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

med allmånt upprop tisdagen 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 borjade fredagen den 12 januari och kommer att sluta den 10 juni. 
Upprop ågde rum den 12 januari kl. 5 e. m.; undervisningen tog sin borjan den 13 janu
ari kl. 8 f. m. och år åmnad att fortgå till den 7 juni kl. 10,35 f. m.

Ledighet från undervisningen har låmnats for hela låroverket:
a) under hostterminen: hela dagarna den 23 och 24 oktober, b) under vårterminen: 

en halv dag den 29 januari for idkande av vinteridrott samt hela dagarna den 24 och 26 
februari, 2 timmar den 17 april, varjåmte frihet från hemarbete till påfoljande dag en gång 
under låsåret medgivits lårjungarna.

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

Under 1 dag fore skrivningarna till realskolexamen åtnjoto lårjungarna i klass 6 full- 
ståndig ledighet.

Torsdagen den 21 mårs hade lårjungarna ledighet från sista lektionstimmen for att 
åhora ett foredrag av Fil. Kand. Mannstrom samt likaledes den 5 februari med anledning 
av låroverkets f. d. inspektor kyrkoherde C. T. Hellgrens begravning.

2. Till gemensam morgonbon, som forråttats omvåxlande av lektorn och av adjunk
ten i kristendom i nårvaro av rektor, hava lårjungarna samlats kl. 7,« f. m. Forstå sønda
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 forlagd till kl. 8—10,35 och 12—3,30. Den frivilliga undervisningen i fran
ska i sjåtte klassen har meddelats onsdagar 12—12,45 och lordagar 2,45—3,30, i femte 
klassen torsdagar och fredagar 12—12,45, i instrumentalmusik tisdagar och fredagar kl. 5,30 
—7 e. m.

Under tiden från och med den 20 augusti till och med den 11 september, då skjut- 
utbildningsovningarna forsiggingo, var låstiden for gymnasiet och klass 6 begrånsad till 8— 
9,40 alla dagar i veckan, sammanlagt 12 timmar i veckan.
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3. Antal lårotimmar i veckan for låsåmnena under hostterminen 1911.
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1 16 24 — — 24
2 24 26 — — 26
3 27 27 — — 27
4 24 28 — — 28 l) Dårav frivillig franska 2 t.
5 24 301) — — 30 2) Dårav frivillig franska 2 t.
6 5 302) — — 30 3) 1 t. eng., 2 t. kemi, 7 t. matem., 1 t fysik.

R. 1 12 113) — 17 28 l) 6 t. latin, 5 t. matematik.
L. I 16 1U) — (17) 11 5) 1 t. eng., 2 t. fysik, 2 t. kemi, 6 t. matematik.
R. II 11 115) — 18 29 6) 6 t. latin, 4 t. matematik, 1 t. fysik.
L. II 8 110 — (18) 11 ’) 6 t. matematik, 4 t. fysik, 2 t. kemi, 2 t. engelska.
R. III 15 147) — 17 31 8) 7 t. grekiska.
L. III A 5 70 90 (17) 16 9) 6 t. latin, 2 t. fysik, 1 t. engelska.
L. 111 B 6 510) (9) (17) 5 10) 4 t. matematik, 1 t. engelska.
R. IV 9 1511 — 16 31 n) 4 t. eng., 6 t. matem., 3 t. fysik, 2 t. kemi.
L. IV A 1 70 10*0 (16) 17 12) 6 t. latin, 2 t. eng., 2 t. fysik.
L. IV B 4 5r0 (1012) (16) 5 13) 5 t. matematik.

Summa 207 262 19 68 349

4 a. Laro- 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 Lundgren, Biblisk historia 1—3, 5
H. Anderson, Den kristna tros- o. se- 

delaran.......................................... 1—3
Herner, Israels historia................................ 4

Klass o. ring

Lundin, Bilder ur kyrkans historia .... 6
Lov gr en-Levin, Kyrkohistoria................... I
Lovgren, Kyrkohistoria......................... II—IV
Ahlberg, Religionshistorisk oversikt .... II 
Ullman, Religionslåra............................ II—IV
* Levin, Ur Kyrkohistoriens kållor .. 6, I—IV

Modersmålet.
Kabner och Victorin, RattskrivningsU-a i—5
Beckman, Språklåra.................................. 3—5
Rebbe och Fischer, Exempelsamling .. 2—4

Warburg, Litteraturhistoria........................... IV
Steffen, Svensk Litteraturhistoria .. I, II, III
Lindvall, Låsebok for forstå klassen .. 1
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Klass o. ring

Fagerlund-Lindqvist, Ur svensk diktning 2
Heidenstam, Svenskarna och deras hov- 

dingar..............................................2, 3, 4
Runeberg, Fånrik Ståls sågner.............. 2, 3
Runeberg, Ålgskyttarna................................. 5
Tegner, Fritiofs saga ..................................... 5
Snoilsky, Svenska bilder........................... 4
Tidner, Ovningar i uppsatsskrivning .... 6
Lindvall, Svensk låsebok.............................. 6

Klass o. ring 

Hildebrand, Låsebok i svensk litteratur .. IV 
Steffen, Islandsk och fornsvensk litteratur I 
Laurin, Dansk och norsk låsning .. .. II—IV 
*Lundell och Noreen, Svensk vitterhet 6, I, II 
*Schuck, Våridslitteraturen i urval och

bversåttning.......................................... III
*Steffen, Oversikt av svenska litteratu

ren ................................................II, III, IV

Latin.
Tessing, Skolgrammatik......................... I—IV
Liljeblad, Latinsk låsebok........................... I, II
Cæsar, De bello gallico, ed. Håggstrom-

Boéthius.................................................. II, III
Livius, ed. Bagge och Tornebladh .. III, IV 
Ovidius, ed. Risberg o. Tornebladh .. II, III

Horatius, ed. Fahlcrantz.................... III, IV
Lindroth, Romerska antikviteter .... .. IV 
Bergstedf, Mytologi...............................111, IV
*Cavallin, Latinskt lexicon.

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

Grekiska.
Lofstedt-Sillén, Grammatik  ............. III, IV Mellén och Lundqvist, Elementarbok.. .. III
Mellén och Lundqvist, Grekisk låsebok III, IV Homerus, Odyssén, ed. Knos.................. .IV

Tyska.
Calwagen-N ordgren, Elementar- och lå

sebok........................................................ 1—4
Hjorth, Grammatik........................ 2—6, I—IV
Hjorth, Ovningsbok till den Tyska gram- 

matiken....................................... 4
Hjorth, och Heumann, Tyska skrivovning- 2

ar och brev...................................... 6
Rodhe, Talovningar.............................. 5
Auerbach, Elementarkurs i tysk handstil 6
Rodhe och Kroger, Låsebok............... 4
Svedelius, Låsebok...................................5
Pederzani-Weber, Auf rauhen Pladen .. 6, I 

Arnold, Zwei Novellen, ed. Rodhe .. .. II 
Keller, Das Fåhnlein der sieben Aufrechten

und Kleider machen Leute, ed. Reinius III 
Budde, Blåtter aus meinem Skizzenbuch IV 
Budde, Krambambuli und andere Ge-

schichten, ed. Rodhe........................... IV
Liliencron, Zehn ausgewåhlte Novellen.. IV 
Die Woche................................................... IV
Goodwin, Skriftliga uppgifter for mogen-

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

Engelska.
Hammarberg och Zetterstrom, Gram

matik ........................................ 4—6, I. II
Mathesius, Skolgrammatik .. .. R. III—R. IV
Elf strand, Elementarbok................................ 4

» , Elementar- och låsebok............. 5
Calwagen-Lindqvist, Oversåttningsov- 

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

Rodhe, Talovningar.......................... 6, I, II
Synge, Great Deeds in English History,

ed. Kock-Thorn.................................... I
The Harmsworth Red Magazine, March

15, 1911.................................................. II
Chas. Baker, The ABC Guide to London I, II,
Massey, In the Struggle of Life, ed Afze-r R III, 

lius .................................. R IV 
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Klass o. ring 

Falk, Ordlista till Massey.............I, II, R III 
Behm, Låsebok .................................... 1 III,

„ Anmårkn. o. Ordlista till ovanst. ] IV
The Daily Qraphic, Coronation Edition, 

June 23, 1911..................... L. III, L. IV
Barry Pain, Eliza, ed. Qrip..................... L IV
Kipling, Mowgli Stories, ed. Lindgren .. L III 
Werner, Engelske Sange og Recitationer.

Michaelsen, København.......................... III IV

Fn
Bbdtker och Host, Larobok i Franska, 

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

arb. av Pettersson och Schulthess.. II—IV 
Edstrom, Kortfattad fransk språklåra .. III 
Hultenberg, Skolgrammatik.................... IV
Halévy, L’ Abbé Constantin, ed. Edstrom III 
Augé-Petit, Histoire de France. Cours

Elémentaire. Larousse. Paris.. .. III, IV 
Erckmann-Chatrian, L’Ami Fritz, ed.

Gullberg................................................. IV
Labiche, Le Voyage de Monsieur Per-

richon, ed. Edstrom............................... IV

His
Grimberg, Sveriges, Norges och Dan

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

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

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

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

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

Ge<
Carlson, Skolgeografi, forrå kursen .. 1—5 
Carlson och Fagerlund, Skolgeografi, 

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

Filosofisk
Sjbberg och Klingberg, Logik.............III—IV

Klass o. ring

Beasley, Writing for Reading. Jack, Lon
don ..................................................... IV

Bjorkman, William Shakespeare. Bon
nier ..................................................R IV

Lindgren, Engelsk-svensk ordbok. Skoluppl.
Wenstrbm-Harlock, Svensk-engelsk ordbok.

Skoluppl.

Wijkander, Recueil de Poésies francai- 
ses...................................................... IV

Voltaire, Siécle de Louis XIV. Charpen- 
tier. Paris (Ur låroverkets bibliotek) IV

Phare, Plan et Guide de Paris. Petite 
Edition. Pharus Verlag. Berlin .. II, III

Pharus, Plan et Guide de Paris. Grande
Edition. Pharus Verlag. Berlin .... IV

Schulthess, Frånsk-svensk ordbok.
Klint, Fransk-svensk ordbok.
Dalin, Fransk-svensk ordbok.

Boethius, Kulturhistorisk oversikt av forn
tidens och medeltidens allmånna hi
storia ................................................. I

Hojer, Svenskt samhållsskick............... IV
Rydfors, Historisk låsebok.................... 1, 2
Estlander, Allm. hist, i beråttelser .. .. 3—5
*Ekmark, Låsebok till svenska historien 3—5
*Ekmark, Låsebok till allm. historien II—IV

*Fehr, Geografisk låsebok.

Carlson och Steffen, Psykologi .. .. III—IV



Matematik.
Klass o. ring

Moller, Larsson och Lundahl, Lårobok
i råkning for realskolan.................. 1—4, 6

Moller, Algebra...................................5, I—IV
Asperén, Geometri.............................. 4—IV
Hagstrom, Proportionslårans tillamp- 

ning på plangeometrien............ I—IV
Tham, Planimetrien.............................. I—IV
Eurenius, Trigonometri.. .. R. II, L. III R. IV
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Klass o. ring
Ericsson, Trigonometri......................... L. IV
Josephson, Rymdgeometri.............R. III—IV 
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 
Almquist-Andersson, Lårobok i zoologi II—IV 
Bohlin, Lårobok i biologi for realskolan,

II. Botanik............................................. 2

Lindman, Botanikens forstå grunder .. 3—6 
Forssell-Skårman, Lårobok i botanik .. I—IV 
Krok och Almquist, 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. I—L. IV

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

Kemi och
Almquist- Otterborg, Lårobok i natur- 

kunnighet II :2. Magnetism, elektri
citet, kemi.................................... 5, 6

geologi.
Abenius, Oorganisk kemi............. R. I, R. II
Kempe, Oorganisk kemi............. R. III, R. IV
Hennig, Lårobok i geologi for realskolan 5

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 l:sta Mosebok. Valda psalmverser. — Wetterlundh.

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

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

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.
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GEOGRAFI, 2 t. Vårldsdelar och våridshav efter globen jåmte korta upplysningar om jordens 
form och rørelse; ovningar att forstå och anvånda kartan; Sveriges geografi utforli- 
gare, Norges geografi och oversikt av den Skandinaviska halvons; Finland och Ryss- 
land. — Jonsson.

MATEMATIK, 4 t. Aritmetik: De fyra raknesatten med hela tal; någon ovning i råkning med 
decimalbråk. Huvudråkning. — Sjbgren.

BIOLOGI, 2 t. Det allmånnaste av låran 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. — W etterlundh.

MODERSMÅLET, 5 t. Låsning av Heidenstams Svenskarne och deras hovdingar I samt forstå 
delen av Fånrik Ståls sågner. Reproduktionsovningar, muntliga och skriftliga; sagobe- 
råttande samt framsågning av inlårda stycken i bunden form; fortsatt behandling av 
ordklasser, satsdelar och satser; råttstavnings- och interpunktionsovningar. — Jonsson. 

TYSKA, 6 t. Andra avdelningen av elementar- och låseboken jåmte motsvarande delar av form- 
låran; talovningar såvål i anslutning till texten som med ledning av planscher, hor- 
och skrivovningar. ■—• Jonsson.

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 histo
ria. — Jonsson.

GEOGRAFI, 2 t. Ost- och Mellaneuropa. ■— Jonsson.
MATEMATIK, 5 t. Låran om decimalbråk avslutad och repeterad. Av allmånna bråk addition, 

subtraktion och multiplikation. Metersystemet. Huvudråkning. — Rosén.
BIOLOGI, 2 t. Zoologi: dåggdjuren. Botanik: blomvåxternas yttre organ: exkursioner. — 

Rosén.

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. — h. t. Haller. —v. t. Haller, Palmgren.

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

TYSKA, 6 t. Tredje avdelningen av elementar- och låseboken; det viktigaste av formlåran ge- 
nomgånget; behovliga delar av syntaxen i anslutning till den låsta texten; talovningar 
samt muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. — Ewerth. . .
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HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1611—1718; allmån historia: forntiden efter lårobo- 
ken samt Estlanders låsebok. — h. t. Wer.dbladh. — v. t. Hyllander.

GEOGRAFI, 2 t. Sydeuropa samt Brittiska oarna efter låro- och låseboken; oversikt av Eu
ropa. — h. t. Wendbladh. — v. t. Hyllander.

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: låran pm 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 hogre våxternas ytt- 
re organ, undersokning av levande våxter jåmte våxtbeståmning efter flora, exkursio- 
ner, våxtinsamling. — Rosén.

Fjårde 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 hufvudstycket 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. — h. t. Haller. — v. t. Hidler, Palmgren.

