den svenska uppsatsen och två andra 
skriftliga prov, åger att undergå muntlig provning.

e) i den muntliga prøvningen år lårjunge skyldig att underkasta sig forhor i kristendom 
och modersmålet samt i minst åtta av ovriga Idrodmnen eller i sju av dessa, såvida i detta se- 
nare fall de två återstående låroåmnena å timplanen tillsammans ej upptaga mer ån sex vecko- 
timmar.

f) om lårjunge i den muntliga prøvningen erhållit vitsordet godkånd eller dårover i minst 
tio av de låroåmnen, som finnas upptagna å fjårde ringens timplan, eller i nio av dessa åmnen, 
och i detta senare fall de två återstående låroåmnena å timplanen tillsammans ej upptaga mer 
ån sex veckotimmar, skall han i examen godkånnas, såvida ej mer ån halva antalet av censo- 
rerna finner honom bora på grund av bristande insikter och mogenhet underkånnas.
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Anvisning
på for frivilliga sjålvstudier under sommarferierna 

låmpliga uppgifter.

Till femte klassen.
Historia. Montelius, Livet i Sverige under hednatiden. Pris 2 kr.

Bjorlin, Finska kriget. Pris 3,50.
Ellen Fries, Ur svenska adelns liv under 1600-talet, 1.

Geografi. Hedin, Tibetanska åventyr. Pris 4 kr.
Duse, Bland pingviner och sålar. Pris 1 kr.
Sandstrom, Natur och arbetsliv i svenska bygder I. Pris 2 kr.

Till sjatte klassen och forstå ringen.
Engelska. Odman, En dag i ett engelskt hem. Illustrerad och bunden pris 3,25.
Geografi. Anna Sandstrom, Natur och arbetsliv i svenska bygder. I.

Till andra ringen.
Engelska. W. Scott, Ivanhoe. Beijer. Illustrerad 2,50.

Jerome, Tre mån i en båt. Fahlcrantz. Håftad 1 kr.
Kipling, Hogalandsbilder från Hindostan. Bjork och Borjesson. Två håften å 1 kr. 

Modersmålet. Heidenstam, Karolinerna.
Strindberg, Svenska oden och åventyr. Pris 3 kr.

Tyska. Hans Arnold, Zwei Novellen, ed. Rodhe. Pris l,30.
Historia. Boéthius, Historisk låsning, Forntiden eller Medeltiden.

Till tredje ringen.
Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria, 11:1. Pris 2,75.
Modersmålet. Viktor Rydberg, Fribrytaren på Ostersjon, Singoalla.

Selma Lagerlof, En herregårdssågen. Pris 2 kr.
Ellen Fries, Svenska odlingens stormån. Pris 1 kr.

Tyska. I. Frenssen, Gustav, Peter Moors Fahrt nach Stidwest, ed. Hjelmqvist och Svenning. 
Pris 1,25-

2. Någon eller några uppsatser ur Deutsches Alltagsleben von Emil Rodhe und Otto 
Abshagen. Pris I l,50, II 2,25.

Engelska. Morén—Harvey, England och engelsmånnen. Fritze. Pris 3 kr.
Franska. Pharus, Plan et Guide de Paris. Pharus Verlag, Berlin. Pris l,60-
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Fysik. Ritning av synoptiska kartor. Våderleksiakttagelser kl. 8 f. m., kl. 1 och 9 e. m. un
der en månad av sommarferien och deras inregistrering på rutat papper. Problemlos
ning.

Historia. O. Sjogren, Karl XI och svenska folket på hans tid (1898).
E. Tegner, Svenska bilder från sextonhundratalet (1896).
Stavenow, Den stora Engelska revolutionen.

Till fjårde ringen.
Kristendom. C. Er. Lundin, Kyrkohistoria, 111:1. Pris 4,75.

N. Soderblom, Kristendomen och religionerna. Pris 0,35.
Modersmålet. 1. Någon eller några av foreningen Heimdals folkskrifter.

2. Oskar Levertin, Svenska gestalter.
3. August Strindberg, Svenska oden och åventyr.
4. Nedskriv dagboksanteckningar under en resa.
5. Skildra någon mårklig tilldragelse, som du bevittnat, eller plats, som du besokt un

der ferierna, och forse den eventuellt med teckningar.
6. Nedskriv dina betraktelser vid låsningen av någon bok eller gor ett skriftligt refe

rat av dess innehåll:
Latin. Boéthius, Historisk låsning for skolan och hemmet, Forntiden.
Grekiska. Bergstedt, Grekisk kulturhistoria. Inb. 3,25.
Tyska. 1. Gerståcker, Friedrich, Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer, ed. Thorn. Pris 1,25.

2. Lika med uppgiften till tredje ringen.
Engelska. Cavling, London. Oversåttning av Petrus Hedberg. Silén. Pris bunden 10 kr.

Något av Shakespeare’s dramer i Hagbergs oversåttning, t. ex. Hamlet, En midsom- 
marnattsdrom, Julius Cæsar, Kopmannen i Venedig. Gleerups forlag, håften å 50 
dre, innehållande tre dramer.

Franska. Ahnfelt, Bevingade ord. Seligman. Pris 2 kr.
Geete, Ordklyverier. Bjork och Borjesson. Pris 1 kr. (

Historia. E. Hildebrand: Sveriges historia intill 20:de seklet, avd. 8 (1772—1809).
Kjellén: Stormakterna.
Stavenow: Frihetstiden samt Konung Gustaf III.

Filosofisk propedeutik. S. Almqvist, Sjålslivet. Pris 2,23.
Matematik. Losning av studentproblem.
Fysik. Problemlosning. Ritning av synoptiska kartor.
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Ordning vid forhoren den 12 juni 1911.

9,30—10 10,10--- 10,40 10,50----1 1,20 11,30—12

Ring III Kristendom
Haller

Franska 
Palmgren

Tyska 
Berner

Latin: Tessing 
Fysik: Lundal

Ring II Tyska 
Berner

Matematik: Martin
Fysik: Lundal

Engelska 
Palmgren

Historia
Blomgren

Ring I Biologi 
Sjogren

Historia
Blomgren

Latin: Mellén
Matematik: Lundal

Engelska 
Palmgren

Klass 5 Matematik 
Martin

Biologi 
Sjogren

Historia 
Wendbladh

Tyska 
Rosén

Klass 4 Tyska 
Mannfelt

Kristendom
Wetterlundh

Matematik 
Martin

Engelska 
Mannfelt

Klass 3 Modersmålet 
Wendbladh

Historia 
Wendbladh

Kristendom 
Haller

Tyska 
Berner

Klass 2 Tyska 
Ewerth

Modersmålet 
Ewerth

Matematik 
Ewerth

Historia 
Wetterlundh

Klass 1 Modersmålet 
Jonsson

Tyska 
Jonsson

Historia 
Wetterlundh

Biologi 
Wendbladh

Kl. 12 avslutning i aulan.