MODERSMÅLET, 4 t. Låsning och forklaring av. valda stycken ur nyare svensk litteratur 
samt av Snoilskys Svenska bilder och Heidenstams Svenskarna och deras hovdingar. 
Delar av form- och satslåran jåmte ovningar i att redogora for innehållet i upplåsta 
stycken. Ovningar i råttstavning och i anvåndandet av skiljetecken. Elva uppsatser, 
dårav 6 på lårorummet. ■— h. t. Wendbladh. — v. t. Hyllander.

Amnen for uppsatserna:
1. Den enda lycklige. — 2. Paradisets frojder. — 3. Redogorelse for hur jag anvånde det sista 
lovet. — 4. En tornering. 5. a) Beskriv, hur du undersoker en våxt. b) Upptåckten av Amerika. 
— 6. a) Vånersborgs omgivningar. b) Vapenbroderna (efter Snoilsky). — 7. En vinterdag på 
isen. — 8. Båvern. — 9. a) Karl von Linné. b) Påskens hogtid. — 10. Arabernas nuvarande 
utbredning. — 11.

TYSKA, 4 t. Omkring 45 sidor i låroboken; formlåran repeterad. Det viktigaste av låran om 
artiklarna och kasuslåran i syntaxen. Taldvningar. Muntliga och skriftliga tillåmp- 
ningsovningar. Var tredje vecka en skriftlig reproduktionsovning eller bversåttning 
till tyska, dårav 7 på låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 5 t. Styckena 1—34 i elementarboken. Det viktigaste av formlåran. Taldvnin
gar och andra tillåmpningsdvningar. — Mannfelt.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1718—1809 jåmte en kortfattad oversikt av Dan
mark—Norges historia for samma tid; motsvarande delar i låseboken. Allmånna hi
storien: medeltiden och nya tidens forstå tidevarv samt beråttelser från samma tid i 
Estlanders låsebok. — h. t. W endbladh. — v. t. Hyllander.

GEOGRAFI, 2 t. Asiens och Afrikas korografiska geografi. — h. t. W endbladh. — v. t. Hyl
lander.

2
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MATEMATIK, 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. — Rosén.

BIOLOGI, 1 t. Zoologi: de ryggradslosa djuren. Botanik: vaxtundersokning och våxtbestam- 
ning, exkursioner, insamling av 40 våxter. — Rosén.

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

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 desam- 
ma, foretrådesvis Lukas’ evangelium. Oversiktlig framstållning av den kristna tros- 
och sedelårans grundtankar i anslutning till tredje trosartikeln samt de tre sista huvud- 
styckena 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 Tegnérs 
Fritiofs saga och Runebergs Ålgskyttarna; referat samt framsågning av stycken i bun
den form. Oversikt av form- och satslåran. Råttstavnings- och interpunktionsprov. 
Elva skriftliga uppsatser, dårav 9 på låroverket. — Ewerth.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). Kolumbus och vildarna. — 2 (på låroverket). a) Ett lyckonskningsbrev. b) En 
resa. c) Den roligaste dagen under sommaren. — 3. Isfarten (efter Tegnér). — 4 (på låroverket). 
a) Fritiofs frieri (efter Tegnér). b) Australkontinenten. c) Den konstituerande nationalforsamlingen. 
— 5 (på låroverket). a) Napoleons hårtåg mot Ryssland. b) En gymnastiklektion, c) Mina for- 
hoppningar på julen. — 6 (på låroverket). a) Redogor for en beråttelse, som du nyligen låst, b) 
Beskriv, huru du tillbragt någon dag av julferierna. c) Hildings och Fritiofs samtal vid den sena- 
res återkomst från jarl Angantyr (efter Tegnér). — 7 (på låroverket). a) Rysk-turkiska kriget 1877 
—78. b) En biografforestållning, skildrad i brevform, c) Vinterndjen. — 8. Måsterskytten. — 9 
(på låroverket). a) Kungavalet (efter Tegnér). b) En julgran beråttar sina oden, c) Våra barr- 
tråd. d) Huru jag åmnar tillbringa mitt påsklov. —• 10. — 11. —

TYSKA, 4 t. Styckena 32—39, 44—55, 61—68, 72—77, 89—92 i Svedelius’ låsebok; det vik
tigaste av syntaxen; talovningar med ledning av den låsta texten och av Rodhes Tal- 
ovningar. Muntliga reproduktionsovningar. Var tredje vecka en skriftlig oversåttning 
till tyska eller en skriftlig reproduktionsovning. — Ewerth.

ENGELSKA, 5 t. Styckena 35—65, 73—77, 80, 86 i Elfstrands elementar- och låsebok. Form- 
låran avslutad och repeterad; av syntaxen artiklarna, substantivet, adjektivet och pro- 
nomina. Talovningar och andra tillåmpningsdvningar. — Mannfelt.

FRANSKA, (valfritt), 2 t. Omkring 30 sidor i Bodtker-Hosts lårobok jåmte motsvarande gram
matik. — Mannfelt.

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- 
marina historien från 1648 till nårvarande tid. — h. t. Blomgren. — v. t. Hyllander.

GEOGRAFI, 2 t. Australiens och Amerikas geografi. — h. t. Blomgren. — v. t. Wendbladh. 
MATEMATIK, 4 t. Aritmetik och algebra: Ekvationer av forstå graden med en obekant 

jåmte problem, sårskilt rånteuppgifter, bolags-, arbets-, tal-, rorelse- och blandnings- 
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problem. Multiplikation och upplosning av enkla algebraiska uttryck. Geometri: Cir
keln avslutad. Ovningsuppgifter, sårskilt planimetriska. — h. t. Grenander. ■— v. t. Hol- 
mér.

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. — h. t. Grenander. — v. t. Holmér. 
KEMI, 2 t. De viktigaste foreteelserna tillhorande den oorganiska kemien (Forsok, 1 :a kursen, 

och valda delar av Forsok, ?:a kursen i Almquist—Otterborgs lårobok); geologi efter 
Hennigs lårobok. — Sjogren.

Sjatte klassen.
KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: Apostlagårningarna. Kyrkohistoria: de viktigaste delarne 

av låroboken genomgångna med huvudvikten lagd på den åldsta kyrkans historia och 
reforma-t'ionstiden. Valda psalmverser. Några av de viktigare religioner, med vilka 
kristendomen trått i beroring. — W etterlundh.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av svenska litteraturprov, huvudsakligen från senaste århun- 
dradet, ur »Svensk Vitterhet« av Lundeli och Noreen samt Lindvalls Svensk låsebok. 
Foredrag, deklamations- och diskussionsovningar. Ovningar att uppsåtta enklare skri
velser av praktisk art. Nio uppsatser, dårav sex på låroverket. — Jonsson.

Amnen for uppsatserna:
1. a) Min sysselsåttning under den gångna sommaren. b) Fåltmarschen den 9 september 1911. 
c) Bjbrnen. d) Napoleons krig mot Ryssland 1812. — 2. En promenad till Skogshyddan. — 3. a) 
Redogor for innehållet av någon nyligen låst bok. b) En hast beråttar sin histora, c) Våra for
faders fostbrodralag. — 4. Huru skola vi båst skydda våra småfåglar? — 5. Åmnena vid hostens 
realskoleskrivning. — 6. a) En gymnastiklektion, b) Om fraktsedlar och deras anvåndning. c) 
Redogor for någon viktig historisk tilldragelse. d) Olika sått att beståmma våderstrecken. — 7. a) 
Om lapparne och deras levnadssått. b) Om olika sått att sånda pengar medels posten, c) Vinterns 
ndjen. — 8. Nordamerikanska frihetskriget. — 9. Svar å annons om ledig plats (brevform).

TYSKA, 3 t. Behandling av 50 sidor i »Auf rauhen Pfaden.« Det viktigaste av formlåran och 
syntaxen repeterat. Fraseologi. Tillåmpnings-, reproduktions- och talovningar. Ov
ningar i oversåttning till tyska samt låsning av tysk stil. 9 skriftliga oversåttningar 
eller reproduktioner, 7 utarbetade på låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 4 t. Omkring 70 sidor (dårav något kursivt) i Jespersen-Rodhe, Engelsk låsebok 
for realskolan. De sju forstå styckena i Rodhes talovningar. Grammatik: det vikti
gaste av syntaxen jåmte repetition av foimlåran. Tretton skriftliga reproduktionsov
ningar eller oversåttningar till engelska, dårav åtta utarbetade på låroverket. — Mann- 
felt.

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

HISTORIA, 4 t. Statskunskap: Grunddragen av den svenska statens forfattning och forvalt
ning samt av de sociala och ekonomiska forhållandena i Sverige. Fåderneslandets 
historia: repetition av nyare tiden med huvudvikt lagd på tiden efter 1809. Allmånna 
historien: repetition av nyare tiden, sårskilt tiden efter 1815. — h. t. Wendbladh. — 
v. t. Hyllander.
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GEOGRAFI, 2 t. Huvuddragen av den naturvetenskapliga och ekonomiska geografien jåmte 
det viktigaste av etnografien. Allmån oversikt av Sveriges, de fornåmsta europeiska 
stormakternas och Forenta staternas korografi. — h. t. Wendbladh. — v. t. Hyllander. 

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, våxlar, obliga
tioner, sammansatt rånta. Kvadratrotutdragning. Enkel bokforing. Geometri: repe
tition av den foregående kursen medelst ovningssatser, likformig avbildning. Planime- 
triska och stereometriska beråkningar. Avbildning i planet av enkla funktioner. Dia- 
gramritning. — Martin.

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppen med hålsolåra samt rusdryckernas och tobakens natur och 
verkningar; våxternas levnadsforhållanden, livsforeteelser och inre byggnad. — Sjogren.

FYSIK, 2 t. Utvidgning och repetition av foregående kurser i mekanik och vårmelåra; optik, 
något akustik; det allmånnaste om solsystemet och himlakropparne. — Martin.

KEMI, 1 t. Organiska foreningar; torrdestillatiou och forbranning; metallurgi. — Sjogren.

Forstå ringen.
Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: valda delar av Apostlagårningarna samt Paulus’ brev till fi- 
lipperna. Kyrkohistoria: gamla tiden och medeltiden till § 46; i sammanhang med fram- 
stållningen av kyrkans grundlåggning én återblick på nya testamentets uppkomst. 
Allmån religionshistoria. — h. t. Hdtier. — v. t. Haller, Palmgren.

MODERSMÅLET, 3 t. Litteraturlåsning: Stycken av Rydberg, Snoilsky, Strindberg, Heiden- 
stam, Froding, Lagerlof, Karlfeldt m. fh; islåndska sagor och eddasånger i oversått- 
ning samt valda stycken av medeltidens svenska litteratur i anslutning till litteratur
historien. Deklamation, foredrag och dispositionsovningar. Elva uppsatser, dårav sex 
på låroverket. — Berner.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Aposteln Paulus. b) Hinduerna. c) En lantbos resa till Vånersborg. d) En 
hare beråttar sina levnadsoden. e) En regndag sistliden sommar. — 2. Den gångna delen av 
terminen. — 3 (på låroverket). a) Den kristna gudstjånsten under martyrtiden, b) Eddadiktningen. 
c) Kyrkogården i min hembygd. d) I skogen en vacker hostdag. e) En timme vid Lilleskog. 4. 
a) Trymskvida. b) Torget i Vånersborg en lordag. — 5 (på låroverket). a) Klostervåsendets upp
komst och betydelse. b) Landskapslagarna. c) Striden mellan patricier och plebejer, d) Naturen 
i min hembygd. e) Djurlivet i min hembygds skogar. f) Livet på landet i oktober månad. — 6 
(på låroverket). a) De gamla germanernas levnadssått. b) Lucia, c) Ett kyrkbesok. d) Min hem- 
socken. e) En afton i mitt hem. — 7. a) Travtåvlingarna i Vånersborg 1912. b) Mitt hem. — 
8 (på låroverket). a) Livet i riddarborgarna. b) Vårldssamfårdselns åndamål och medel. c) Arki- 
medes och hans princip, d) Bjornen. e) En lordagsafton på landet, med ledning av Strindbergs 
«Lordagskvåll». f) Hur jag åmnar tillbringa tredagarslovet. — 9. Oversåttning från tyskan. — 10 
(på låroverket). a) Kristendomens inforande bland de skandinaviska folken. b) En folkvisa, c) 
Boståder och levnadssått under vikingatiden. d) Våxternas rotter, e) Lawn-tennis. f) En prome- 
nad utåt landet. — 10. a) Solformørkelsen den 17 april 1912. b) Når kanaltrafiken oppnades. c) 
Halleberg. — 11.

TYSKA, 2 t. »Auf rauhen Pfaden», 50 sidor. Fraseologi, talovningar och andra tillåmpnings- 
ovningar i anslutning till den genomgångna texten. Syntaxen repeterad. Elva skriftli
ga reproduktionsovningar eller stilar, sju utarbetade på lårovérket. — Berner.

ENGELSKA, 3 t.—2 t. tillsammans med L I. Låsning av Massey, sid. 1—26; ex tempore: 
Synge, Great Deeds in English History, sid. 50—74. Rodhes talovningar, st. 1—7,
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Grammatik: verbets syntax med tillåmpningsovningar i Calwagen-Lindqvist. — R 1 
dessutom 1 t. Calwagen-Lindqvist utforligare. Repetition av formlåran. Muntliga 
reproduktionsovningar. Genomgång av under låsåret skrivna 6 hemstilar och 5 skol- 
stilar, av vilka senare 2 varit reproduktioner. ■— Mannfelt.

HISTORIA, 3 t. Kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens allmånna och svenska 
historia. — h. t. Blomgren. — v. t. Wendbladh.

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. 
— h. t. Blomgren. — v. t. Hyllander.

MATEMATIK, 7 t. Algebra: de fyra råknesåtten i hela tal och bråk, digniteter och kvadrat
rotter; ekvationer av forstå graden med en och flera obekanta, ekvationer av andra 
graden med en obekant; rotekvationer, problem. Geometri: repetition av den foregå
ende kursen medelst ovningssatser; transversaler och likformiga trianglar. Elva skrift
liga uppsatser, dårav sex på låroverket.— Martin.

BIOLOGI, 1 t. De fanerogama våxternas organ; insamling av 50 våxter. — Sjogren.
FYSIK, 3 t. Våtskors, gasers och fasta kroppars mekanik; kurs i elementår astronomi. Råkne- 

uppgifter. — h. t. Grenander. — v. t. Holmér.
KEMI, 2 t. Inledning; av metalloiderna till fosfor. — Martin.

Eafingymnasief.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Haller — v. t. Haller, 

Palmgren.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gernensamt med realgymnasiet. — Jonsson.
LATIN. 6 t. Liljeblads låsebok st. 1—56. Formlåran samt det viktigaste av kasuslåran i sam

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

Mannfelt.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Blomgren. — v. t. Wendbladh. 
GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Blomgren. — v. t. Hyllander. 
MATEMATIK, 5 t. Algebra: ekvationer av forstå graden med en eller flera obekanta jåmte 

problem; utdragning av kvadratrotter, råkning med dylika påborjad. Geometri: repe
tition av den foregående kursen, låran om transversaler och trianglars likformighet; 
ovningssatser. Elva skriftliga uppsatser, varav 9 på låroverket. — Rosén.

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

mér.

Andra ringen.
Realgymnasief. _ ___

KRISTENDOM 2 t. Bibellåsning: valda delar av gamla testamentets profetiska bocker, foretrå- 
desvis Jesaja, och Paulus’ brev till romarne; i sammanhang med bibellåsningen en 
återblick på Israels religiosa utveckling, sårskilt profetismen. Kj'rkohistoria: medelti- 
den avslutad samt nya tiden till § 83. Religionslåra: kap. 1—6. Allman religions- 
historia: naturfolkens samt kinesernas religioner. — h. t. Haller. — v. t. Haller, Palm
gren.
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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; versrnått och dik!arter; foredrag och deklamationsovningar; elva 
uppsatser, dårav sex på låroverket. — Jonsson.

Åmnen for uppsatserna:
1. a) Skolastik och mystik, b) Renåssansen. c) Årets militårbvningar vid hårvarande låroverk. —
2. Hur jag tillbragt mitt sommarlov. — 3. a) Filip II. b) Orunddragen av Sveriges ytbildning. 
c) Folkvisan i Sverige, d) Mausergevåret. — 4. Oversåttning från tyskan. — 5. a) Sveriges del- 
tagande i det 30-åriga kriget. b) Om jordbruket i Sverige, c) Den dramatiska litteraturen i Sve
rige under reformationstidevarvet. d) Djur- och våxtvårlden i din hembygds skogar. — 6. a) Min 
jullektyr. b) Når det nya året gick in. c) Om lapparne och deras levnadssått. d) Joh. Messenius. 
— 7. a) Orsakerna till Polens forfall. b) Sveriges industri, c) Vilka omståndigheter bidrogo till 
den svenska renåssansens uppkomst. d) Mina planer for tredagarslovet. — 8. a) Skolungdomens 
forsvarsfest den 22 febr. 1912. b) En promenad till Oropbron. — 9. Sveriges stållning vid Gustaf 
Irs dbd. — 10. a) Martin Luther. b) Orsakerna till Sveriges deltagande i det 30-åriga kriget. c) 
Vattnets kretslopp i naturen, d) Mitt framtida hem, sådant jag onskar mig det. — 11.

TYSKA, 2 t. »Hausgenossen,® delvis extempore. Fraseologi, talovningar och andra tillåmp- 
ningsovningar i anslutning till den låsta texten, Syntaxen repeterad. Elva skriftliga 
reproduktionsovningar eller stilar, sju utarbetade på låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 3 t.—2 t. tillsammans med L II. Textlåsning; Massey, sid. 21—38 jåmte London- 
realia; dessutom extempore Red Magazine: beråttelserna Daphne’s Decision och Lady 
Dunvilles’ Portrait. Referat i anslutning till den senare beråttelsen. Talovningar for 
ovrigt: Rodhe, st. 8—15 med de 10 forstå frågorna och svaren till varje stycke. Ham- 
marberg-Zetterstrom med tillåmpningsovningar i Calwagen-Lindqvist: adjektivets och 
adverbets samt delvis verbets formlåraoch syntax. — R II dessutom 1 t. Hammarberg- 
Zetterstrom: repetition av oregelbundna verb med synonymerna samt for ovrigt gram
matikkursen utforligare. Qenomgång av under låsåret skrivna 6 hemstilar och 5 skol- 
stilar, av vilka senare 2 varit reproduktionsovningar. — Palmgren.

ERANSKA, 4 t. Av Ploetz’ elementarbok: lektionerna 1—67, åven de svenska styckena; hår- 
till motsvarande delar i den »systematiska elementargrammatiken»; oversåttning och 
memorering av några sanger, vilka åven uppspelats på grafofon och sjungits. Talov- 
ningar: memorering av de franska styckena 41. 42 och 43 i Ploetz. Realia i anslutning 
till kartan over Paris. — Palmgren.

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

GEOGRAFI, 1 t. Kina, Japan och Sverige såsom i foregående klass. — h. t. Blomgren. — v. 
t. Wendbladh.

MATEMATIK. 6 t. Algebra: sambandet mellan rotter och koefficienter i ekvationer av andra 
graden; ekvationer av hogre grad; maxima och minima; rotter; potenser; logaritmer; 
exponentialekvationer. Anvåndning av råtvinkliga koordinater. Likformighetslåran av- 
slutad; sammanfattande kurs i planimetri. Enkla trigonometriska beråkningar rbrande 
plana figurer. Elva skriftliga uppsatser, dårav 6 utarbetade på låroverket. — Lundal.

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppens 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 magnetism och elek
trostatik. — Lundal.
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KEMI, 2 t. Återstående metalloider, alkalimetallerna och de tvåvårdiga jordmetallerna; orga
nisk kemi; mineral och bergarter i anslutning till den kemiska kursen. — Sjogren.

Eatingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Haller. — v. t. Haller, 

Palmgren.
MODERSMÅLET, 2 t. Lika och gemensamt rued realgymnasiet. — Jonsson.
LATIN, 6 t. Låseboken avslutad. Cæsar, De bello gallico, Bok IV samt 15 kap. av VII boken 

Ovidius, Dædalus och Icarus, Philemon och Baucis, Niobe. Grammatik: form
låran repeterad; syntaxen utforligare genomgången, sårskilt i samband med skrivdv- 
ningarna. Nio skriftliga oversåttningar till svenska, dårav fem på låroverket. — Mel- 
lén.

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. — h. t. Blomgren. — v. t. Wend

bladh.
GEOGRAFI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Blomgren. — v. t. Wend

bladh.
MATEMATIK, 4 t. Låran om kvadratrotter avslutad; ekvationer av andra graden med en och 

flera obekanta, avensom av hogre grad jåmte tillåmpningar, sårskilt på planimetriska 
uppgifter, plangeometrin avslutad; någon anvåndning av råtvinkliga koordinater. Tio 
skriftliga uppsatser, av vilka fem utarbetats på låroverket. — h. t. Grenander. — v. t. 
Holmér.

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

Tredje ringen.
Realgymnasiet.

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

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av valda stycken ur svensk litteratur från 1763 till tiden om
kring 1810 i sammanhang med motsvarande delar av litteraturhistorien; låsning av ut- 
låndska forfattare i monstergill svensk oversåttning samt av dansk och norsk litteratur. 
Foredrag, diskussions- och deklamationsovningar. Nio uppsatser, dårav fem på låro
verket. — Wendbladh.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Den katolska motreformationen. b) Nervsystemet. c) Hostfloran i någon 
trakt av Sverige, d) Naturvetenskapens betydelse for allmånbildningen. e) Betydelsen av det mo- 
derna kommunikationsvåsendets utveckling. f) Sverige som turistland. — 2. a) Maria Teresia. b) 
Kunna vi svenskar håmta några lårdomar av det nuvarande politiska lågets utveckling? c) Klima- 
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tets inverkan på månniskans levnadssått. — 3 (på låroverket). a) Fredmans epistlar. b) Grund 
låggningen av Englands kolonialvålde i Amerika, c) Telegrafen, d) Ljusets betydelse for organis- 
merna. e) Zink, f) Vattenkraftens betydelse for vårt lands nåringsliv. — 4. a) Emigrationen, b) 
Vilka fordringat bor man stålla på ett foredrag infor klassen, c) Skytterorelsen. d) Åndamålet med 
historiska studier, e) Varfor soker man skydda och bevara fornlåmningar? — 5 (på låroverket). a) 
Den heliga alliansen. b) Den franska upplysningens fornåmsta representanter inom vår vitterhet. c) 
Redogor for ett fysiskt experiment, d) Skildring av en historisk personlighet under den stora franska 
revolutionen, e) Tidningspressens betydelse i vår tid. f) Svenska nationallyten. — 6 (på låroverket) 
a) Grunddragen av frihetstidens statsskick. b) Gustav III (karaktåristik). c) Thorilds strid mot den 
franska smakriktningen inom vår vitterhet. d) Hantverk och storindustri. (En jåmforelse). e) Elek
trisk kraftoverforing. — 7. a) Vilka voro orsakerna till Finlands forlust? b) Biografen i folkbildning- 
ens tjånst. c) Naturskydd. d) Vad år ungdomen skyldig sitt fosterland? 8.—9.

TYSKA, 2 t. »Das Fåhnlein der sieben Aufrechten» och »Kleider machen Leute», omkring 60 
sidor, delvis extempore. Fraseologi och talovningar i anslutning till den låsta texten. 
Referat. Grammatik. Ovningar i oversåttning till tyska. Uppsatser och stilar, till- 
sammans 9, darav 4 utarbetade på låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 2 t. Låsning av Behm, 25 sidor: Lispeth samt valda avdelningar av Three Men 
in a Boat. Till båda: talovningar, huvudsakligen i form av referat. Slutlåst, i sam
mandrag, Massey: 11 sidor, delvis extempore, dock låxvis repeterade. Mathesius och 
Calwagen: behdvlig grammatik till stilarna. Repetition av forrå låsårets stilar utom 
reproduktionsovningarna. Genomgång av under låsåret skrivna 5 hemstilar och 4 skol- 
stilar (av vardera kategorien 1 uppsats). — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Av Ploetz’ lektionerna 68—90, åven de svenska styckena. Hårtill motsvaran- 
de grammatik i Ploetz, dock samtliga oregelbundna verb i Edstrom. Behovliga delar 
av syntaxen i anslutning till texten. Textlåsning: Halévy, de 30 forstå sidorna; extem
pore Augé-Petit, 11 sidor, vilka låxvis repeterats; några kortare texter på vers och 
prosa, vilka åven uppspelats på grafofon. Talovningar: memorering av samtalen styc
kena 7, 9, 11 och 13 i »låseboken« i Ploetz. Realia med anslutning till kartan over 
Paris. — 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. — h. t. Blomgren. — v. t. Wendbladh.

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Psykologi: till låran om kånslolivet. Logik: till systemlå- 
ran. — h. t. Haller. — v. t. Haller, Palmgren,

MATEMATIK, 6 t. Serier, sammansatt rånta. Plantrigonometri avslutad. Analytiskt geometrisk 
behandling av råta linjen och cirkeln. Låran om derivater påborjad. Elva skriftliga 
uppsatser, dårav sex på låroverket. — h. t. Grenander. — v. t. Holmér.

BIOLOGI, 2 t. Jåmforande framstållning av djurrikets organografi och embryologi samt i sam
band dårmed de viktigaste paleontologiska typerna; våxternas fysiologi och det vik
tigaste om deras våvnader. — Sjogren.

FYSIK, 4 t. Elektrodynamik; akustik; optik till och med låran om fårgspridningen. 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,
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Cafingymnasief.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensåmt med realgymnasiet. — h. t. Haller. — v. t. Haller, 

Palmgren.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensåmt med realgymnasiet. — Wendbladh.
LATIN, 6 t. Cæsar: De bello Qallico II och III; Livius: urval ur I boken, 10 sidor; Ovidius; 

Aiacis et Ulixis Certamen; Horatius: valda oden, 300 vers. Grammatik i sammanhang 
med textlåsningen och skrivningarna. Metrik, mytologi och antikviteter i den mån det 
kråvts for textlåsningen. 16 skriftliga oversåttningar från latin, dårav 8 på låroverket. 
— Mellén.

GREKISKA, 7 t. Elementarboken: st. 1—25. Låseboken: sid. 1—16, 116—122. Formlåran: det 
viktigastc. Syntax: behovliga delar meddelade muntligt och med hånvisning till låro- 
boken. — Tessing.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensåmt med realgymnasiet. — Berner.
ENGELSKA, 2 t.—1 t. gemensåmt. Behm: Gordon och Three men in a boat, Werner, 4 sån- 

ger. Ex tempore: Kipling, Mowgli Stories, ed. Lindgren, sid. 1—29. Talovningar. Icke 
grekerna dessutom 1 t. Behm: Quite So. The Murder of Ritzio. Ex tempore: The 
Daily Graphic, Coronation Edition, 5 spalter. Mannfelt.

FRANSKA, 4 t. Lika och gemensåmt med realgymnasiet. — Palmgren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensåmt med realgymnasiet. — h. t. Blomgren. — v. t. Wend

bladh.
FILOSOFISK PROPEDEVTlK, 1 t. Lika och gemensåmt med realgymnasiet. — h. t. Haller. 

v. t. Haller, Palmgren.
MATEMATIK, 4 t. Algebra: Ekvationssystem av hogre grad med tillåmpningar; Anvåndning 

av råtvinkliga koordinater for studium av enkla funktioner; maxima och minima; rot
ter i allmånhet; potenser, logaritmer; exponentialekvationer; aritmetiska och geome
triska serier. Geometri: geometriska tillåmpningsuppgifter; trigonometri. Elva skrift
liga uppsatser, dårav sex på låroverket. — Martin.

BIOLOGI, 2 t. Lika och gemensåmt med realgymnasiet. — Sjogren.
FYSIK, 2 t. Låran om magnetism och elektricitet; akustik; optiken påborjad. — Limdal.

Fjårde ringen.
Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Repetition av de foregående ringarnas kurser. — h. t. Haller. — v. t. Hal
ler, Palmgren.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av valda stycken av svenska litteraturen efter tiden omkring 
1820 i sammanhang med genomgående av 1800-talets litteraturhistoria. Dispositionsov- 
ningar, delvis i forening med foredrag och referat. Diskussions- och deklamationsov- 
ningar. 7 uppsatser, dårav 4 på låroverket. — h. t. Haller. — v. t. Haller, Berner.

Åmnen for uppsatserna:
1 <på låroverket). a) Svenska psalmboken. b) Frihetstidens fbrtjånster om Sveriges inre utveckling. 
c) Napoleon I:s personlighet. d) Frans Mikael Franzén. e) Skildring av något stbrre svenskt vat- 
tendrag. f) Det elektriska Ijuset och dess framstållning. g) Våra politiska partiers olika stållning till for- 
svarsfrågan. — 2. a) Den kristna kyrkans overgång till statskyrka. b) Tegners fbrhållande till gamla 
och nya skolan i Sveriges vitterhet. c) Varfor behover vårt land ett starkt forsvar? — 3 (på låro-

3 
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verket). a) Augustinus och Pelagius. b) Otto von Bismarcks statsmannagårning. c) Vilken tid bor 
anses som den svenska litteraturens guldalder? d) Englands huvudnåringar. e) Ormbunkarne. f 
Emigrationens orsaker. — 4. a) E. J. Stagnelius. b) Varfor såges en ny tid borja omkr. 1500? 
c) År det sant, att tiderna forsåmras? — 5 (på låroverket). a) Svenska kyrkan under medeltiden. 
b) Gustav Vasa (karakteristik), c) P. D. A. Atterbom. d) Om månniskans kånsloliv. e) Varfor 
brukar Norrland benåmnas Sveriges framtidsland? f) Vattnets kretslopp. g) Belydelsen av en god 
folkupplysning. h) Vad kunna vi vånta av flygkonstens utveckling? — 6. a) Filip Melankton. b 
Redogbrelse for innehållet i någon dikt av Viktor Rydberg. c) Ar yttre våld den stdrsta fara, som 
hotar ett folks bestånd? — 7 (på låroverket). a) Pietismen, b) Sengustavianerna. C) Nyromanti- 
kens karaktår. d) Riksdagen 1789. e) Hygrometri. f) Idrott. g) Om flygproblemet vore Ibst.

TYSKA, 2 t. »Blåtter aus meinem Skizzenbuch», delvis extempore. Dessutom extemporerad lås
ning av andra texter. Referat av uppsatser på tyska. Ovningar i oversåttning till tyska. 
Fraseologi och grammatik i anslutning till de behandlade texterna och skriftliga ovnin- 
garna. Talovningar. Uppsatser och stilar, tillsammans 7, dårav 4 på låroverket. — 
Berner.

ENGELSKA, 4 t. Låsning av prosa: Behm, The Indian Muting och The Stormy Petrel; Doyle, 
The Musgrave Ritual med utanlåsning och referat av valda episoder samt extempore The 
Final Problem. Låsning av poesi: Werner, dels repetition av forrå låsårets kurs, dels 
nytt: 7 stycken av avdelningen »Recitationer,» dåribland Hamlet’s Soliloquy, Mark An- 
tony’s Oration och Shylock and Antonio Med anslutning hårtill: dels Bjorkman, Wil
liam Shakespeare, några sidor, dels några kortare foredrag på engelska av låraren. 
Beasley, ovning i låsning av engelska handstilar, 20 sidor, vilka åven oversatts. Skrift
lig oversåttning till svenska ur Behm några gånger på lårorummet, utan forberedelse. Re
alia bl. a. med anslutning till Bihanget i Massey och Baker's Guide. Mathesius och Cal- 
wagen: behovlig grammatik till stilarna. Repetition av forrå låsårets 9 stilar. Genom- 
gång av under låsåret skrivna 4 hemstilar (dårav 1 uppsats) och 3 skolstilar (dårav 1 
uppsats och 1 alternativt uppsats eller stil). — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Låsning av prosa: Erckmann-Chatrian, 25 sidor, valda partier; Labiche, de 2 
forstå akterna; extempore, dels Augé-Petit, 13 sidor, vilka låxvis repeterats, dels valda 
stycken ur Voltaire, delvis skriftligt oversatta. Låsning av poesi: Wijkander, 17 sidor 
med grafofon till marseljåsen och l’Epave. Hultenberg, syntax och språkhistoria. Tal- 
ovningar: dels repetition (memorering) av samtalen styckena 7, 9, 11 och 13 i »låse- 
boken» i Ploetz, dels samtal i anslutning till några stycken i Augé-Petit. Realia bl. a. 
i 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. — h. t. Blomgren. — v. t. Wendbladh.

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Logik: systemiåran jåmte repetition. Psykologi: låran om 
kånslo- och viljelivet jåmte repetition. — h. t. Haller. — v. t. Haller, Palmgren, 

MATEMATIK, 6 t. Fortsatt anvåndning av begreppet derivata på enkla geometriska uppgifter. 
Analytisk geometri: ellipsen, hyperbeln och parabeln. Repetition av forut i ringarna 
genomgångna kurser. 9 skriftliga uppsatser, dårav 5 utarbetade på låroverket. — 
Lundal.

BIOLOGI, 1 t. De viktigaste kryptogama typerna; repetition. — Sjogren.
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FYSIK, 3 t. Optiken avslutad; geodynamik; sammanfattande repetition. 7 skriftliga uppsat
ser, dårav 4 utarbetade på låroverket. Ltinflal.

KEMI, 2 t. De negativa metallerna; teoretisk kemi; repetition. — Sjogren.

Catingyninasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Haller. — v. t, Haller. 

Palmgren.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med rcalgymnasiet. — h. t. Haller. — v. t. Haller, 

Berner.
LATIN, 6 t. Livius XX1I1: kap. 21—49. Cæsar, De bello gallico V: kap. 8—24. Horatius: I: 

23—24, 27, 33—35, 37—38. 11: 2, 3, 10, 14, 16, 18, 20. III: 1—3, 8—9, 21. IV: 
3, 7; tredje ringens kurs repeterad; exiemporerad oversåttning, antikviteter och my
tologi. Tolv skriftliga oversåttningar till svenska. — Tessing.

GREK1SKA, 7 t. Låseboken: sid. 21—38, 117—154. sid. 1—20 repeterade. Odysséen: forstå 
sången. Grammatik: formlåran, de viktigaste delarna repeterade; syntaxen i sam
band med oversåttningen. — Tessing.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Berner.
ENGELSKA, 2 t. Behm: Three men in a boat, The Indian Mutiny, Lispeth, Muhammad Din, 

The Cruise of the Stormy Petrel. Werner, 7 sanger. Ex tempore: The Daily Gra- 
phic, Coronation Edition, 3 spalter, samtPain, Eliza, sid. 20—47. Talovningar. — Mann
felt.

FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Palmgren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Blomgren. — v. t. Wend

bladh.
F1OLOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Haller. 

— v. t. Haller, Palmgren.
MATEMATIK: Aritmetiska och geometriska serier; sammansatt rånta; grunderna av stereo

metrin; grafisk konstruktion av kurvor. liela matematikkursen repeterad. Tio skrift
liga uppsatser, dårav sex på låroverket. — h. t. Grenander — v. t. Holmér.

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

5. Nya lårobocker.
Under låsåret hava foljande nya lårobocker definitivt infbrts:

I Modersmålet: D. A. Sundén, Svensk språklåra i sammandrag i klass 2 och dårefter successivt 
i foljande klasser.

I Engelska: Kipling, Mowgli Stories (ed. Lindgren), i ring III.
/ Franska: Edstrom, Kortfattad fransk språklåra och Halévy, L’abbé Constantin, i ring 111.
I Matematik: Berg, Råknelåra for de allmånna låroverken och flickskolorna (omarbetad av 

Hagstrom), i klass 1 och dårefter successivt i foljande klasser.
I Biologi: K. Bohlin, Lårobok i biologi for realskolan, II Botanik, i klass 2 och dårefter succes

sivt i foljande klasser.
På forsok har infbrts:

I Kristendom: A. Ahlberg, Religionshistorisk oversikt, i klass 6 och ring II och dårefter succes
sivt i foljande ringar,
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/ Engelska: The Daily Graphic, Coronation Edition 1911, i klass 6 samt ringarna I, L. III och 
L. IV; Modern English text, VII: Great deeds in English history by M. B. Synge. 
With explanatory notes by E. A. Kock and A. C. Thorn, i ring I; The Harmsworth 
Red Magazine, March 15:th 1911, i ring II.

/ Franska: Pharus, Plan et Guide de Paris, Pharus Verlag, Berlin, i ringarna II, III och IV.

6. Undervisning i vålskrivning
har meddelats efter Holmqvistska metoden och cmfattat foljande 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 stcrre stil. — Meurling.

7. Undervisningen i teckning.

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

korative Vorbilder. »De forstå grunderna i lavering med tusch» av E. Klingstrom; »De 
forstå grunderna i skugglaggning med penna» av H. Horlin; »Pennteckningsstudier» av O. 
Lindberg; »Blomsterstudier® av Elisabeth Bjork; ovningsblad i akvarellmålning; klotsar av 
glas och trå; tillampningsmodeller av trå for linearritning och frihandsteckning; diverse gip
ser 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 foremål 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 foremål 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 fårglåggning, 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 foremål; pcrspektivteckning ur minnet; fårglåggning. Li
nearritning: 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- 
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ende foremål; 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 foremål jåmte materialbeteckning.

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 tillåmpriingar; krokiteckning samt uppmåtning och uppritning efter enkla fri
stående foremål.

» 11, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning samt skuggning efter enskilda foremål 
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; tillåmpningsdvningar i for
ening med materialbeteckning.

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

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

Frivillig teckning
har ågt rum två timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under hostter
minen 38 och under vårterminen 50. Under den frivilliga teckningen hava lårjungarna syssel- 
salts som under de obligatoriska teckningstimmaina. —■ Meurling.

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

Sångklass 1 (lårjungar i kl. 1.) Onsd. och lord. 12—12,45. Elementarsång: allmån musikteori, 
tonbildnings-, tontråffnings- och taktovningar. Korsang: stycken ur »Normalsång- 
bok» av C. .1. Berg m. fL; koraler.

» 2 (lårjungar i kl. 2). Torsd. och lord. 1,M—2,35. Elementar- och korsång lika med
sångklass 1.

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

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

Sångklasserna 1 och 2 utgora den lågre koravdelningen, sångklasserna 3 och 4 den hdgre.
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B) Instrumentalmusik
har ovats tisd. och fred. 5,3O—7. Undervisning har meddelats i violin-, piano- och orgelspel- 
ning. Foljande arbeten ha anvånts: Hennings violinskola, Etuder av Kayser, Hirsch’s biblio
tek for violinister, Bocklets pianoskola, Czerny’s étuder, Sonatiner, samlade och utgivna av 
Kleinmichel, Lunds orgelskola, orgelalbum av Hågg, Lagergrens orgelskola, m. m. Vid samspel- 
ning 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

II. avdeln. 
ring II och III

Hostterminen 11 108 72 50 60 50 20 25 34 207

Vårterminen 12 106 68 49 54 48 23 21 33 203

Lårjungarnas fordelning såvål i gymnastik som fåktning har skett klassvis.
Befrielse från deltagande i florettfåktning under hela lasåret har på anhållan beviljats lar- 

jungarna i ring IV.
Svagavdelningen har varit delad på två, de ovriga gymnastikavdelningarna på sex troppar.
Från deltagande i gymnastikovningarna ha under hostterminen varit befriade 27 och under 

vårterminen 29 elever.
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Tabellarisk uppgift å antaiet lårjungar, som på grund av nedanstående orsaker icke deltagit 
i de ordnade kroppsovningarna eller hanvisats till sarskild avdelning eller rote for svagare lår
jungar.

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

s j u k d o m a r

H
ela

Termin, klasser och ringar

I syn- och horsel- 
organerna

I nervsystem
et

I cirkulationsorga
ner

 na

I andedråktsorga- 
nerna

I m
atsm

åltnings- 
organerna.

I urin- och kons- 
organerna

1 rbrelseorganerna 
och bensystem

et

M
edfodd m

iss- 
bildning

Tarm
bråck

A
lim

ån svaghet
A

ndra sjukdom
ar

Sum
m

a
A

ndra orsaker
Sum

m
a

antaiet nårvarande 
lårjungar

Vårterminen 1911.

Icke deltagande: 
klasserna 1—6........................  
ringarna I—IV ........................

—
__

2
3

3
1

2 1
1

1
1

— 6
—

2 17
6

— 17
6

128
72

Summa — — 5 4 2 2 2 — 6 — 2 23 — 23 200
Hånvisade till svagavdelning 

eller svagrote: 
klasserna 1—6........................ 
ringarna I—IV ........................

— — 1 1
1

2 — 2 — 4 10
1

8
5

18
6

—

Summa — — 1 1 1 — 2 — 2 — 4 11 13 24 —

Hostterminen 1911.

Icke deltagande: 
klasserna 1—6........................  
ringarna I—IV ........................__ __ 6

1
1

1 1
3

2
3 _

5
1

— 2
1

12
15

— 12
15

120
87

Summa — — 6 2 1 4 5 — 6 — 3 27 — 27 207

Hånvisade till svagavdelning 
eller svagrote: 

klasserna 1—6........................ 
ringarna I—IV ........................

—
1

2 1
2 1

1 2 — 4 — 3 13
4 3

13
7

—

Summa — 1 2 3 1 1 2 — 4 — 3 17 3 20

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

Antaiet av i gymnastikovningarna icke deltagande lårjungar har under vårterminen okats 
med 3 och under hostterminen okats med 3.

Antaiet av till svagavdelning eller svagrote hånvisade lårjungar har under vårterminen 
okats med 3 och under hostterminen minskats med 4.

De olika arterna av fail under rubriken »andra sjukdomar» åro: under vårtermirien for 
icke deltagande: blodbrist 2, samt for till svagrote hånvisade: blodbrist 4, — under hostterminen 
fot icke deltagande: blodbrist 2, skofler 1 samt for till svagrote hånvisade: blodbrist 3.
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De allmånnast forekommande fallen under rubriken »andra orsaker» åro: under vårter
minen for till svagrote hånvisade: nyborjare 4, mindre forsigkomna 9; under hostterminen for 
till svagrote hånvisade: mindre forsigkomna 3.

Ovningstider.
Gymnastik och fåktning hava ovats under nedanstående tider:

Dagar 8,55—9,40 9,50-----10,35 1,50—2,35 2,45-----3,30

Måndag 11 gymn.-avdeln.

*

I gymn.-avdeln. III gymn.-avdeln. Svagavdeln.
Tisdag -— — — — » » 1 fåkt-avdeln. 11 fåkt-avdeln.
Onsdag — — — — 11 » » III gymn.-avdeln. Svagavdeln.
Torsdag 1 gymn.-avdeln. III » » Il » »

II fåkt-avdeln.Fredag — — — — I » » I fåkt-avdeln.
Lordag — — — — II — — — — 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 I, 11 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 skjututbildningsovningarna pågått, varunder någon fåktning ej fbrekommit. Den 
lagre avdelningen, ring I och klass 6, har genomgått det omedelbara enkla antallet i forening med 
marscher, samt en del av det medelbara. Den hcgre avdelningen, ring II och III, har genomgått 
det omedelbara sammansatta och en del av det medelbara antallet i 3 vapenrorelser i forening 
med marscher, varjåmte fri kontrafåktning ovats av de mer forsigkomna.

3. Qymnastikovningarna med klass 6 och ringarna I, II, II! och IV voro under hosttermi
nens skjututbildningsovningar instållda.

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

Vånersborg i april 1912.
A. T. Warodell.
Gymnastiklårare.

B) Skjututbildningsovningar.
Redogorelse over skjututbildningsovningarna år 1911.
a) Ovningarna togo sin borjan fredagen den 25 augusti och avslutades måndagen den 11 

september.
Tidsfordelningen har under ovningarna varit foljande:

1 11 III IV

Skjutning........................................................................................ 47 47 45 43
Instruktion ................................................................................... 4 4 2 2
Avståndsmåtning och — bedomning.................................... 4 4 8 10
Fåltmarsch ................................................................................... 5 5 5 5

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

serie på 400 meters avstånd och ibland 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 26, 18, 16 och 16, varjamte 4 tillhort den 
sårskilda avdelningen.

Dessutom hava 13 icke vapenfora elever tjånstgjort som ammunitionsredogorare och mar
kører m. m.

d) Ovningarna hava letts av undertecknad som till denna tjånstgdring blifvit kommende- 
rad.

e) Som befal hava till ovningarna varit kommenderade løjtnanten i Kungl. Våstgota rege- 
mentes reserv Q. H. Alner och 3 distinktionskorpraler från Kungl. Våstgota regemente.

f) Ovningarna inspekterades den 4 sept. av chefen for Kungl. Våstgota regemente overste 
E. W. Bergstrom.

Ovningarna hava omfattats med stort intresse av eleverna.
Vånersborg den 12 september 1911.

V. Swedenborg.
Lojtnant.

Ledare av skjututbildningsovningarna.

B. Lårarna.
10. Lårarnas tjansteåligganden under hostterminen 1911.

4

Rektor G. Mellén: 
Latin i L. 111..................................6 t.

» i L. II.................................. 6 t. = 12
Latinska skripta i L. II och L. III.

Lektor S. Tessing: 
Latin i L. IV..................................6 t.
Grckiska i L. III............................7 t.

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

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

» i III.............................. 2 »
» i II..................................2 »
» il..................................2 »
» i 4...................................2 »
» i 3.................................. 3 »

Modersmålet i IV...........................3 »
Filosofi i IV....................................1 »

» i III...................................... 1 » = 18
Svenska skripta i IV.

Klassforeståndare i IV. 
Morgonbon 3 dagar i veckan och skolguds- 

t. tjanst 1 gang varannan månad.

Lektor J. F. Palmgren: 
Engelska i R. IV............................ 4 t.

» i R. 111.............................2 »
» i II.................................... 3 »

t. Franska i IV....................................4 »
» i III................................... 4 »
» i II....................................4 » = 21 t

Engelska skripta i R. IV, R. 111 och R. II.

Lektor Æ E. Lundal: 
Matematik i R. IV........................6 t.

» i R. II............................ 6 »
Fysik i R. IV........................ 3 »

» i III............................... 6 »
» i II................................3 » = 24 t-

Matematiska skripta i R. IV och R. II.
t. Fysikaliska skripta i R. IV och R. III.

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

» i 111..................................... 3 »
» i II...................................... 3 »
» il....................................... 3 »
» i 5.......................................3 »

Geografi i II.................................... 1 »
» il........................................ 2 »
» i 5.......................................2 » = 20 t.

Klassforeståndare i 111.

Lektor V. Berner: 
Modersmålet il............................ 3 t.
Tyska i IV........................................2 »

» i III..........................................2 »
» i 11.........................................2 »
» il..........................................2 »
» i 6......................................... 3 »
» i 4.........................................4 » = 18 t.

Svenska skripta i 1.
Tyska skripta i IV, III, II, I, 6 och 4.

Klassforeståndare i I.

Adjunkt K. Ewerth: 
Modersmålet i 5.............................. 3 t.

» i 3............................... 6 »
Tyska i 5............................... 4 »

» i 3............................... 6 »
Latin il..............................6 » = 25 t.
Svenska skripta i 5. 
Tyska skripta i 5. 
Klassforeståndare i 3.

Adjunkt G. Wetterlundh: 
Kristendom i 6............................. 2 t.

» i 5................................. 2 »
» i 2................................. 3 »
» il................................. 3 »

Modersmålet il.............................5 »
Tyska il.............................. 6 »
Historia il.............................. 2 » = 23 t.

Klassforeståndare i 1.
Morgonbon 3 dagar i veckan och skolguds- 

tjånst 1 gång varannan månad.

Adjunkt 0. F. Jonsson: 
Modersmålet i 11............................2 t.

» i 6.............................. 3 »
» i 2.............................. 5 »

Tyska i 2.............................. 6 »
Historia i 2.............................. 3 »
Geografi i 2 ..............................2 »

» il.............................2 » = 23 t.
Svenska skripta i 11 och 6. 

Klassforeståndare i 2.

Adjunkt K. J. F.Sjogren: 
Matematik il.................................4 t.
Biologi i IV............................... 1 »

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

Kemi i R. IV............................2 »
» i R. III............................ 2 »
» i R. II.............................2 »
» i 6...................................1 »
» i 5.................................. 2 » = 23 t.

Granskning av herbarier.

Adjunkt ri. G. Wendbladh: 
Modersmålet i III...........................3 t.

» i 4................... , .. 4 »
Historia i 6...............................4 »

» i 4...............................3 »
» i 3...............................3 »

Geografi i 6..................... .. 2 »
» i 4............................... 2 »
» i 3............................... 2 »

Biologi il............................. 2 » = 25 t.
Svenska skripta i III och 4.

Klassforeståndare i 4.

Adjunkt F. P. E. Mannfelt: 
Engelska i L. IV.......................... 2 t.

» i L. III............................. 2 »
» il..................................... 3 »
» i 6................ 4 »
» i 5.....................................5 »
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» i 4......................................5 »
Franska i 6......................................2 »

» i 5.................................... 2 » = 25 t.
Engelska skripta i R. 1 och 6.

Klassforeståndare i 5.

Adjunkt D. Martin:

Matematik i L. III.......................... 4 t.
» i R. I............................. 7 »

» 16......................................5 »
Fysik i L. IV...........................2 »

» i 6.................................. 2 »
» i 4.................................. 2 »

Kemi i R. I............................. 2 » = 24 t.
Matematiska skripta i R. I och L. III.

Klassforeståndare i 6.

Adjunkt K. A. Rosen:

Matematik i L. 1.............................. 5 t.
» i 4.................................5 »
» i 3.................................5 »
» i 2.................................5 »

Biologi i 4................................. 1 »

» i 3................................. 2 »
» i 2.................................. 2 » = 25 t.

Matematiska skripta i L. I.

vik. Adjunkt S. Grenander: 
Matematik i L. IV...........................5 t.

» i R. III........................... 6 »
» i L. II............................4 »
» i 5.................................. 4 »

Fysik il.....................................3 »
» i 5................................... 1 » — 23 t.

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

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

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

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

Under vårterminen hava lårarna haft samma tjånsteåliggande som under hostterminen 
med foljande undantag:
vik. adjunkten S. Grenanders undervisning har bestritts av fil. kand. C. A. Holmér.
adjunkten G. Wendbladh har såsom vikarie for lektor L. Blomgren undervisat i modersmålet

i ring III, historia i ringarna 1—IV, geografi i ring II och klass 5 och biologi i klass l. = 20t. 
licentiaten L. Th. Hyllander har som vikarie for adjunkt G. Wendbladh undervisat i moders

målet i 4, historia i klasserna 6, 5, 4 och 3, geografi i ring I och klasserna 6, 4 och 3 = 25 t.

11. Tjånstledighet har åtnjutits:
av adjunkt von Sydow under hela låsåret for sjukdom.
av lektor S. Blomgren under vårterminen på grund av sjukdom.
av lektor E. Haller från den 1 oktober från morgonbonerna samt från den 1 mårs fullståndigt 

på grund av sjukdom.
av adjunkten H. Fahlstrbm från 1 april for enskilda angelågenheter.

12. Forordnade hava varit:
fil. lic. S. Grenander såsom vikarie for adjunkt von Sydow under hdstterminen; 
fil. kand. C. A. Holmér såsom vikarie for adjunkt von Sydow under vårterminen; 
adjunkt G. Wendbladh såsom vikarie for lektor Blomgren under vårterminen; 
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fil. lic. L. Th. Hyllander under samma tid såsom vikarie for adjunkt Q. Wendbladh;
adjunkt O. F. Jonsson från 1 december till den 1 april såsom vikarie å efter honom ledig ad- 

junktstjånst och såsom vikarie for adjunkten H. Fahlstrom från den 1 april till låsårets slut;
pastor S. Palmgren såsom vikarie for lektor E. Haller med skyldighet att forråtta morgonbon 
3 dagar i veckan från den 1 oktober till den 1 mårs samt gemensamt med lektor N. Berner (3 
t.) såsom vikarie for lektor Haller från den 1 mårs till vårterminens slut.
lektor A. E. Lundal såsom vikarie å efter honom ledig lektorstjånst från 1 maj till vårterminens 

slut;
teckningslårare J. H. Meurling såsom vikarie å efter honom ledig teckningslårarebefattning från 

1 mårs till vårterminens slut.
Såsom timlårare i matematik med respektive 3 och 2 timmars undervisningsskyldighet ha

va lektor A. E. Lunded och adjunkt D. Martin varit forordnade under hela låsåret.

13. Sedan den 1 Maj sistlidne år har låroverket mistat icke mindre an trenne av sina 
ordinarie lårare, som med utgången av detta låsår avsluta sin tjånstgoring hårstådes, nåmligen:

adjunkten i modersmålet, tyska och historia O. F. Jonsson, som efter att i nåra 22 år, och 
a'ltsedan april 1900 såsom ordinarie lårare, hava tillhort detta låroverk den 10 sistlidne no
vember utnåmndes till adjunkt vid hdgre allmånna låroverket i Linkoping. I adjunkt Jonsson 
fdrlorar sålunda Vånersborgs låroverk en av sina åldsta lårare och båsta stod, och i nårvaran- 
de stund år det svårt att tånka sig honom borta från den låroanstalt, med vilken han genom 
denna sin långvariga tjånstgoring så gott som vuxit samman. Har kommer ock doktor Jons
son, som stadse visat sig som en lika god kamrat som nitisk och plikttrogen lårare och sann vån 
av ungdomen, att bliva mycket saknad såvål av lårjungarne som av oss kvarvarande kamra
ter, som med vemod se honom tråda ut ur vår krets. Och når han nu återbordats till det sam- 
hålle, vid vilket han år fåstad med de starkaste band, och till det låroverk, han sjålv en gång 
som lårjunge tillhort, bringa vi honom ett från hjårtat gående tack och onska honom all lycka 
och vålsignelse for kommande dagar;

lektorn i matematik och fysik A. E. Lundal, som sedan hostterminen 1904 varit fåstad vid 
detta låroverk och den 23 sistlidne februari forordnades till lektor i fysik och matematik vid 
h. a. låroverket å Sodermalm. På samma gång jag for vårt låroverk beklagar fbrlusten av en i 
sin undervisning lika gedigen lårare som i det personliga umgånget hånsynsfull o. god kamrat, lyck- 
onskar jag Sodermalms låroverk till att i lektor Lundal erhålla en utmårkt kunnig och dugande 
samt till det yttersta korrekt och plikttrogen representant for dessa viktiga undervisningsåm- 
nen och tilldnskar honom all framgång och trevnad på det nya verksamhetsfåltet;

teckningslåraren J. H. Meurling, som efter endast fyra års verksamhet vid vårt låroverk 
nu vunnit en mot hans stora duglighet svarande befordran, i det han från och med den 1 mårs 
innevarande år forordnats till teckningslårare vid h. a. låroverket i Karlstad. Och begagnar jag 
detta tillfalle att till honom framfora låroverkets tack for nitiskt och framgångsrikt arbete.

Till innehavare av den efter adjunkten O. F. Jonsson lediga adjunktstjånsten, som anslogs 
ledig i åmnena matematik och fysik, utnåmndes den 29 mårs 1912 filosofie kandidaten Henning 
Ehrnfrid Fahlstrom, som om sig meddelat foljande biografiska uppgifter

Henning Ehrnfrid Fahlstrom år fodd den 8 mårs 1885 i N. Åsum, Kristianstads lån. Foråldrar: kan
torn Herman Fahlstrom och Johanna Holm. Avlade mogenhetsexamen vid Malmo h. allm. låroverk 14 juni 
1902. Inskrevs som student i Lund 1904, avlade fil. kand.-examen 31 maj 1910, kompletterede samma exa- 
men 31 januari 1911; genomgick provårskurs vid h. allm. låroverket i Lund hostterminen 1911. Extralårare 
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i Solvesborg v. t. 1906, i Alingsås låsåret 1906—1907, vik. adjunkt eller extralårare i Våxjo låsåren 1907— 
1909, extralårare vid realskolan i Malmd v. t. 1911. Utnåmndes den 29 mårs 1912 till adjunkt i matematik 
och fysik vid h. allm. låroverket i Vånersborg.

Studieresa: Till Tyskland for fysikstudier april—november 1910.

14. Den 1 maj detta år var en lektorsbefattning, i matematik och fysik, och teck- 
ningslårarebefattningen vid låroverket lediga.
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C. Lårjungarna.
15. De narvarande larjungarnas antal.

Frånvarande voro dessutom: under hostterminen 1 lårjunge i 4 klassen, 1 i II och 1 i 
IV ringen; urider vårterminen 2 lårjungar i 4 klassen och 1 i I ringen.

Klasser 
och 

ringar

Hostterminen 1911 Vårterminen 1912.

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

16
24
27
24
24

5

—

12
11
15

9

—

16
8
6
4

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

-
16
24
27
24
24

5
28
19
26
14

16
23
27
21
24

4
10
12
15
10

15
9
7
4 -o

, 1 1 
1 1 I

I ! 
1 16

23
27
21
24

4
25
21
27
15

Summa 120 47 34 6 207 115 47 35 6 203

16. —
17. —
18. I den frivilliga undervisningen i franska hava deltagit: under hostterminen 19 lår

jungar i klass 5 och 4 lårjungar i klass 6; under vårterminen 18 lårjungar i klass 5 och 4 
lårjungar i klass 6.
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19. Antalet av i teckning, i musik samt i gymnastik och skjututbildningsovningar un- 
dervisade lårjungar hdstterminen 1911.

Teckning Musik Gymnastik och 
militaroynmgar

Klasser och ringar
Når- 

varande 
lårjungar

Lårjungar, tom del- 
tagit i

Lårjungar, som un- 
dervisats i

Lårjungar, som del- 
tagit i

obligatori 
tecknim

frivillig te 
ning oc 
dårjåm

t« 
obligatori

m
usiken 

teori oc 
sång

instrum
ent 

m
usik

gym
nasti 

och 
fåktni

skjututbili 
nitigs- 

'bv.ninga 
kTLiJ

pr ~ OW “ -T C/) 5 PT 
CTQ

1 ................................................. 16 16 9 16 3 13
2 .................................................
3 .................................................
4 .................................................
5 .................................................
6 .................................................
I ................ —................ ..

24
27
24
24

5
28

24
27
24
24

5
28

4 
7
4 
5
1

12
16
13
13

1
6

5
4
7
5
1
5

21
25
22
23

4
21

11 
i "rs

II ........................
III.................................................

19
26

19
23

2
4

6
9

4
2

17
21

18
22 ;

IV................................................. 14 14 2 8 2 13aff .13

Realskolan ................................
Realgymnasiet............................
Latingymnasiet ........................

120
47
40

120
44
40

30
3
5

71
11
18

25
6
7

108
42
30

4
44
32

Summa 207 204 38 100 38 180 l‘s80

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 . . 1—2 2 2—3 2—3 3-4 3—4 4 4 4 4—5 
Hl

Overlåsningstid . . 31 m. 38 m. lt.7m. 1 t.l4m. 1 t,15m. 2t,15m. 2 t. 2t.49m. 2t.3Tw7
VI 

41.30m.

Tid for skriftligt 
hemarbete .... — — — — 30 m. 1 t.30m. 3t. lOm. 3tl5m. 5 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 dbva.

a) Vårterminen 1011.
---------- :- — —--;--- —

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

Antal
Medel-

Ofta besvå- Ofta besvå-
Nårsynthetsgrad

Lidande
och 

ringar
lår- 

j ungar alder langd 
cm.

vikt 
kg.

bleksot rade av 
huvudvårk

rade av 
nåsblod Under 

3. D. 3-6 D. Over 
6 D.

nårsynta av 
dovhet

1 22 11,0 2 — — — — — — —

2 ............. .. 25 12,0 2 — — 3 — — 3 —

3 ............... 24 12,9 3 1 1 2 — — 2 2
4 ............... 26 14,2 2 — — 8 — — 8 —

5 ............. . 28 15,0 6 1 1 2 1 — 3 1
6 ............... 4 46,3 1 — — — — — —

1 ............. * 20 16,9 — — 2 2 — — 2 —

il ............... 21 17,6 2 — 2 3 1 — 4 1
III 16 18,t 2 — — 3 — — 3 —

IV ................ 15 20,i — — — 4 — — 4 —

Summa 201 — — 20 2 6 27 2 — 29 4

b) Hostterminen 1911.

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

1 ...............
2 . .......

16
24

10,6
10,9

135,2
143,1

29,9
36,2

1
1 1

3...............
4...............
5 ..............

27
24
24

12,4
13,2
14,2

146,5
154,3
158,i

36,3
43,i
45,8

1
2
1

6............   . 5 16,o 166,3 49,9 1 —
I ...............
II...............
III ..........
IV ...........

28
19
26
14

15,o
16,8
18,1

18,3

164,i
171,4
175,i
176,8

51,8
53,9
63,4
68,6

1

1

2
1

Summa | 207 — - — 9 4
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B. Tabellarisk uppgift å antaiet sjuka och sjukdomar bland larjungarna. 
a) Vårterminen 1911.

1 2 3 4 5 6 7

-Z
<2

cg

Sju kd omar

årvarand 
årj ungar

Sjuka 
personer

o s
C/) 
pr

c

tu

D
dda Anmarkningar

o —
201

III 4. Varicellæ .................................... 1 1 3
» 5. Morbilli......................................... 4 4 102
» 7. Rubeola......................................... 48 48 353
» 15. Parotitis epidem........................... 1 1 12
» 16. Influenza epidem.......................... 9 9 53
» 18. Diphteria .................................... 1 1 40

V 41. Anæmia ........................................ 1 1 3
IX 97 a. Coniunctivitis catarrh.......... 2 4 14
X 138 a. Otitis media acut................. 1 1 7
XII 162 a. Bronchitis acut................... 5 5 36
XIII 172. Odontalgia . . . ................... 1 1 3

» 174. Angina tonsillaris............... 10 10 55
» 174. Peritonsillitis supp.............. 1 1 4
» 177 a. Gastritis acut.................... 1 1 3
» 181 a. Enteritis acut..................... 5 6 30

XVI 244 a. Rheumatismus articul. acut. 1 1 7 ■
XVII 253. Urticaria ............................ 1 2 7
XIX 294. Distorsio pedis................... 1 1 7

Summa 201 94 98 739
b) Hbstterminen 1911.

Summa | 207 | 80 | 82 | 626 2 | 5

1 2 3 4 5 6 7
207

III 6. Scarlatina........................................ 1 1 49
» 16. Influensa........ ........................... 3 3 19
•» 18. Diphteria.................................... 8 8 208 1
» 26 Tetanus .................................... 1 1 7 1 Skadad i ansiktet av

XIII 79. Epilepsia ................................ 1 1 7 en kåpp.
X 139. Otitis med. purul. acut.......... 1 1 3
XI 144. Endocarditis acut................... 1 1 14

» 146. Vitium org. cordis ................ 1 2 14
Xll 158 a. Laryngotrachitis acut. 2 2 10

» 162 a. Bronchitis acut................... 11 11 57
» 170. Asthma.................................... 1 1 6

XIII 174. Angina tonsillaris............... 37 37 138
» 181 a. Enteritis acut..................... 1 1 3
» 182. Appendicitis ....................... 1 1 3
» 194. Icterus catarrhalis............... 2 2 16

XVI 239. Rheum. artic. acut............... 2 2 26
» 251. Gonitis chron....................... 1 1 13

XVII 257. Eczema impetig.................. 1 2 14
» 270. Carbunculus nuchæ .... 1 1 2

XIX 294. Distorsio pedis................... 1 1 10
» 295. Commotio cerebri............... 1 1 7
» 295. Ruptura muscul. dorsi .... 1 1 —
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22.
23. Av under låsåret inskrivna 36 fårjungar hava forut bevistat låroverk, nåmi. senast:

folkskola................................................................................... 13
allmånt låroverk......................................................................15
enskilt »   6
samt endast undervisats i hemmen............................... 2

Summa 36.

24. A. Forteckning over de larjungar, som efter att hava genomgått Idroverkets fjdrde 
ring under kalenderåret 1911 avlagt studentexamen.

a) Under vårterminen:

Realister: 
Axel Anders Jacob Bergstrbm......................... 
Johan Oscar Erikson........................................... 
Bror Gillis Horney............................................... 
Mats Anders Lunderc/vist...................................  
Karl Varnar Landin............................................ 
Karl Magnus Ludvig Magnusson..................  
Bror Axel Åkesson Natt och Dag..................  
Johan Erik Samuelsson.....................................  
Oscar Emanuel Sultan...................................... 
Klas Johan Gustaf Samer.................................... 
Gustaf W elander.................................................  
Olof Ivar Werner ................. 
Johan Emil West.................................................

till universitetet.
» lantmåteriyrket.
» tekniska hogskolan.
» skogsinstitutet.
» tekniska hogskolan.
» militåryrket.
» handelshogskolan.
» militåryrket.
» veterinårinstitutet.
» militåryrket.
» banktjånst.
» veterinårinstitutet.
titan att uppgift låmnats.

G r e k e r: 
Johan Arthur Fristedt..........................................till universitetet.

Carl Elmer Sundavist.......................................... » »
b) Under hostterminen ingen.

B. Forteckning over de larjungar, som efter att hava genomgått Idroverkets sjatte klass 
under kalenderåret 1911 avlagt godkdnd realskoiexamen.

a) Under vårterminen:
Per Bertil Fogelstrbm.......................................till handel.
Karl Yngve Johannesson.................................... » II ringen.
Karl Gustaf (Gosta) Kjellén.............................. » »

Karl Allan Olaus Ohlson
b) Under hostterminen: 

  till jårnvågstjånst.
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25. Forteckning over de lårjungar, som i ovrigt och utan att hava avlagt student
eller realskolexamen avgått från låroverket under kalenderåret 1911.

a) Under vårterminen och dårpå foljande mellantermin:

Ring 1.
Johan Sigurd Johansson .. .. 
Karl Johan Pettersson .. .. 
Gerdt Axel Magnus Wahlbdck

Klass 4.
Erik Vilhelm Engen Larsson 
Geffery Valdemar Nordén ..
Axel Karl Oskar Sundelius ..

till annat allmånt låroverk.
» handelslåroverk.
» skogsskola.

» annat låroverk.
utan att uppgift låmnats. 
till handel.

Klass 3.
Bertil Johan Vilhelm Blomberg .. .. ...........

Klass 1.
Axel Gustaf Magnus Adlercreutz.........................
Stig Erik Alf. Wahlbdck.........................................

till annat allmånt låroverk.

till enskild undervisning.
till annat allmånt låroverk.

b) Under hostterminen och dårpå foljande mellantermin:

Ring I.
Nils Sigfrid Blomqvist .. ..
Erik Olof Jonsson...................

Klass 4.
Johan Ebbe Lennart Wahllbf

Klass 3.
Folke Bergstrom....................

Klass 2.
Einar Fredrik Andersson .. .
Axel Bertil Helmer Wahllbf .

till banktjånst.
till lantbruk.

till annat allmånt låroverk.

genom ddden.

genom ddden.
till annat allmånt låroverk.

26. Under sist forflutna kalenderåret hava till lårjungarna utdelats såsom 
stipendier....................................................................... kr. 950: 00
premier...................................................................................... » 222: 35
understod................................................................................... » 15: 00

Summa kr. 1,187: 35.
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27. Uppgift angående under Idsåret från terminsavgifter befriade lårjungar.

Avgifter till låroverkets kassor.

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

» byggnadsfonden ...........................................................................
båda ovannåmnda kassor .......................................................................
Ej befriade från någondera avgiften.....................................................

Hostterm. Vårterm.

28

5
174

22
7

174
Summa nårvarande lårjungar 

Avgifter till statsverket.
Hel avgift å kr. 30 har erlagts av .....................................................
„ „ „ „ 20 „ „ „ ......................................................

Halv „ „ „ 15 „ „ „ ......................................................
„ „ „ „ 10 „ „ „ ......................................................

Från avgift fullståndigt befriade voro .................................................

207

52
63

7
11
74

203

53
60

7
11
72

Summa nårvarande lårjungar 207 203

Avgiften till Ijus- och vedkassan har under hostterminen utgjort kr. 12,50, under vårterminen 
kr. 12, som under hostterminen erlades av 207 lårjungar och under vårterminen av 203; avgif
ten till biblioteks- och materielkassan har under hostterminen varit kr. 4,50 och under vårtermi
nen 7 kronor.

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

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

Från vederborande ambetsverk: Sveriges officiella statistik:
A) Befolkningsstatistik 1909; C) Bergshanteringen 1910; D) Fabriker och hantverk 1909; F) 
Handel 1910; G) Fångvården 1910; 1) Telegraf- och telefonvåsendet 1910; L) Statens jårn- 
vågstrafik 1908, 1910; M) Postverket 1910; N) Jordbruk och boskapsskotsel 1910; O) Lant- 
måteriet 1910; P) Undervisningsvåsendet: Statens allm. låroverk for gossar 1906—1907, 1907 
— 1908, 1908—1909; Folkskolorna 1909; S) Allmånna arbeten 1910; T) Lotsvåsendet 1910; 
U) Kommunernas fattigvård och finanser 1909; V) Kontrollstyrelsens beråttelse 1910—1911; 
Y/ Sparbanksstatistik 1910; II Postsparbanken 1910; Årsvåxten år 1911.

Från Kungl. Overstyrelsen for rikets allm. låroverk: Overstyrelsens beråttelse 1910— 
1911; Historiska handlingar del 23 n:ris 1, 2; Svenska riksdagsakter 1909, 1910; Meddelan- 
den från svenska riksarkivet, ny foljd, I: 19—21, II: 3; Svenska fornskriftsållskapets samlingar 
haft. 137, 139, 140; Gamla svenska stader håftet 2; Svensk arkitektur, utg. av Arkitekturmin- 
nesforeningen, h. h. 1, 2, 1908; 1, 2, 1909; Ordlista over svenska medeltidsspråket av Soder- 
wall h. 23; Olaus Magnus historia om de nordiska folken I; Hygienisk tidskrift, band 3: 4; 
Kungl. Tekniska hogskolans i Stockholm program 1910—1911; Svenska Naturskyddsforeningens 
årsskrift 1910, 1911,
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Från Kungl. Vetenskapsakademien: Handlingar: Bd 46: 4—11, 47: 1; Årsbok 1911; Ar
kiv for botanik Bd 10: 2, 3—4; arkiv for kemi, mineralogi och geologi Bd 4: 2; arkiv for ma
tematik, astronomi och fysik Bd 6: 4, 7: 1—2; Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1910 
med bihang; Les Prix Nobel 1909, 1910; Meddelanden från Kungl. Vet. ak:s Nobelinstitut Bd 
2: 1; Ludvig Widell: Politisk rostrått for kvinnor II.

Från Univers. Biblioteket i Uppsala: Accessionskatalog 1909, 1910; Tioårsregister 1896— 
1905.

Från Vdstgbta Nation i Uppsala: Universitetskataloger och akademiskt tryck.
Från Vdstgbta Nation i Lund: Universitetskataloger.
Från Stockholms hbgskola: Katalog och program. Från Goteborgs hbgskola: Redogo- 

relse 1910—1911.
Från Staten: Nordiskt Idrottsliv 1911; Ny tidning for Idrott 1911; Svensk forfattnings- 

samling 1911; Folkundervisningskommitténs betånkande rorande seminarierna med bilagor.
Från Redaktionen: Tidskrift for schack.
Från svenska gymnastikldraresdllskapet: Tidskrift for gymnastik 1911.
Från sållskapet Småfåglarnes vdnner i Vånersborg: Dess efterlåmnade handlingar.
Från W. Billes forlag: G. A. Tiselius: Deutsche Umgangssprache.
Från J. Beckmans forlag: Frans de Brun: Den skriftliga behandlingen av matematiska 

skoluppgifter.
Från C. E. Fritzes forlag: Berg-Hagstrom: Råknelara, 3:dje delen; Knut Bohlin: Lå- 

robok i biologi for realskolan I: 1, I: 2; T. E. Aurén: Fysikaliska laborationsuppgifter for 
gymn., andra delen; A. Bokelund och E. Rodhe: Tyska oversåttningsovningar I.

Från A. V. Carlssons bokforlag: M. Roth och Kempe: Geografisk atlas.
Från N. P. Perssons forlag: A. J. Ling: Bihang till Kort oversikt av franska språklåran.
Från H. Gebers forlag: Calwagen-Lindqvist: Oversåttningsovningar till engelska;' Cal- 

wagen-Nordgren: Tysk språklåra for allmånna låroverken.
Från C. W. Gleerups forlag: J. Swenning: Goethe-Auswahl fur die Schule; Er. Pontén: 

Latinska forfattare i urval for gymn. 11 Prosa; J. Ronstrom: Dispositioner till uppsatser på 
modersmålet.

Från P. A. Nordstedt och Sbner: P. Rodstrom: Jåmforande tysksvenska ordlistor; G. 
Setterberg: Hur våra åsikter bildas; C. G. Hellsten: Experimentell Fysik och Astronomi, II 
Magnetism och Elektricitet; H. Hagelin: Mrs Humphry Words Sir George Tressådy; F. G. 
Ljungqvist: Psykologi; A. F. W. Lindwall: Kristna religionen; R. Dombre: Un Onde A Tout 
Faire; Emil Hildebrand; Svensk stats- och samhallskunskap; R. Steffen: Oversikt aV svenska 
litteraturen andra delen 1763—1809; Elisabet Lonroth: Bibliska gestalter; J. S. Hedstrom: Ma
tematiska uppgifter i realskolan V. T. 1907—V. T. 1911; J. A. Afzelius och G. E. Fuhrken: 
Modern engelsk lyrik; Otto Raab: Tyska samtalsdvningar for svenska skolor; Jenny Waller- 
stedt: Transskriberade texter till lårobok i engelska; M. L. Wistén: Fransk låsebok; Fager
lund och Falk: Geografisk låsebok 11: Afrika och Australien; O. L. Lofgren: Nya gram; ovnings* 
stycken till Lofgrens tyska elementarbok; Fr. Tornvall: Jesu liv och låra.

Från forlåggaren: Ludvig Johansson: Handledning vid ovningar i kvalitativ kemisk ana- 
lys for realgymnasium.

Från fbrfattaren: B. Såterstrand: Tyska texter; Aug. Edman: Nya Test, eller Nya For
bundets skrifter; D. E. Rugaard: Rigsdagsviser; G. A. B. och L. L.: Forteckning over fram- 
mande ord; J. Henriksson: Våxterna i de garnlas forestållningar, seder och bruk.
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Av Hovintendenten Bortzell: Sven Hedin: Scientific Results of a journey in Central-Asie, 
8 vol.; Le Livre de Marco Polo. Paul Qruyer: Napoleon konung over Elba, overs. av A. Bort
zell; Paul Frémeaux: Sankt Helena Kejsarens sista dagar, overs. av A. Bortzell; G. Lenotre; 
Bilder från revolutionen, 4 delar, overs. av A. Bortzell.

b) genom inkbp:
R. Steffen: Oversikt av svenska litteraturer; del IV, 10 ex.; Skrifter, utgivna av svenska 

litteratursållskapet: Samlaren 32, 1911; Svenskt anonym- och pseudonymlexikon XVI; Lejon- 
kulans dramer IV; Studier i Stagnelii ungdomslyrik av Fr. Book; Svenska forfattare, utg. av 
Svenska Vitterhetssamfundet, II, III; Sv. Akademiens ordbok h. h. 44, 45; Nordisk familjebok, 
ny uppl. band 15, 16; Ahlenius- Kempe- Apelqvist: Sverige h. 38; Ad. Noreen: Vårt språk band 
III h. 17; C. G. Morén: Tyskt konstruktionslexikon; Detlev von Liliencron: Zehn ausgewåhlte 
Novellen, 10 ex.; Heumann-Kuhling: Anleitung zum Experimentieren, dritte Auflage; Rikska- 
lendern 1912. Flick- och samskoleforeningens årsbok 1910—1911.

2. Lårjungebiblioteket.
Till lårjungebiblioteketet, som vårdats av adjunkt Jonsson, hava såsom gåvor overlåmnats; 

av lårjungen i klass 2 A. Cornelius: Genom stepper och snofalt av Louise Pichler;
» » »2: Nils Bratte: Hvita Ornen av J. O. Åberg;

» » »2: E. Nordén: Medeltidssagor av H. S.;
» » »2: J. Sjostrand: Puritanens blockhus av W. Frey;
» Dbvstumlarare Svanstrom: Debet och Kredit av G. Freytag, overs.;
» Lektor Blomgren: diverse låro- och låsebocker i hist, och geografi;
» Rektor G. Mellén: Gosta Bodman: Laborationer i kemi for gymn.; Einar Malmberg:

Våxtfysiologiska forsok; T. E. Auren: Fysiska laborationsuppgifter I och 11; Ivar Jonsson: 
Ovnings- och lårobok i fysik for realskolan; A. U. Bååth: Nordiskt Forntidsliv; E. Norden- 
skiold: Indianer och vita; Norstedts reseskildringar: I: Från urskogar till storståder; II: 
Från fyra vårldsdelar; Jågerskiold, Lonnbergcch Adlerz: Sveriges djurvårld; Sven Hedin: 
Från pol till pol; E. Melander: Odemarksoden och På ensam stråt; H. Sienkievicz: Quo va
dis; Y. Sjostedt: Bland storvilt i Ostafrika. Jules Verne: Ingeniør Roburs luftfård; 
Till jordens medelpunkt; Kazallons Loggbok; Flammarion: Urania; overs.

Av Svenska Turistforeningen: dess årsskrift for 1911.
Dessutom har inkbpts: H. O. G. Ellinger: Naturen och dess krafter; R. Chesterton: Spok- 

skeppet; G. Kolthoff: Från når och fjårran; Jack London: På långfård med Snark; Stock
holms scoutkårs årsbok: Scoutliv.

Lårjungebiblioteket omfattar nu 171 volymer, och antalet boklån uppgick under år 1911 
till 1,225.

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

av Svenska Akademien: dess minnespenning over Egron Lundgren.
av Kungl. Vetenskapsakademien: dess minnespenning over Elof Tegnér.

4. Naturvetenskapliga samlingarna
héva vunnit foljande tillokning:

a) genom gåvor:
av lårjungen i R. III Einar Stenstrom: fåltspat från en pegmatitgång vid Hede.
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av lårjungen i L. III Hjalmar Larson: en teckning, utvisande blodomloppets utveckling 
hos ryggradsdjuren.

Dessutom har låroverket från Skansens zoologiska trådgård fått mottaga tvenne av båver 
avgnagda stockar.

b) genom inkiip: en samling stereografier och stereoskop från A. E. Foote, Paris.

5. Fysiska apparatsamlingen.
De fysiska samlingarna hava tillokats med: 1 termoskop, 1 proppreostat, 1 våg for hy

drostatik vågning, 1 samling linser, 1 planparallell glasplatta, 1 apparat for Archimedes’ prin
cip samt 1 prisma.

6. Materielen for undervisningen i geografi.
En samling stereografier och stereoskop från A. E. Foote, Paris, har inkopts.
For teckningsundervisningen har diverse mindre materiel inkopts. Diverse forbruknings- 

artiklar for den kemiska undervisningen hava under låsåret vid behov anskaffats.

E. Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. Den i årsredogorelsen for. 1911 omnåmnda genomgripande yttre och inre reparationen av 
nya låroverksbyggnaden, som for 1911 skulle omfatta hela husets yttre samt av dess inre au
lan, kollegierummet, trapphallarna och vestibulen, påborjades omedelbart efter vårterminens 
slut, men knappast igångsatt blev arbetet avbrutet och kom sedan, till foljd av den vittomfat- 
tande arbetsinstållelsen inom byggnadsfacket, att under en stor del av sommaren ligga så gott 
som helt och hållet nere. Hur storande det ån var for undervisningen, måste dårfor arbetet 
sedan fortgå till långt in på hostterminen for att åtminstone i fråga om byggnadens inre i hu- 
vudsak kunna avslutas. Det resterande arbetet, framfor allt i fråga om byggnadens yttre, så- 
vål som reparationen av samtliga klassrum kommer att utfbras innevarande sommar.

På låroverkets egen bekostnad har i sammanhang med dessa reparationer elektrisk belys
ning infbrts i aulan, vestibulen, trapphallarna och kollegierummet, varjåmte tvenne varmeelement 
insatts i vestibulen.

På hemstållan av undertecknad beviljade hnvudmånnen for sparbanken i Vånersborg vid 
sammantråde sistlidne Juni ett belopp av 1,000 kronor for fullståndig inredning av den biolo- 
gisk-kemiska lårosalen. For denna storartade gåva, som endast med ett mindre belopp behov^ 
de utfyllas av låroverkets egna medel, anhåller jag hårmed få betyga låroverkets erkånsla oph 
djupa tacksamhet. Arbetet utfordes med myckcn omsorg av byggmåstare H. Malmborg.

Den sista januari detta år hemsoktes gamla låroverksbyggnaden av en eldsvåda, som så 
svårt ramponerade taket till gevårssalen och vaktmåstarebostaden, att denna senare måste ut- 
rymmas. Med anledning hårav ingick undertecknad till stadsfullmåktige med anhållan, dels att 
stadsfullmåktige tillsvidare -skulle tillhandahåla bostad åt vaktmåstaren, dels att en kommitté på 
fem personer skulle tillsåttas for att skynd'sammast utreda och inkomma med yttrande over 
på vad sått for låroverket behovliga lokaler på billigaste sått kunde anskaffas. Stadsfullmåk
tige beviljade nodigt anslag till hyra åt vaktmåstaren och tillsatte for att verkstålla den begårda 
utredningen en kommitté bestående av rektor F.Nordin, ingenior H. Malmborg, laroverksadjunkt 
D Martin, trafikchef R. Wester och undertecknad. Och hoppas jag, att dårmed forstå steget 
tagits till en lycklig losning av låroverkets lokalfråga.
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F. Ekonomiska forhållanden.
31. Uppgifter om nedannamnda till låroverket horande kassors stdllning kalenderåret 1911

D e— b—e—t K-r-e —d—i—t

Kassans rubrik
Behåll- 

ning vid 
årets 

borjan

Summa 
inkomster

Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets 

borjan
Summa 
utgifter

Behåll- 
ning vid 
årets slut

Summa

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

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

13,30 
1,188,64

3,299,97
556,78

1,929,77
5,386,32

3,073,92
231,92

1,541,98

1,328,56

3,485,05
6,574,96

7,702,45
788,70

1,563,32

805,28

l,896,n 
5,217,44

3,596,u
219,35

25,62 
1,357,52

3,301,06
569,35

3,485,05
6.574,96

7,702,45
788,70

Summa 5,058,69 10,621,93 2,870,54 18,551,1(i 2,368,60 1O,929,oi 5,253,55 18,551,i«

»En gammal van till låroverket® låmnade åven vid vårterminens slut 1911 den frikostiga 
gåvan av 50 kr., att såsom stipendium utdelas efter rektors och kollegiets beståmmande, till 
er; eller |vå larjungar i låroverkets overstå klass. Gåvan fordelades jåmnt mellan tvenne av 
årets abiturienter.

En - van till ungdomen, som onskar vara okånd, stålide.likaledes till rektors forfogande 
ett belopp av 80 kronor att utdelas till abiturient, som åmnar fortsåtta sina studier.

Den 8. juni 1911 overlåmnades från det nunier upplosta sållskapet Småfåglarnes Vånner 
11513 kronor 39 ore att låggas till det redan år 1898 av sållskapet donerade stipendiet. Qå- 
van åtfoljdes av en så lydande skrivelse:
i ""i : ’.j' ■ ; 1)1.

Till Hogre Allmånna Låroverket i Vånersborg.

Sedan sållskapet Småfåglarnes Vånner i Vånersborg vid sammantråde den 27 sistlidne 
januari beslutat om sållskapets upplosning och i sammanhang dårmed forordnat, att av dess 
tillgångår tre fjårdedelar (7J skulle tilldelas hogre allmånna låroverket i Vånersborg och en 
fjårdedel (Vi) overlåmnas till Vånersborg folkskola, så har sållskapet å sammantråde den 6 
innevarande månad åt undertecknade uppdragit att till verkstållighet befordra sagda beslut.

Då sållskapets tillgångår denna dag utgora Tvåtusensjutton (2,017) kronor 85 ore, over- 
låiirnas hårmed till hogre allmånna låroverket i Vånersborg Ettusen femhnndratretton (1,513) 
kronor 39 ore, vilka medel skola enligt sållskapets vid ovannåmnda sammantråde den 27 janu- 
åri detta år stadgade beståmmelser låggas till det av sållskapet 1898 donerade stipendiet att 
forvaltas enligt for detta stipendium uppstållda villkor.

Vånersborg den 8 juni 1911.

"" "1~ På uppdrag av sållskapet Småfåglarnes Vånner i Vånersborg.
GUSTAF MELLÉN

Rektor. Sållskapets Ordforande.

Karl Wikstriim. Gustaf Wetterlundh.
Overlårare. Adjunkt. Sållskapets kassor och sekreterare.
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Dessutom har låroverket erhållit foljande nya stipendiefond:

Till Herr Rektorn vid Hdgre Allmånna Låroverket i Vånersborg.

Såsom utredningsman i boet efter framlidne låroverksadjunkten J. Lindblad har jag hår- 
med åran i postremissvåxel oversånda niohundraåttio (980) kronor, utgorande det belopp, ettu- 
sen kronor, som enligt det av adjunkten Lindblad och hans hustru Hilda Lindblad, fodd Norén, 
den 10 maj 1904 uppråttade testamente tillkommer hdgre allmånna låroverket i Vånersborg, 
efter avdrag av dårfor utgående ståmpelavgift, tjugo kronor.

Stockholm den 21 Januari 1912.
Ivar Tengstrand.

For denna stipendiefond, som enligt § 4 mom. 3 av makarna Lindblads testamente skall 
benåmnas låroverksadjunkten Johan Lindblads stipendiefond, hava av donatorerna uppsatts fol
jande nårmare beståmmelser:

»a ) Den till Venersborgs hdgre allmånna låroverk donerade fonden av ettusen (1,000) 
kronor forvaltas av låroverkets rektor och kollegium på samma sått och under samma ansvar 
som låroverkets ovriga medel, och kapitalet utlånas mot hogsta rånta, som med tillborlig så- 
kerhet kan erhållas;

b) Hålften C/2) av årliga råntan insåttes i sparbank eller liknande inråttning for att jåmte 
rantas låggande till rånta dårav bilda nytt kapital, och når detta sålunda bildade nya kapital 
vuxit till femhundra (500) kronor, lågges det tillsamman med det ursprungliga kapitalet och ut
lånas, varefter med halva årliga råntan å det sålunda okade grundkapitalet forfares på sam
ma sått for bildande av nytt tillåggskapital af femhundra (500) kronor, som ånyo lågges till 
grundkapitalet, och så vidare alltjåmt, till dess ett kapital av fyratusen (4,000) kronor bildats, 
varefter hela årliga råntan utdelas i enlighet med de i nåsta mom. c) givna beståmmelser;

c) Intill dess det donerade grundkapitalet hunnit våxa till ovan beståmda slutsumma av 
fyratusen (4,000) kronor, utdelas endast hålften av årliga råntan vid varje låsårs slut, enligt 
r» ktors och kollegiets beståmmande, till en eller flere vålartade, flitige och skicklige lårjungar 
inom låroverket och foretrådesvis till någon från låroverkets hogsta klass utgående samt for 
framstående skicklighet i tyska språket vitsordad lårjunge».

Genom denna stipendiefond har sålunda »låroverkets gamle vån», som redan forut under 
en lång foljd av år vid varje låsårs slut låmnat den frikostiga gåvan av 50 kronor att som sti
pendium utdelas, for all framtid knutit sitt namn vid det låroverk, som han så långe som lårare 
tillhort och alltid med kårlek omfattat.

En storartad gåva har låroverket innevarande termin fått mottaga, åtfoljd av en så ly- 
dande skrivelse:

»Till minne av min fader overlåmnar jag hårmed till Vånersborgs hdgre allmånna låro
verk ett tusen (1,000) kr. Min onskan vore, att denna summa vid innevarande vårtermins slut, 
enligt kollegiets beprovande, utdelas, 200 kr. till var och en av fem lårjungar, som åro val 
vitsordade for flit, kunskap och uppforande samt dårtill medellosa. Min avsikt år att tillsvida- 
re årligen skicka 1,000 kr. att på samma sått utdelas.

Stockholm den 20 April 1912.
Magna Sunnerdahl.*

Till den ådla givarinnan, som på detta storslagna sått visat sin omvårdnad om lårover
kets fattiga studerande, hembår jag hårmed offentligen låroverkets varma tacksamhet

6
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Från Sveriges Centralforening for idrottens befråmjånde har åven innevarande vårtermin 
overlåmnats en graverad silverskold att som prcmium tilldelas en om idrott och gymnastik 
synnerligen fortjånt lårjunge.

Från Svenska Turistforeningen hava overlåmnats 3 ex. av Turistforeningens årsskrift for 
år 1911. Av dessa hava 2 ex. utdelats såsom premier och 1 overlåmnats till låroverkets lårjun- 
gebibliotek.

32. Under 1911 har åtgått for underhåll och tillokning av
a) boksamlingarna.............................................................................. kr. 390: 00
b) den ovriga undervisningsmaterielen............................... '. .. » 485:54
c) inredningsmaterielen...................................................................... » 1,404 : 60
d) lårjungebiblioteket......................................................................... » 39: 16

G. Examina och terminsavslutning.
33. For den studentexamen, som vid låroverket anstålldes vårterminen 1911, låmna- 

des redogorelse i forrå årets program.
Dårsammastådes låmnades ock redogorelse for den skriftliga realskolexamen.
Den muntliga realskolexamen, till vilken samtliga i den skriftliga prøvningen godkånda 

examinander infunno sig, ågde rum den 1 och 2 juni och dårvid godkåndes alla låroverkets egna 
lårjungar, nåmligen Per Fogelstrom, Yngve Johannesson och Gosta Kjellén, samt privatisterna 
Sten Bengtson, Mårta Moller och Nils Vinberg.

Såsom examensvittnen, utsedda av stadsfullmåktige, nårvoro apotekare C. G. Bergquist. 
lar.dssekreterare L. Th. Jacobson, bankdirektør R. von Matern samt trafikchef R. Wester, var- 
jamte låroverkets inspektor, landshovding K. S. Husberg, overvår en del av examen.

Sistlidne hosttermin avlades skriftliga prov før realskolexamen den 16, 18, 20 och 22 no
vember av en låroverkets egen lårjunge.

Den muntliga prøvningen anstålldes den 11 december och godkåndes dårvid den examine- 
rade, Allan Ohlson, låroverkets egen lårjunge.

Vid prøvningen nårvoro bankdirektør R. von Matérn och postmåstare G. W. Molin, av 
stadsfullmåktige utsedda examensvittnen.

Innevarande vårtermin hava 15 låroverkets egna lårjungar och 5 privatister avlagt de 
skriftliga proven for studentexamen den 11, 13, 15, 18 och 20 april. Samtliga låroverkets egna 
lårjungar och 4 privatister forklaredes beråttigade till muntlig provning, vilken år utsatt till den 
17 och 18 juni.

Skriftliga prov for realskolexamen hava denna termin avlagts den 2, 4, 6 och 8 maj av 4 
lårjungar vid låroverket och 2 privatister. Av dessa hava 4 låroverkets egna lårjungar och 2 
privatister forklarets beråttigade att undergå muntlig prøvning.

Den muntliga realskolexamen kommer att taga sin borjan den 30 maj.

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

Uppvisning i gymnastik åger rum på låroverkets gymnastiksal lørdagen den 8 juni kl. 12 
midd. och uppvisning i sang och musik i låroverkets aula samma dag kl. 6 e. m.
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Utstallning av under året utforda arbeten i teckning hålles i teckningssalen lørdagen den S 
juni kl. 4—6 e. m. och søndagen den 9 juni kb 1—3.

Forhor i laroamnena anstållas mandagen den 10 juni kl. V2 10—12.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och flyttnin- 

gen tillkånnagives, varefter ungdomen hemfbrlovas.

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

36. Nasta Idsår borjar med allmånt upprop torsdagen den 29 ndsta augusti kl. 5 e. m.
Klass 6 och ringarna I—IV samlas måndagen den 26 augusti kl. 8 f. m. for att undergå lå- 

karebesiktning, varefter skjututbildningsovningarna taga sin borjan.
Hostterminen kommer att sluta den 21 påfoljande december; vårterminen borjar den 10 

januari och avslutas den 9 juni 1913.
Intrddes- och flyttningssbkande skola anmala sig hos rektor å hans åmbetsrum senast lør

dagen den 24 augusti kl. 11—12 f. m. Provningarna borja måndagen den 26 augusti kl. 9 f. m.
Herrar lårare sammantråda måndagen den 26 augusti kl. 8,45 f. m.

Vånersborg i maj 1912.

Gustaf Mellén,
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Med avseende på nåsta låsår crinras 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 alder, ej 
heller under vårterminen annan ån den, som fore utgången av nårmast foregående kalenderår 
uppnått nåmnda ålder.

2. Ej må någon, som fore det kalenderår, då intråde sokes, fyllt 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 prøvning 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 vederbbr- 
ligt avgångsbetyg från det låroverk, han senast bevistat, samt, dårest han dfvergår under ter
mins lopp, kvitto å de av honom senast erlagda terminsavgifter, eller, såvida han från erlåggan- 
de av dylika i foreskriven ordning befriats, bevis dårom.

§ 29.
1. For intråde i realskolans forstå klass fordras:

a) fbrmåga 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 bvning i huvudråkning;

f) kånnedom om skandinaviska halvons grånser, om det allmånnaste av dess hojdfdrhål- 
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 fjorde ring, åger ratt till befrielse från provning i 
ett eller två låroåmnen, motsvarande den rått till befrielse från viss del av undervisningen, som 
enl. § 8 tillkommer lårjunge 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 anmalan, rått att vid Idsårs borjan bortvålja ett å den stadgade timplanen 
fdrekommande låroåmne eller teckning eller ock två av dessa åmnen, såvida de i hogsta ringen 
tillsammans ej upptaga mer ån 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 lårjunge vid intråde i gymnasiets tredje ring icke eller endast till en del anvånt 
sin rått till bortval, vare han ofbrhindrad 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 fali deltaga i modersmålsprovet.

c) lårjunge år berattigad att å den bildningslinje hans examen avser undergå skriftlig 
provning såvål i bortvalt åmne, som i åmne, i vilket han icke onskar muntligen provas.

d) lårjunge, som erhållit minst vitsordet Godkånd for den svenska uppsatsen och två an
dra 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 låroåmnen eller i sju av dessa, såvida i detta se- 
nare fail de två återstående låroåmnena å timplanen tillsammans ej upptaga mer ån sex vecko- 
timmar.

f) om lårjunge i den muntliga provningen 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 fail 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 brtstande 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,g0.
Ellen Fries, Ur svenska adelns liv under 1600-talet, I.

Geografi. Hedin, Tibetanska aventyr. Pris 4 kr.
Hedin, Från pol till pol. Pris 5 kr.
Sandstrom, Natur och arbetsliv i svenska bygder 1. 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—II.
Matematik. Realskoleproblem (J. S. Hedstrom).

Till andra ringen.
Engelska. W. Scott, Ivanhoe. Beijer. Illustrerad 2,g0.

Jerome, Tre mån i en båt. Fahlcrantz. Håftad 1 kr.
Kipling, Hdglandsbilder från Hindostan. Bjbrk och Bdrjesson. Två håften å 1 kr. 

Modersmålet. Heidenstam, Karolinerna.
Strindberg, Svenska oden och aventyr. Pris 3 kr.
Hedin, Från pol till pol.

Tyska. Hans Arnold, Fritz auf dem Lande. Pris 70 ore.
Historia. Boéthius, Historisk låsning, Forntiden eller Medeltiden.

r “ Till tredje*ringen.
Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria, 11:1 Pris 2,75.
Modersmålet. Viktor Rydberg, Fribrytaren p i Ostersjon, Singoalla.

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

Tyska. I. Frenssen, Gustav, Peter Moors Fahrt nach Siidwest, ed. Hjelmqvist och Svenning. 
Pris 1,35.
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2. Någon eller några uppsatser ur Deutsches Alltagsleben von Emil Rodhe und Otto 
Abshagen. Pris I l,50, II 2,25.
Hans Arnold, Gluck muss man haben F

Engelska. Steffen, Englands litteratur i histor sk framstållning. Pris bund. 6 kr.
Bergstrom, lakttagelser och intryck undet en sommarvistelse i England. Lund 

07. Forf:s forlag. Strengnås. Pris 1 kr.
Franska. Odman, Ungdoms- och reseminnen II. (Inneh. bl. a. En terminsavslutning vid ett 

franskt Lycée och i Rouens katedral). Pris 2,75.
Fysik. Ritnihg 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. Tegnér, Svenska bilder från sextonhundratalet (1896).
Stavenow, Den stora Engelska revolutionen.

Till fjårde ringen.
Kristendom. C. Er. Lundin, Kyrkohistoria, 111:1. Pris 4,-5.

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 

under 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, Orekisk kulturhistoria. Inb. 3,25

Tyska. 1. Gerståcker, Friedrich, Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer, ed. Thorn. Pris 1,25.
2. Lika méd uppgiften till tredje ringen.

Keller, Kleiden machen Leute.
Engelska. Cavling, London. Oversåttning av Petrus Hedberg. Silén. Pris bunden 10 kr.

Något av Shakespeare’s dramer i Hagbergs oversåttning, t. ex. Hamlet, En mid- 
sommarnattsdrom, Julius Cæsar, Kopmannen i Venedig. Gleerups forlag, håften å 
60 ore, innehållande tre dramer.

Franska. G. A. Bergstrom, I Frankrike. En rtseberåttelse. Herndsand 1909. Forf:s forl. 
Strengnås. Pris 75 ore.

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 2,20.
Matematik. Losning av studentproblem. K. L. Hagstroms edition.
Fysik. Problemlosning. Beståm hastigheten av flodvatten, av ett moln och av Ijuset.
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Redogorelse for sparkasseverksamheten vid låroverket.
Den 14 februari 1911 beslot kollegiet att gora ett forsok med sparkasseverksamhet vid lå

roverket i overensståmmelse med foljande av Enskilda Banken i Vånersborg uppgjorda prome- 
moria.

P. M.
angående Sparkasseråkning i skolor.

1. Efter anmodan tillhandahåller banken åt lårare en eller, om så onskas, flera hemsparbossor 
for hvarje klass och listor med kopior for lårares notering af lårjungars besparingar.

2. På beståmda tider aflåmna lårjungarna sina besparingar till låraren, som i lårjunges nårvaro 
antecknar beloppet på listan och inlågger penningarna i bossan.

3 Efter forstå insåttningen utfårdar banken sparkassebok for hvarje lårjunge, och forvaras 
dessa bocker af låraren mellan noteringarna i banken.

4. En gång i månaden aflåmnar låraren till banken den hopsummerade listan på insåttningar, 
hemsparbossan, innehållande insamlade medel, och lårjungarnas sparkassebocker, i hvilka 
banken dårvid gor noteringar i enlighet med den aflåmnade listan.

5. Vid afgång från skolan erhåller lårjunge sin sparkassebok och år dårefter beråttigad att ut- 
taga egen hemsparbossa.

6. Under Februari månad hvarje år bora sparkassebockerna inlåmnas till banken for notering 
af rånta, upplupen under foregående år.

7. Banken tillhandahåller dårjåmte noteringsblad, afsedda for lårjungarnas egna anteckningar, 
men hafva naturligtvis dessa anteckningar ej något vitsord mot banken, som endast år an- 
svarig enligt de i hvarje sparkassebok intagna beståmmelserna.

Insåttarnes antal och beloppet av deras besparingar framgår af foljande tabeil.

Vårterminen 1911 Hostterminen 1911 Vårterminen 1912
Summa 

insatt beloppi ucn imgai
Antal 

insåttare Insatt belopp Antal 
insåttare Insatt belopp Antal 

insåttare Insatt belopp

1 ... 9 21 63 10 25 09 10 33 24 79 96
2 ... ............................... 20 67 92 10 15 89 10 26 97 110 78
3 ... ............................... 14 73 61 13 35 75 9 68 06. 177 42
4 ... ............................... 16 35 15 7 85 10 12 68 63 188 88
5 ... ............................... 12 16 — 8 16 30 11 15 75 48 05
1 ... ................................. 13 12 70 2 6 — 5 23 48 42 18
II ... .................................. — — — 8 3 25 2 5 50 8 75

Summa 84 227 01 58 187 38 59 241 63 656 02
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Ordning vid forhoren den 10 juni 1912.

9,30—10 10,10- -10,40

—■______ . 
10,50— 11,20 11,30—12

Ring 111 Kristendom 
Palmgren

Latin: Mellén 
Matematik: Holmér

Tyska 
Berner

Grekiska Tessing 
Matematik: Martin 

Fysik: Lundal

Ring II Tyska 
Berner

Historia 
Wendbladh

Matematik: Holmér 
Matematik: Lundal

Engelska 
Palmgren

Ring 1 Biologi 
Sjogren

Modersmålet 
Berner

Latin: Ewerth 
Matematik: Martin

Engelska 
Mannfelt

Klass 5 Engelska 
Mannfelt

Biologi 
Sjogren

Geografi 
Wendbladh

Tyska 
Ewerth

Klass 4 Matematik 
Rosén

Kristendom 
Palmgren

Engelska 
Mannfelt

Biologi 
Rosén

Klass 3 Modersmålet 
Ewertli

Geografi 
Hyllander

Matematik 
Rosén

Kristendom 
Palmgren

Klass 2 Tyska 
Jonsson

Modersmålet 
Jonsson

Kristendom 
Wetterlundh

Historia 
Jonsson

Klass 1 Modersmålet 
Wetterlundh

Tyska 
Wetterlundh

Matematik 
Sjogren

Historia 
Wetterlundh

Kl. 12 avslutning i aulan.


